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أخبارنا
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األخبار التعليمية و أخبار الشركات

6

أخبار محلية و األحداث القادمة

7

أخبار عالمية و أعضاء المجموعة

9-8

برامج إدارة النفايات

10

ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺗُ ﻘﻴــﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻛﻞ ﻳــﻮم أﺣــﺪ ﻳــﻮم ﺗﺠﻤﻴــﻊ ﻟﻠﻌــﺎﺋﻼت ﻣــﻦ اﻟﺴــﺎﻋﺔ 9:00
ـﺎرﻋﻮا ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ ُﻛﻞ ﻣــﺎ ُﻳﻤﻜــﻦ إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮه ﻟﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘــﺮ
ص— 4:00م ،ﺳـ ِ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ) .ﺷــﺎرع اﻟﺠﻤﻴــﺮا  ،68ﻓــﻴﻼ 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
ﺗﺼﻤﻴﻢ  :ﻫﺎرس ﻻﻟﻮان

كلمة الرئيس

يونيو

ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻋﺸﻲ
اﻟﻘﺮاء اﻷﻋﺰاء،
ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻻ ﻧــﺰال ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺣــﺪاد ﻋﻠــﻰ ﻓﻘــﺪان اﻟﻤﻐﻔــﻮر ﻟــﻪ اﻟﺸــﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔــﺔ ﺑــﻦ زاﻳــﺪ آل ﻧﻬﻴــﺎن )رﺣﻤــﻪ اﻟﻠــﻪ( اﻟــﺬي ﻛﺎن
ﻗﺎﺋـ ًـﺪا ذا رؤﻳــﺔ ﻟﻴــﺲ ﻟﺒﻠــﺪه ﻓﺤﺴــﺐ ،ﺑــﻞ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘــﺔ ﺑﺄﺳــﺮﻫﺎ و ﻧﺤــﺰن ﻋﻠــﻰ رﺣﻴﻠــﻪ و ﻧﺤﺘــﺮم إرﺛــﻪ و ﻧﺒﻘــﻰ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴــﻦ
ﺑﺮؤﻳﺘــﻪ ﻟﺠﻌــﻞ اﻹﻣــﺎرات دوﻟــﺔ ﻣﺰدﻫــﺮة .ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﺘﻘــﺪم ﺑﺎﺳــﻤﻰ آﻳــﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧــﻲ ﻟﺼﺎﺣــﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ
زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة – ﺣﺎﻛﻢ اﺑﻮﻇﺒﻲ.
ﻳﻤﺜــﻞ اﻻﻧﺘﻘــﺎل اﻟﺴــﻠﺲ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺑﺪاﻳــﺔ ﺣﻘﺒــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺪوﻟــﺔ و ﻧﺘﻄﻠــﻊ إﻟــﻰ اﻻﻧــﻄﻼق ﻋﻠــﻰ دروب اﻟﻤﺠــﺪ و اﻟﺸــﺮف واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ
ﺑــﺈذن اﻟﻠــﻪ .ﻧﺤــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ،ﻧﻌﻤــﻞ ﺑﺠــﺪ ﻋﻠــﻰ إﻧﺸــﺎء ﺣــﻤﻼت ﻓﻌﺎﻟــﺔ و داﺋﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل إﺷــﺮاك ﺟﻤﻴــﻊ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ و ﺗﻌﻈﻴــﻢ
اﻟﺸــﺮاﻛﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻟﺨﻠــﻖ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜــﺮ اﺳــﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ .ﻛﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺷــﻬﺮ ﻣﺎﻳــﻮ ﻣﺸــﻐﻮﻟﻴﻦ ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ أرﻗــﺎم ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ و ﺣﻀــﻮر اﻷﺣــﺪاث اﻟﺪوﻟﻴــﺔ و إﺷــﺮاك
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﻤﺰﻳﺪ!
ﺳــﻌﺪت ﺧﻼل اﻟﺸــﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤــﺪث ﻣــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻃﻼب ﻣﺪرﺳــﺔ أﻛــﻮﻳﻼ ﺣــﻮل اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻟﺨﻠــﻖ اﻟﻮﻋــﻲ و ﻧﺸــﺮ أﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺑﻴــﻦ ﻗــﺎدة
اﻟﻐــﺪ! ﺗﻌﻤــﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑﻔﺨــﺮ ﻋﻠــﻰ إﻟﻬــﺎم اﻟﺸــﺒﺎب ﻟﻴﻜﻮﻧــﻮا رﻋــﺎة اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ .اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .6ﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳــﺮ ﻓﻨﺎﻧــﻲ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺪورة
اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴﺌــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻔــﻞ ﺧــﺎص ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛــﺰ اﻹﺳــﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻳــﻮم  12ﻣﺎﻳــﻮ .ﻛﺎن اﻟﺤﻔــﻞ ﺑﺤــﺪ ذاﺗــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﺔ ﺣﻤﻴﻤــﺔ ﻟﻠــﻄﻼب و اﻟﺤﻀــﻮر
و اﻟﻤﻌﻠﻤﻴــﻦ و ﻋﺎﺋﻼﺗﻬــﻢ .ﻣﺒــﺮوك ﻟﺠﻤﻴــﻊ ﺷــﺒﺎﺑﻨﺎ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴــﻦ! ﺳــﺘﺄﺧﺬﻛﻢ ﻣﻬﺎراﺗﻜــﻢ اﻟﻔﻨﻴــﺔ و إﺑﺪاﻋﻜــﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ إﻟــﻰ آﻓــﺎق ﺟﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳــﺐ .اﻗــﺮأ
اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .3ﺣﻀــﺮت اﻟﺤــﻮار اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﺣــﻮل اﻟﻄﻤــﻮح اﻟﻤﻨﺎﺧــﻲ اﻟــﺬي ﻧﻈﻤﺘــﻪ وزارة اﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧــﻲ و اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ  17ﻣﺎﻳــﻮ ﻟﺮﻓــﻊ اﻟﻄﻤــﻮح اﻟﻮﻃﻨــﻲ
ﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ و ﺿﻤــﺎن ﻣﺸــﺎرﻛﺔ أﺻﺤــﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻨﺸــﻄﻴﻦ و اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ أﻫــﺪاف اﻟﻤﻨــﺎخ ،و ﺳــﻴﺘﻢ ﻋﻘــﺪ اﺟﺘﻤــﺎع ﺷــﻬﺮي ﻷﺻﺤــﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ
ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﺣﺘﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .2022اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .4
ﻛﻤــﺎ ﺣﻀــﺮت ﻗﻤــﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ ﻹدارة اﻟﺠــﻮدة ﻓــﻲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ "ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴــﺘﺪام ﻟﻠﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤــﻮل" ﺑﻌــﺪ ﻇﻬــﺮ ﻳــﻮم
 17ﻣﺎﻳــﻮ .وﺿﻤــﺖ اﻟﻘﻤــﺔ ﻣﺘﺤﺪﺛﻴــﻦ ﺳــﻠﻄﻮا اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ ﺗﺠﺎرﺑﻬــﻢ و أﻓﻀــﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻧﻤــﻮذج اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ ﻹدارة اﻟﺠــﻮدة .اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ
ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .4اﻧﻌﻘــﺪ ﻣﻨﺘــﺪى ﺳــﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ اﻟﺴــﻨﻮي اﻟﺘﺎﺳــﻊ ﺣــﻮل اﻟــﺴﻼم و اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺗﺤــﺖ ﺷــﻌﺎر "ﻣــﻦ أزﻣــﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﺒﺸــﺮي ﻧﺤــﻮ ﺑﻴﺌــﺔ ﺳﻼم" ﻓــﻲ ﺳــﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ،
اﻟﺴــﻮﻳﺪ .ﻧﻈــﻢ ﻣﻨﺘــﺪى ﺳــﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ  2022ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮاك ﻣــﻊ ﻣﻌﻬــﺪ ﺳــﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﺒﺤــﻮث اﻟــﺴﻼم و وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﺴــﻮﻳﺪﻳﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺣﻀــﺮت و ﺗﺤﺪﺛــﺖ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻠﺴﺔ "اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺤﻮار ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ" .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .5
ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت ،إﻧــﻪ ﻟﻤــﻦ دواﻋــﻲ ﺳــﺮوري اﻟﺒﺎﻟــﻎ أن أﺑﻠﻐﻜــﻢ أن ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ﻗــﺪ أﻧﻬــﺖ ﺑﻨﺠــﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــﻦ ﻣﺸــﺮوﻋﻬﺎ
"ﺷــﺠﺮة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ...ﺟــﺬور ﺗﻮﺣﺪﻧــﺎ" ﺑﻤﺸــﺎرﻛﺔ  32ﻣﺆﺳﺴــﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ و  86ﻃﻠﺒــﺔ أﻋﻀــﺎء و  111ﺷــﺮﻛﺔ .ﺳــﻴﻨﺘﺞ ﻋــﻦ اﻟﻤﺸــﺮوع زراﻋــﺔ  780ﺷــﺠﺮة ﻣﺤﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ
 22دﻳﺴــﻤﺒﺮ .اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ  .5ﺑﺼﻔﺘــﻲ أﺣــﺪ أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠــﺲ إدارة ﻣﻌﻬــﺪ روﺗﺸﺴــﺘﺮ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ،ﺣﻀــﺮت اﺟﺘﻤــﺎع ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة ﻳــﻮم  30ﻣﺎﻳــﻮ .اﻗــﺮأ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .5
أﻳﻀــﺎ ﺣﻤﻠﺘﻴــﻦ راﺋﻌﺘﻴــﻦ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴــﻮ ،و ﻫﻤــﺎ "اﻟﺘﺪوﻳــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺤــﻲ" و ﻣﺸــﺮوع "إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮ ،ﺗﺸــﺠﻴﺮ ،ﺗﻜﺮﻳــﺮ" .ﺳــﺘﻮﻓﺮ اﻟﺤــﻤﻼت
أﻃﻠﻘــﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ً
اﻟﺮاﺋﻌــﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨــﺎ اﻟﻄﻼﺑــﻲ اﻟﻤﺘﺤﻤﺴــﻴﻦ و اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴــﻦ و اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ اﻟﻨﺸــﻂ ﺧﻼل ﻓﺼــﻞ اﻟﺼﻴــﻒ و اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ زﻳــﺎدة
اﻟﺘﻨــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟــﻲ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﺑﻤﺴــﺎﻋﺪة و ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ .ﻧﺤــﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴــﻮن ﻟــﺪورة اﻟﻴﻮﺑﻴــﻞ اﻟﻔﻀــﻲ ) (25ﻣــﻦ
"ﺟﺎﺋــﺰة اﻹﻣــﺎرات ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳــﺮ" ،اﻟﻤﻘــﺮر ﻋﻘﺪﻫــﺎ ﻳــﻮم  6ﻳﻮﻧﻴــﻮ ،ﺣﻴــﺚ ﺳــﺘﺤﺘﻔﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻹﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺣﻘﻘﻬــﺎ أﺑﻄﺎﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ إدارة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت و إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﻌﺎم  .2021اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ .7
ﻣــﻦ اﻟﻤﻘــﺮر ﻋﻘــﺪ ﺟﻠﺴــﺔ اﻟﺤــﻮار اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻳــﻮم  16ﻳﻮﻧﻴــﻮ ﺗﺤــﺖ ﺷــﻌﺎر "اﻟﻤﻌﺮﻛــﺔ ﺿــﺪ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ  -اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ" .ﺳــﺘﺮﻛﺰ ﻫــﺬه اﻟﺠﻠﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﺛﻴــﺮ أﻧﺸــﻄﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ،و اﻟﺨﻄــﻮات اﻟﻤﺘﺨــﺬة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ و اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻧﻤــﺎذج اﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻣﺴــﺘﺪاﻣﺔ .اﻗــﺮأ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ
ﺣﻘــﺎ أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻗــﺮاءة ﻫــﺬه
ﺻﻔﺤــﺔ  .8ﻳﺴــﻌﺪﻧﻲ أن أﺑﻠﻐﻜــﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴــﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻻﻣــﺎرات ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ﻛﻌﻀــﻮ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻐﻠﻴــﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ) .(WPOأﺗﻤﻨــﻰ ً
ـﺰءا ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻹرث اﻟﺒﻴﺌــﻲ .ﺗﺘﻮﻗــﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ أن ﻳﻜــﻮن ﺷــﻬﺮ
اﻟﻨﺸــﺮة اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻜــﻢ رؤﻳــﺔ اﻷﺷــﻴﺎء اﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪث ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻋﻴــﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ و ﺗﺼﺒﺤــﻮا ﺟـ ً
ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و ﺳﻴﺸﻬﺪ إﻃﻼق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﻬﻤﺔ.
ﻳﻮﻧﻴﻮ
ً
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مايو

يونيو

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة عضو منظمة التغليف العالمية

تم اختيار مجموعة عمل اإلمارات للبيئة كعضو في منظمة التغليف العالمية .تم اإلعالن و االختيار خالل اجتماع مجلس إدارة منظمة التغليف العالمية في
ميالنو يوم  5مايو .منظمة التغليف العالمية هي اتحاد دولي غير هادف للربح و غير حكومي لمعاهد و جمعيات التغليف الوطنية و اتحادات التغليف
اإلقليمية و األطراف المعنية األخرى بما في ذلك الشركات و الجمعيات التجارية في العالم.

تأسست في  6سبتمبر  1968في طوكيو من قبل قادة ذوي رؤية من مجتمع التغليف العالمي و الغرض من المنظمة هو تشجيع تطوير تكنولوجيا التعبئة و التغليف و
العلوم و الوصول و الهندسة؛ المساهمة في تطوير التجارة الدولية؛ و تحفيز التعليم و التدريب في صناعة التعبئة و التغليف.
جنبا إلى جنب مع منظمة التغليف العالمية بتثقيف الناس حول القيمة التي يضيفها التغليف إلى المجتمع ،ليس فقط لألغذية و للمشروبات و األدوية
تلتزم المجموعة ً
أيضا أن تشارك دعمها لليونيدو و ليبان باك أثناء إطالقهما برنامج
و لكن لكل منتج يستخدمه المستهلكون و الصناعة على حد سواء .يسر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ً
عرب ستار باك برو في المنطقة العربية .إنها أول مسابقة تغليف احترافية صناعية للصناعات و المتخصصين في العالم العربي.
سوف يكرم برنامج عرب ستار باك برو أفضل تصميمات التغليف و االبتكارات في مجال التغليف االستهالكي و الصناعي على المستوى العربي مما يساهم في زيادة
الوعي بالقيمة المهمة التي تكمن في العبوات جيدة التصميم .برنامج عرب ستار باك برو معتمد ومعترف به بالكامل من قبل منظمة التغليف العالمية و بالتالي سيكون
الفائزون في البرنامج مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على جائزة التغليف العالمية .يمكنك زيارة موقع برنامج عرب ستار باك برو أو يمكنك التواصل على @eeg
 .emirates.net.aeال تفوت االعتراف العالمي و دع تصميم العبوات الخاص بك يتنافس على المستوى الدولي!
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مسابقة الرسم البيئي 2022

شهدت مسابقة الرسم البيئي  2022لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة ثاني أعلى معدل مشاركة على
طالبا و طالبة
اإلطالق ،لذلك كانت المنافسة هائلة .و شهد البرنامج مشاركة أكثر من 144,680
ً
من  480مدرسة شاركوا في هذه الدورة بما في ذلك مدارس ذوي االحتياجات الخاصة.

استندت المسابقة إلى ثالثة محاور قوية ،تم تنسيقها لتشمل العديد من أهداف التنمية المستدامة لألمم
المتحدة .تم تطوير موضوع "الحياة البحرية في الخليج العربي" للطالب في الفئة العمرية "من  6إلى  8سنوات"
مما ساعد على زيادة وعي الشباب و إشراكهم للحد من استخدام المنتجات غير الضرورية و غير المستدامة ،مع
التركيز على المحيطات الثمينة و الحياة البحرية.
عاما على إنشائها ،طلبت المجموعة
عاما على تأسيسه في عام  2021واحتفال اإلمارات العربية المتحدة ً
أيضا بمرور ً 50
مع احتفال برنامج األمم المتحدة للبيئة بمرور ً 50
عاما" النظر إلى الوراء و معرفة كيف أثرت طريقة حياة اإلنسان على صحة النظام البيئي و النباتات و الحيوانات تحت شعار
من الطالب في الفئة العمرية من " 9إلى ً 11
عاما".
"الطبيعة  -قبل ً 50
ُ
عاما" أن تظهر من خالل الفن اإلبداعي كيف يمكن لنمط حياتهم المستدام أن يساهم في مكافحة تغير المناخ في موضوع
طلب من الفئة العمرية األكبر من " 12إلى ً 14
"مكافحة تغير المناخ – دورك و مساهماتك".
ً
حضوريا ألول مرة منذ ظهور الوباء ،يوم  12مايو في المركز اإلسماعيلي بدبي .أعربت
حفل
تقديرا للفائزين في مسابقة هذا العام ،أقامت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
ً
ً
ً
ً
نشطا في تعميم الدعوة
دورا
رئيسة المجموعة في الحفل السيدة حبيبة عن امتنانها اللتزام الجهات الداعمة ؛ التي شملت مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي التي لعبت
و تشجيع المدارس من جميع أنحاء اإلمارات للمشاركة ،و المركز اإلسماعيلي الستضافتهم الحدث .تلقى جميع الطلبة الفائزين هدايا برعاية كل من شركة يونيلفر و دابر
و الشركة الوطنية للمواد الغذائية و حصلت لجنة التحكيم على قسائم من فندق فور بوينت باي شيراتون شارع الشيخ زايد و فور بوينتس شيراتون داون تاون دبي.
الفائزون في مسابقة الرسم البيئي  2022للمجموعة هم:
الموضوع

فئة المدرسة

المدارس العادية
الحياة البحرية في الخليج
العربي
مدارس اصحاب الهمم

3

المركز

اسم الطالب

المدرسة

المركز األول

مركز الطفل فرع خورفكان

خالد احمد يوسف النقبي

المركز الثاني

مدرسة االتحاد الخاصة ،الممزر

إليانا السعدي

المركز الثالث

مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة

كيشافاردهان بارثيبان

المركز األول

مدرسة جيمس ليجاسي

أنجيال تيريزا بينو

المركز الثاني

النور لتدريب و تأهيل األشخاص
ذوي اإلعاقة

سريشتي ساركار

المركز الثالث

النور لتدريب و تأهيل األشخاص
ذوي اإلعاقة

نيشا

أخبارنا

الموضوع

يونيو

فئة المدرسة

المدارس العادية

ً
الطبيعة -قبل  50عاما

مدارس اصحاب الهمم

الموضوع

المركز

مكافحة تغير المناخ -
مساهماتك
مدارس اصحاب الهمم

المدرسة

المركز األول

مؤسسة اإلمارات للتعليم مدرسة
األبرق ح1

ميرة محمد مبارك

المركز الثاني

مدرسة آسيا بنت مزاحم للتعليم
األساسي الحلقة 3/2

ملك احمد خميس

المركز الثالث

مدرسة برايموس الخاصة دبي

هريديا دينيش

المركز األول

مركز االمارات للتوحد

عبد الرحمن محمد حنين

المركز الثاني

مؤسسة زايد العليا ألصحاب
الهمم مركز السلع

ريم أيمن

المركز الثالث

مدرسة سلطان بن زايد -
مؤسسة االمارات للتعليم
المدرسي

سيف علي حسن

فئة المدرسة

المدارس العادية

اسم الطالب

المركز

المدرسة

اسم الطالب

المركز األول

مدرسة الهجرة للتعليم األساسي
الحلقة 2

الهنوف محمد يوسف

المركز الثاني

مدرسة جيه اس اس الخاصة دبي

سواراج جوالي

المركز الثالث

المتحدة للتعليم األساسي و
الثانوي

هدير وليد الحداد

المركز األول

مدرسة المواهب ح3

ظبية ابراهيم

المركز الثاني

مؤسسة زايد العليا ألصحاب
الهمم مركز السلع

ابراهيم عبداهلل

المركز الثالث

مدرسة المواهب ح3

شما خليفة محمد

في إطار الجهود المستمرة للمجموعة لتقليل التأثير البيئي ألنشطتها ،تم تعويض  3.5طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن هذا البرنامج ،من خالل تقديم
مساهمة مستدامة لحماية المناخ الطوعية ،بالتعاون مع شركة فارنيك ،العضو في المجموعة.
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المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة تنظم قمتها األولى في الشرق األوسط

نظمت المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ( )EFQMنسختها األولى من "قمة المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة في الشرق األوسط " في دبي في  17مايو
و التي حضرتها مجموعة عمل اإلمارات للبيئة .موضوع القمة هو "تحقيق مستقبل مستدام للشرق األوسط من خالل التحول" .دعت هذه النسخة األولى
مايو
من القمة منظمات نموذجية حيث أخذت الحاضرين خالل رحلة التحول الخاصة بها و سلط المشاركون الضوء على تجاربهم و أفضل ممارساتهم ،باستخدام
ً
عروضا تحفز الفكر من متحدثين ملهمين و خبراء في الصناعة حول موضوعات تتحدى الجمهور مثل :االبتكار و االستدامة و االقتصاد
نموذج المؤسسة ،كما قدمت القمة
الدائري و التحول.
تضمنت القمة مجموعة متنوعة من المتحدثين الرئيسيين الخبراء و الضيوف الذين من بينهم كبار القادة في القطاعين العام و الخاص و قطاع األعمال الذين شاركوا
أفضل تجاربهم و استراتيجياتهم لمساعدة الحضور على تعزيز معرفتهم و إنتاجيتهم و تعلمهم .تساعد المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة المؤسسات على األداء بشكل
أفضل من خالل إنشاء رؤى قائمة على البيانات مدعومة من قبل خبراء مؤسسيين ،لتناسب األولويات و الغرض و األشخاص .نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة
نموذجا
عاما ،و قد قدم
هو إطار عمل إداري معترف به
ً
ً
عالميا يدعم إدارة التغيير و تحسين األداء .يحظى النموذج بثقة اآلف المنظمات في جميع أنحاء العالم ألكثر من ً 30
للمؤسسات في جميع أنحاء أوروبا و خارجها لتطوير ثقافة التحسين و االبتكار.

17

الحوار الوطني حول طموح المناخ

اجتمع قادة العالم في ديسمبر  2015في باريس من أجل اتفاق مناخ .تم التفاوض عليه تحت رعاية األمم المتحدة ،و يهدف إلى إبقاء الزيادة في متوسط
درجة الحرارة العالمية "أقل بكثير" من  2درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية .في عام  ،2020قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة
مايو
ً
بناء على هذا الهدف
وطنيا إلى اتفاقية باريس ،حيث حددت
مساهمتها الثانية المحددة
ً
هدفا لخفض االنبعاثات على مستوى االقتصاد للمرة األولىً .
ً
التزاما بالحياد المناخي.
إدراكا للفرص التي يوفرها العمل المناخي للتنمية االقتصادية و التنويع ،اعتمد مجلس الوزراء اإلماراتي في عام 2021
الطموح و
ً
ٍ
صاف النبعاثات الغازات الدفيئة الصفرية بحلول عام  .2050و كان اإلعالن عن استراتيجية الحياد المناخي ،2050
يضع هذا القرار دولة اإلمارات العربية المتحدة على طريق
و هي حملة وطنية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام  ،2050هي األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا و تضع دولة اإلمارات العربية
المتحدة كزعيم المناخ.

4

أخبارنا

يونيو

من أجل تحقيق هذا الهدف ،تحتاج اإلمارات إلى رفع مستوى طموحها في القطاعات الرئيسية .من خالل الحوار الوطني حول الطموح المناخي ( )NDCAالذي نظمته وزارة
التغير المناخي البيئة ،و الذي حضرته مجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم  17مايو ،بهدف إشراك أصحاب المصلحة في القطاعات ذات األولوية لتحديد و رفع الطموح
المناخي القطاعي لدولة اإلمارات العربية المتحدة و إدارة و تعزيز المشاركة في هدف صافي الصفر و تعيين رواد تغير المناخ القطاعي .لرفع مستوى الطموح الوطني
بشأن تغير المناخ و ضمان مشاركة فعالة من جانب أصحاب المصلحة و القطاعات في تحقيق أهداف المناخ ،سيتم عقد اجتماع شهري ألصحاب المصلحة من مايو حتى
سبتمبر  .2022و ستكون الحوارات بقيادة اإلدارات الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة و ستنظر في العديد من القطاعات ذات األولوية بما في ذلك األسمنت،
أيضا كمنصة للمناقشات حول كيف و متى يمكن لكل قطاع االلتزام بخفض انبعاثات الكربون و
الطاقة و التنقل و الصناعات و التصنيع و النفايات .ستعمل ً NDCA
ستكون النتيجة مفيدة الستراتيجية الحياد المناخي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

25 - 23

منتدى ستوكهولم للسالم و التنمية

مهما من عمل معهد
جزءا
يعتبر منتدى ستوكهولم حول السالم و التنمية
ً
ً
ستوكهولم الدولي لبحوث السالم بشأن السالم و التنميةُ .يعقد منتدى
مايو
سنويا ،و هو حدث يحركه الحوار و يوفر منصة محايدة لتبادل
ستوكهولم
ً
المعرفة متعدد التخصصات بين أعضاء المجتمعات الدولية في مجاالت التنمية
و اإلنسانية و بناء السالم و األمن .عقد منتدى ستوكهولم السنوي التاسع للسالم و التنمية تحت شعار "من أزمة
األمن البشري نحو بيئة سالم" في الفترة من  23إلى  25مايو و شارك في استضافته معهد ستوكهولم الدولي
لبحوث السالم و وزارة الخارجية السويدية.
تحدثت عضو مؤسس و رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة في إطار جلسة بعنوان "البحث و الحوار حول األمن
البيئي في الخليج" حيث انضمت إلى خبراء االستدامة و المياه اآلخرين من الخليج العربي .كان الهدف من الحوار الخليجي اإلقليمي حول األمن المائي هو تحديد المجاالت
ذات االهتمام المشترك التي يمكن أن تشكل حافزً ا لمزيد من التعاون بين دول المنطقة ،بما في ذلك :دول مجلس التعاون الخليجي و إيران و العراق.
طرقا لتمكين بيئة سالم في مواجهة األزمات المتقاربة .على خلفية الغزو الروسي ألوكرانيا و بالتزامن مع الذكرى الخمسين لمؤتمر األمم
أيضا
استكشف منتدى هذا العام ً
ً
المتحدة المعني بالبيئة البشرية ،ناقش المنتدى التحديات العالمية طويلة األجل في خضم األزمة األمنية الحالية ،و ما الذي يجب تغييره داخل االقتصاد و المؤسسات و
وفقا لألهداف المحددة
الحكومات و المنظمات و الشركات و المجتمعات للحفاظ على البيئة الطبيعية و التنوع البيولوجي و التقدم البشري مع الحفاظ على السالم و األمن
ً
طرقا لمعالجة هذه األزمات المتقاربة .من اإلجراءات القاعدية و الشركات إلى قرارات السياسة العالمية ،سيتبادل أصحاب
في جدول أعمال .2030استكشف منتدى 2022
ً
المصلحة المتنوعون و المشاركون الحلول و الممارسات الجيدة و الدروس المستفادة.

30

مايو

اجتماع المجلس االستشاري لمعهد روتشستر للتكنولوجيا

حضر عضو مؤسس و رئيسة المجموعة اجتماع المجلس االستشاري لمعهد روتشستر للتكنولوجيا بدبي ،و الذي تم استضافته إفتراضيا في  30مايو .قدم
أيضا حول برنامج المدن الذكية و برنامج تحليالت البيانات و
االجتماع لمحة عامة عن الفصل الدراسي الربيعي للجامعة لعام  .2022و دارت المناقشات ً
برنامج استشراف المستقبل .كما ناقش أعضاء مجلس اإلدارة أبحاث الجامعة الجارية و القادمة و تحديثات مناهجها.

اعتبارا من اآلن ،يقدم المعهد درجات البكالوريوس و الماجستير ذات القيمة العالية في األعمال و القيادة و الهندسة و الحوسبة .يوفر المنهج للطالب خبرة عملية ذات صلة
ً
من خالل برنامج تعليمي تعاوني مبتكر يساعد الطالب على التميز في سوق العمل المكتمل للغاية اليوم .تتمنى مجموعة عمل اإلمارات للبيئة للجامعة كل التوفيق ألنها
تواصل تحقيق خطوات كبيرة في حرمها الجامعي الجديد.

شجرة في المجتمع...جذور توحدنا

افتتحت المرحلة االولى من الدورة الـ 13من مشروع "شجرة في المجتمع...جذور توحدنا" يوم  22يناير  2022و اختتمت في  22مايو  .2022نحن نشكر جميع المشاركين لتقدمهم
للمساهمة في مستقبل مستدام! نتجت المساهمات الجماعية في تجميع الكميات التالية:

45,149

277,517

1,248

1,127

24,497

3,997

817

مما ساهم في

9,170

1,173

2,884

5,389

3,275

متطوعا) و كذلك أكبر عدد من األشجار منذ نشأتها .على وجه التحديد ،سيتم زرع ما مجموعه
دخلت المرحلة األولى من هذا المشروع التاريخ و سجلت أكبر عدد من المشاركين (344
ً
 780شجرة من قبل المشاركين تحت أسمائهم لالحتفال بجهودهم النبيلة في  .22.12.22تهانينا إلنصار البيئة!

5

األخبار التعليمية

يونيو

المجموعة ترحب بأكاديمية عجمان

في هذا العالم السريع الحركة ،فإن القدرة على أن نصبح متعلمين مدى الحياة هي التي تساعدنا على مواجهة كل
تحد و تغيير .يسر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة أن ترحب بأكاديمية عجمان كأحد أعضائها األكاديميين لغرس
مفاهيم االستدامة في شباب اليوم للمحافظة على البيئة .أكاديمية عجمان هي مدرسة دولية ديناميكية معتمدة
لتقديم برنامج السنوات االبتدائية للبكالوريا الدولية لطالب المرحلة االبتدائية و برنامج السنوات المتوسطة
للصفوف من السادس إلى الثامن .و هي تقدم الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي ( )IGCSEو الفرعية
المتقدمة ( )ASو المتقدمة ( )Aللطالب من الصف  9إلى الصف  .12تركز األكاديمية على خلق بيئة ملهمة و آمنة
و داعمة للطلبة للتعلم و التطور.
تفخر األكاديمية بنجاحها في دمج التكنولوجيا في بيئات التعلم حيث يسمح المنهج للتكنولوجيا بدعم و تعزيز تعلم الطلبة .يتوفر اتصال الشبكة الالسلكية في جميع أنحاء
المدرسة و جميع الفصول الدراسية مزودة بألواح الكتابة التفاعلية أو أجهزة عرض البيانات .اعرف المزيد عن أكاديمية عجمان على /https://www.ajmanacademy.com

المجموعة ترحب بالمدرسة المركزية بدبي

التعليم هو أقوى سالح يمكننا استخدامه لتغيير العالم .يسر مجموعة عمل اإلمارات للبيئة أن ترحب بالمدرسة
المركزية بدبي كواحدة من أحدث األعضاء األكاديميين .تأسست المدرسة عام  1982في فيال صغيرة في ديرة  -دبي
و انتقلت إلى إدارة مجموعة  NIMSفي عام  ،1986بدأت هذه المؤسسة بـ  120طالب و طالبة و تطورت اآلن
لتحتضن أكثر من  3,000طالب و طالبة .منذ سنوات عندما كان العديد من أولئك الذين لم يتمكنوا من تغطية
نفقات التعليم الباهظة ،أصبحت المدرسة مرساة آمنة للتعليم الجيد و أفضل القيم التي جذبت اآلباء من جنسيات
مختلفة مثل :الهند و باكستان و بنغالديش و سريالنكا الختيارها وجهة تعليم الوالدهم.
أصبح هذا النمو خطوة بخطوة حقيقة واقعة من خالل العمل الجاد و تصميم الكثيرين .كان عمل الطالب الجاد و الثقة الكاملة و التعاون من قبل مجتمع أولياء األمور و
التعليم الجيد من قبل المعلمين الدافع وراء نمو هذه المؤسسة من الفيال الصغيرة في منطقة برج ساعة ديرة إلى مجمع متعدد المرافق في النهدة .افتتح الشاعر اإلماراتي
المعروف الدكتور عارف الشيخ الذي كتب النشيد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة المدرسة .اعرف المزيد عن المدرسة على /https://www.centraldxb.com

المجموعة في مدرسة أكويال

خاطبت العضو مؤسس و رئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة طالب مدرسة أكويال من الصف السابع إلى التاسع
صباح يوم  10مايو في مقر مدرسة أكويال في دبي الند .تمحور العرض التقديمي حول االستدامة البيئية و دور
الشباب كقادة المستقبل في تعزيز و تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة .من المهم ان يتعلم الطلبة
كيفية استخدام الموارد بحكمة و القيام بدورهم في الكفاح ضد تغير المناخ في سن مبكرة .يمكن أن تكون نتائج
ً
جميعا.
سكنا لنا
عالما أفضل و أكثر استدامة و
هذا االختبار الصعب
ً
ً
فرصا مهمة للطالب لالنخراط في قضايا العالم الحقيقية التي تتجاوز جدران
عالوة على ذلك ،يوفر التعليم البيئي
ً
الفصل الدراسي .مدرسة أكويال هي عائلة مكونة من أفراد من جنسيات مختلفة هدفهم الجماعي هو بناء عالم
أفضل من خالل التعلم المذهل .و ذلك بتوازن ال هوادة فيه بين الفردية و الخبرة ،ألهم العرض التقديمي الطالب
إليجاد مسارات فريدة خاصة بهم إلحداث فرق حقيقي في العالم و البيئة.

أخبار الشركات
تواصل المجموعة شراكتها مع تايجر للمقاطع و العوازل

تواصل مجموعة عمل اإلمارات للبيئة شراكتها الطويلة األمد مع شركة تايجر للمقاطع و العوازل في إحداث فرق مؤثر في البيئة .تأسست الشركة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة في عام  ،1993و هي شركة شاملة لحلول األسقف و الجدران الخارجية و تهدف إلى مساعدة المهندسين المعماريين و المصممين و المقاولين على تحقيق رؤيتهم
في الحياة ،من التصميم و الهندسة إلى التوريد و التصنيع.

ال تهدف الشركة إلى اإلرضاء فقط بل تهدف إلى اإلبهار  ،حيث يتصدر االبتكار و االستدامة و األداء و النزاهة قائمة أولوياتها من خالل مصانعها في أبو ظبي و الشارقة،
قدمت الشركة حلول األسقف و واجهات البنايات للعديد من المشاريع البارزة في جميع أنحاء الشرق األوسط على مدار العقدين الماضيين .و هي شركة شقيقة لتايجر ستي
و تتمتع بسمة جيدة حيث تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام  ،1968تايجر للمقاطع و العوازل هي من بين حفنة من الشركات التي حصلت على عدد ال
يحصى من االعتمادات الدولية بما في ذلك  ISO 9001و  14001و  OHSAS 18001و  FM USAو تسعى جاهدة لتحسين ذلك.

ترايستار تشتري حصة األغلبية في شركة اتش جي اس آي ( )HGSIبـ 215مليون دوالر
أبرمت مجموعة ترايستار ،عضو مجموعة عمل اإلمارات للبيئة ،صفقة مع ماديسون باسيفيك لالستحواذ على حصة  51٪في شركة أتش جي للتخزين الدولية (.)HGSI
شركة  HGSIهي محفظة عالمية متخصصة لتخزين المنتجات البترولية و األعمال اللوجستية .تقدم محطاتها اماكن تخزين و توزيع المنتجات المختلفة .و هي مشروع
مشترك بين مجموعة  HNAو مقرها هونج كونج و مجموعة جلينكور للتمويل المحدودة.
بمجرد االنتهاء من الصفقة ،ستحصل ترايستار على حصة األغلبية في محفظة متنوعة جيدة من أصول تخزين النفط و التوزيع و التجزئة المملوكة لشركة  .HGSIتتكون
شركة التخزين من  8أصول تشغيلية في  4مناطق :أوروبا و األمريكتين و الشرق األوسط و أفريقيا .الصفقة التي تبلغ قيمتها  215مليون دوالر ،ستضيف أكثر من  3ماليين
ً
مخزنا للوقود في المحيط الهادئ و
حاليا
متر مكعب من سعة تخزين الوقود إلى محفظة ترايستار و توسع حضور الشركة العالمي إلى  29دولة حول العالم .تمتلك ترايستار
ً
أمريكا الوسطى و أمريكا الشمالية و أفريقيا و الشرق األوسط.

6

اخبار محلية

يونيو

بلدية دبي لتحويل النفايات إلى طاقة

مؤخرا عن إنشاء مركز دبي إلدارة النفايات ( )DWMCفي ورسان ،أكبر مشروع طاقة من نوعه و أكثرها كفاءة
إنجاز  ٪62من مركز دبي إلدارة النفايات بورسان أعلنت بلدية دبي
ً
في العالم ،قد اكتمل اآلن بنسبة  .٪62و قالت البلدية إن المشروع سيسهم في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .و أضافت البلدية أن أكثر من  3.8مليون ساعة عمل تم انجازها حتى اآلن من قبل  30شركة لتنفيذ خدمات
المقاوالت و التوريد و االستشارات.
بحلول عام  ،2024سيعالج المرفق ما يقرب من ً 5,666
مرشحا للهواء لمعالجة جميع االنبعاثات .سيتم
يوميا ،مع 12,480
طنا من النفايات الصلبة عبر خمسة خطوط حرق
ً
ً
تحويل النفايات إلى طاقة و التي سيتم استخدامها بعد ذلك لتغذية شبكة الكهرباء المحلية لإلمارة بحوالي  200ميجاوات  /ساعة من الطاقة النظيفة .قال سعادة داود
الهاجري ،مدير عام بلدية دبي ،إن مركز دبي االستراتيجي إلدارة النفايات له أبعاد تنموية و اقتصادية و بيئية مستدامة.

الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية

أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية مؤخرا عن بدء التشغيل التجاري للوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية .سيضيف بدء العمليات  1400ميغاواط من الكهرباء
الخالية من الكربون إلى الشبكة الوطنية ،و بذلك يصل إجمالي إنتاج الوحدتين  1و  2إلى  2,800ميغاواط .كما أنها تأخذ مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية و الشركات التابعة
لها إلى منتصف الطريق فيما يتعلق بالتزامها بتزويد ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الكهرباء.
ستنتج محطة البركة ما يصل إلى  %25من احتياجات الكهرباء في دولة اإلمارات العربية المتحدة عند التشغيل الكامل و ستمنع أكثر من  22.4مليون طن من انبعاثات الكربون
سنويا ،أي ما يعادل انبعاثات  4.8مليون سيارة .بحلول عام  ، 2025ستولد المحطة أكثر من  %85من الكهرباء النظيفة في أبوظبي ،مما يجعلها أكبر مساهم في تقليل
ً
انبعاثات الكربون في اإلمارة بنسبة  %50بحلول منتصف العقد .تعتبر محطة البركة للطاقة النووية ،التي تقع في منطقة الظفرة في أبوظبي ،واحدة من أكبر محطات الطاقة
النووية في العالم ،و تضم أربع وحدات .اكتمل اآلن تطوير المصنع ككل بنسبة تزيد عن .%96

اقرأ المزيد على

األحداث القادمة
مشروع التدوير في الحي

نرحب بالمشاركين في الدورة الثانية عشرة من مشروع "التدوير في الحي" ؛ الذي تم إطالقه للمرة األولى في عام  .2010تبدأ دورته الحالية
في األول من يونيو و ستنتهي في  30سبتمبر .منذ بداية المشروع ،بلغ إجمالي الورق  528,856كجم ،و  19,817كجم من البالستيك ،و
 4,033كجم من علب األلمنيوم ،و  6,437قطعة من الهواتف المحمولة ،و  6,586قطعة من أحبار الطابعات ،و  160كجم من النفايات
اإللكترونية ،و  292كجم من كراتين المشروبات و  1,191كجم من البطاريات و التي خففت من انبعاث  2,136غاز ثاني أكسيد الكربون في
الغالف الجوي.

هدف مجموعة عمل اإلمارات للبيئة من وراء هذه الحملة هو خلق وعي على مستوى الطالب بضرورة حماية البيئة و الحفاظ عليها .من
الضروري تعزيز السلوك األخالقي الجيد بين العائالت و تعزيز اإلمكانات اإلبداعية للشباب و البناء على مهارات االتصال لديهم .لقد خططنا
لهذه المنصة لضمان حصول شبابنا على فرصة المشاركة و التواصل مع أعضاء المجتمع و خاصة جيرانهم .بمجرد تحقيق الحد األدنى من
األهداف ،سيشارك الطلبة في زراعة شجرة باسمهم في حفل غرس األشجار الذي تنظمه المجموعة تحت "من أجل إماراتنا نزرع" في
.22.12.22
للمشاركة قم بالتسجيل على

انقر هنا

جائزة اإلمارات إلعادة التدوير

ذهبيا لألشخاص و
معيارا
تعترف مجموعة عمل اإلمارات للبيئة باإلنجازات و المواهب و النضاالت و التزام افراد المجتمع .لقد وضعت
ً
ً
المؤسسات المهتمين بالبيئة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة و عززت الوعي البيئي و العمل بتكريم الفائزين من خالل "جائزة
طوعا إلى مبادرات إدارة النفايات الخاصة بالمجموعة و
اإلمارات إلعادة التدوير" .يدعو هذا اإلنجاز إلى تكريم النشطاء البيئيين الذين انضموا
ً
عملوا بجد طوال العام لتحقيق نتائج باهرة من خالل برنامج إدارة النفايات و إعادة التدوير ،ينصب تركيزنا الرئيسي على توفير بديل لطمر
أيضا بدعم صناعة إعادة التدوير المحلية لسنوات؛ و مساعدتهم في إعادة التدوير بنجاح و زيادة قدراتهم.
النفايات المنزلية الصلبة .لقد قمنا ً
نحن نشجع ثقافة إعادة استخدام النفايات لمساعدتنا على تقليل البصمة البيئية للدولة.
ستحيي المجموعة هذا العام ذكرى أبطال البيئة في برامج إعادة التدوير و االستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل حفل
حضوري يتم تنظيمه بمناسبة يوم البيئة العالمي في  6يونيو  .2022شاهد موقعنا على اإلنترنت و رسائل وسائل التواصل االجتماعي وابق
على اطالع على النشرة اإلخبارية القادمة لمعرفة المزيد عن أكبر حفل تكريم إلدارة النفايات في الدولة!
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األحداث القادمة

يونيو

الجلسة الحوارية الثالثة

أصبحت تأثيرات تغير المناخ أكثر انتشارا في السنوات القليلة الماضية من حيث الكوارث الطبيعية التي ال يمكن التنبؤ بها و أنماط الطقس
غير المنتظمة .و قد أدى ذلك إلى فشل هائل في المحاصيل ،الهجرات الجماعية ،إلحاق الضرر بالبنية التحتية و ما إلى ذلك ،و دفع الحكومات
في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ المزيد من اإلجراءات لمواجهة التحديات .لقد بدأوا في إعادة تقييم سياساتهم لتتماشى مع البحوث و
التحذيرات القائمة و الجديدة من الهيئات العلمية و العالمية .
بينما يتم صياغة التعاون اإلقليمي و الدولي لمعالجة قضايا تغير المناخ ،نحتاج إلى معرفة مدى التأثير بالضبط و ما الذي يفعله كل قطاع
إللغاء اآلثار .لقد حان الوقت للمقارنة و معرفة األنشطة غير المستدامة التي تم القيام بها في كل قطاع على مر السنين و التي أدت إلى
تدهور البيئة و أثرت على جميع الموائل في البيئة الحيوية .تعد المعركة ضد تغير المناخ مصدر قلق متعدد األبعاد يؤثر على الجميع على
جميع المستويات .لذلك ،تجري مجموعة عمل اإلمارات للبيئة جلسة حوار حول هذا الموضوع المهم بعنوان "المعركة ضد تغير المناخ:
الواقع الحقيقي".
سجل على

انقر هنا

جزءا من هذه المحادثة المهمة.
و انضم إلينا
ً
افتراضيا في  2022.06.16لتكون ً

مشروع "إعادة تدوير ،تشجير ،تكرير"

ً
جالونا من النفط و  3أمتار مكعبة من مكب النفايات و  4,000كيلووات
يمكن لكل طن من الورق المعاد تدويره أن يوفر  17شجرة و 380
توفيرا للمياه بنسبة  !٪58للمساهمة في الحفاظ على
توفيرا في الطاقة بنسبة  ٪64و
من الطاقة و  7,000جالون من المياه .و هذا يمثل
ً
ً
الطاقة و المياه و الحد من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون ،تنظم مجموعة عمل اإلمارات للبيئة حملتها السنوية لجمع الورق تحت عنوان
"إعادة تدوير ،تشجير ،تكرير".
يهدف هذا المشروع إلى خلق وعي على مستوى القاعدة الشعبية بضرورة الحفاظ على البيئة من خالل إشراك مختلف شرائح المجتمع خالل
أشهر الصيف .تفخر المجموعة بإطالق المشروع للسنة السابعة على التوالي لتشجيع المشاركين في إعادة تدوير الورق و في المقابل
الحصول على فرصة للمشاركة في حملة التحريج الحضرية لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة.
للتسجيل في هذا المشروع اتبع الرابط التالي:

انقر هنا

أخبار عالمية
العالم على مفترق طرق

يقول تقرير جديد صادر عن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،إن اإلنسانية "تقف عند مفترق الطرق" عندما يتعلق األمر بإدارة الجفاف ،و يجب
أن يتم التخفيف من آثاره "بشكل عاجل ،باستخدام كل أداة ممكنة" .تقرير الجفاف باألرقام  ،2022الذي صدر في مايو  2022لالحتفال بيوم الجفاف
في مؤتمر األطراف الخامس عشر التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر يدعو إلى جعل االلتزام العالمي الكامل بالتأهب للجفاف و المرونة في
جميع المناطق العالمية أولوية قصوى.
التقرير هو عبارة عن خالصة وافية موثوقة للمعلومات و البيانات المتعلقة بالجفاف ،يساعد في إثراء المفاوضات بشأن أحد القرارات العديدة التي
اتخذتها الدول األعضاء الـ  196في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر و التي صدرت في ختام الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف .يقول مدير
بدال من االستمرار في األعمال الهدامة،
عام أتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر" :نحن على مفترق طرق"" .نحن بحاجة إلى التوجه نحو الحلول
ً
معتقدين أن التغيير الهامشي يمكن أن يشفي الفشل المنهجي".
شموال هو استصالح األراضي ،و الذي يعالج العديد من العوامل األساسية لدورات المياه المتدهورة و فقدان خصوبة
"أحد أفضل الحلول و أكثرها
ً
ً
ممكنا و إنشاء أنظمة بيئية وظيفية ".
التربة .يجب علينا بناء و إعادة بناء ارضينا ومسطحاتنا الطبيعية بشكل أفضل ،و محاكاة الطبيعة حيثما كان ذلك
و يضيف ،إلى جانب االستعادة ،الحاجة إلى نقلة نوعية من النهج "التفاعلية" و "القائمة على األزمات" إلى نهج إدارة الجفاف "االستباقية" و "القائمة
على استشراف المخاطر" التي تتضمن التنسيق و التواصل و التعاون  ،مدفوعة بالتمويل الكافي و السياسي و اإلرادة.
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أخبار عالمية

يونيو

التمويل المراعي للمناخ

وقع برنامج األمم المتحدة للبيئة و مجلس الكنائس العالمي ( )WCCو مجلس حكماء المسلمين و مجلس الحاخامات في نيويورك على نداء مشترك
بارز ،بعنوان "التمويل المسؤول تجاه المناخ  -واجب أخالقي و مسؤولية تجاه جميع األطفال و العالم الحي"  .أظهرت نتائج أحدث تقرير للهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ صدر في  4أبريل  2022مدى إلحاح هذا التحدي .لذلك ،دعى النداء المشترك مقدمي الخدمات المالية إلى اتخاذ إجراءات
عاجلة و فعالة لالنتقال من تمويل الوقود األحفوري و االستثمار في الطاقات المتجددة و البحث عن حلول مناخية.
يدعو النداء مقدمي الخدمات المالية إلى مطالبة شركات النفط و الغاز بإيقاف جميع مشاريع التطوير أو التوسع الجديدة  ...بما في ذلك على وجه
الخصوص جميع هذه المشاريع في منطقة القطب الشمالي و االنضمام إلى مالك األصول صفر انبعاثات الذي عقدته األمم المتحدة ،و الخدمات
جزءا منها بعد .و رحب األمين العام لألمم المتحدة ،السيد
المصرفية و تحالفات التأمين،
ً
اعتمادا على نوع المؤسسة المالية المعنية ،إذا لم تكن ً
أنطونيو غوتيريش ،بالمبادرة قائال" :لفترة طويلةّ ،
مكن قطاع الخدمات المالية من إدمان الوقود األحفوري في العالم" ،و أضاف" :لقد حان الوقت اآلن
لمقدمي الخدمات المالية لتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة .لديهم القوة – و المسؤولية ".

الوضع االقتصادي العالمي و آفاقه

اعتبارا من منتصف عام  ،2022حيث سلط الضوء على العديد من العواقب االقتصادية المحلية و
صدر بحث عن الوضع االقتصادي العالمي و آفاقه
ً
اإلقليمية و العالمية للحرب الحالية في أوكرانيا .أدت الحرب التي اندلعت في فبراير  ،2022إلى أزمة عالمية حادة على جبهات متعددة .باإلضافة إلى الخسائر
في األرواح و الدمار الهائل للبنية التحتية المدنية ،نزح الماليين .وصلت أسعار الطاقة و المعادن و األغذية و األسمدة إلى مستويات قياسية تزيد من مخاطر
انعدام األمن الغذائي .حيث أثرت االضطرابات الجديدة في سلسلة التوريد على نظام التجارة العالمي ،وظلت األسواق المالية متوترة وسط ارتفاع أسعار
الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية .نتيجة لآلثار السلبية غير المباشرة لهذه األزمة المستمرة ،تم تعديل نمو الناتج العالمي بشكل كبير ،بينما من المتوقع
أن يرتفع التضخم أكثر ،مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة عن إدارة الشؤون االقتصادية و االجتماعية التابعة لألمم المتحدة في يناير .2022
ً
ً
نموا التي أضعفتها بالفعل جائحة
أيضا أن تؤدي الحرب إلى تفاقم نقاط الضعف و عدم المساواة القائمة في البلدان النامية و أقل البلدان
و من المتوقع
كوفيد .19-في الوقت نفسه ،يمكن أن تشكل الحرب تحديات جديدة كبيرة للعمل المناخي العالمي وسط ارتفاع تكاليف الطاقة و المخاوف المتعلقة بأمن
مدفوعا بصدمات العرض الكبيرة ،مما يعرض البنوك
الطاقة .باإلضافة إلى التكاليف االقتصادية للحرب ،فحص التقرير كيف أن التضخم المرتفع كان
ً
المركزية لخيارات سياسية صعبة.

رحبت المجموعة خالل شهر مايو بعضوية واحدة جديدة ضمن الفئة األكاديمية و  7عضويات جديدة ضمن فئة الطلبة ،أما بالنسبة
للتجديدات فقد رحبت بتجديد عضويتين ضمن الفئة األكاديمية و  10عضويات ضمن فئة الطلبة و عضوية واحدة ضمن فئة الشركات.
العضوية األكاديمية
تجديد

المدرسة المركزية دبي
-

مدرسة مايور الخاصة

تجديد

مدرسة أكاديمية عجمان

تجديد

عضوية الطلبة
باسل سيد احمد

جديد

ريشيت سينغ

تجديد

سيف وصفي

جديد

تيجوس أروكات

تجديد

عائشة شيخ

جديد

أنيتج تشاندا

تجديد

تيمون كومار برافينكومار

جديد

أديتيا راجيش

تجديد

محمد رحيم امجد

جديد

فيدا دينيش

تجديد

ارنب روي

جديد

ضياء أوني

تجديد

إيشا تشيببر

جديد

ريم مجاهد الحاج حسين

تجديد

سوياشي صحاني

تجديد

ساي فايشنافي باالجي

تجديد

أبيناف باالمورجان

تجديد

عضوية الشركات
تجديد

تايجر للمقاطع و عوازل الدولية ذ.م.م
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برنامج إدارة النفايات -التقرير الشهري

يونيو
يونيو

نتج عن جمع المواد إلعادة التدوير في شهر مايو البيئية التالية:
 342طن متري تم تخفيضه من غاز ثاني اكسيد الكربون
( 2,600مليون وحدة حرارية بريطانية) تم توفيرها من الطاقة
 744متر مكعب تم توفيره من مساحة مكب النفايات
 1,961شجرة تم المحافظة عليها من القطع
 2,748غالون من الغاسولين تم توفيره
المدارس
ِ

حملة جمع الورق
ً
جمعت المجموعة  80,510كجم من الورق من  227مشاركا
خالل شهر مايو  ،2022و انخفضت النسبة بمقدار ٪13
مقارنة بشهر أبريل .نشكر كافة المشاركين و نشجعم على
المشاركة الفعالة في عام  2022لتحقيق الهدف المطلوب.
المشاركين األكثر تجميعا		:

مدرسة ابن سينا

3,630

نيا تريزا توني

2,948

جلوب لينك ويست ستار للشحن

4,054

جامعة عجمان

3,290

الكسانا كارثيكيان

2,300

دائرة الثقافة و السياحة أبوظبي

2,470

المدرسة المركزية دبي

2,440

ساي شريشتي سيفاكومار

606

شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة
(دو)

2,440

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

المدارس
ِ

األلمنيوم
حملة جمع ِعلب
ِ
جمعت المجموعة  666كجم من علب األلمنيوم من 38
ً
مشاركا خالل شهر مايو  ،2022و ارتفعت النسبة بمقدار
 ٪131مقارنة بشهر أبريل .نشكر كافة المشاركين و نشجعم
على المشاركة الفعالة في عام  2022لتحقيق الهدف
		
المطلوبذ .المشاركين األكثر تجميعا:

المدرسة األمريكية بدبي ،البرشاء
مدرسة أم القرى الخاصة أم القوين

10

منتجع الكوف روتانا

90

فندق موڤنبيك جميرا بيتش

81

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

مدرسة دبي الوطنية  ،البرشاء

223

فاطمة عبداهلل محمد الظنحاني

70

جيمس مدرستنا الثانوية اإلنجليزية

215

ميثاء المرعشي

61

فندق فلورا البرشاء

723

المدرسة األمريكية بدبي ،البرشاء

200

حسن عبد اهلل حسن

60

فندق فلورا إن

487

مدرسة كامبردج الدولية

المدارس
ِ

حملة جمع الهواتف المحمولة

ّ
الكمية
(قطعة)

35

جيمس مدرستنا الثانوية اإلنجليزية
مدرسة القيم للتعليم الثانوي حلقة 2

40

مدرسة الجود

38

حملة جمع الزجاج

مدرسة أربور

حملة جمع النفايات اإللكترونية

المدرسة الهندية بأبو ظبي

ّ
الكمية
(كجم)
10

-

حملة جمع الخردة المعدنية

المدارس
ِ

جمعت المجموعة  95كجم من الخردة المعدنية من 12
مشارك خالل شهر مايو  ،2022ارتفعت النسبة بمقدار ٪459
مقارنة بشهر أبريل .ندعو و نشجع المشاركين لدينا على بذل
المزيد من الجهد و االنضمام إلى هذا البرنامج الجديد.
المشاركين األكثر تجميعا		:

-

راميا مادهوري

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

-

ّ
الكمية
(قطعة)

19

ّ
الكمية
(قطعة)

براجوال بانتشولي

70

بيتروس كريستوفيديس

31

ّ
الكمية
(كجم)

120

المدارس
ِ

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(قطعة)
88

المدارس
ِ

جمعت المجموعة  2,573كجم من النفايات اإللكترونية من
 17مشاركا خالل شهر مايو  ،2022و ارتفعت النسبة بمقدار
 ٪2,499مقارنة بشهر أبريل .نشجع المشاركين على اإلستمرار
في المشاركة لتقيل كمية النفايات المنتهية في مكب
		
النفايات .المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

جيه ايه للمنتجعات و الفنادق

133

ابيال و شركاه العوير

حملة جمع أحبار الطابعات

ً
جمعت المجموعة  6,873كجم من الزجاج من  59مشاركا
خالل شهر مايو  ،2022و ارتفعت النسبة بمقدار ٪116
مقارنة بشهر أبريل .نشكر المشاركين لدينا على دعمهم لنا و
نشجعهم على االستمرار في جمع الزجاج في عام 2022
لتحقيق الهدف المطلوب .المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

25

ّ
الكمية
(كجم)

1,151

المدارس
ِ

جمعت المجموعة  721قطعة من الهواتف المحمولة من
ً
 22مشاركا خالل شهر مايو  ،2022و انخفضت النسبة بمقدار
 ٪57مقارنة بشهر أبريل .نشجع المشاركين لدينا على أن
يكونوا نشيطين في عام  .2022المشاركين األكثر تجميعا:

األفراد  /العائالت

دروف أغاروال

حملة جمع البالستيك

جمعت المجموعة  684قطعة من أحبار الطابعات من 17
مشاركا خالل شهر مايو  ،2022و ارتفت النسبة بمقدار ٪237
مقارنة بشهر أبريل .نشجع المشاركين لدينا على أن يكونوا
نشيطين في عام  .2022المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)
18

المدارس
ِ

جمعت المجموعة  10,741كجم من البالستيك من 134
ً
مشاركا خالل شهر مايو  ،2022و ارتفعت النسبة بمقدار ٪25
مقارنة بشهر أبريل .نشجع المشاركين لدينا على تقليل كمية
البالستيك المنتهية في مكبات النفايات عن طريق زيادة
مجموعاتهم في عام  .2022المشاركين األكثر تجميعا:

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(قطعة)

شركة بناء السكك الحديدية الصينية

180

جمارك رأس الخيمة

158

اليمنت ماتريال تكنولوجي

145

الشركات
النيابة العامة بدبي

199

جلوب لينك ويست ستار للشحن

59

منتجع الكوف روتانا رأس الخيمة

52

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

كاشفي فيرما

200

السفارة البريطانية

920

مارك مونتيرو

121

دائرة التنمية السياحية  -عجمان

870

براسانا أديتيا

117

ديوكس النخلة ،فندق رويال
هايدواي

755

األفراد  /العائالت

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

ّ
الكمية
(كجم)

ماناف جينشكومار

250

سفارة كندا أبو ظبي

بيتروس كريستوفيديس

141

جلوب لينك ويست ستار للشحن

527

جاسينة حميد

55

اليمنت ماتريال تكنولوجي

377

األفراد  /العائالت

ماناف جينشكومار

ّ
الكمية
(كجم)

الشركات

1,070

ّ
الكمية
(كجم)

جلوب لينك ويست ستار للشحن

36

سيتي ماكس بر دبي

11

10

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)

