ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

ً
ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﺌﺔ أﻓﻀﻞ©

أﺑرﯾل 2022
اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ

اﻟﻨﺸـــﺮة اﻟﺸــﻬــﺮﻳـــﺔ

أبريل

اﺿﻐﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ

اﻷﺣﺪاث اﻟﻘﺎدﻣﺔ

كلمة الرئيس

2

أخبارنا

3

األخبار التعليمية و أخبار الشركات

8-7

األحداث الحالية و القادمة

8

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
ـﺎرﻋﻮا ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ ُﻛﻞ ﻣــﺎ ُﻳﻤﻜــﻦ إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮه ﻟﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘــﺮ
ص— 4:00م ،ﺳـ ِ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ) .ﺷــﺎرع اﻟﺠﻤﻴــﺮا  ،68ﻓﻴــﻼ رﻗــﻢ  117أ ﺑﻴــﻦ ﺣﺪﻳﻘــﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت و

ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺸــﺎﻃﺊ( .ﻟﻠﻤﺰﻳــﺪ ِﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﺗﺼــﻞ ﺑﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫﺎﺗــﻒ رﻗــﻢ:

 ،04 3448622اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.eeg-uae.org - eeg@emirates.net.ae :

eegemirates

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ :ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ ،ﻣﺎرﻳﻼ
ﺟﺎﺳﺒﺎر،رﻓﺎء اﻟﻨﻈﺎري ،آرﻓﺸﻲ ﺑﻨﺠﺎﺑﻲ ،ﺟﻴﺒﺴﻮن
ﺟﻮى ،ﻛﺎرﻟﻮ ﻛﻮارﺗﻮ ،أدﻳﺘﻲ ﺳﺎﻫﺎ
ﺗﺼﻤﻴﻢ  :ﻫﺎرس ﻻﻟﻮان

كلمة الرئيس
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ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ
أﻋﺰاﺋﻲ اﻟﻘﺮاء،
إﻧــﻪ اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﻜﺮﻳــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺘﻘﻮﻳــﻢ اﻻﺳــﻼﻣﻲ اﻟــﺬي ﻳﻮﺟﻬﻨــﺎ ﻧﺤــﻮ اﻟﻤﺴــﺎواة و اﻟﻨﻈــﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ اﻟﻌــﺎدل و اﻟﺮﺣﻤــﺔ
و اﻟﻠﻄــﻒ و اﻟﺘﻮاﺿــﻊ و اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ و اﻟﻌﻄــﺎء .ﻓــﻲ ﺷــﻬﺮ رﻣﻀــﺎن اﻟﻤﺒــﺎرك ﻧﺘﻌﻠــﻢ اﻟﺒــﺮ و اﻹﺣﺴــﺎن و اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ و
اﻹﻗﺘﺼــﺎد ﻓــﻲ اﻻﺳــﺘﻬﻼك ﻛﻤﻤﺎرﺳــﺔ ﺳــﻠﻮﻛﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻀﺮورﻳــﺎت
ﻓﻘــﻂ .ﻟﻘــﺪ ﺟــﺎء ﺷــﻬﺮ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴــﺔ و اﻟﺒﺮﻛــﺔ ،اﺗﻤﻨــﻰ ﻟﻜــﻢ ﺷــﻬﺮا ﻣﻠﻬﻤـ ًﺎ و ﻣﻠﻴﺌـ ًﺎ ﺑﺼﺎﻟــﺢ اﻻﻋﻤــﺎل .ﻣــﻊ اﺳــﺘﻤﺮار اﻟﻌﺎﻟــﻢ
ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺎر اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻺﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓــﻲ ﻣــﻦ ﺟﺎﺋﺤــﺔ ﻛﻮﻓﻴــﺪ ،19-ﻓــﺈن اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ
ﻋــﺎم  2022ﻓــﻲ واﻗــﻊ اﻻﻣــﺮ ﻗــﺪ اﻧﺘﻬــﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ .أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻜﺘــﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻛﻨــﺎ ﺟﻤﻴﻌـ ًﺎ ﻣﺸــﻐﻮﻟﻴﻦ ﻃــﻮال
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺣﻀﻮرﻳﺎ و اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎ.
ﻣﺤﻠﻴﺎ و
اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺣﻀﻮر ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث و اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -
ً
ً
ﺑﺪأﻧــﺎ اﻟﺸــﻬﺮ ﺑﺘﻨﻈﻴــﻢ ﺣﺪﺛﻨــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت ،و ﻫــﻮ ﺣﻔــﻞ اﻟﻌﺸــﺎء اﻟﺴــﻨﻮي ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟـــ 25اﻟــﺬي أﻗﻴــﻢ ﻳــﻮم  2ﻣــﺎرس ﺑﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻛﺮﻳﻤــﺔ و ﺣﻀــﻮر ﺳــﻤﻮ
اﻟﻤﻬﻨــﺪس اﻟﺸــﻴﺦ ﺳــﺎﻟﻢ ﺑــﻦ ﺳــﻠﻄﺎن ﺑــﻦ ﺻﻘــﺮ اﻟﻘﺎﺳــﻤﻲ ،رﺋﻴــﺲ داﺋــﺮة اﻟﻄﻴــﺮان اﻟﻤﺪﻧــﻲ ﺑــﺮأس اﻟﺨﻴﻤــﺔ و ﻋﻀــﻮ اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤــﺔ.
أﻗﻴــﻢ اﻟﺤــﺪث اﻟﺴــﻨﻮي ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎم ﺗﺤــﺖ ﺷــﻌﺎر "إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺣــﺪة  -ﻛﻮﻛــﺐ ﻣﺴــﺘﺪام" .اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .3و ﻓــﻲ  3ﻣــﺎرس و ﺑﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ اﻟﻴــﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ
ﻟﻠﻤــﺮأة ،ﺷــﺎرﻛﺖ اﻧــﺎ ﻛﻤﺘﺤﺪﺛــﺔ ﻓــﻲ ﻃﺎوﻟــﺔ ﻣﺴــﺘﺪﻳﺮة ﻧﻈﻤﺘﻬــﺎ ﺷــﺒﻜﺔ إﺑــﺪاع اﻟﻤــﺮأة ﻓــﻲ زﻳــﻮرخ ﺗﺤــﺖ ﺷــﻌﺎر "ﻛﺴــﺮ اﻟﺘﺤﻴــﺰ" .ﻧﺎﻗﺸــﻨﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬــﺎ اﻟﻤــﺮأة،
اﻟﻘﻮاﻟــﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴــﺔ اﻟﺠﻨﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﻴــﺰات و ﻟﻤــﺎذا ﻧﺤﺘــﺎج إﻟــﻰ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴــﺎء ﻓــﻲ اﻷدوار اﻟﻘﻴﺎدﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻴــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻷﺧــﺮى
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع و اﻟﺸﻤﻮل.
اﻣــﺎ ﻓــﻲ  16ﻣــﺎرس ،ﻋﻘــﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮﻫــﺎ اﻟﺪوﻟــﻲ اﻟﻀﺨــﻢ اﻷول ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان  -ﻣﺆﺗﻤــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺤــﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗــﺔ ﻣــﻦ
إﻛﺴــﺒﻮ  2020دﺑــﻲ .ﻛﺎن اﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ ﻓﺮﻳـ ًـﺪا ﻣــﻦ ﻧﻮﻋــﻪ ﺣﻴــﺚ ﺟﻤــﻊ اﻟﻘــﺎدة و ﺻﻨــﺎع اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻹﺟــﺮاء ﺗﻘﻴﻴــﻢ ﻧﻘــﺪي "ﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻹﺑﺘــﻜﺎر اﻹﺳــﻜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت ﻣﻴﺴــﻮرة
اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ و ﻣﺴــﺘﺪاﻣﺔ" .اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .5ﻛﻤــﺎ ﺷــﺎرﻛﺖ ﻳــﻮم  17ﻣــﺎرس ﺣﻀﻮرﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺪورة اﻟـــ 7ﻣــﻦ ﻗﻤــﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬــﺎ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺤﻤــﺪ
ﺑــﻦ راﺷــﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم ﻟﻠﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋــﻲ .ﻋﻘــﺪت اﻟﻘﻤــﺔ ﺗﺤــﺖ رﻋﺎﻳــﺔ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ راﺷــﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ ،رﻋﺎه اﻟﻠﻪ.
أﻳﻀــﺎ "اﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺪاﻋﻤــﺔ" اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜــﻲ ﻟﻠﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ و ﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ اﻟــﺬي اﻧﻌﻘــﺪ ﻓــﻲ  23ﻣــﺎرس.
و ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ً
ﺣﻀﺮت اﻟﺤﺪث و ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع "أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻲ و ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ" .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .6
و أﻳﻀـ ًﺎ ﺗﺤــﺖ رﻋﺎﻳــﺔ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ راﺷــﺪ آل ﻣﻜﺘــﻮم ،ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴــﺲ اﻟﺪوﻟــﺔ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ﺣﺎﻛــﻢ دﺑــﻲ ،ﺗــﻢ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﻤﻨﺘــﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ
ﻟﻸﻋﻤــﺎل ﻟــﺪول أﻣﺮﻳــﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴــﺔ  2022ﺑﺎﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﻣــﻊ اﻛﺴــﺒﻮ  2020دﺑــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻤﻌــﺎرض ﻓــﻲ اﻛﺴــﺒﻮ دﺑــﻲ .ﻛﺎن ﻣــﻦ دواﻋــﻲ ﺳــﺮوري ﺣﻀــﻮر اﻟﻨﺴــﺨﺔ اﻟـــ
 4ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘــﺪى ﻳــﻮم  24ﻣــﺎرس ،ﺣﻴــﺚ ﺗﺤﺪﺛــﺖ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺟﻠﺴــﺔ "اﻟﻨﻤــﻮ  -ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻨﻤــﻮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ" .اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .6ﺗــﻢ ﻋﻘــﺪ
اﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ اﻟﺪوﻟــﻲ اﻟﺴــﺎدس ﻟﻠﻌﻠــﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ و اﻟﻄﺎﻗــﺔ و اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ  26ﻣــﺎرس ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺗﻴﺸــﻚ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ أرﺑﻴــﻞ – اﻟﻌــﺮاق .ﻛﺎن ﻣــﻦ دواﻋــﻲ ﺳــﺮوري
اﻓﺘﺮاﺿﻴــﺎ و اﻟﺘﺤــﺪث ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان "اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة و اﻟﻄﺮﻳــﻖ إﻟــﻰ اﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴــﺘﺪام ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ".
اﻻﻧﻀﻤــﺎم إﻟﻴﻬــﻢ
ً
اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .6
ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺒﺮاﻣﺠﻨــﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ،ﺗﻜﺘﺴــﺐ اﻟــﺪورة اﻟـــ 22ﻣــﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤــﺪارس زﺧﻤ ـ ًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ـ ًﺎ و ﻣــﻦ اﻟﻤﻘــﺮر أن ﺗﻘــﺎم اﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻫــﺬا
اﻟﻌــﺎم و ﻻول ﻣــﺮة ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪار ارﺑﻌــﺔ اﻳــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ  18أﺑﺮﻳــﻞ إﻟــﻰ  21أﺑﺮﻳــﻞ .أﻧــﺎ ﻣﺘﺤﻤﺴــﺔ ﻟﺴــﻤﺎع اﻷﻓــﻜﺎر اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻟﻤﺴــﺆوﻟﻲ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ.
اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .8و ﺑﺎﻟﻌــﻮدة اﻟــﻰ أﻧﺸــﻄﺘﻨﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ،ﻓﻘــﺪ أﻃﻠﻘﻨــﺎ ﻣﺸــﺮوع "اﻟﻨــﺪاء اﻷﺧﻀــﺮ" اﻟﺴــﻨﻮي ﻟﻤــﺪة ﺷــﻬﺮ ﻣــﻦ  22ﻣــﺎرس .إﻧــﻪ ﻣﺸــﺮوع
إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮ ﻓﺮﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋــﻪ ﻳﺸــﻤﻞ ﺟﻤﻴــﻊ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻹﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮ اﻟﻬﻮاﺗــﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟــﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﺰراﻋــﺔ ﺷــﺘﻠﺔ ﻣــﻦ اﻷﺷــﺠﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ
ﺟﻤﻴﻌــﺎ ،و ﺧﺎﺻــﺔ اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﻤﺤﺒﻴــﻦ ﻟﻸﺟﻬــﺰة اﻟﺬﻛﻴــﺔ ،ﻟﻼﻧﻀﻤــﺎم إﻟــﻰ اﻟــﺪورة اﻟـــ 7ﻣــﻦ
ﻳــﻮم  .22.12.22اﺳــﻤﺤﻮا ﻟــﻲ أن أﻏﺘﻨــﻢ ﻫــﺬه اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻷدﻋﻮﻛــﻢ
ً
ﻣﺸﺮوع "اﻟﻨﺪاء اﻷﺧﻀﺮ" اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  22أﺑﺮﻳﻞ.
واﺻﻠﻨــﺎ ﻣﺴــﻴﺮﺗﻨﺎ ﻓــﻲ رﺣﻠــﺔ ﻣﻠﻴﺌــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳــﺔ ﻟﺰﻳــﺎدة اﻟﻤﺴــﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀــﺮاء اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ داﺧــﻞ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ،و زرﻋﻨــﺎ  1,984ﺷــﺘﻠﺔ ﻣــﻦ أﺷــﺠﺎر
ﻣﺤﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎرس  .2022اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .7أﻣــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ اﻟﺮاﺋــﺪ اﻵﺧــﺮ ﻟﻬــﺬا اﻟﺸــﻬﺮ ﻓﻬــﻮ "ﻣﻤﺸــﻰ اﻟــﻮرق" و ﻫــﻮ ﺣــﺪث ﺳــﻨﻮي ﻧﻨﻈﻤــﻪ
ﻋﻠــﻰ ﻫﺎﻣــﺶ ﺳــﺎﻋﺔ اﻷرض .زار  63ﻣــﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت و اﻷﻓــﺮاد اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ ﻣﻜﺘــﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺧــﻼل ﻋﻄﻠــﺔ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻷﺳــﺒﻮع  26و  27و ﺳــﻠﻤﻮا اﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ 18,623
ﻛﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻮرق ،و اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺼﺤﻒ و اﻟﻜﺮﺗﻮن و اﻟﻜﺘﺐ و ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .7
أﻳﻀــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ راﺋــﻊ
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻤﺸــﺮوﻋﻨﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﻲ "ﺷــﺠﺮة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ...ﺟــﺬور ﺗﻮﺣﺪﻧــﺎ" اﻟــﺬي ﺑﺪأﻧــﺎه ﻓــﻲ  22ﻳﻨﺎﻳــﺮ و ﺳــﻨﺨﺘﺘﻤﻪ ﻓــﻲ  22ﻣﺎﻳــﻮ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺘﻘــﺪم ً
ﺣﻴــﺚ ﺣﻘــﻖ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ أﻫﺪاﻓﻬــﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ و ﻫــﻢ ﻣﺆﻫﻠﻴــﻦ ﻟﺰراﻋــﺔ اﻷﺷــﺠﺎر ﺗﺤــﺖ أﺳــﻤﺎﺋﻬﻢ! اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .8أﻣــﺎ ﺑﺮاﻣﺠﻨــﺎ ﻟﺸــﻬﺮ أﺑﺮﻳــﻞ
ﻓﻤــﻦ اﻟﻤﻘــﺮر ﻋﻘــﺪ ﺟﻠﺴــﺔ اﻟﺤــﻮار اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻳــﻮم  26أﺑﺮﻳــﻞ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان "ﻣﺒــﺎدرة اﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻟﺨﻀــﺮاء :ﺑــﺪء ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻤﺘﺠــﺪدة؟" .ﺳــﺘﺮﻛﺰ ﻫــﺬه اﻟﺠﻠﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺬﻛﻴﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .8
ﺟﻤﻴﻌــﺎ ﺑﻘــﺮاءة ﻫــﺬا اﻟﻌــﺪد
ﺣﻤﺎﺳــﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤــﻞ اﻟﺒﻴﺌــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻻ ﻳﻌــﺮف اﻟﺤــﺪود ،و ﻧﻬــﺪف إﻟــﻰ اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻓــﻲ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺰﺧــﻢ .أﺗﻤﻨــﻰ أن ﺗﺴــﺘﻤﺘﻌﻮا
ً
ﺟﻨﺒــﺎ إﻟــﻰ ﺟﻨــﺐ ﻣــﻊ اﻷﺧﺒــﺎر اﻟﺸــﻴﻘﺔ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟــﻢ .دﻋﻮﻧــﺎ
ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﻧﻘــﺪم ﻟﻜــﻢ آﺧــﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜــﺎت ﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻬــﺎً ،
ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﺌﺔ أﻓﻀﻞ!
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م
"إنسانية موحدة ،كوكب مستدا "
نظمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حفل العشاء السنوي الـ 25للشركات تحت رعاية سمو المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي ،رئيس دائرة الطيران المدني
في رأس الخيمة ،و عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة ،و العضو الفخري في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في منتجع شيراتون جميرا بيتش في  2مارس.
أقيم الحدث السنوي تحت شعار إنسانية موحدة ،كوكب مستدام" لتوضيح أهمية الشراكات.
رحبت رئيسة المجموعة بضيوف الحفل و قالت" :بصفتنا أول منظمة غير حكومية مكرسة لحماية البيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فقد كنا رائدين في تعزيز الممارسات
المستدامة ،سواء كان ذلك في تشجيع األسر من خالل حمالت جمع النفايات المتنوعة القابلة العادة التدوير أو مع الشركات االعضاء في تحسين أنظمة إدارة النفايات الخاصة
بهم و توفير فرص مختلفة لهم لرد الجميل للمجتمع .ظلت جهودنا مركزة و قوية حتى خالل العامين الماضيين للوباء ".
و قال سمو المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي" :مع تحويل تركيز األمة و العالم نحو خلق اقتصاد يعزز االبتكارات ،من الضروري أن نركز كقادة على المسؤوليات
التي تدعم المنصات التي تنقل قيمة كبيرة في نشر رسالة االستدامة للجميع .إنه لمن دواعي فخري و سعادتي أن أرى أن مجموعة عمل اإلمارات للبيئة قد جمعت بين الحكومة
و القطاع الخاص و األوساط األكاديمية لمساعدتهم على تحقيق مبادراتهم و برامجهم المجتمعية القوية التي تم تصميمها بهدف تحقيق التنمية المستدامة لبلدنا و خارجها في
عين االعتبار".
أرقاما و بيانات مذهلة تمكنت المجموعة من تحقيقها حتى اآلن .أقيم حفل العشاء برعاية و دعم ماكدونالدز اإلمارات -الراعي البالتيني ،وصل
أيضا
شاركت رئيسة المجموعة ً
ً
للعقارات -الراعي الخاص ،مجموعة شلهوب و مجموعة أديب  -الرعاة الفضيون ،فارنيك  -شريك محايدة الكربون ،و الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  -شريك
االستدامة.
لقطة من حفل العشاء السنوي الـ 25للشركات الذي أقيم في  2مارس

الراعي الخاص

الرعاة الفضيون
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مشاركات مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
في شهر مارس شاركت المجموعة في عدة ارتباطات لبرنامج األمم المتحدة للبيئة:
 )1جمعية األمم المتحدة للبيئة 5.2
حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة افتراضيا اجتماعات جمعية األمم المتحدة للبيئة  5.2التي عقدت في الفترة من  28فبراير إلى  2مارس  .2022تهدف الجمعية إلى
خلق زخم عالمي نحو الحد من التلوث البالستيكي و كذلك تحسين اإلدارة البيئية العالمية مع برنامج األمم المتحدة للبيئة .ناقشت الجلسات  16مشروع قرار اقترحها
المندوبون في مجموعات القرار الخمسة و هي التلوث البحري و البالستيكي ،الحلول القائمة على الطبيعة ،التعافي األخضر ،و الحوكمة البيئية العالمية و المواد الكيميائية.
أيضا المتعلقة
تضمنت االجتماعات العديد من الحوارات القيادية و أصحاب المصلحة المتعددين حول أهداف التنمية المستدامة و حوكمة برنامج األمم المتحدة للبيئة و ً
بالتعددية .كانت الجلسة الرئيسية هي اللجنة الجامعة التي تم تكليفها بمناقشة و التفاوض بشأن مختلف مسودات القرارات المرسلة للنظر فيها من قبل الفريق العامل
مفتوح العضوية المعني بلجنة الممثلين الدائمين .كان عمل اللجنة الجامعة
صعبا و لكن تم االنتهاء منه في الوقت المحدد بالتعاون مع المندوبين و كذلك أصحاب
ً
المصلحة اآلخرين مثل المجتمع المدني و المجموعات األخرى التي قدمت مدخالت للدول األعضاء .كان أهم ما يميز الجمعية هو تمرير قرار إنشاء لجنة التفاوض الحكومية
الدولية لمعالجة التلوث البالستيكي الذي وصفه األمين العام لألمم المتحدة بأنه لحظة تاريخية .و أظهر المؤتمر باختصار نجاح اإلجراءات المنسقة في مواجهة التحديات
العالمية و كذلك دور المجتمع المدني في الضغط على الدول األعضاء التخاذ المزيد من اإلجراءات للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن القضايا البيئية.
 )2دور االستهالك و اإلنتاج المستدامين لألغذية من أجل كوكب صحي و رخاء للجميع
هناك حوالي  500مليون مزرعة ألصحاب الحيازات الصغيرة في العالم تعتمد بشكل مباشر على النظم الغذائية لكسب عيشهم ،كما يفعل كل البشر من حيث الصحة و
ً
مكونا
الرفاهية .و مع ذلك ،فإن األنماط غير المستدامة لالستهالك و اإلنتاج هي محرك رئيسي للتدهور البيئي ،حيث يعتبر الغذاء
رئيسيا في تقاطع التنوع البيولوجي و تغير
ً
المناخ و صحة اإلنسان و سبل العيش .على المستوى العالمي ،تعتبر النظم الغذائية ،على طول سلسلة القيمة بأكملها من اإلنتاج إلى االستهالك ،مسؤولة عن حوالي
 ٪30من انبعاثات غازات االحتباس الحراري و  ٪80من تحويل الموائل الطبيعية مما يجعلها المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي( ،برنامج األمم المتحدة للبيئة.)2021 ،
في ضوء االجتماع التحضيري القادم الستوكهولم  +50الذي عقد في  28مارس في نيويورك ،حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ً
حدثا
افتراضيا يوم  21مارس شاركت
ً
في استضافته كوستاريكا و سويسرا و فيتنام و الصندوق العالمي للطبيعة في إطار شبكة كوكب واحد لألمم المتحدة ،برنامج النظم الغذائية المستدامة .ناقش الحدث
الروابط بين النظم الغذائية المستدامة و االستهالك و اإلنتاج المستدامين ،و ألقى الضوء على أوجه التآزر بين عمليات المتابعة لقمة النظم الغذائية لألمم المتحدة و
ستوكهولم  .50 +تم خالل الجلسة تقديم أمثلة ملموسة مستمدة من المسارات الوطنية لتحويل النظم الغذائية ،أعقبها مناقشة تفاعلية مع الدول األعضاء حول مجموعة
ً
من الرسائل الجاهزة .ناقش الحدث
ايضا كيفية ارتباط النتائج الرئيسية لقمة النظم الغذائية التي عقدها األمين العام لألمم المتحدة بتعزيز أنماط االستهالك و اإلنتاج
المستدامين (الهدف  12و األهداف ذات الصلة) و استكشف كيفية دمج النظم الغذائية في مؤتمر ستوكهولم  ،50 +و كذلك اتفاقيات ريو الثالث.

3

شبكة إبداع المرأة في زيورخ

دائما عن طرق مبتكرة لجذب الموظفات و االحتفاظ بهن و دعمهن في تطويرهن الوظيفي .كل شركة لديها إستراتيجية مختلفة و
تبحث صناعة التأمين
ً
لكن زيورخ أحدثت موجة جديدة للنساء في مجال التأمين من خالل شبكة إبداع المرأة .تأسست شبكة إبداع المرأة في زيورخ في عام  2012من قبل موظفي
مارس
زيورخ .تتماشى إستراتيجيتها األساسية مع التزامات استدامة القوى العاملة في زيورخ ،مع التركيز بشكل خاص على بناء عالقات ذات مغزى ،و تطوير
احتفال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "كسر التحيز" ،تمت دعوة
مهارات القيادة و إلهام الثقة .يكمن االبتكار في صميم شبكة إبداع المرأة في زيورخ.
ً
شخصيا من قبل رئيس شبكة إبداع المرأة  -الشرق األوسط لالنضمام كمتحدثة في جلسة الطاولة المستديرة االفتراضية يوم  3مارس.
رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
ً
أيضا حول العقبات التي واجهتها المرأة
ناقشت الجلسة األفكار حول كيفية تمكين المرأة في طريقها إلى االستقالل بهدف تشكيل مستقبل متنوع و شامل .دارت المناقشة ً
في الصناعة ،و كيفية معالجة الصور النمطية الجنسانية ،و التقدم المحرز في المساواة بين الجنسين في الحياة و العمل ،و الحاجة إلى مزيد من النساء في القيادة ،و ما إلى
جميعا #كسر التحيز.
معا يمكننا صياغة مساواة المرأة .بشكل جماعي يمكننا
ً
ذلكً .
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مجموعة إستراتيجية لتحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة

يسعى تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة إلى تقديم حلول ملموسة لتوسيع نطاق التمويل و االستثمار طويل األجل
في التنمية المستدامة (انظر بيان التحالف المشترك) .مثل االجتماع السنوي الثالث للتحالف الذي عقد يوم  19أكتوبر ،اختتام فترة السنتين
مارس
أيضا
األولية للجهود المشتركة إليجاد حلول للمشكلة الملحة المتمثلة في مواءمة التمويل مع أهداف التنمية المستدامة .و شمل ذلك ً
جهودا لسد فجوة االستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .خالل هذا الوقت ،اتخذ التحالف خطوات مهمة نحو إطالق العنان للتمويل
ً
الخاص بعدة طرق .ستبني المرحلة الثانية من التحالف على التقدم المحرز حتى اآلن و سوف يوسع تأثير العمل مع تنفيذ المخرجات الرئيسية و إنشاء مجاالت نشاط جديدة.
افتراضيا في الفترة يومي  8و  9مارس حضرته رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بصفتها
اجتماعا
بهذا ،عقد أعضاء مجموعة التحالف اإلستراتيجية
عضوا في مجلس أدارة
ً
ً
ً
التحالف .تميز االجتماع بجلسة مهمة للغاية ركزت على أنشطة التواصل و المشاركة في التحالف ،مع تدخالت حاسمة من قبل رئيس الرئيس المشارك للتحالف و قائد
مجموعة مشاركة التحالف الجديدة.

16 - 14

المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر

ُعقد المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر في فندق قصر اإلمارات بأبوظبي في الفترة من  14إلى  16مارس  ،2022و حضره  475باحث و
خبير دولي من  42دولة .و كان المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله .إن المؤتمر
مارس
ً
ً
حقا اهتمام سموه الكبير بدعم مجال العلوم و العلماء ،و
الدولي السابع لنخيل التمر يعكس
تقديرا لدور البحث العلمي في مجال التنمية
المستدامة في دولة اإلمارات و كذلك اهتمام سموه بتاريخ النخيل و االبتكار الزراعي ،و التي تمثل قيمة اقتصادية و اجتماعية و ثقافية
مهمة لها مكانة فريدة في مسيرة التنمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة .سعدت المجموعة بإنضمامها كمؤسسة داعمة للمؤتمر  .هدف المؤتمر الدولي السابع لنخيل
أيضا إلى عرض و مقارنة التجارب الحديثة لدولة اإلمارات
التمر إلى توفير فرصة لتحديث المعرفة العلمية حول مختلف جوانب إنتاج نخيل التمر و حمايته و تسويقه .و هدف ً
العربية المتحدة مع من لديهم تجارب مماثلة في الدول المنتجة و المصنعة للتمور .يعتبر المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر
رائعا على أي مؤتمر دولي ،حيث يقدم
ً
مثاال ً
ً
أبحاثا و دراسات قيمة في مختلف جوانب زراعة نخيل التمر و الصناعة و التجارة ،و يتميز بالشمولية ،حيث تنطوي رؤيته على تقديم الجديد و الخبرات و التجارب المتقدمة من
جميع أنحاء العالم.
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مؤتمر التنمية الحضرية المستدامة

تعاونت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة و مجلس التنمية الحضرية العالمية في تنظيم مؤتمر دولي لإلسكان في معرض دبي إكسبو  ،2020و عرض
المؤتمر أحدث اإلنشاءات و التقنيات إلحداث ثورة في قطاع اإلسكان ،خفض تكاليف اإلسكان بشكل كبير ،توفير فرص العمل و إنشاء مجتمعات ابتكار
مارس
مستدامة متعددة االستخدامات و قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ .و حظي المؤتمر برعاية إكسبو  2020دبي تحت قيادة ريم إبراهيم الهاشمي،
المدير العام لمكتب إكسبو  2020دبي و عضو اللجنة العليا إلكسبو  2020دبي .انضمت كل من شركة كناوف اإلمارات العربية المتحدة وشركة هوك
اإلمارات كرعاة فضيين .كانت الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي شريك استدامة و كان المؤتمر ً
محايدا للكربون بإشراف فارنيك .تم دعم المؤتمر
حدثا
ً
من قبل مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء و مجلس صناعات الطاقة النظيفة بنشر الدعوات من خالل شبكتيهما و أعضائهما و أصحاب المصلحة.
تم إجراء المقابالت قبل و بعد الحدث من قبل تلفزيون دبي و تلفزيون الفجيرة و راديو عين دبي حيث أكدت السيدة حبيبة المرعشي ،العضو المؤسس و رئيسة مجموعة
عمل اإلمارات للبيئة على دور المؤتمر و إمكانياته في تسهيل التغيير نحو التنمية الحضرية المستدامة .حددت المناقشات االتجاهات الناشئة في المؤتمر الدولي األخضر
األول من نوعه في إكسبو دبي و الذي هدف إلى عرض و مناقشة الخصائص الحالية لقطاع البناء و تأثيره على الطاقة و الجودة البيئية و الوضع االقتصادي و االجتماعي،
كليا بالنسبة
لتصوير الظواهر الحالية و المشاكل و الفرص و تحليل االتجاهات المستقبلية و التحديات و التحقيق النقدي في المسارات المحتملة نحو إزالة الكربون
جزئيا أو ً
ً
ً
منبرا جديرا بالتقدير حيث رفع الحجاب عن الموضوع األكثر أهمية و األكثر إثارة للتفكير" - :مستقبل اإلبتكار اإلسكاني
لقطاع البناء .كان مؤتمر التنمية الحضرية المستدامة
لمجتمعات ميسورة التكلفة و مستدامة" .قدم المؤتمر مجموعة من األفكار الحديثة و نخبة من الخبراء من مختلف اقاليم العالم الذين تبادلوا وجهات نظرهم و خبراتهم
المتعلقة بموضوع المؤتمر و جلساته.
تضمن المؤتمر  5جلسات محورية و هي:
1.تكامل التقنيات :بناء مساكن مستدامة
2.إعادة فحص السياسات :الدور الشامل للقيادة
3.تسريع التقدم :التعلم من أفضل الممارسات
4.تمكين الناس :دور التمويل
5.تغيير التصاميم الحضرية :مسارات إلى مجتمعات مستدامة.
نجح المنتدى في تحقيق أهدافه المحددة لجلب أحدث االتجاهات التكنولوجية الدولية و خلق الوعي بمستقبل اإلسكان في العالم العربي و على الصعيد الدولي .باإلضافة
إلى ذلك ،أقر المنتدى بالعديد من المشاريع المبتكرة و برامج اإلسكان المستدام التي أثبتت أنها حافز للتغيير في قطاع التشييد و البناء.
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قمة المعرفة السابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

22

ورشة عمل في اليوم العالمي للمياه

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،افتتحت النسخة السابعة من قمة
المعرفة التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  5مارس ،تلتها مؤتمرات افتراضية في
مارس
 16و  17و  18مارس .تحت شعار "المعرفة :حماية البشرية و تحدي الجوائح" .شاركت العضو المؤسس و رئيسة المجموعة يوم  17مارس ،برنامج حوار
افتراضي في إطار جلسة "التعايش و التجانس في الفضاء البحري" و التي تضمنت موضوعات مثل :تعزيز محو األمية البحرية و مواطنة المحيطات،
الكشف عن فرص االقتصاد األزرق للشركات الصغيرة ،الدول الجزرية النامية و استعادة صحة المحيطات و إنتاجيتها .شاركت رئيسة المجموعة رؤى عميقة و حقائق حول
الموضوع الذي قدره و استمتع به الجمهور .ركزت قمة المعرفة  2022في نسختها السابعة على دور المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة و مواجهة التحديات العالمية
مثل األوبئة و الفقر و الجوع و تغير المناخ ،من خالل ابتكار الحلول الصحيحة لحماية كوكبنا و التأكد من أن جميع الناس سوف يفعلون ذلك للعيش برخاء و سالم و عدالة.
و يأتي إطالق قمة المعرفة ضمن أهداف دولة اإلمارات العربية المتحدة لتعزيز نقل المعرفة و نشرها و تسليط الضوء على الفرص و التحديات التي تواجه بناء مجتمعات
المعرفة ،مع األخذ في االعتبار التغيرات غير المسبوقة التي حدثت بسبب جائحة كوفيد.19-

يتم االحتفال باليوم العالمي للمياه في  22مارس من كل عام لزيادة الوعي بقضايا الحفاظ على المياه و الحصول على المياه الصالحة للشرب .يتعلق األمر
باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية .لالحتفال بهذا اليوم المهم ،نظمت هيئة كهرباء و مياه دبي بالتعاون مع مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،ورشة
مارس
عمل إفتراضية بعنوان "حماية المياه الجوفية" .و دعت المجموعة أعضائها من المجتمع الطالبي و عالم الشركات للمشاركة في الورشة .قدمت الورشة
من قبل إدارة التعليم والتوعية بهيئة كهرباء و مياه دبي ،و تمحورت الجلسة حول موضوع هذا العام لليوم العالمي للمياه" ،المياه
الجوفية كنز في باطن
ّ
األرضُ ..يثري حياتنا" .كانت ورشة العمل عبارة عن جلسة تفاعلية شارك فيها حوالي 51
طالبا و طالبة و  87شركة .و قد أوضحت الجلسة أهمية المياه الجوفية و كيف يمكننا
ً
الحفاظ على المياه .كما قامت الورشة بتوعية المشاركين بندرة المياه الجوفية في دولة اإلمارات العربية المتحدة و كيف نحصل على مياه الشرب عن طريق تحلية المياه .تم
إشراك الحضور خالل ورشة العمل من خالل أسئلة و أجوبة التي اعربت عن آرائهم و اهتماماتهم حول هذا الموضوع.
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قمة التقنية التحديثية لمنطقة الشرق األوسط و شمال
إفريقيا

حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة مؤتمر تقنيات التعديل التحديثي للشرق
مارس
األوسط و شمال إفريقيا "  " Retrofit Techالذي تم عقده يومي  22و  23مارس
كواحدة من "المنظمات الداعمة" الرسمية .كما قامت رئيسة المجموعة
بالمشاركة في الحدث كمتحدثة رئيسية تحت موضوع "أهمية التعديل التحديثي و كفاءة الطاقة تجاه األهداف البيئية
اإلقليمية" .خالل جلسة ،شاركت السيدة حبيبة وجهات نظرها حول كيفية توافق التعديل التحديثي و جعل المباني و
ً
تماشيا مع استراتيجية الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .2050
الصناعات ذات كفاءة في استخدام الطاقة
و أعربت عن مخاوفها بشأن ارتفاع درجة الحرارة العالمية و ما يرتبط به من تغير المناخ و ناقشت النتائج الرئيسية
لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ األخير .واشارت كيف أن كفاءة الطاقة ضرورية لمكافحة تغير المناخ و كيف يمكن تحقيقها من خالل تطبيق أحدث
أيضا استراتيجية تعديل المباني في دبي و مشاريع الطاقة النظيفة الكبرى فيها و مدى
التقنيات في البنية التحتية القديمة من خالل التعديل التحديثي .تضمن عرضها ً
أهميتها لالقتصاد األخضر ،بما يتماشى مع هدف صفرية الكربون  2050لدولة اإلمارات .كما أوضحت االختراقات التكنولوجية في السنوات األخيرة و كيف نشهد ان الثورة
أمرا ال مفر منه .تعد سلسلة أحداث القمة من بين المنصات البارزة لالعبين الرئيسيين في قطاعات كفاءة الطاقة و االستدامة
الصناعية  4.0تجعل تغيير البنى التحتية القديمة ً
و التعديل التحديثي لاللتقاء و التواصل و تبادل األفكار حول تحقيق أهداف االستدامة الطموحة في المنطقة.
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المنتدى العالمي لألعمال لدول أمريكا الالتينية

استضافت غرفة دبي النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لألعمال لدول أمريكا
الالتينية في  23و  24مارس  ،2022و الذي حضرته رئيسة المجموعة كمتحدثه في
مارس
جلسة "النمو  -تعزيز النمو من خالل مكافحة تغير المناخ" .حيث تحدثت عن فرص
النمو االقتصادي في المنطقة التي يمكن أن تأتي من مكافحة تغير المناخ
باستخدام الطاقة المتجددة .كما تحدثت عن الدول التي تمول مشاريع الطاقة المتجددة من خالل استخدام أدوات
مثل السندات المستدامة و الدور الذي يمكن أن يلعبه المستثمرون و المسرعات في إنشاء شراكات مبتكرة ليس
فقط لتوفير التمويل و لكن لتبادل أفضل الممارسات.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه
الله" ،تم تنظيم المنتدى بالشراكة مع إكسبو  2020دبي و تم استضافته في مركز المعارض في دبي .المنتدى هو مؤتمر أعمال يستكشف سبل جديدة للتعاون االقتصادي
بين دولة اإلمارات العربية المتحدة و أمريكا الالتينية و منطقة البحر الكاريبي .حضر الحدث أكثر من  800مندوب يمثلون أكثر من  50دولة بما في ذلك قادة الحكومات و
رجال األعمال و واضعي السياسات و المستثمرين من أمريكا الالتينية و منطقة البحر الكاريبي و دول مجلس التعاون الخليجي .كان المنتدى رفيع المستوى أحد أكبر األحداث
التجارية في إكسبو  2020دبي.
و تحت شعار "نحو مستقبل مرن" ،سلط المنتدى الضوء على اإلصالحات التي تعيد تشكيل اقتصادات أمريكا الالتينية و منطقة البحر الكاريبي و المبادرات و الجهود الجديدة
لوضع المناطق في وضع يسمح لها بالنمو في حقبة ما بعد كوفيد .و ارتكز المنتدى على ثالث ركائز هي اإلصالح و التمكين و النمو .بهدف دراسة ديناميكيات األعمال
المتغيرة في أمريكا الالتينية التي نتجت عن اإلصالحات االقتصادية ،و ناقش
طرقا جديدة لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة و رواد األعمال في المنطقة ،و االستفادة
ً
من فرص النمو الجديدة في عالم ما بعد كوفيد الرقمي و االستفادة من التجارة و االستثمار األجنبي و التكامل اإلقليمي كأدوات لدفع النمو المستدام .قال سعادة حمد
بوعميم ،الرئيس و المدير التنفيذي لغرفة دبي" :أقيم المنتدى في وقت معقول حيث خرجت بلدان المنطقة من الوباء و اعتمدت استراتيجيات تقدمية إلثبات اقتصاداتها
ً
تقدما
أيضا فرص هائلة" .حقق المنتدى
ملحوظا حققته الدورات
في المستقبل و بناء شراكات عبر الحدود و دفع النمو المستدام .و بينما ال تزال هناك تحديات ،هناك ً
ً
السابقة للحدث الرائد الذي أقيم في دبي و بنما ،و بنى الجسور بين مجتمعات األعمال في كال المنطقتين .المنتدى هو جزء من سلسلة منتدى األعمال العالمي الرائد لغرفة
دبي الذي تم إطالقه في عام  ،2013الستكشاف اإلمكانات االقتصادية في إفريقيا و منطقة اآلسيان.
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مارس

المؤتمر الدولي السادس للعلوم التطبيقية و الطاقة و البيئة 2022

من أجل تمكين المعرفة و وضع المعلومات في متناول الجميع ،عقدت كلية التربية بجامعة تيشك الدولية مؤتمرها الدولي السنوي حول العلوم التطبيقية
و الطاقة و البيئة بطريقة هجينة يوم  26مارس  .2022تم تصميم المؤتمر لجذب المجتمعات البحثية لتعزيز الروابط بين النظرية و التطبيق و استكشاف
وجهات نظر مختلفة حول تطبيق نتائج البحث في الممارسات المختلفة .و رحب المؤتمر بعلماء على المستوى االقليمي و العالمي و خبراء و مهندسين
و محاضرين و كبار المحاضرين العاملين في مجاالت واسعة من العالم األكاديمي و حماية البيئة.

فتح المؤتمر القنوات و مهد
جنبا إلى جنب مع المزيد من األفكار المبتكرة و المزيد من البحث اإلبداعي .انضمت العضو المؤسس و
ً
طرقا للتعاون العلمي و جلب الخبرات ً
رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة إلى المؤتمر كمتحدث تحت عنوان "الممارسات البيئية في دولة اإلمارات العربية المتحدة و المسار إلى االستخدام المستدام للطاقة".
ركز عرضها على تزويد الطلبة و الحضور بنظرة عامة موجزة عن تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة و تطورها .و أنماط استهالك الطاقة على مر السنين في الدولة .كما سلط
العرض الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة الحالية و القادمة في الدولة إلى جانب بيانات حول استخدام الطاقة ،الكفاءة ،الفصل بين مسؤوليات الطاقة ،توزيع الطاقة ،و
التحديات و تطبيقاتها .في نهاية الجلسة ،تطرق العرض الذي قدمته السيدة حبيبة إلى دور المجموعة كمنظمة غير حكومية و إسهاماتها في الحفاظ على البيئة من خالل
ً
وسائل التعليم و برامج العمل .كما غطى المؤتمر ،مجموعة واسعة من الموضوعات و وضع
خططا الحتضان البيئة المستدامة و الطاقة النظيفة من خالل البحوث العلمية
التطبيقية .استهدفت الفعالية تقديم رؤى جديدة لقيم و معايير حماية البيئة ،و االتجاهات المستقبلية آلليات تقدم التحسين مع النظر عن كثب في الديناميكيات الحالية
في العالم بين االتجاهات القديمة و الجديدة ،االتجاهات المحلية و العالمية ،اآلراء التقدمية و المحافظة ،االستقرار و الهويات الوطنية و العالمية.
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أبريل

اجتماع مجلس إدارة مجلس اإلمارت لألبنية الخضراء

حضرت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،و هي مؤسس مشارك و أمين صندوق مجلس إدارة
مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء ،اجتماع مجلس إدارة افتراضي نظمه المجلس في  30مارس.
مارس
دارت المناقشة حول السياسات على مستوى المجلس ،استراتيجية العمل الشاملة ،الشؤون
المالية ،و العضوية .كما أجرى مجلس اإلدارة مناقشة حول جميع تحديثات برنامج المجلس حول:
 )1برنامج تدريب البناء المسؤول؛  )2تحالف المدارس الخضراء؛  )3المؤتمر السنوي و الجوائز؛ )4مجموعة عمل
الكربون المتجسد؛  )5شبكة نساء مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء؛ و  )6المفتاح األخضر .كما ناقش المجلس
اإلستراتيجية و المضي قدما للربع الثاني من العام.

من أجل اماراتنا نزرع

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تنظم حدثين لزراعة األشجار في شهر مارس .واصلت مجموعة اإلمارات للبيئة في
شهر مارس مهمتها المتمثلة في زيادة الرقعة الخضراء المستدامة والمساهمة في استراتيجية التشجير الحضري
لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وقد دخلت في شراكة مع بنك الفجيرة الوطني وبالتعاون مع هيئة البيئة في الفجيرة
لتنظيم نشاط ضخم في إطار برنامج "من أجل إماراتنا نزرع" .تمت عملية التشجير في دبا الفجيرة يوم السبت 6
مارس .بزراعة  265شتلة من أشجار السدر والغاف األصلية في محمية العسل في دبا الفجيرة و التي عند النضج في
 2إلى  3سنوات ستعزل  1.56مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي .سنويا.
تمت فعالية الزراعة الثانية في شهر مارس و الثالثة لعام  2022يوم  19مارس  ،2022و قد أقيم الحدث تحت رعاية
و حضور سمو المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة و رئيس دائرة الطيران المدني – .راس الخيمة ضم هذا
الحدث ثماني شركات من مختلف المجاالت و هي :ماجد الفطيم ،المجرودي ،أطياب المرشود ،الفارج ،ستري ،جي تي آي الفجيرة ،اتحاد نوادي الروتاري  -اإلمارات العربية
المتحدة و شركة جارتنر .تمت زراعة  1,719شتلة من األشجار األصلية ،و عند النضج في غضون  2-3سنوات ،ستتمكن من عزل  10.14مليون طن مكافئ ثاني أكسيد
نابضا
الكربون من الغالف الجوي سنويا .عرض حفل االفتتاح التراث و الثقافة اإلماراتية حيث قامت مجموعة محلية موهوبة من الرجال بأداء رقصة الرزفة مما جعل الحدث
ً
بالحياة و شيقا للحضور .و اختتمت الفعالية بجلسة طبخ حية من قبل نساء إماراتيات ،بدعوة من المجموعة ،و التي قدمت المأكوالت المحلية لجميع المشاركين و كبار
الشخصيات الحاضرين في اليوم مما ساعد في تسليط الضوء على ثقافة التعاون و الضيافة اإلماراتية .أسفرت هذه األحداث الهامة عن النتائج المباشرة لمجموعة من
أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة #3 :الصحة الجيدة و الرفاه؛  :#11مدن و مجتمعات محلية مستدامة؛  :#12اإلنتاج االستهالك المسؤوالن؛  :#13العمل المناخي
و :#15الحياة على األرض و  #17عقد الشراكات من أجل االهداف.

ممشى الورق

احتفال بساعة األرض ،أطلقت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حملتها السنوية المعروفة لجمع الورق "ممشى
ً
الورق" .بدأت هذه الحملة منذ عام  2009و هي اآلن في دورتها الـ .14بينما احتفل ماليين األشخاص في جميع أنحاء
العالم بساعة األرض من خالل التزام منسق بإطفاء األضواء الكهربائية غير الضرورية ،شارك  63من مؤيدي
المجموعة في جمع  18,623كجم من الورق مما ساعد في تخفيف إنبعاثات  72طن متري من انبعاث غاز ثاني
أكسيد الكربون ،و توفير  418مليون وحدة حرارية من الطاقة و حفظ  59متر مكعب من مساحة مكب النفايات و
حماية  317شجرة من القطع .حملة "ممشى الورق" هي ضمن مساعي المجموعة لنشر الوعي بأن مواردنا الطبيعية
محدودة .من خط االستواء إلى الغابات الشمالية ،يتم قطع ما يقرب من  15مليار شجرة كل عامُ ،يعزى  ٪37منها
إلى قطع األخشاب التي ُتستخدم بدورها في صناعة الورق .نسعى باستمرار لنشر الوعي حول االستهالك المستدام
و إحداث تغيير إيجابي تجاه إعادة التدوير داخل المجتمع اإلماراتي.

األخبار التعليمية
 EEGترحب بمدرسة اإلمارات الدولية

يسعدنا أن نرحب بـ "مدرسة اإلمارات الدولية" كعضو أكاديمي للمساعدة في إحداث تغيير مؤثر في البيئة .تأسست مدرسة اإلمارات الدولية عام  ، 1991وهي خدمة مجتمعية
طالبا من السنوات األولى إلى السنة  .13كانت مدرسة اإلمارات الدولية هي األولى في دبي
لمجموعة الحبتور .توفر المدرسة أعلى مستوى من التعليم الدولي ألكثر من 2225
ً
عاما  ،كانت نتائج برنامج
التي تقدم برنامج دبلوم البكالوريا الدولية ( .)IBبعد حصولها على ترخيص البكالوريا الدولية باعتبارها "مدرسة  IBالعالمية" في عام  .1992ألكثر من ً 30
الدبلوم من أعلى النتائج في المنطقة .إنها اآلن واحدة من مجموعة مختارة من المدارس المصرح لها بتقديم جميع برامج البكالوريا الدولية األربعة )1 :برنامج السنوات االبتدائية
( )PYP؛  )2برنامج السنوات المتوسطة )3 .برنامج متعلق بالوظيفة )4 .برنامج الدبلوم .تعرف على المزيد حول  EISعلى https://www.eischools.ae/jumeirah

مدرسة هبيتات تزرع الحب و العناية بالطبيعة

حاليا في إطارها .و هي المدرسة الهندية الدولية الجرف ،مدرسة هابيتات -الجرف ، ،مدرسة هابيتات -
مجموعة مدارس هابيتات هي عبارة عن ثالث مدارس خاصة تعمل
ً
التلة .تقع جميع المدارس في مناطق مختلفة من إمارة عجمان مع حرم واسع و مزرعة .قدمت المدرسة فكرة تضمين الزراعة في منهج المدرسة و في غضون عامين ،أنتج
الطالب بالفعل  5,000كجم من الذرة و القرع و أشياء أخرى .تم إدخال الزراعة كموضوع إلزامي و يتم تدريسها تحت درجة حرارة و و رطوبة في بيئة يتم التحكم فيها .بصرف
ً
أيضا .يشارك الطالب في كل خطوة من تحضير األرض إلى الحصاد .فازت المدرسة بجائزة
النظر عن طريقة الزراعة التقليدية في التربة ،يتم تعليم الطالب طرق الزراعة المائية
من بلدية دبي كجزء من مبادرة "ازرع غذائك" التابعة لهيئة المجتمع المدني لكونها أفضل مدرسة خاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تدعم الزراعة العضوية .تم التبرع
بأموال الجائزة لمشروع دبي العطاء .عندما يفكر الكثيرون في دولة اإلمارات على أنها أرض قاحلة ،فقد نجحت هذه المدارس في تغيير الصورى حيث رعت مدرسة هابيتات
ثقافيا و فعالة من الناحية التكنولوجية و حساسة من الناحية البيئية.
أرضها و صنعت التاريخ من خالل تطوير نموذج جديد للتعليم بطريقة شاملة
ً
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ّ
فيريتي للفن المعاصر
المجموعة ترحب بجاليري

فيريتي هو معرض يتماشى فيه
ّ
فيريتي للفن المعاصر " "Firetti Contemporaryكعضو في الشركة للمساعدة في إحداث تغيير مؤثر في البيئة.
ّ
يسعدنا أن نرحب بجاليري
الفن و المفاهيم اإلبداعية من المنطقة و خارجها ،مما يشجع المشاركة العالمية من خالل إنشاء مجموعات هادفة و مستدامة .من خالل تمثيل كل من الفنانين الراسخين
فيريتي جاهدة لبناء مساحة فنية متعددة التخصصات بهوية قوية لمنصة دولية .يجمع المعرض بين األفراد المتشابهين في التفكير
ّ
و الناشئين من جميع أنحاء العالم ،تسعى
تنظيما
و رواد المستقبل الفني و التعبري ،حيث يجمع المعرض
ديناميكيا لألعمال التي تشجع على أهمية الفردية و كذلك إنشاء التوافق الجماعي .يحتضن المعرض المكانة
ً
ً
المركزية التي يمكن أن يلعبها الفن في االستدامة و القضايا االجتماعية ،في حين أن مهمته هي أن يصبح وسيلة للتغيير االجتماعي ،و غرس القيم في مجتمعنا من خالل
القوة الملهمة للفن .اعرف المزيد عن المعرض على /https://www.firetticontemporary.com

المجموعة ترحب بقو ون

أيضا .يستفيد
ذاتيا ً
يسر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة أن ترحب بقو ون "  "GoWINكعضو مؤسسي جديد .متخصصة في بيع قسائم الخصم ،كما أن القسائم مخصصة ً
حاملو جميع "قسيمة خصم قو ون" الصالحة من مجموعة متنوعة من خيارات الخصومات المتوفرة و المقدمة من قبل منافذ الطرف الثاني و وكالء نقاط البيع .يدخل
عمالئهم
تلقائيا للمشاركة في سحوبات السحب المجانية .منافذ قو ون المشاركة هي نقطة البيع الرسمية  /الوكيل لبيع و تكريم "قسيمة خصم قو ون" و الترويج لتذاكر
ً
السحب المجانية .لمزيد من التفاصيل و الشروط التفصيلية ،قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم/https: //www.gowin.ae/en/home :

األحداث الحالية
المرحلة األولى من مشروع شجرة في المجتمع...جذور توحدنا

ان التنمية االقتصادية المطردة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و تزايد عدد السكان مرتبط بطريقة وثيقة مع زيادة إنتاج النفايات في
الدولة .في إعادة التدوير ،ال يمكن استعادة المواد دون فصل ،و من ثم نحتاج إلى البدء في فصل النفايات من المصدر .أحدثت مجموعة
كبيرا في مشاركة دولة اإلمارات العربية المتحدة في فصل النفايات و
تحول
عمل اإلمارات للبيئة ،من خالل برامجها الرائدة إلعادة التدوير،
ً
ً
إعادة التدوير .تمنح المرحلة األولى من مشروع "شجرة في المجتمع...جذور توحدنا" ،و التي بدأت من  22يناير و ستنتهي في  22مايو ،2022
المجتمع فرصة إلعادة تدوير البالستيك و الورق و علب األلمنيوم ،و الزجاج و أحبار الطابعات و الهواتف المحمولة و النفايات اإللكترونية.
سجل معنا لالنضمام إلى المجتمع الواعي بالبيئة من أجل مستقبل أكثر إخضرارا و استدامة.

النداء األخضر

جميعا عدد من الهواتف المحمولة التي ال نستخدمها ،و التي يتم التخلص منها في النهاية
مع التقدم التكنولوجي بهذا المعدل السريع ،لدينا
ً
في القمامة و تصل إلى مكب النفايات .تحتوي الهواتف المحمولة على مواد خطرة مثل الرصاص و الزئبق و الزرنيخ و الكادميوم و مثبطات
اللهب المبرومة .عندما يتم التخلص من هذه الهواتف و حرقها ،يتم إطالق هذه المعادن السامة في البيئة مما يؤدي إلى تلويثها و االضرار
بصحة االنسان و الكائنات االخرى .ندعوك للمشاركة معنا في حملة إعادة تدوير الهواتف المحمولة " النداء األخضر" ،حيث يمكنك جمع
الهواتف القديمة و إعادة تدويرها معنا بمسؤولية .مع إعادة التدوير  ٪80من المواد قابلة لالسترداد ،فإننا نساهم في الحفاظ على البيئة و
معا كمجتمع ليصبحوا جيشنا
نظافتها مع دعم االقتصاد الدائري .تدعو المجموعة جميع الطلبة و األفراد و األكاديميين و الشركات لالنضمام ً
األخضر من خالل التسجيل في الدورة السابعة من حملة "النداء األخضر" ،و التي تم إطالقها في  22مارس و ستستمر حتى  22أبريل.

األحداث القادمة
مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس

		

من المقرر عقد الدورة الـ 22من مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس في الفترة من  18إلى  21أبريل برعاية مشتركة من ُأناس .تتلقى
مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس و المعترف بها على نطاق واسع تسجيالت بأعداد مشجعة جدا .تعد المسابقة فرصة ممتازة للطالب
لعرض معارفهم و المواهب البيئية التي يمتلكونها و استخدام هذه المنصة لمشاركة و تبادل األفكار بين طالب من مدارس مختلفة على
مستوى الدولة .مواضيع مسابقة الخطابة لهذا العام هي:
المرحلة الـتأسيسة – الحلقة الثانية (الفئة العمرية 13-15 :سنة):
 .1هل يترابط األمن المائي و األمن الغذائي؟
 .2الحفاظ على الرئة الحقيقية للكوكب :مفتاح لمنع تغير المناخ
سجل هنا
المرحلة الثانوية (الفئة العمرية 18 - 16 :سنة):
 .1الزراعة الحيوانية الصناعية  -مؤثر قوي على تغير المناخ؟
 .2تنمية المدن :إعادة تصميم البنية التحتية نحو صافي الصفر

الجلسة الحوارية الثانية لـمجموعة عمل اإلمارات للبيئة

من المقرر عقد الجلسة الحوارية الثانية لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  26أبريل .سوف ترفع المجموعة الستار عن الموضوع األكثر أهمية
في القرن " -مبادرة الشبكة الخضراء :بدء توليد الطاقة المتجددة؟ " ستركز هذه الجلسة على تحديات التحول إلى الشبكات الخضراء الذكية،
كفاءة الشبكات الحالية في المنطقة العربية و على الصعيد الدولي ،التوافر التجاري للتكنولوجيا ،التغيرات المطلوبة في السياسات ،العالقات
الدولية ،التحديات البيئية و الجيولوجية إلنشاء الشبكات ،الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة ،دور القطاع الخاص ،و دور األفراد و دور
مؤسسات إعادة التدوير في االقتصاد المتجدد .الهدف من الجلسة هو فهم الحاجة إلى التحول من انظمة الشبكات التقليدية إلى انظمة
جزءا من الحدث المرتقب في فضاء
الشبكة الخضراء .انضم إلى هذه الجلسة عبر  https://forms.gle/LR57APnfjJfabRzt6و كن ً
االستدامة اإلماراتي.
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أخبار عالمية

أبريل

مؤتمر األطراف الـ  15في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

"األرض..حياة ..إرث :من الندرة إلى االزدهار" هذا هو موضوع مؤتمر األطراف الـ 15في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر المزمع عقده في الفترة من
 9إلى  20مايو  2022في أبيدجان ،كوت ديفوار .إطالق شعار للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر هو في
الواقع دعوة للعمل لضمان أن األرض ،شريان الحياة على هذا الكوكب ،سيستمر في إفادة األجيال الحالية و المقبلة .تم تغيير حوالي  % 70من جميع
وفقا لمعهد الموارد العالمية .تعهد المجتمع الدولي باستعادة مليار
األراضي الخالية من الجليد على مستوى العالم .تدهورت ملياري هكتار من األراضي،
ً
وفقا لإلمكانية العالمية الستعادة األراضي :سيناريوهات التوقعات العالمية لألراضي  ،2مع نصف
هكتار من األراضي المتدهورة بحلول عام ،2030
ً
االلتزامات العالمية التي تعهدت بها األطراف في االتفاقية .من المتوقع أن يتفق مؤتمر األطراف الـ  15على إجراءات لزيادة االستثمار الستعادة األراضي و
معالجة اآلثار المتزايدة للجفاف .االتفاقية هي الصوت العالمي لألرض الذي يساعد على حشد االلتزامات من أجل اإلدارة المستدامة لألراضي و المياه في
جميع أنحاء العالم من أجل مستقبل مرن ،مع منظومة األرض الصحية كأساس متين لجميع أشكال الحياة .و صدق عليها  197دولة ،بما في ذلك كوت
ديفوار ،التي صدقت عليها في عام  .1997و تعقد مؤتمرات األطراف في اتفاقية مكافحة التصحر كل عامينُ .عقد مؤتمر األطراف الـ  14في نيودلهي،
الهند ،في سبتمبر  .2019تمت إعادة جدولة مؤتمر األطراف الـ  15من أواخر عام  2021بسبب جائحة كوفيد.19-

جمعية األمم المتحدة للبيئة تختتم دورتها الحالية بإصدار  14قرا ًرا

قرارا لتعزيز إجراءات الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اختتمت الدورة الخامسة لجمعية األمم المتحدة للبيئة هذا الشهر في نيروبي بإصدار ً 14
ً
عضوا في األمم المتحدة و تنعقد كل عامين لتعزيز الحوكمة البيئية العالمية .اتفق وزراء البيئة في العالم على إنشاء لجنة
تتكون الجمعية من  193دولة
ً
قانونا إلنهاء التلوث البالستيكي .و قالت السيدة إنغر أندرسن ،المدير التنفيذي لبرنامج
تفاوض حكومية دولية مع تفويضها بصياغة اتفاقية دولية ملزمة
األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ،إن هذه أهم صفقة بيئية متعددة األطراف منذ اتفاق باريس .القرارات األربعة عشر التي اعتمدتها جمعية األمم المتحدة
للبيئة هي:
ً
قانونا
قرار إلنهاء التلوث البالستيكي :نحو صك دولي ملزم
قرار بشأن تعزيز االقتصاد الدائري كمساهمة في تحقيق االستهالك و اإلنتاج المستدامين
قرار بشأن اإلدارة المستدامة للبحيرات
قرار بشأن الحلول القائمة على الطبيعة لدعم التنمية المستدامة

األمم المتحدة تكرم معظم المبادرات الواعدة الستعادة الطبيعة

حاليا لتغييرات شديدة بفعل النشاط البشري .وجد تقرير حديث أنه كجزء من أهداف المناخ و
تتعرض أكثر من  ٪75من األرض و  ٪66من المحيطات
ً
التنوع البيولوجي الدولي ،و عدت البلدان باستعادة مليار هكتار من النظم البيئية – و هي مساحة أكبر من الصين .نشرت األمم المتحدة دعوة للبلدان
تأثيرا إلعادة بناء النظم البيئية المتدهورة .الحكومات مدعوة لتقديم جهودهم
طموحا و
لترشيح رواد استعادة العالم لتكريم المبادرات العالمية األكثر
ً
ً
تعبيرا عن االهتمام و سيتم االحتفال بأول  10بوادر الستعادة العالم على هامش الجمعية العامة
إلهاما .و قد تم بالفعل تسجيل أكثر من 80
األكثر
ً
ً
لألمم المتحدة في سبتمبر  .2022تعلن شراكة عقد األمم المتحدة الستعادة النظام اإليكولوجي ،التي يقودها برنامج األمم المتحدة للبيئة و منظمة
األغذية و الزراعة (الفاو) عن المرحلة النهائية من التقديمات لعالمات االستعادة العالمية إلبراز الصورة و االحتفال بجهود االستعادة في جميع أنحاء
العالم.

رحبت المجموعة خالل شهر مارس بعضويتين جديدتين ضمن الفئة األكاديمية و بـ  12عضوية جديدة ضمن فئة الطلبة و عضويتين جديدتين ضمن فئة الشركات و
األفراد ،أما بالنسبة للتجديدات فقد رحبت بتجديد عضوية واحدة ضمن الفئة األكاديمية و  19عضوية ضمن فئة الطلبة و  5عضويات ضمن فئة الشركات.
العضوية األكاديمية
جامعة عجمان
مدرسة اإلمارات الدولية الخاصة

جديد
جديد

أدفيكا باجال
جيا مانجيش شاه
نانديني ويكار
بي.إس براغاتي سينثياميزه
روهي دارمندرا دالل
سيف علي سيف النقبي
شريا سارانج أبتي
سيدهارث جوبتا
سوارالي سارانج أبتي
تريشا بيمال ثكار
فيدي سانثوش راكشي
هير بهافديب باتيل
ريديما سينغ
اديتيا غاندي
أحمد شايل أختار
آريا سانكار بانيرجي

جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد

ّ
جاليري فيريتي للفن المعاصر
مرافئ أبوظبي
ايه بي بي للصناعات
اروب الخليج المحدودة (فرع دبي)

جديد
جديد
تجديد
تجديد

المدرسة األمريكية بدبي
عضوية الطلبة
جوكوالن كومار أنانثان
إيشا راجيف ناير
إرميا ك .جورج
جيلين آنا جوزيف
جيا روهان شاه
كوش راكيش كومار شاه
نيلينا مريم جونش
نمرة محمد حسين
براناف ريدي بوسا
ريشيت سينغ
ساهر فيايا كومار
ساي سوديب بونوكولو
ساي سوجيت بونوكولو
سيناث مانيكاندان
سانميث شيتي
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تجديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد
تجديد

-

-

عضوية الشركات
دي بي بي للمقاوالت
سوق دبي الحرة
ماكدونالدز اإلمارات

تجديد
تجديد
تجديد
-

عضوية األفراد
جديد
جديد

اياس صبي النابلسي
د .سودهير راما فارما

تجديد

-

برنامج إدارة النفايات -التقرير الشهري

أبريل
أبريل

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر فبراير البيئية التالية:
 425طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون
( 3,115مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة
 876متر مكعب تم توفيره من مساحة مكب النفايات
 1,863شجرة تم المحافظة عليها من القطع
 627غالون من الغاسولين تم توفيره
المدارس
ِ

حملة جمع الورق
قامت المجموعة بجمع  102,178كجم من الورق من خالل
ً
مشاركة  226كيانا في شهر مارس ،و ارتفعت النسبة بمعدل
 %62مقارنة بشهر فبراير  .2022نشكر كافة أعضائنا و نحثهم
على المشاركة الفاعلة خالل عام  2022لتحقيق الهدف
المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا:

مدرسة لطيفة للبنات

2,590

جاغاديب ساي سيتارامان

1,320

كيوليس ام اتش أي

14,892

مدرستنا الثانوية ،دبي

1,650

علي درويش مبارك سالم الزعابي

1,198

العالمية للشحن و الخدمات
اللوجستية ذ م م

11,365

مدرسة سبري الهندية

1,510

جميلة علي درويش الزعابي

1,177

مولتيبلكس الشرق األوسط

7,457

المدارس
ِ

األلمنيوم
حملة جمع ِعلب
ِ
قامت المجموعة بجمع  384كجم من علب االلمنيوم من
ً
خالل مشاركة  19كيانا خالل شهر مارس ،و انخفضت النسبة
بمقدار  %94مقارنة بشهر فبراير  .2022ندعو كافة أعضائنا
على المشاركة الفاعلة لزيادة الجهود لنتمكن من تحقيق
الهدف لعام  .2022المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

جامعة نيويورك أبو ظبي ،جزيرة السعديات

35

مدرسة أم القرى الخاصة ،أم القيوين

17

األفراد  /العائالت

-

المدارس
ِ

حملة جمع البالستيك
قامت المجموعة بجمع  12,191كجم من البالستيك من
ً
خالل مشاركة  114كيانا خالل شهر مارس ،و ارتفعت هذه
النسبة بمعدل  %21مقارنة بشهر فبراير  .2022نشجع كافة
أعضائنا على االستمرار في المشاركة الفاعلة لتقليل كمية
البالستيك المنتهي في مكبات النفايات .المشاركين األكثر
تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

-

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

هيلتون رأس الخيمة بيتش ريزورت

140

غراند سنترال هوتيل

46

فندق كراون بالزا دبي

41

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

جامعة نيويورك أبو ظبي ،جزيرة السعديات

510

مزنة علي درويش الزعابي

273

مجموعة النابودة لإلنشاءات

1,940

مدرستنا الثانوية ،دبي

160

علي درويش مبارك سالم الزعابي

254

شركة أبيال و شركاه  -العوير

1,273

مدرسة أربور

20

فاطمة عبداهلل محمد الظنحاني

100

المؤسسة الوطنية للسياحة و
الفنادق

1,035

المدارس
ِ

حملة جمع أحبار الطابعات
قامت المجموعة بجمع  264قطعة من أحبار الطابعات من
خالل مشاركة  10كيانات خالل شهر مارس ،و ارتفعت النسبة
بمعدل  %102مقارنة بشهر فبراير  .2022نشجع أعضائنا على
المشاركة النشطة في عام  2022لتحقيق األهداف
المطلوبة .المشاركين األكثر تجميعا:
حملة جمع الهواتف المحمولة
قامت المجموعة بجمع  154قطعة من الهواتف المحمولة
من خالل مشاركة  6كيانات خالل شهر مارس ،و انخفضت
النسبة بمقدار  %25مقارنة بشهر فبراير  .2022نشجع كافة
اعضائنا للمشاركة في تجميع الهواتف المحمولة لنتمكن من
تحقيق هدفنا لعام  .2022المشاركين األكثر تجميعا:
حملة جمع الزجاج
قامت المجموعة بجمع  10,388كجم من القناني الزجاجية
ً
من خالل مشاركة  41كيانا خالل شهر مارس ،و ارتفعت هذه
النسبة بمعدل  %67مقارنة بشهر فبراير  .2022نحث
المشاركين و نشجعهم على االستمرار في جمع الزجاج
لمساعدتنا في تحقيق هدفنا لعام  .2022المشاركين األكثر
تجميعا:

حملة جمع النفايات اإللكترونية
قامت المجموعة بجمع  298كجم من النفايات اإللكترونية من
 15كيان خالل شهر مارس ،و انخفضت النسبة بمعدل %80
مقارنة بشهر فبراير  .2022نحث و نشجع مشاركينا على
االستمرار في جمع النفايات اإللكترونية خالل عام .2022
المشاركين األكثر تجميعا:

حملة جمع الخردة المعدنية
قامت المجموعة بجمع  22كجم من الخردة المعدنية من 3
كيانات خالل شهر مارس ،و انخفضت النسبة بمعدل %90
مقارنة بشهر فبراير  . 2022نشجع المشاركين لدينا على بذل
المزيد من الجهد و االنضمام إلى هذا البرنامج الجديد.
المشاركين األكثر تجميعا		:

ّ
الكمية
(قطعة)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(قطعة)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

-

-

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(قطعة)

الشركات

توشيث بوميك

82

مجموعة التزام إلدارة األصول

20

تانيشا خورانا

78

غراند سنترال هوتيل

16

جوفان شينو شاكو

34

فيرجر ديلبورت

12

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(قطعة)

بهاكتي فينكاتيش هيغدي

60

فيدا دينيش

32

مهاك بهاتيا

30

األفراد  /العائالت

الشركات

مجموعة التزام إلدارة األصول

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(قطعة)

25

ّ
الكمية
(كجم)

سلطان علي درويش الزعابي

599

هيئة مناطق رأس الخيمة
االقتصادية

4,670

عفراء علي درويش الزعابي

591

سوق دبي الحرة

1,200

مريم بن حماد

106

بالتينيوم هيرتاج

700

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

عبدالرحمن علي درويش الزعابي

67

مونجاسا

48

ليلى

40

مؤسسة اإلمارات لآلداب

35

هاري براكاش سوبرامونيام

20

سوق دبي الحرة

23

األفراد  /العائالت

علي درويش مبارك سالم الزعابي

ّ
الكمية
(كجم)

15

الشركات

-

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

10

ّ
الكمية
(قطعة)

ّ
الكمية
(كجم)

-

