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ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ
أﻋﺰاﺋﻲ أﻋﻀﺎء و أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﻫﻨــﺎك ﻋــﺪد ﻗﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﺮدد ﺻﺪاﻫــﺎ ﻣــﻊ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴــﻦ ﺑﻌﺎﻟــﻢ اﻟﺒﻴﺌــﺔ؛ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ
و اﻟﺤﻔــﻆ و اﻟﺘﻨــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ و اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ .ﻣــﻊ وﺟﻮدﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  ،2022ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﺴــﻠﻂ اﻟﻀــﻮء
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻨﺸــﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻗﻤﻨــﺎ ﺑــﻪ ﺧــﻼل اﻷﺳــﺎﺑﻴﻊ اﻷرﺑﻌــﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴــﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺰوﻳﺪﻛــﻢ
ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ و ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﺣﻀــﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ اﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ﻷﺻﺤــﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدﻳــﻦ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ
اﻟﻨﻈــﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ،ﻛﺄﺣــﺪ أﻋﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻳــﻮم  5أﺑﺮﻳــﻞ .ﻧﺎﻗﺸــﺖ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺠﻮاﻧــﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟﺨﻄــﻂ
ﻋﻤــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ و اﻷﻫــﺪاف و اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت .اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺻﻔﺤــﺔ  .3ﺑﺼﻔﺘــﻲ أﺣــﺪ أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠــﺲ إدارة ﺗﺤﺎﻟــﻒ اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴــﻦ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ،ﺷــﺎرﻛﺖ ﻓــﻲ  7أﺑﺮﻳــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺴــﺎر ﻋﻤــﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟــﻒ اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﺣــﻮل ﻣﻮاءﻣــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣــﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ .اﻗــﺮأ
اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺻﻔﺤــﺔ  3.ﻟﻘــﺪ ﺗﺤﺪﺛــﺖ ﻓــﻲ  11أﺑﺮﻳــﻞ ،ﻓــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺑﻮدﻛﺎﺳــﺖ اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻤﺎﻳﻜﺮوﺳــﻮﻓﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺑﻌﻨــﻮان "إﻋــﺎدة ﺗﺼــﻮر اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ:
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺋﺮي؟" اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ .3
وﻗﻌــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ﻳــﻮم  13أﺑﺮﻳــﻞ ﻣﺬﻛــﺮة ﺗﻔﺎﻫــﻢ ﻣــﻊ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋﺠﻤــﺎن ،اﻟﻌﻀــﻮ اﻷﻛﺎدﻳﻤــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ،ﻟﻠﺘﻌــﺎون ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل دﻋــﻢ
اﻟﻤﺒــﺎدرات اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ .اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺻﻔﺤــﺔ  6.اﺧﺘﺘﻤــﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑﻨﺠــﺎح اﻟــﺪورة اﻟـــ 22ﻣــﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤــﺪارس ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ  18إﻟــﻰ
ﻃﺎﻟﺒــﺎ و ﻃﺎﻟﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺪارس ﻣﺘﻌــﺪدة اﻷﻋــﺮاق ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧﺤــﺎء دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة.
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ﻋﺎﻣــﺎ ﺑــﺎرزً ا ﻟﻬــﺬه اﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴــﺚ ﺗــﻢ ﺗﻤﺪﻳــﺪه إﻟــﻰ  4أﻳــﺎم ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﻄﻠــﺐ اﻟﺸــﻌﺒﻲ .و ذﻫــﺐ اﻟــﻜﺄس إﻟــﻰ ﻣﺪرﺳــﺔ دﺑــﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻓــﺮع اﻟﺒﺮﺷــﺎء )ﺑﻨــﺎت(.
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 22أﺑﺮﻳــﻞ .و ﺷــﻬﺪت ﺟﻤــﻊ  1,401ﻗﻄﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ .ﺑﻔﻀــﻞ ﺟﻬــﻮد اﻟﺠﻤﻴــﻊ ،ﺳــﻴﺘﻢ زرع ﻣــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ  47ﺷــﺠﺮة ﻳــﻮم  .22.12.22اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ .6
ﻟﻼﺣﺘﻔــﺎل ﺑﻴــﻮم اﻷرض ﻓــﻲ  22أﺑﺮﻳــﻞ ،ﻗﺎﻣــﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑﺰراﻋــﺔ  392ﺷــﺘﻠﺔ ﻣــﻦ اﻷﺷــﺠﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻤﻨﻴﻌــﻲ )ﺳــﺨﻴﺒﺮ(  -ﺟﻨــﻮب رأس اﻟﺨﻴﻤــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت .ﺣﺘــﻰ اﻵن ،ﺑﻠــﻎ إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻋــﺪد اﻷﺷــﺠﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻤــﺮة اﻟﺘــﻲ ﺗﻤــﺖ زراﻋﺘﻬــﺎ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ و ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﺸــﺮﻛﺎء  .2,108,905ﻳﻨﺘــﺞ
ـﻨﻮﻳﺎ .اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺻﻔﺤــﺔ  4.ﺣﻀــﺮت
ﻋــﻦ ﻫــﺬا ﻋــﺰل  12,435.58ﻃــﻦ ﻣﺘــﺮي ﻣﻜﺎﻓــﺊ ﻣــﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﻏــﺎز ﺛﺎﻧــﻲ أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑــﻮن ﻣــﻦ اﻟﻐــﻼف اﻟﺠــﻮي ﺳـ ً
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ  26إﻟــﻰ  28ﻣﻌــﺮض اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻟــﺬي ﻧﻈﻤﺘــﻪ إدارة اﻟﺸــﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ و
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة و اﻟــﺬي ﻳﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ و اﻟﺤﺪودﻳــﺔ .اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ
ﺻﻔﺤﺔ .5
ﻋﻘــﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ اﻟﺤﻮارﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ إﻓﺘﺮاﺿﻴــﺎ ﻳــﻮم  26أﺑﺮﻳــﻞ  ،2022ﺗﺤــﺖ ﺷــﻌﺎر "ﻣﺒــﺎدرة اﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻟﺨﻀــﺮاء :ﺑــﺪء ﺣﻘﺒــﺔ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻤﺘﺠــﺪدة؟" و ﺷــﻬﺪت
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات و ﺧﺎرﺟﻬﺎ .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ .5
اﺧﺘﺘﻤــﺖ ﻳــﻮم  24أﺑﺮﻳــﻞ ﺗﺤﻜﻴــﻢ اﻟــﺪورة اﻟـــ 17ﻣــﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴﺌــﻲ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘــﻲ اﺳــﺘﻘﻄﺒﺖ آﻻف اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺪارس ذوي اﻟﻬﻤــﻢ و اﻟﻤــﺪارس اﻟﻌﺎدﻳــﺔ
ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧﺤــﺎء دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة .ﺗﺴــﺘﻘﻄﺐ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺼــﺔ اﻟﻤﻮاﻫــﺐ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻄــﻼب ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات .و ﺳــﻴﺘﻢ اﺧﺘﺘــﺎم ﻫــﺬه
اﻟﺪورة ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ  12ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺣﻀﻮري ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ .5
ﻳﻘﺘــﺮب ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ اﻟﺮاﺋــﺪ "ﺷــﺠﺮة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ...ﺟــﺬور ﺗﻮﺣﺪﻧــﺎ" ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘــﻪ اﻷوﻟــﻰ ﻳــﻮم  22ﻣﺎﻳــﻮ .ﻗــﻢ ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ و إﻳــﺪاع اﻟﻤــﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ
ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷوان و اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ .7
ﻧﺤــﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴــﻮن ﻟﻔﺘــﺢ اﻟﺘﺴــﺠﻴﻼت و إﺷــﺮاك اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﻄﻠــﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﺴــﻨﻮي "اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺤــﻲ" .ﺳﻴﺴــﺘﻤﺮ اﻟﻤﺸــﺮوع ﻣــﻦ  1ﻳﻮﻧﻴــﻮ
ﺣﺘﻰ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ و ﺳﻴﻘﻮم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺠﻤﻊ  6ﻣﻮاد .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ .7
ﻓــﻲ  6ﻳﻮﻧﻴــﻮ ،ﺳــﻮف ﻧﻨﻈــﻢ اﻟــﺪورة اﻟـــ) 25اﻟﻴﻮﺑﻴــﻞ اﻟﻔﻀــﻲ( ﻟﺠﺎﺋــﺰة اﻹﻣــﺎرات ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﺣﻴــﺚ ﺳــﻨﻜﺮم و ﻧﻘــﺪر ﺟﻬــﻮد ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ ﻓــﻲ ﺑﺮاﻣــﺞ إدارة
ـﻤﻴﺎ اﻟــﺪورة اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت و إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ .ﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﻟﺤــﺪث ،اﻗــﺮأ ﺻﻔﺤــﺔ ﺻﻔﺤــﺔ  .8ﺳــﻨﻄﻠﻖ رﺳـ ً
ﻣــﻦ ﺣﻤﻠﺘﻨــﺎ اﻟﺸــﻬﻴﺮة ﻹﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮ اﻟــﻮرق "إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮ ،ﺗﺸــﺠﻴﺮ ،ﺗﻜﺮﻳــﺮ" ﻳــﻮم  17ﻳﻮﻧﻴــﻮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ اﻟﻴــﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺘﺼﺤــﺮ .اﻧﺘﻘــﻞ ﻷﺳــﻠﻮب
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ و ﺷﺎرك ﺑﻨﺸﺎط ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ .8
ﻧﺸــﻜﺮ اﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻋﻠــﻰ دﻋﻤﻬــﻢ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ و ﺑﺮاﻣﺠﻬــﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺧــﻼل اﻻرﺑــﻊ اﺷــﻬﺮ اﻻوﻟــﻰ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎم .ﻣــﻦ ﻓﻀﻠﻜــﻢ ﺧــﺬوا اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﻜﺎﻓــﻲ ﻟﻘــﺮاءة
اﻟﻨﺸــﺮة اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﺠــﺮي و إﻋﻄﺎﺋﻨــﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻜــﻢ و اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻜــﻢ .و أﺧﻴــﺮا ،ﻧﺘﻤﻨــﻰ ﻟﻜــﻢ ﻋﻴــﺪ ﻓﻄــﺮ ﻣﺒــﺎرك ﻣﻠﻴــﺊ ﺑﺎﻟﺮﺿــﺎ و اﻻﻣﺘﻨــﺎن و
اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻜﻢ و ﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻜﻢ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،وﻓﻘﻜﻢ اﻟﻠﻪ و ﻧﻮر ﻃﺮﻳﻘﻜﻢ .و ﻧﺪﻋﻮا اﻟﻠﻪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻴﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم و اﻷزدﻫﺎر ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ! ﻛﻞ ﻋﺎم و اﻧﺘﻢ ﺑﺨﻴﺮ.
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أخبارنا

مايو

مشاركات مع تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة
في شهر أبريل ،شاركت المجموعة في عدة ارتباطات مع التحالف:
 )1مسار عمل تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة على محاذاة أهداف التنمية المستدامة
شاركت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،بصفتها أحد أعضاء مجلس إدارة تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة التابع لألمم المتحدة ،يوم 7
أبريل في مسار العمل الجديد لـلتحالف حول مواءمة االستثمار مع أهداف التنمية المستدامة .ركزت مناقشة مسار العمل على تركيز التحالف األولي لمسار العمل .ستركز
بناء على تعريف
المجموعة الفرعية األولى في إطار مسار العمل هذا على تعزيز مواءمة المحافظ االستثمارية و المنتجات االستثمارية مع أهداف التنمية المستدامةً ،
أيضا بالنظر في كيفية تسهيل إدراج تفضيالت االستدامة في المعاشات التقاعدية و إدارة الثروة .ستبني المجموعة
االستثمار في التنمية المستدامة ،بينما ستقوم ً
الفرعية الثانية على المقاييس الخاصة بقطاع التحالف و المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة و ستنظر في منهجيات المراجعة لتقييم تأثير التنمية المستدامة للشركة.
ثم انتقلت المناقشة إلى التقدم المخطط له خالل المرحلة األولى (على سبيل المثال العوائق) .و هو ما تم الرد عليه في المرحلة التالية من المناقشة تحت الحاجة إلى
استمرار العمل .ثم أعقب المناقشة "أولويات المرحلة التالية" التي ركزت على تنفيذ تعريف التحالف لالستثمار في التنمية المستدامة في المنتجات و االستراتيجيات ،و
بصمة أهداف التنمية المستدامة لمحافظ االستثمار و المقاييس الخاصة بقطاع التحالف و اإلفصاحات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة .تعرف على المزيد حول
التحالف و أعماله المهمة على /https://gisdalliance.org
 )2مقاييس تقارير الشركات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة
يسر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة أن تساهم العام الماضي في تطوير مقاييس تقارير الشركات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة .المقاييس هي نتيجة جهود
المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة و هو تحالف من القطاع الخاص دعا إليه األمين العام لألمم المتحدة ،لزيادة تأثير استثمارات القطاع الخاص .تغطي
المقاييس ثمانية قطاعات مختلفة :السيارات ،السلع االستهالكية األساسية ،المالية ،الرعاية الصحية ،تكنولوجيا المعلومات ،العقارات ،االتصاالت السلكية و الالسلكية،
و المرافق .و قد تم تصميمها لتالئم فرص التأثير و المخاطر المستوطنة في كل من هذه القطاعات .يواصل التحالف تشجيع اعتماد هذه المقاييس من قبل الشركات
في هذه القطاعات في جميع انحاء العالم.
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أبريل

اللجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين التابعة لبرنامج النظم الغذائية المستدامة

بصفتها أحد أعضاء اللجنة ،حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  5أبريل االجتماع العشرين للجنة االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين التابعة
لبرنامج للنظم الغذائية المستدامة .تلقت اللجنة تحديثات بشأن مركز تنسيق النظم الغذائية و وظائفه الرئيسية؛ و حالة عملية تطوير االستراتيجية العالمية
بشأن االستهالك و اإلنتاج المستدامين؛ و خطط منتدى شبكة كوكب واحد عشية اجتماع ستوكهولم  50 +الدولي.

باإلضافة إلى ذلك ،ناقشت خطط عمل مجموعات العمل الثالثة لبرنامج النظم الغذائية المستدامة و شدد األعضاء على ضرورة قيام كل مجموعة عمل بوضع أهداف
معا في إطار استراتيجية شاملة للبرنامج كما سلطت المناقشة الضوء على أهمية ضمان التعاون عبر مجموعات العمل الثالثة و التركيز على األنشطة.
واضحة و جمعها ً
ناقشت اللجنة مسودة أولية لمذكرة المفاهيم للمؤتمر العالمي الرابع لبرنامج النظم الغذائية المستدامة .يهدف المؤتمر إلى تعزيز االعتراف بضرورة دمج النظم الغذائية
و معالجتها بشكل شامل في جميع االتفاقات متعددة األطراف و منتديات السياسات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة .كما وافقت اللجنة على النهج المقترح
إلشراك مجموعات عمل البرنامج في تطوير جدول أعمال المؤتمر و تنظيم جلسات محددة.
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بودكاست مايكروسوفت العربية

تحدثت رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  11أبريل في برنامج بودكاست التابع لمايكروسوفت
العربية بعنوان "إعادة تصور المملكة العربية السعودية :كيف يمكن تسريع التحول إلى النظام
أبريل
بدال من التخلص منها و استخراج موارد
الدائري؟" يستلزم االقتصاد الدائري إعادة استخدام المنتجات
ً
جديدة .يهدف هذا النموذج االقتصادي إلى تقليل إدارة النفايات ،إعادة تدوير المواد المستخدمة ،و
وفقا
تطوير نموذج أكثر استدامة على المدى الطويل .سلع اليوم هي موارد الغد بأسعار الموارد أمس .و مع ذلك،
ً
ً
حاليا يشكل نسبة  ٪9.1فقط ،مما يؤدي إلى فجوة
للمعهد الدولي للتنمية المستدامة ،فإن اقتصادنا العالمي دائري
دائرية هائلة.
واضحا لتحقيق أهدافنا المناخية الجماعية و معالجة االنبعاثات المرتبطة باستخراج
مسارا
تقدم نماذج االقتصاد الدائري
ً
ً
السلع و معالجتها و تصنيعها و طمرها .االقتصاد الدائري عبارة عن نظام مغلق الحلقة يتضمن تقليل و إعادة
االستخدام و إعادة التدوير و اإلزالة .في المملكة العربية السعودية ،يمكن لالقتصاد الدائري إعادة تأكيد قيمة الموارد
البيئية و تشجيع التفكير الجديد حول تقليل النفايات و التلوث و التدهور البيئي.
خالل الجلسة ،تحدثت السيدة حبيبة عن نقاط القوة و قالت“ :تحتاج الجهات الحكومية و الخاصة إلى النظر في االستراتيجيات و عملياتها الشاملة لمعرفة ما إذا كانت تلبي
جميعا أن االقتصاد الدائري يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية سريعة االستنفاد و يفيد الصحة العامة للكوكب .نحن
المتطلبات الرئيسية للتنمية المستدامة .نعلم
ً
بحاجة إلى تحويل كل عنصر من عناصر المواد بعيدا عن مكب النفايات .عندها فقط يمكننا إنشاء اقتصاد دائري مزدهر يفيد الجميع في حدود كوكبنا " .ناقش البودكاست
أيضا طرق التحسين و التحرك نحو التدوير في جميع عمليات المؤسسات السعودية ،مزايا تنفيذ اقتصاد دائري لتقليل البصمة الكربونية في جميع أنحاء المنطقة و في
ً
المملكة العربية السعودية ،التقدم التكنولوجي لزيادة الدائرية و دور أصحاب المصلحة السعوديون في تسريع خرائط الطريق الدائري و االستدامة.

رابط المشاهدة
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مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس

نظمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة الدورة الـ 22من مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس في الفترة من  18إلى  21أبريل .شارك
تشركة ُأناس برعاية الدورة الـ 22من المسابقة ،و سجل الحدث الذي استمر أربعة أيام ثاني أعلى مشاركة في تاريخ المسابقة منذ بدايتها
أبريل
فريقا من مناهج مختلفة في جميع أنحاء
طالبا من 89
في عام  .2001جمعت هذه المسابقة ثنائية اللغة (العربية و اإلنجليزية) 424
ً
ً
العالم و من إمارات الدولة السبع .الموضوعات المختارة للمسابقة جاءت نتيجة عملية صارمة مع مراعاة الموضوعات المقترحة كجزء
أيضا لتأييد العديد من أهداف التنمية المستدامة لألمم
من التعليقات الواردة من الفرق المشاركة في العام الماضي ،و التي تأثرت بشكل أساسي بالوباء و مصممة ً
المتحدة .هدفت الموضوعات إلى تشجيع الطالب على التفكير في أنماط الحياة المستدامة و أهمية تخضير المناهج الدراسية ،للتركيز على بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة و
التأثير العميق للتكنولوجيا في تشكيل المجتمعات و االقتصادات و البيئة.
من خالل هذه المنصة ،عبر الطالب عن آرائهم اإلبداعية حول مواضيع محددة .إن منظورهم و حلولهم اإلبداعية بشأن هذه القضايا البيئية مهمة للغاية ،ألنهم يمتلكون
القدرة على فهم و قيادة جيل المستقبل نحو آفاق أعلىّ .
مكنت المسابقة الطلبة من عرض آرائهم مع األدلة الواقعية الداعمة و دراسات الحالة و األبحاث المكثفة لجمهور
متحمس و لتسجيل الطلبة بشكل عادل ،قامت المجموعة بدعوة مجموعة رائعة من أعضاء لجنة التحكيم ثنائية اللغة من  9خبراء في المواضيع المختارة .قامت المجموعة
بصفتها منظمة غير حكومية معتمدة من برنامج األمم المتحدة للبيئة ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،و كعضو في الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،بإجراء هذا
الحدث المهم للتعامل بشكل مباشر مع العديد من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة و العمل عليها ،مثل الهدف :2 #القضاء التام على الجوع ،الهدف :3 #الصحة
الجيدة و الرفاهية ،الهدف :6 #المياه النظيفة و النظافة الصحية ،الهدف :7 #طاقة نظيفة و بأسعار معقولة ،الهدف :9 #الصناعة و االبتكار و الهياكل األساسية ،الهدف#
 :11مدن و مجتمعات محلية مستدامة ،الهدف :12 #االستهالك و اإلنتاج المسؤوالن ،الهدف :13 #العمل المناخي ،الهدف :14 #الحياة تحت الماء ،الهدف :15 #الحياة
على األرض ،و الهدف :17 #عقد الشراكات لتحقيق األهداف.
ً
عاما
المرحلة التأسيسة  -الحلقة الثانية 15-13
هل يترابط األمن المائي و األمن الغذائي؟
المركز األول

مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء (بنات)

المركز الثاني

مدرسة جواهر دبي الخاصة

المركز الثالث

مدرسة شيفيلد الخاصة

الحفاظ على الرئة الحقيقية للكوكب :مفتاح لمنع تغير المناخ
المركز األول

مدرسة جلوبال انديان انترناشيونال  -دبي

المركز الثاني

مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء (بنين)

المركز الثالث

مدرسة بريستين الخاصة

ً
عاما
المرحلة الثانوية 18-16
تنمية المدن :إعادة تصميم البنية التحتية نحو صافي الصفر
المركز األول

مدرستنا الثانوية اإلنجليزية – الفجيرة

المركز الثاني

مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء (بنين)

المركز الثالث

مدرسة الشروق اإلنجليزية الخاصة

الزراعة الحيوانية الصناعية  -مؤثر قوي على تغير المناخ؟
مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء (بنات)

المركز األول
المركز الثاني

المدرسة الهندية  ،العين

المركز الثالث

مدرسة سبرينج دايلز دبي

الفائز بشكل عام

مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء (بنات)
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أبريل

يوم االرض

في  22أبريل من كل عام ،يتحد المليارات من األشخاص في جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي حول حماية البيئة و االعتراف بأزمة المناخ العالمية التي
تنذر بالخطر في الوقت الحالي .موضوع يوم األرض العالمي لهذا العام هو "استثمر في كوكبنا" – و هي دعوة للحكومات و الشركات و المؤسسات
االكاديمية و األفراد لالستثمار في مستقبل أفضل لكوكبنا.

احتفلت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بيوم األرض  2022من خالل الجمع بين  6مؤسسات متميزة يمثلون صناعات مختلفة و هي إي ماكس و مجموعة الندمارك و
غاف كابيتال بارتنرز و هيلمان كاليبر هيلث كير لوجستكس و شركة أم إي أو و شركة أويو أرابيا و شركة فتيفالي لزراعة  392شتلة من نبات شجرة السدر تحت مظلة
برنامج "من أجل إماراتنا نزرع" .أقيم نشاط التشجير في منطقة المنيعي (الصخيبر)  -جنوب رأس الخيمة يوم السبت الموافق  22.4.22تحت رعاية المهندس الشيخ سالم
بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة و رئيس دائرة الطيران المدني – رأس الخيمة .و صرحت السيدة حبيبة المرعشي ،عضو
مؤسس و رئيسة المجموعة في افتتاح حملة التشجير "من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ ،تتحكم دولة اإلمارات العربية المتحدة في االنبعاثات و تقليل حرق الغاز
الطبيعي و زيادة كفاءة الطاقة و اتخاذ العديد من الخطوات الفعالة األخرى .إن المبادرة االستراتيجية للحياد الكربوني بحلول عام  2050هي حملة وطنية لتحقيق صافي
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صفري انبعاثات بحلول عام  ،2050مما يجعل دولة اإلمارات أول دولة في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا تفعل ذلك  .كذلك جهودنا نحو زيادة الرقعة الخضراء
المستدامة هي خطوة في اتجاه تحقيق الحياد الكربوني".

24

المجموعة تستعد لتكريم الفائزين في مسابقة الرسم البيئي

26

الجلسة الحوارية الثانية لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة

في  24أبريل ،أجرى قسم التعليم في مجموعة عمل اإلمارات للبيئة عملية التحكيم للدورة الـ17
من مسابقة الرسم البيئي .التخاذ قرار صعب بتحديد الرسومات الفائزة في فئة ذوي االحتياجات
أبريل
الخاصة و العادية ،دعت رئيسة المجموعة خمسة فنانين محترفين إلى مكتب المجموعة .عند
االنتهاء من الفحص الدقيق لكل لوحة ،اختار الحكام أفضل  9رسومات في كل فئة عمرية .تتطلع
المجموعة إلى الترحيب بالفائزين في المسابقة في الحفل الخاص ،و الذي سيقام في المركز اإلسماعيلي في 12
مايو.

نظمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة جلستها الحوارية الثانية لهذا العام يوم  26أبريل تحت عنوان
"مبادرة الشبكة الخضراء :بدء حقبة الطاقة المتجددة؟" حيث قدم المهندس فيصل علي راشد،
أبريل
مدير أول في المجلس األعلى للطاقة بدبي ،إلى جانب خمسة متحدثين مرموقين ،نظرة ثاقبة
على التطور الحالي و مستقبل التنفيذ في مبادرة الشبكة الخضراء العالمية .كانت الجلسة مهمة
للغاية الن الموضوع المطروح مهم و حظى بشعبية كبيرة حيث تلقت المجموعة الكثير من الطلبات من الكيانات
لالنضمام إلى الجلسة كمتحدثين و مشاركة أفكارهم المبتكرة و أفضل الممارسات فيما يتعلق بالموضوع.
و أعربت رئيسة المجموعة في كلمتها االفتتاحية عن أن التحول الى "الشبكات الخضراء" ستساعد في جذب
االستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة باإلضافة إلى تعظيم االستفادة من المهارات و التكنولوجيا و التمويل.
سيكون للمكاسب االقتصادية الناتجة تأثير إيجابي على الحد من الفقر و المساعدة في معالجة تحديات المياه و الصرف الصحي و الغذاء و غيرها من التحديات االجتماعية و
االقتصادية .كانت التشكيلة الملهمة من المتحدثين الالمعين الذين شاركوا أفكارهم الرئيسية و أفضل الممارسات و االبتكارات ،هم:
 .1الدكتور ريدان السقاف ،خبير اقتصادي ،مكتب األمم المتحدة في أبو ظبي  -اإلمارات العربية المتحدة
 .2الدكتورأحمد عوان ،األستاذ المساعد  -كلية الهندسة و تقنية المعلومات ،جامعة عجمان
 .3السيد كارلوس ترافيسيدو ،المدير التنفيذي لسياسة الطاقة في دائرة الطاقة – حكومة ابوظبي
 .4السيد جيبين كوراه ماني ،المدير القطري لشركة مجمع طاقات سوالر ميدل ايست
 .5السيد كريستوف فرنكل ،رئيس المشروع ،شبكة تورينغيان للطاقة المتجددة
جدا على الرابط:
اقرأ المزيد عن هذه الجلسة المهمة ً

28 - 26

أبريل

انقر هنا

معرض األمم المتحدة لالستثمار في أهداف التنمية المستدامة

حضرت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في الفترة من  26إلى  28ابريل معرض االستثمار في أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
الذي نظمته إدارة الشؤون االقتصادية و االجتماعية التابعة لألمم المتحدة و الذي يهدف إلى تعزيز مشاريع التنمية المستدامة عالية
التأثير في األسواق الناشئة و الحدودية .شارك في الحدث الذي استمر ثالثة أيام مستثمرون و مؤسسات خاصة و عامة و ممثلو وكاالت
األمم المتحدة لعرض و مناقشة المشاريع االستثمارية التي تعزز أهداف التنمية المستدامة .تميز معرض أهداف التنمية المستدامة

بما يلي:
•العروض المباشرة لفرص االستثمار من قبل الدول المشاركة
•التفاعل بين رعاة المشروع و المستثمرين و خبراء االستثمار اآلخرين في أهداف التنمية المستدامة
•التفاعل مع النظام البيئي لالستثمار في أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة و بنوك التنمية العامة
•جلسات حوار حول مواضيع مثل سندات أهداف التنمية المستدامة و أكثر من ذلك.

5

أخبارنا

مايو

مع تزايد الطلب على فرص أهداف التنمية المستدامة الجاهزة لالستثمار من المستثمرين من جميع األحجام ،احتل المعرض مركز الصدارة بين إندونيسيا و نيجيريا و كولومبيا
و السلفادور و غينيا االستوائية و غواتيماال و مالوي .تمحور الموضوع الرئيسي حول األعمال التجارية الخاصة المحلية و الدولية و التمويل .يعتبر النشاط التجاري الخاص و
االستثمار و االبتكار من المحركات الرئيسية لإلنتاجية و التوظيف و النمو االقتصادي .تدعو نتائج تمويل التنمية الشركات إلى تطبيق إبداعاتها و ابتكاراتها في حل تحديات
التنمية المستدامة ،و تدعوها للمشاركة كشركاء في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة .باإلضافة إلى ذلك ،حضرت المجموعة جلستين لتحالف المستثمرين العالميين من
أجل التنمية المستدامة التي سلطت الضوء على:
.
.

1تعزيز بنوك التنمية المتعددة األطراف كمحفزات للتمويل الخاص .ناقش كبار ممثلي بنوك التنمية متعددة األطراف و التحالف اإلجراءات إلطالق التمويل المستدام
الخاص من خالل تعزيز الدور التحفيزي لبنوك التنمية المتعددة األطراف ،بما في ذلك استخدام حلول التمويل المختلط و اإلصالحات المحتملة لنموذج أعمالها.
2فهم تأثير استثمارات أهداف التنمية المستدامة من خالل تحسين تقارير االستدامة .تسليط الضوء على السياسات حول مواءمة أطر إعداد تقارير االستدامة مع أهداف
التنمية المستدامة و التركيز على أفضل الممارسات و الدروس للقطاع الخاص .جمعت هذه الجلسة رفيعة المستوى أعضاء من التحالف و الجهات الفاعلة الرئيسية
في النظام اإليكولوجي لإلبالغ عن االستدامة.

مشروع "النداء األخض "ر

عادةً ما تدوم الهواتف الذكية حوالي عامين ،حيث تقوم أحدث الموديالت بنقل األجهزة القديمة إلى الخزائن أو األدراج .لكن في مجموعة
عمل اإلمارات للبيئة ،نرى الهواتف القديمة على أنها عمالت ذهبية! من خالل إعادة تدوير هاتفك ،فإنك تحافظ على األرض و الماء و الهواء
و تساهم في حياة صحية و مستدامة .إنها تتطلب خطوة واحدة ،عمل واحد ،و التزام واحد لتحقيق ذلك .أطلقت المجموعة الدورة السابعة
من مشروع النداء األخضر يوم  22مارس و اغلقتها يوم  22ابريل .و كان المشروع متاحا لكافة شرائح المجتمع و ألعضاء المجموعة .كان
على األفراد و الشركات و المؤسسات األكاديمية إيداع  15و  50و  65قطعة من الهواتف المحمولة على التوالي في مكتب المجموعة .ما
ساهم في:

6,106

1,438

كان العدد اإلجمالي للمشاركين المسجلين  48مؤسسة ،تمكن  37منهم من تحقيق الهدف بنجاح و الذي نتج عنه ضمان زراعة  54شتلة من األشجار المعمرة يوم
 22.12.22تحت مظلة "من أجل إماراتنا نزرع" .بدعم من فريقنا األخضر ،في هذه الدورة ،قام المشروع بجمع  1,751قطعة من الهواتف المحمولة .لقد كانت مشاركتكم
النشطة في هذا المشروع و استعدادكم للمشاركة مفيدة و واعدة للتطلع إلى غد أكثر إخضرارا.

األخبار التعليمية
توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان

بهدف بناء شراكات فعالة مع المؤسسات األكاديمية و تعزيز البحث ،وقعت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم 13
أبريل مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان ،العضو األكاديمي الجديد في المجموعة ،للتعاون في مجال دعم المبادرات
البيئية و تعزيز المبادرات البيئية العظيمة وكذلك دعم الجهود المبذولة من قبل كال الكيانين نحو اإلشراف البيئي و
أيضا على تعزيز العالقة و
تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لألمم المتحدة .ركزت مذكرة التفاهم ً
تقديم المزيد من الفرص للطالب للقيام بالتدريب الداخلي في المجموعة ،و اكتساب المعرفة في مجال االستدامة
و حماية البيئة .باإلضافة إلى ذلك ،تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العالقات المتبادلة بين الطرفين من خالل تنظيم
أنشطة و فعاليات مشتركة ،و تبادل الخبرات و المعرفة و الوصول إلى القدرات األكاديمية و المهنية لكل منهما.
و حضر االجتماع د .كريم الصغير -مدير الجامعة ،و السيد ربيع الخفش  -مدير العمليات ،و السيدة مايا حداد -
مسؤولة الصحة و السالمة البيئية .تأسست جامعة عجمان في عام  1988كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ،كما كانت جامعة عجمان ( )AUأول جامعة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة تقبل الطلبة الوافدين .تواصل المؤسسة ريادتها في اإلدماج و االبتكار و التأثير االجتماعي منذ إنشائها .في عام  ،2020أصبحت جامعة
عجمان واحدة من أول ست مؤسسات التعليم العالي في العالم تحصل على االعتماد العالمي من وكالة ضمان الجودة ( ، )QAAو هي هيئة مستقلة في المملكة المتحدة
عالميا في ضمان الجودة في التعليم العالي .اعرف المزيد عن جامعة عجمان https://www.ajman.ac.ae/ar
و رائدة
ً

أخبار الشركات
ترحب مجموعة عمل االمارات للبيئة بشركة جلوب لينك ويست ستار شبينج

يسر مجموعة عمل االمارات للبيئة أن ترحب بشركة جلوب لينك ويست ستار شبينج كأحد أحدث األعضاء .وهي شركة
شحن دولية تأسست عام  1989ويقع مقرها الرئيسي في دبي .و هو مشروع مشترك بين ويست ستار شيبينج و
سي دبليو تي جلوب لينك  ،وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة سي دبليو تي المحدودة  ،و هذه الشركة
مدرجة في سوق سنغافورة ومتخصصة في إدارة المستودعات والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد .كجزء من
تحالف جلوب لينك  ،فإنهم يستفيدون من شبكة تضم أكثر من  100مكتب في  28دولة منتشرة في جميع أنحاء
آسيا وأوروبا .باإلضافة إلى ذلك  ،فهي مرتبطة بمكاتب الوكالء في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا .في
المجموع  ،يغطي هذا أكثر من  120ميناء و  1,200وجهة حول العالم .تتمتع شركة جلوب لينك ويست ستار بسجل
عاما في دولة اإلمارات وفريق من المتخصصين ذوي الخبرة في هذا المجال وعالقاتهم مع شركات الشحن والخطوط الجوية الكبرى  ،وتتمتع بالخبرة
حافل يعود إلى أكثر من ً 30
والشبكة لمساعدة عمالئها على التنقل في االسواق الدولية .اعرف المزيد عنها على /https://www.glweststardubai.com
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أخبار الشركات

مايو

المجموعة ترحب بفندق جراند كوزموبوليتان دبي

يسعدنا أن نرحب بـ "فندق جراند كوزموبوليتان دبي" كعضو جديد للمساعدة في إحداث تغيير مؤثر على البيئة! يقع
الفندق في منطقة البرشاء ،وسط دبي مع العديد من المراكز التجارية و الترفيهية ،المساحة و ضوء النهار هما
متساو للمسافرين من رجال األعمال
العنصران األساسيان في تصميم الفندق .تم تصميم المرافق بشكل
ٍ
المميزين و كذلك لإلجازات العائلية .فندق جراند كوزموبوليتان هو أول فندق مستقل من فئة الخمس نجوم في
دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي يحصل على عالمة الحماية الموثوقة من مكتب فيريتاس (،)Bureau Veritas
مما يضمن راحة البال للضيوف عند اإلقامة في الفندق.
كقوة رائدة في االختبار و التفتيش و إصدار الشهادات ،تحقق مدققو مكتب فيريتاس من أن فندق جراند لديه إجراءات صارمة في مجال الصحة و النظافة و السالمة .كل
عالميا بشأن التدابير الوقائية .اعرف المزيد عن الفندق على https://www.
ذلك يتماشى مع لوائح سلطات دبي و مع أفضل الممارسات المعترف بها
ً
/grandcosmopolitandubai.com

المجموعة ترحب بتغليف للصناعات

يسر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة أن ترحب بشركة تغليف للصناعات ( )Tiكأحد األعضاء الجدد في فئة الشركات.
تطمح تغليف للصناعات إلى الذهاب إلى أبعد من مجرد االمثتال للقوانين .يقع المقر الرئيسي في دبي( ،دولة
اإلمارات العربية المتحدة) ،شركة تغليف للصناعات هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة العالمية ألغشية البولي
بروبيلين ثنائية المحور ( ، )BoPPو أفالم البولي بروبيلين ( ، )CPPو حمض  polylacticالموجه ثنائي المحور و
األغشية القابلة للتحلل الحيوي (.)BoPLA
لتمييز هم عن مثيالتهم في القطاع و إلظهار الريادة و التميز ،وضعت الشركة معايير و خطة جديدة لألجيال
مقصودا للنظر داخل صناعتهم و خارجها لتطوير طرق جديدة للمساهمة و أخذ زمام
جهدا
القادمة ،تبذل الشركة
ً
ً
المبادرة بشأن األمور المهمة لشركائهم و مجتمعاتهم و أصحاب المصلحة لديهم ينصب تركيزهم على ابتكار منتجات مستدامة تلبي االحتياجات الحقيقية و ينتجون؛ تغليف
المواد الغذائية وأفالم الملصقات والتطبيقات الفنية ولديهم العديد من العالمات التجارية المعروفة لحسابهم .يضمن نهجهم الشامل لالبتكار و اإلنتاج لعمالئهم
الممارسات المستدامة الشاملة في مرافق التصنيع الخاصة بهم و على مجموعة المنتجات و الخدمات التي يسمونها  .™ Dynamic Cycleتعرف على المزيد حول شركة
صناعات تغليف على /https://www.ti-films.com

األحداث الحالية
شجرة في المجتمع...جذور توحدنا

الغابات هي رئة األرض .إنها األصول التي تحافظ على صحة األرض األم .تنمو دولة اإلمارات العربية المتحدة كل عام و تسعى جاهدة
لتحقيق مستقبل مزدهر و مستدام .من المهم أن ندرك أنه ال يمكن تحقيق ذلك إال بالجهود المشتركة لجميع الكيانات و كل فرد في
معا من أجل تحسين بيئة دولتنا و كوكبنا.
المجتمع .مع الجهود المتفانية للجميع ،يمكننا مواجهة التحديات البيئية و العمل ً
بإمكانكم اختيار جمع أي من العناصر القابلة إلعادة التدوير المحددة ،و الوصول إلى الهدف المحدد و الحصول على فرصة لزرع شجرة تحت
اسمكم و الحصول على شهادة! هذا وعد نفي به! قوموا بإيداع المواد القابلة إلعادة التدوير الخاصة بكم في مكتب المجموعة اليوم .دعونا
نظرا ألن المرحلة األولى من المشروع تنتهي يوم 22
معا .اسرعوا!
نزيد المساحات الخضراء المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ً
ً
مايو  .2022إذا لم تكونوا قد سجلتوا بعد ،فما الذي تنتظرونه؟ اتبعوا الرابط  https://forms.gle/JEbi2jsGrGYxsure7و انضموا اآلن
إلى فريق األرض األخضر!

األحداث القادمة
مشروع التدوير في الحي

معا إلعادة بناء بيئة أفضل و أكثر صحة و إخضرارا لتحسين نوعية الحياة .يبدو
بدأنا بدخول الصيف ! تخيل هذا .تجتمع أنت و الحي بأكمله ً
ً
حسنا ،مشروع التدوير في الحي يفعل ذلك! اجمع ًأيا من المواد الست أو جميعها و هي :الورق و البالستيك و الزجاج
جميال أليس كذلك؟
و علب األلمنيوم و الهواتف المحمولة و أحبار الطابعات ،و حقق الهدف المحدد و اكسب شجرة تزرع بإسمك يوم  !22.12.22ستحصل
أيضا على شهادة مشاركة .المجموعة سعيدة بفتح التسجيالت و إشراك المجتمع الطالبي خالل العطلة الصيفية في المشروع السنوي
ً
"التدوير في الحي".
		
سجلوا أوالدكم و طلبتكم

انقر هنا
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و ساعدوهم على أن يصبحوا قادة االستدامة في الغد!

األحداث القادمة

مايو

المجموعة تنظم حفل جائزة اإلمارات إلعادة التدوير السنوية

ستحتفل مجموعة عمل اإلمارات للبيئة بالنجاحات التي حققها أبطال المجموعة في إدارة النفايات و إعادة التدوير لعام  .2021سيتم
استضافة الحدث الفريد على مستوى الدولة في مركز االسماعيلية يوم  6يونيو ( بمناسبة يوم البيئة العالمي) .سيحتفي الحفل بالكيانات
و المؤسسات األكاديمية و العائالت التي كانت من بين أفضل جامعي النفايات القابلة إلعادة التدوير في فئات:
 .1علب األلمنيوم

 .2البالستيك
 .3الورق

 .4الزجاج

 .5أحبار الطابعات

 .6الهواتف المحمولة

 .7النفايات اإللكترونية
 .8الخردة المعدنية

أمرا بالغ األهمية في نجاح برامج إدارة النفايات التابعة للمجموعة و يساعد في قيادة األداء بين المشاركين في الحمالت المؤثرة التي
يعتبر حفل جائزة االمارات إلعادة التدوير ً
تنظمها .زوروا موقعنا االلكتروني و كذلك وسائل التواصل االجتماعي و ترقبوا النشرة اإلخبارية القادمة لمعرفة المزيد عن أكبر حفل تكريم الفائزين في برامج إدارة النفايات
في الدولة!

الجلسة الحوارية الثالثة

تنظم مجموعة عمل اإلمارات للبيئة جلستها الحوارية الثالثة يوم  22.6.16حول موضوع مهم تحت عنوان" :المعركة ضد تغير المناخ -
انتشارا من حيث الكوارث الطبيعية التي ال يمكن التنبؤ بها
الواقع الحقيقي" .في السنوات القليلة الماضية ،كانت تأثيرات تغير المناخ أكثر
ً
و أنماط الطقس غير المنتظمة .و قد أدى ذلك إلى التدمير الهائل للمحاصيل ،الهجرات الجماعية ،و إلحاق الضرر بالبنية التحتية و ما إلى
وفقا لذلك ،ستنظر الجلسة في معالجة الواقع الفعلي
ذلك .من أجل تسهيل المناقشة في سياق التخفيف من و التأقلم مع تغير المناخ ،و
ً
للتقدم نحو اإلجراءات المستدامة .و سيتناول تأثير أنشطة القطاعات الرئيسية على تغير المناخ ،الخطوات المتخذة لمعالجة هذه القضية،
الوقت الالزم لتحقيق نماذج اقتصادية مستدامة ،تحديات التغيير ،أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يحتاجون إلى تغيير سياساتهم و
عملياتهم ،الدعم المالي المطلوب للتكيف و الخطوات األخرى التي يجب اتخاذها على المستوى الدولي و اإلقليمي و المحلي و الفردي.
للمشاركة في هذا الجلسة القيمة و الملهمة

انقر هنا

إعادة تدوير ،تشجير ،تكرير

شهر جديد طموحات جديدة! لم يفت األوان بعد لإلنتقال إلى أسلوب الحياة المستدامة! يتم االحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر و
الجفاف في  17يونيو من كل عام .لالحتفال بهذا اليوم المهم ،ستطلق مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حملتها الشهيرة إلعادة تدوير الورق
" إعادة تدوير ،تشجير ،تكرير" للعام السابع على التوالي .تهدف الحملة إلى إشراك األسر و المجتمعات و القطاعين العام و الخاص في إعادة
تدوير الورق و الحصول في المقابل على فرصة للمشاركة في حملة التحريج الحضري الخاصة بالمجموعة .في العام الماضي ،ساعدت
المواد الورقية التي تلقيناها من المشاركين في البرنامج في التخفيف من  589طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ،و توفير
 3,416مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة ،و توفير  481متر مكعب من مكب النفايات و حفظ  2,587شجرة من القطع.
معا إلحداث فرق أكبر! تواصل مع  eeg@emirates.net.aeللتسجيل!
هذا العام ،فلنعمل ً

أخبار عالمية
األرض تحصل على دفعة مالية

ترحب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر بالتعهد بتقديم  5.25مليار دوالر أمريكي للتجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية ( )GEF8تأتي الزيادة
في موارد مرفق البيئة العالمية في لحظة حرجة حيث تواجه العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تحديات متعددة  -من الجفاف إلى النزاعات ،إلى جائحة
ً
نموا،
بعيدا عن نهج النمو و التنمية المستدامين .ستستفيد البلدان النامية و أقل البلدان
كوفيد 19-المستمرة ،و كلها يمكن أن تحول اهتمام السياسات
ً
على وجه الخصوص ،من المخصصات المتزايدة من خالل استكمال الميزانيات الوطنية الممتدة لتحقيق االنتعاش المنشود بعد كوفيد .19-قال األمين
التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو ":األرض هي المكان الذي تزدهر فيه الحياة .نثني على قيادات البلدان و التزامها بتجديد
اعتبارا من يوليو  .2022و سيؤدي ذلك إلى تكثيف الجهود لمكافحة تدهور األراضي الذي سيكون
موارد مرفق البيئة العالمية بنجاح للسنوات األربع القادمة
ً
له تأثير إيجابي على استعادة النظم البيئية" .إن استعادة مليار هكتار من األراضي التي تم التعهد بتقديمها بحلول عام  2030سيكون له فوائد اقتصادية و
اجتماعية و بيئية هائلة في جميع أنحاء العالم .الحفاظ على التنوع البيولوجي ،التخفيف من حدة تغير المناخ و التكيف معه ،اإلدارة المستدامة لألراضي ،و
استعادة مصادر المياه الجوفية .في المقابل ،يمكن لهذه الفوائد تحسين األمن الغذائي للمجتمعات و المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
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أخبار عالمية

مايو

دليل تأثير تمويل استخدام األراضي المستدام الجديد

مؤخرا من قبل وحدة تمويل المناخ التابعة
تم تطوير مركز تأثير تمويل استخدام األراضي و دليل مؤشرات التأثير اإليجابي الخاص به  -الذي تم إطالقه
ً
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و المركز العالمي لرصد الحفظ من أجل التأثير و التركيز بشكل مستدام على المؤسسات المالية ،و تهدف إلى دعم نشر
أطر صناعية فعالة لتتبع اآلثار البيئية و االجتماعية لالستثمارات في استخدام األراضي .للتعامل بنجاح مع أزمة الكوكب الثالثية المتمثلة في تغير المناخ
أيضا ايجابي الطبيعة ،لصالح كل من الناس و الكوكب.
صفرا
و فقدان الطبيعة و التلوث ،يدعو القادة العالم إلى أن يصبح
صافيا ،و ً
ً
ً
و هذا يمثل نقلة نوعية حقيقية مع الضرورة االقتصادية ليس فقط لتقليل التأثير و لكن الستعادة النظم البيئية .تستيقظ البنوك و المستثمرون على
ّ
ستمكن األداة
هذه الحاجة الملحة ،و يبحثون عن إرشادات و حلول عملية للمساعدة في دفع استثمارات الطبيعة اإليجابية في استخدام األراضي.
الجديدة من تنفيذ جهود السياسة عبر صناعة التمويل و تشجع تدفقات رأس المال إلى األصول و األنشطة اإليجابية في الطبيعة.

األمين العام لألمم المتحدة يحث الشباب

حث األمين العام لألمم المتحدة ،السيد أنطونيو غوتيريش ،الشباب على االستمرار في الدفع و التعبئة و طرح أفكارهم على الطاولة .تلتزم األمم
المتحدة ،من خالل استراتيجيتها للشباب ،بالعمل من أجل الشباب و معهم .قال األمين العام أنطونيو غوتيريش "الشباب  ...يقودون الطريق في
مكافحة تغير المناخ ،و يدافعون عن العدالة العرقية و المساواة بين الجنسين  ...و عليهم محاسبة القادة  "...في ثاني منتدى حول الشباب عقد افتراضيا
يومي  19و  20ابريل تحت عنوان "مستقبل مزدهر للجميع".
تحت شعار الشباب  :2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،قام االمين العام بتوجيه رسالة فيديو مسجلة إلى منتدى الشباب السنوي للمجلس
االقتصادي و االجتماعي لتشجيع الشباب على "مواصلة الدفع؛ لمواصلة التعبئة؛ و االستمرار في طرح أفكارهم على الطاولة " .و شكر السيد
غوتيريش مبعوثه الشباب ،جاياثما ويكراماناياكي ،إلى جانب كيانات األمم المتحدة و الفرق القطرية و كذلك المنظمات الشبابية و الدول األعضاء على
العمل لضمان "أن تسترشد أعمالنا بوجهات نظر الشباب و طاقتهم".

رحبت المجموعة خالل شهر أبريل بـ 9عضويات جديدة ضمن فئة الطلبة و  3عضويات جديدة ضمن فئة الشركات ،أما بالنسبة للتجديدات
فقد رحبت بتجديد عضوية واحدة ضمن الفئة األكاديمية و  7عضويات ضمن فئة الطلبة و عضويتين ضمن فئة الشركات.
العضوية األكاديمية
تجديد

األكاديمية الهندية بدبي

عضوية الطلبة
هير بهافديب باتيل

جديد

إيشيتا سينغ

جديد

شريانش ناندي

جديد

سنيها بانجال

تجديد

أكسل مينديز

جديد

هريشيكيش باتيل

تجديد

ماناف جينش كومار دوشي

جديد

ساماراث شاشيدهار

تجديد

أرونداتي سيفاكومار ناير

جديد

أنيش جينا

تجديد

شانون دسوزا

جديد

كاشفي فيرما

تجديد

سوياشي صحاني

جديد

أنيشا شريف

تجديد

أبيناف باالمورجان

جديد

مريدا هينجمير

تجديد

عضوية الشركات
فندق جراند كوزموبوليتان دبي

جديد

بيرنو ريكارد جلف

تجديد

تغليف للصناعات

جديد

شركة دبي للكابالت الخاصة المحدودة

تجديد

جلوبلينك نجمة الغرب للشحن

جديد

9

-

-

برنامج إدارة النفايات -التقرير الشهري

مايو
مايو

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر أبريل البيئية التالية:
 376طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون
( 2,639مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة
 670متر مكعب تم توفيره من مساحة مكب النفايات
 2,947شجرة تم المحافظة عليها من القطع
 5,935غالون من الغاسولين تم توفيره
المدارس
ِ

حملة جمع الورق
ً
جمعت المجموعة  92,137كجم من الورق من  172مشاركا
خالل شهر أبريل  ،2022و انخفضت النسبة بمقدار  ٪10مقارنة
بشهر مارس .نشكر كافة المشاركين و نشجعم على
المشاركة الفعالة في عام  2022لتحقيق الهدف المطلوب.
المشاركين األكثر تجميعا		:

مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة

3,960

سيناث مانيكاندان

2,948

مولتيبلكس الشرق األوسط

13,800

مدرستنا الثانوية ،دبي

3,740

الكسانا كارثيكيان

2,300

كبوليس ام اتش آي

11,716

مدرسة الهندية بالشارقة (بنات)

2,270

أمينة سيرين إقبال

606

أوبروي دبي

3,500

المدارس
ِ

األلمنيوم
حملة جمع ِعلب
ِ
جمعت المجموعة  288كجم من علب األلمنيوم من 11
ً
مشاركا خالل شهر أبريل  ،2022و انخفضت النسبة بمقدار
 ٪25مقارنة بشهر مارس .نشكر كافة المشاركين و نشجعم
على المشاركة الفعالة في عام  2022لتحقيق الهدف
		
المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا:

جامعة نيويورك أبو ظبي جزيرة السعديات

المدارس
ِ

حملة جمع البالستيك
جمعت المجموعة  8,564كجم من البالستيك من 85
ً
مشاركا خالل شهر أبريل  ،2022و انخفضت النسبة بمقدار
 ٪30مقارنة بشهر مارس .نشجع المشاركين لدينا على تقليل
كمية البالستيك المنتهية في مكبات النفايات عن طريق زيادة
مجموعاتهم في عام  .2022المشاركين األكثر تجميعا:

األفراد  /العائالت

66

-

-

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات
فنادق ماف أكور دبي

81

شركة كوكاكوال االهلية للمشروبات

38

فندق فايف

36
الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرستنا الثانوية ،دبي

451

فاطمة عبداهلل محمد الظنحاني

188

مجموعة النابودة لإلنشاءات

مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة

255

الكسانا كارثيكيان

85

ابيال و شركاه العوير

1,060

جامعة نيويورك أبو ظبي جزيرة السعديات

220

علي فاضل

82

داماك ميزون مول ستريت

حملة جمع أحبار الطابعات
جمعت المجموعة  203قطعة من أحبار الطابعات من 3
مشاركين خالل شهر أبريل  ،2022و انخفضت النسبة بمقدار
 ٪23مقارنة بشهر مارس .نشجع المشاركين لدينا على أن
يكونوا نشيطين في عام  .2022المشاركين األكثر تجميعا:
حملة جمع الهواتف المحمولة

ّ
الكمية
(قطعة)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(قطعة)

األفراد  /العائالت

جوفان شينو تشاكو

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(قطعة)

24

الشركات

قصر اإلمارات ،أبوظبي

ّ
الكمية
(قطعة)

الشركات

330
ّ
الكمية
(قطعة)

175

ّ
الكمية
(قطعة)

مدرستنا الثانوية ،دبي

225

بهاكتي فينكاتيش هيغدي

135

فندق دبليو دبي النخلة

91

مدرسة دبي الوطنية البرشاء

130

تريشا نيخيلكومار ساياني

30

أبيال و شركاه

90

مدرسة بنات أم العالء حلقة ثانية

76

أمينة سيرين إقبال ،بابلو إسترادا و
فيدانث أوالث (مناصفة)

18

جي دبليو ماريوت ماركيز

53

حملة جمع الزجاج
ً
جمعت المجموعة  3,180كجم من الزجاج من  34مشاركا
خالل شهر أبريل  ،2022و انخفضت النسبة بمقدار  ٪69مقارنة
بشهر مارس .نشكر المشاركين لدينا على دعمهم لنا و
نشجعهم على االستمرار في جمع الزجاج في عام 2022
لتحقيق الهدف المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا:

حملة جمع النفايات اإللكترونية
جمعت المجموعة  99كجم من النفايات اإللكترونية من 7
مشاركين خالل شهر أبريل  ،2022و انخفضت النسبة بمقدار
 ٪67مقارنة بشهر مارس .نشجع المشاركين على اإلستمرار
في المشاركة لتقيل كمية النفايات المنتهية في مكب
		
النفايات .المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

ّ
الكمية
(كجم)

ّ
الكمية
(كجم)

1,501

المدارس
ِ

جمعت المجموعة  1,682قطعة من الهواتف المحمولة من
ً
 50مشاركا خالل شهر أبريل  ،2022و ارتفعت النسبة بمقدار
 ٪992مقارنة بشهر مارس .نشجع المشاركين لدينا على أن
يكونوا نشيطين في عام  .2022المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

-

-

المدارس
ِ

ّ
الكمية
(كجم)

مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة

40

المدرسة اإلنجليزية الدولية الخاصة

30

األفراد  /العائالت
سارة خالد بن حماد

50

فايف هوتيل و ريزورتس

565

سري بارثيف كانيشك جوتي

25

منتجع سانت ريجيس جزيرة
السعديات ،أبو ظبي

560

عفراء علي الزعابي و سلطان علي
الزعابي و علي حميد اللوغاني
(مناصفة)

20

فندق موفنبيك جراند البستان و
بالتينيوم هيريتيج (مناصفة)

440

األفراد  /العائالت

فيديوث باالجي

حملة جمع الخردة المعدنية

المدارس
ِ

جمعت المجموعة  17كجم من الخردة المعدنية من 4
مشاركين خالل شهر أبريل  ،2022انخفضت النسبة بمقدار
 ٪23مقارنة بشهر مارس .ندعو و نشجع المشاركين لدينا
على بذل المزيد من الجهد و االنضمام إلى هذا البرنامج
الجديد .المشاركين األكثر تجميعا:

-

ّ
الكمية
(كجم)

-

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

األفراد  /العائالت

عبدالرحمن علي الزعابي

ّ
الكمية
(كجم)

10

ّ
الكمية
(كجم)

10

الشركات

جميرا زعبيل سراي

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
(كجم)

ّ
الكمية
(كجم)

10

ّ
الكمية
(كجم)

-

