
 الرؤية
  حماية البيئة واستدامة مواردها

جنون »تنظم اهليئة وبالتعاون مع راك مول مسابقة 

«   باليوم العاملي لطبقة األوزون»وذلك احتفاال « القبعات

، للمشاركة  من سبتمرب16و 15واجلمعة  اخلميس يومي 

   االنستقرامواالستفسارات يرجى زيارة حسابنا على 

(epdarak)  

 املمارسات ومنع الجائر  الصيد ملكافحة الهيئة تطلقها جديدة دوريات
 الخاطئة

 ومنع الجائر  الصيد بمكافحة منوطة جديدة دوريات ثالث إطالق ،الهيئة تعتزم
 أنواع بعض صيد بحظر  الخاصة القرارات تطبيق ومراقبة الخاطئة املمارسات
 الصيد أدوات مراقبة جانب إلى عام، كل من املحددة الفترات خالل األسماك

  وذلك صيدها، يتم التي األسماك ونوعية وحجم املستخدمة
 
 لقرارات تنفيذا

 وتنميتها البحرية البيئة على بالحفاظ املتعلقة والبيئة املناخي التغير  وزارة
 الهيئة تقوم كما األهداف، هذه تحقيق شأنها من التي السبل أفضل وتطبيق

 املائية والدراجات السكوترات مستخدمي ملخالفة وذلك تفتيشية بزيارات ايضا
 أشجار  على السلبية تأثيراتها رصد بعد اإلمارة خيران داخل كافة بأنواعها

 .املحميات داخل القرم



 اخبار الهيئة

 ؟ االسم
   سنة 54 ، الرمس مواليد من ، الشحي حنبلوه محمد احمد صالح النوخذا

   ؟ الصيد رحلة في بدأت متى
  الخامس الصف حتى دراسته واكمل ،  للصيد خروجه اثناء والده يرافق كان حيث سنوات 7 عمره كان ان منذ الصيد في رحلته صالح الوالد بدا

 اخر  عالم الى متجها 1968 عام الدراسة يترك ان احمد الوالد قرر  ذلك ان ما ، الصيد الى والخروج الدراسة بين تفكيره يتشتت بدأ ثم ومن االبتدائي
 على معتمدا الصيد مهنة ليمارس ، "البيلي" بـ يسمى كان والذي له القارب بتوفير  والده قام حيث .الصيد وهي هوايته وممارسة الرزق عن البحث عالم

 .سنة 12 العمر من يبلغ وهو  اخيه وبمشاركة نفسه
 امليناء؟ هذا في الصيد فيها يحظر  مناطق هناك وهل تابع ميناء اي الى

 وبشدة يدعم انه صالح السيد قال املحظورة للمناطق بالنسبة اما ، الصيد مهنة حنبلوه صالح الصياد خالله من يمارس الذي امليناء هو  الرمس ميناء
 تحولها بسبب فيها الصيد حظر  تم حيث الخيران منطقة هي الرمس ميناء في املحظورة املناطق وان السمكية الثروة على للمحافظة يصدر  قرار  اي

   االسماك لتربية ملحميات
   ؟  قارب وكم لديك عامل كم

   . عمال ثالث الى باإلضافة قاربين صالح الوالد يمتلك
  ؟مريحة املعيشية ظروفهم لجعل للعمال املقدمة التسهيالت هي ما

 واخذ الصيد من عليها حصل التي األموال بجني يقوم حيث ، باحتياجاتهم يفي الذي الراتب توفير هي للعمال يقدمها التي التسهيالت من ان صالح الوالد يرى 
 . العمال بين توزيعه يتم اآلخر والنصف النصف هو يأخذ حيث عماله ومع معه املبلغ يتناصف ثم ومن بالقارب الخاصة والزيت البترول تكاليف منها

 
 

 
 
 

 
 

 والصيد البحر  نحو  الشغف
 عن اآلباء محبتها توارث التي الشعبية الحرف من الصيد

 ممارسو  يواجهها التي والتحديات املخاطر  ورغم األجداد،
 هذا ومن ، دائم ازدياد في وللمهنة للبحر  عشقهم فإن املهنة

 احدى حنبلوه صالح السيد بزيارة هيئةال قامت املنطلق
  خبراته من واالستفادة معه مقابلة إلجراء الرمس صيادي

 .الصيد حول  وملعلوماته

 بتعرضها يتسبب مما آمن غير مكان في وضعها من بدال داخلها الصيد
 .الرمس ميناء في لعمالا السكنات انجاز بانتظار وانه ، للسرقة

 بعملهم  يكونوا كي ، التدريب انواع من نوع ألي العّمال يخضع هل
 ؟كفاءة اكثر

 الشباك صنع و الليخ كتركيب التدريبات بعض الى العمال يخضع
 . الصيد في الخاصة واللوائح بالقوانين اخطارهم يتم ذلك الى باإلضافة،

  ؟ اسبوعيا او يوميا ؟ للصيد فيها تخرج التي املرات عدد كم
 حيث ، والحاضر  باملاض ي للصيد خروجه رحالت صالح الوالد قارن 
 صالة بعد او  الفجر  صالة بعد من للصيد يذهب املاض ي في كان

 يوميا واحدة مرة للصيد الوالد يخرج ، الحالي الوقت في اما ، املغرب
 .مساءا او  صباحا تكون  ان اّما

 ؟للصيد ذهابك قبل تأخذها التي واالحتياطات االستعدادات ماهي
 يقوم التي االساسيات من املاجالن وجهاز والبوصلة البترول يعتبر

 املاض ي في اما الحاضر الوقت في للصيد خروجه قبل الوالد بتوفيرها
 النجوم من انواع اربع هناك حيث النجوم بواسطة طريقه يستدل كان

 باإلضافة. واملطلع املغيب نجمة ، سهيل ، الياه مثل الطريق بها يستدل
 سترة ، الكشاف ، املالحة اضاءة ، كالباور  االخرى  املعدات بعض الى

 ايضا هناك هل . األولية االسعافات صندوق  ، الحريق طفاية ، النجاة
 ؟ الصيد من االنتهاء بعد بها القيام عليك يتوجب خطوات

 السمك غسل منها خطوات بعدة الصيد من انتهاءه بعد الوالد يقوم
 بتنزيل يقوم ذلك بعد ، املحالة اءيامل من افضل باعتباره البحر بماء

 يقوم ثم ، بتصليحه العامل يأمر خلل اي بها كان اذا ومعاينتها األلياخ
 ربطي ، واخيرا ، عنه الكهرباء وفصل املحرك ايقاف و  الطراد غسلب

 . له املخصص املرس ى مكان في أمينهيو  القارب
 للصيد؟ تستخدمها التي الشباك انواع هي ما

صنف الشباك ان صالح الوالد اشار 
ُ
 الفتحات أو  العيون  عدد حسب ت

 أو  سباعي غزل  فيقال الذراع طول  باستخدام تقاس و  املوجودة
 أو  عيون  10 أو 8 أو 7 على يحتوي  الواحدة الذراع أن بمعنى عشاري،
 أما ليطفو، النايلون؛ من للشباك العلوي  الحبل ويكون  فتحات،

 اما  .البحر أسفل إلى يهبط حتى القطن؛ من فيكون  السفلي الحبل
 انواع عدة فإنه ، صالح الوالد يستخدمها التي للشباك بالنسبة

  "وعشار واثنعشري  واربعتشري  ثمنتعشري " منها الشباك من
 
 

 
 

 

 وضع لوحات ارشادية في موانئ راس الخيمة
مواصلة لجهود الهيئة في الحفاظ على البيئة البحرية ، بدأت الهيئة 

 بتثبيت لوحات ارشادية في جميع خيران راس الخيمة ، والتي تهدف
بلغ حيث .صيد وجمع األحياء البحرية في هذه املناطق الى منع 

اماكن منها   9لوحة موزعة على  21مجموع عدد اللوحات االرشادية 
،  معيريض، خور خوير ، خور  غليلة، خور  شعمخور الجير ، خور 
الشارع الكويتي ، خور دهان ، خور الجزيرة  –خور راس الخيمة 

 .  املزاحميوخور  

 افتتاح مطعم  للعمال ف ميناء راس الخيمة 
في توفير كافة التسهيالت للعمال في كافة املوانئ جهودها الهيئة تابعت 

مطعم عرب اندو لخدمات التي تم افتتاحها وذلك من خالل التعاقد مع 
حضر وقد . الذي سيقدم مجموعة واسعة من املأكوالت  التموين و
من عدد الرسمي للمطعم والذي تم في ميناء راس الخيمة االفتتاح 

الصيادين لتجربة أنواع املأكوالت التي يقدمها املطعم ، وسيقدم املطعم 
،  غليلةميناء : خدمة توصيل املأكوالت  إلى املوانئ الثالثة األخرى وهي 

 .  الجير ، الجزيرة الحمراء 



 ؟املاض ي في عليه كانت عما اليوم الصيد مهنة تغيرت كيف
 ان يمكنها البحر في سقوطها حال وفي الحبل هي تستخدم كانت التي األدوات من ان حيث البحرية للبيئة رحمة بمثابة كان املاض ي في الصيد ان صالح الوالد يرى 

 .كيميائية مواد على يحتوي  ال كونه واملرجان الطحالب تكوين على تساعدها حيث االسماك تفيد
  ؟ الدولة وضعتها التي بالصيد املتعلقة  والحالية الجديدة بالقوانين رايك  ما

 للثروة حماية بمثابة انها يرى  حيث والبيئة املناخي التغير  وزارة و  الدولة من تصدر التي للقوانين جدا ومؤيدا متمسكا صالح الوالد كان الصيد بقوانين يتعلق فيما
 .القادمة األجيال مستقبل على وحفاظا السمكية

 اخبار الهيئة

 اإلمارات دولة وفي. الجائر الصيد حول  كبير قلق هناك العالم أنحاء جميع في
 . باالنخفاض بدا الهامور  املتحدة العربية

 وكذلك الصيادين قبل من اتخاذها ينبغي رأيك في الخطوات هي ما
 ؟الهامور  تكاثر استمرارية على للسيطرة املستهلكين

 لقلة هو احد االسباب الرئيسية القاعي الجرف ان حنبلوه صالح الوالد قال
وفي   الهامور  صيد عدم صياد كل على يجب انه على ألح كما ، الهامور  سمك

حال صيده يجب ان يرجع مرة اخرى للبحر، حيث يتميز الهامور بأنه 
 انه ويرى  يستطيع العيش خارج البحر لفترة اطول مقارنة باألنواع األخرى ، 

 موسم هذا يعتبر حيث 12 وحتى 6 شهر من الهامور  صيد يحظر ان يجب
 . للهامور  التكاثر

 

 ما ، بهم الخاصة الصيد معدات لتخزين املخازن  مع للعمال السكنات توفير تم
 ؟الخطوة هذه من والعمال الصيادين استفادة مدى
 بتوفيرها الدولة حاليا تقوم التي العمال سكنات اهمية مدى عن صالح الوالد اعرب

  تعتبر ان كما واالمان لألمن حافظة تعتبر انها قال حيث املستودعات الى باإلضافة
 مكان في وضعها من بدال داخلها الصيد معدات جميع لوضع امانا اكثر املستودعات

 ميناء في لعمالا السكنات انجاز بانتظار وانه ، للسرقة بتعرضها يتسبب مما آمن غير
 .الرمس

 ؟كفاءة اكثر بعملهم  يكونوا كي ، التدريب انواع من نوع ألي العّمال يخضع هل
 ذلك الى باإلضافة، الشباك صنع و الليخ كتركيب التدريبات بعض الى العمال يخضع

 . الصيد في الخاصة واللوائح بالقوانين اخطارهم يتم
 
 

  ؟ اسبوعيا او يوميا ؟ للصيد فيها تخرج التي املرات عدد كم
 ، الحالي الوقت في اما ، املغرب صالة بعد او  الفجر  صالة بعد من للصيد يذهب املاض ي في كان حيث ، والحاضر  باملاض ي للصيد خروجه رحالت صالح الوالد قارن 
 .مساءا او  صباحا تكون  ان اّما يوميا واحدة مرة للصيد الوالد يخرج
 ؟للصيد ذهابك قبل تأخذها التي واالحتياطات االستعدادات ماهي
 بواسطة طريقه يستدل كان املاض ي في اما الحاضر الوقت في للصيد خروجه قبل الوالد بتوفيرها يقوم التي االساسيات من املاجالن وجهاز والبوصلة البترول يعتبر

 ، املالحة اضاءة ، كالباور  االخرى  املعدات بعض الى باإلضافة. واملطلع املغيب نجمة ، سهيل ، الياه مثل الطريق بها يستدل النجوم من انواع اربع هناك حيث النجوم
  . األولية االسعافات صندوق  ، الحريق طفاية ، النجاة سترة ، الكشاف

 ؟ الصيد من االنتهاء بعد بها القيام عليك يتوجب خطوات ايضا هناك هل
 اي بها كان اذا ومعاينتها األلياخ بتنزيل يقوم ذلك بعد ، املحالة اءيامل من افضل باعتباره البحر بماء السمك غسل منها خطوات بعدة الصيد من انتهاءه بعد الوالد يقوم
 . له املخصص املرس ى مكان في أمينهيو  القارب ربطي ، واخيرا ، عنه الكهرباء وفصل املحرك ايقاف و  الطراد غسلب يقوم ثم ، بتصليحه العامل يأمر خلل

 للصيد؟ تستخدمها التي الشباك انواع هي ما
صنف الشباك ان صالح الوالد اشار 

ُ
 الفتحات أو  العيون  عدد حسب ت

 بمعنى عشاري، أو  سباعي غزل  فيقال الذراع طول  باستخدام تقاس و  املوجودة
 الحبل ويكون  فتحات، أو  عيون  10 أو 8 أو 7 على يحتوي  الواحدة الذراع أن

 القطن؛ من فيكون  السفلي الحبل أما ليطفو، النايلون؛ من للشباك العلوي 
 صالح الوالد يستخدمها التي للشباك بالنسبة اما  .البحر أسفل إلى يهبط حتى

   "وعشار واثنعشري  واربعتشري  ثمنتعشري " منها الشباك من انواع عدة فإنه ،
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 القيم املؤسسية

 الرؤية



 دبي في الخضراء املباني لتقييم "السعفات" نظام
  دبي بلدية أطلقت 

 
 والتجارية السكنية املباني أنواع جميع على تطبيقه سيتم الذي اإلمارة، في الخضراء املباني لتقييم "السعفات" نظام أمس رسميا

 بالضافة للبيئة الصديقة املواد واستخدام واملياه الطاقة استهالك خفض طريق عن املباني أداء تحسين إلى ويهدف .املرافق من وغيرها والصناعية
 .واالبتكارات الذكية التطبيقات خالل من وسالمتهم للسكان العامة الصحة وتحسين ، بديلة طاقة ومصادر  املتجددة الطاقة استخدام الى

  البرونزية السعفة معايير  تطبيق وسيكون  .والبالتينية والذهبية والفضية البرونزية فئات، أربع إلى السعفات وتنقسم
 
 املالك لجميع إلزاميا

 في املدرجة املعايير  وهذه .املتقدمة النظام تصنيفات على للحصول  املعايير  من املزيد تطبيق على تشجيعهم سيتم حين في واملطورين، واملستثمرين
 العمر  وزيادة االبتكار  ومتطلبات الذكية والتطبيقات الصحية الداخلية البيئة وتعزيز  الطاقة وتوفير  الكربونية البصمة خفض تحقق الفئات جميع

 .للمبنى االفتراض ي

 السطحية األسماك صيد تنظم والبيئة املناخي التغير  وزارة
 الضغوة بطريقة

 لسنة  471  رقم الوزاري  القرار والبيئة املناخي التغير وزارة صدرتأ
 الشباك باستخدام ،السطحية األسماك صيد تنظيم بشأن ،2016

 ،األسماك صيد مهنة تنظيم إلى القرار ويهدف ،الضغوة بطريقة
  ،استدامتها وتحقيق وتنميتها السمكية الثروة على للحفاظ

 
 تعزيزا

 ووفقا ،االستنزاف من السمكي املخزون حماية عبر الغذائي لألمن
 محددة فترة خالل السطحية االسماك صيد حظر ان حيث ،للوزارة

 من السمكية الثروة واستدامة والتنمية الحفاظ تدعم الوقت من
 .والهجرة البيض لوضع لهم الوقت توفير خالل

 خالل ،والعومة البرية أسماك صيد فترة حدد القرار أن وأضاف
 وذلك ،يليه الذي العام من يونيو 30 حتى أكتوبر من األول  من الفترة

 تعتمد غذاء   باعتبارها ،االستنزاف من األسماك مخزون على للحفاظ
  ،األخرى  األسماك عليه

 
 البرية أسماك صيد منع فترة تحديد أن معتبرا

 الثروة مخزون لحماية الوزارة اتخذتها نوعها من أولى خطوة والعومة
 .السمكية

  الريم غزال لـ الوراثي التنوع تقييم على تشرف ابوظبي في البيئة هيئة
يعتبر هذا ، و انتهت هيئة البيئة في ابوظبي من تنفيذ مشروعا رياديا يهدف الى تقييم التنوع الوراثي لظباء الريم داخل الغابات التي تديرها الهيئة 

 .  البرنامج األول من نوعه عامليا على مستوى االمتداد الطبيعي والتاريخي لهذا النوع من الظباء في الجزيرة العربية
، ايضا بسبب اهمية ( 70%)يشكل النسبة االكبر من مجموع الحيوانات في ابوظبي النوع وقد تم تنفيذ هذا املشروع وذلك ألهميته حيث ان هذا 

 .هذه االنواع في التراث الطبيعي لدولة االمارات العربية املتحدة
ف الى يهدباإلضافة الى ذلك ، يهدف هذا املشروع الى تحديد التهديدات الحالية او املستقبلية التي تتعلق بالصفات الوراثية الغير مرغوبة وايضا 

 .  تقييم التنوع الوراثي
كما  .املحمية واملناطق الغابات داخل البرية الحياة واستدامة إلدارة وخطط برامج تطوير على قادرة  ابوظبي بيئة هيئة اصبحت املشروع لهذا نتيجةو 

 .العربي واملها الجبلية الغزالن مثل اخرى  حيوانات تقييم  على عامين قبل بدا الذي عمله املشروع هذا سيواصل

 القادم يوليو تنطلق للرطب ليوا مهرجان من عشرة الثانية الدورة
 الدورة فعاليات والتراثية الثقافية والبرامج املهرجانات إدارة لجنة نظمت

 في  يوليو 30 ولغاية 20 من الفترة خالل للرطب ليوا مهرجان من "12" ـال
 للصالبة ترمز التي الفواكه من الرطب يعتبر حيث . ابوظبي في ليوا مدينة

 .للثروة مصدرا اآلن تعتبر بينما املاض ي في واملثابرة
  املهرجان أصبح وقد

 
  موعدا

 
اق سنويا

ّ
 أرض بخيرات واملهتّمين التراث لعش

 ترسيخ إلى واالقتصادي والثقافي التراثي ببعده يهدف حيث ،ورطبها أبوظبي
  ليوا

 
  الغربية واملنطقة خصوصا

 
 السياحة خارطة على ُمهّمة كوجهة عموما

 .العاملية
 املتعلقة الجوانب مناقشة و التمور  من االصناف مختلف عرض جانب الى

 قرية ، التقليدي السوق  منها الفعاليات من العديد تقام ايضا .بالزراعة
 االخرى  االنشطة وبعض الفوتوغرافي التصوير مسابقة ، األطفال
 .ضخمة بجوائز مدعومة

 منظمة قبل من رسميا وليوا العين بواحة االعتراف تم 2015 عام وفي
 التراث مواقع قائمة الى واضافتهم املتحدة لألمم والزراعة األغذية

 .الزراعية
  

 اخبار االمارات



 املغرب في البالستيكية األكياس منع
 للقانون  تفعيال وذلك بالستيكية أكياس دون  أيامه أول  الجاري  يوليو املغرب بدأ 

 واستعمال وترويج وبيع بمنع والقاض ي ،البرملان عليه وصادق الحكومة أصدرته الذي
 "صحي" بديل توفير أن غير ،البيئة على املحافظة ألجل البالستيكية األكياس
 نقلت حسبما ،املغاربة املستهلكين لدى املصاريف حجم من زاد البالستيكية لألكياس

 ."ان ان الس ي" قناة
 من يبدا الكيس ان حيث القماشية األكياس ثمن حول  املغربي الشعب اشتكى وقد

 لهم تمنحها الكبرى  املتاجر  كانت التي البالستيكية باألكياس مقارنة واحد درهم
 .مجانا
 منعه بعد املغرب بها قام خطوة ثاني البالستيكية لألكياس الكلي املنع هذا ويعد

   .2010 في للتحلل قابلة الغير  البالستيكية لألكياس

 العاملي التراث قائمة إلى العراق أهوار  تضم ليونسكو ا
 العقد في دمرت التي العراقية األهوار  اليونسكو  عينت

 إن اليونسكو  وقالت ، العالمي للتراث كموقع املاض ي
 وأربع أثرية، مواقع ثالثة :مواقع سبعة من تتكون " املنطقة
 أور، مدن" أن وأضافت ."العراق جنوب في رطبة مناطق

 من جزءا تشكل الثالث، (شهرين أبو ) أريدو وتل والوركاء،
 جنوب في تطورت التي واملستوطنات السومرية املدن بقايا

  ".امليالد قبل والثالث الرابع القرنين بين الخصيب الهالل
 أكبر باعتبارها ،فريدة منطقة األهوار" أن إلى وأشارت
 حارة بيئة في ،داخلية دلتا أنظمة تضم العالم في منطقة
 ".وقاحلة

 من نادرة ألنواع موطن األهوار تعتبر ، ذلك الى باإلضافة
  وتعد ، منجل ابو طائر مثل الطيور 

 
  ةحستراإ نقطة أيضا

 وقد .وأفريقيا سيبيريا بين املهاجرة الطيور  آلالف وتوقف
 على السابق في بنيت التي والقنوات السدود هدم ساعد

 من العبور  والقرات دجلة نهري  من القادمة باملياه السماح
 للطيور  واالستقرار فيها الحياة واعادة األهوار خالل

 . واألسماك

 البيئية ذات االهمية الناشئة القضايا حول  2016 للبيئة املتحدة االمم برنامج تقرير
 البيئية الحلول  و  القضايا على التقرير  ركز  ، لها التابع السنوي  الكتاب لسلسلة ونهوض امتداد يعتبر  والذي للبيئة املتحدة االمم جمعية عن صدر  الذي للتقرير  وفقا
 التفاعالت وفهم الجديدة العلمية لالكتشافات نتيجة نشأت التي القضايا بعض التقرير ابرز  كما . املناسب الوقت في استجابات على للحصول  وذلك فعالية ذات
  اكثر وادوات بحلول  القرار  وصانعي املدراء لتزويد وذلك جديدة وتقنيات مناهج التقرير  عرض ، ذلك الى اضافة .واالقتصادية واالجتماعية البيئية األنظمة بين

 .القضايا هذه على للسيطرة واقعية
 .مبكر وقت في تعالج لم اذا والعالمي االقليمي للقلق ومثيرة جدا كبيرة مسألة تصبح ان يمكن بينما ضيق نطاق وعلى محلية البيئية القضايا بعض تكون  قد

 اخبار عاملية

   ناشئة بيئية قضايا ست ينشر  املتحدة االمم برنامج حدود
 الجديد االستثمار خالل من املستدامة التنمية تعزيز في املالي للقطاع الحاسم الدور  على الضوء التقرير ويسلط -1

 التقليدية األساليب عن بعيدا املال راس ونقل  ،والفعالة السليمة البيئية املوارد الى استنادا ،الكربون   انخفاض في واملساهمة
 .البيئة على كبيرة تأثيرات لها التي

 الحيوانات بين تنتقل ان هايمكن والتي املتزايدة الحيوانية واألوبئة االمراض وظهور  عودة كيفية حول  التقرير اوضح فيما  -2
 الى لتمتد االمراض هذه انتشار حول  االسباب احد الطبيعية املوائل على والتعدي البشرية االنشطة كثافة تعتبر والتي  ،والبشر
 .والبشر املاشية

 صحة على كبيرا خطرا تشكل والتي الصغيرة البالستيكية الجزيئات تكثر حيث ، املائية البيئة في التلوث وجود تنامي  -3
 .امللوثة األغذية استهالكه خالل من االنسان

 الفعل ردود إلى تؤدي أن يمكن التي الحرارة درجات وارتفاع أمده طال الذي الجفاف إلى ادت والتي املناخية األنماط في التغييرات على التقرير الضوء سلط كما -4
 .واإلنسان الحيوان صحة إلى السامة الكيميائية املركبات تراكم إلى يؤدي مما النباتات في الحيوية الطبيعية

 التقرير يقدم ،األخيرة السنوات في العالمي االهتمام الى وتحوله املناخ لتغير نتيجة البشرية والنظم البيئية بالنظم لحقت التي واألضرار الخسائر ارتفاع وبسبب
 .االضرار لتجنب الالزمة املخاطر إدارة أدوات من مجموعة

 يجذب مما ، البرية والحيوانات اإليكولوجية للنظم خطيرا تهديدا تشكل والتي البرية الحياة في مشروعة الغير التجارة استمرارية حول  التقرير ناقش واخيرا -5

  .املتداولة باألنواع املرتبطة الحيوانية لألمراض االنسان يتعرض لذلك ونتيجة توريدها خالل من الحيوانات بهذه االتجار الى االجرامية الشبكات

 



 القيم لخلق لالبتكار  البيئية االستراتيجية تستخدم ان الذكية للشركات يمكن كيف : ذهب الى األخضر  كتاب
 .تنافسية ميزة وبناء

   ونستون اندرو ، ايسي دانيل : للكاتبين
 االستفادة في ويرغبون  قادمة الخضراء املوجة ان يرون الذين التجارية األعمال لقادات الدليل هو  الكتاب هذا
 .منها

 ، والتجارة املجتمع تواجه التي البيئية التحديات إلدارة اداري  كل يعرفه ان يجب الذي ما الكتاب هذا يستكشف
 . العالم انحاء جميع في الشركات قادة مع املقابالت كثرة و  للكاتب الخبرة سنوات الى استنادا وذلك
 ، املخاطر  من والحد التكاليف وخفض ، دائمة قيمة توليد للشركات يمكن كيف يبين «ذهب الى األخضر» كتاب

 . اعمالهم استراتيجيات في بيئي تفكير  بناء خالل من قوية تجارية عالمات خلق الى باإلضافة ، االيرادات وزيادة
 احجامها بجميع فكتب للشركات بالنسبة اما ، املستويات جميع من التنفيذيين للمدراء الكتاب هذا كتب

 املوارد نقص من جديد عالم خالل من القادة توجيه الى الكتاب هذا خالل من يسعون  ونستون  و  ايستي .وانواعها
   .االستدامة لتحقيق سعيا وذلك املصلحة واصحاب العمالء من التزايد والضغط التنظيمية والقيود

 للشركات يمكن حيث ، وملهمة واقعية و  مدروسة خارطة تقديم على شديد تركيزا ونستون  و  ايستي ركز حيث
 املدى على النمو  عجلة دفع على تساعد التي البيئية واملسؤوليات الضغوط مع للتعامل تنفيذها و  استخدامها

  .الطويل

 اجعل صيفك معنا صديق للبيئة
 حقا انت هل . جدا عال مستوى  الى الهواء تكييف تشغيل قبل فكر 

 امكن ان مئوية درجة 24 الحرارة درجة ضبط يفضل اليه؟ بحاجة
 بإغالق قم التكييف جهاز استخدام عند ايضا ، املساء في وخصوصا

 .بإحكام واالبواب النوافذ
في املياه الى الجسم يحتاج حيث مفيد الصيف فصل في بكثره املياه شرب 

 غير مياه اي و ، الثمين املورد هذا هدر تجنب ولكن  ،بكثرة الصيف
 او املزروعات ري  خالل من منها االستفادة يمكن ايام لعدة مستخدمة

 .للحيوانات اعطاءها
حديقتك في بكثرة املاء الى تحتاج ال التي النباتات انواع بعض زراعة يمكن 

 ، املنزل  برودة على الحفاظ على ستساعدك نموها خالل حيث ، الخاصة
 غروب بعد من الباكر الصباح في النباتات ري  يمكنك انه تذكر ولكن

 . املياه لتبخر تجنبا الشمس

 لنوسع آفاقنا

من 100000 الى يصل ما تقتل فإنها البحر في البالستيكية االكياس تلقي حين 
 .عام كل في البحرية املخلوقات

الخارج الى يتسرب البارد الهواء من %30  الثالجة فيها تفتح مرة كل في. 
50000000 يقارب ما لتدفئة تكفي ، عام كل في نرميها التي واألوراق الخشب كمية 

 .عام 20  ملدة منزل 

 

 حقائق بيئية مهمة 

 :  تواصلوا معنا
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