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 الرسالة
التميز في تقديم خدمات الرقابة والتوعية البيئية وتعزيز مفهوم املواطنة والوطنية البيئية من خالل تطبيق القوانين  

وإجراء الدراسات والبحوث التي تساهم في حماية مواردنا الطبيعية  والتشريعات واستثمار عالقتنا مع الشركاء  

 19العدد |  2املجلد |  2016اكتوبر   

    «املتقدمة التكنولوجيا اجيال» مبادرة إطالق
 أجيال" مبادرة الخيمة رأس في والتنمية البيئة حماية هيئة أاطلقت

 تهدف حيث ، نوعها في فريدة مبادرة تعتبر  والتي " املتقدمة التكنولوجيا
 الصناعة واقع على والطالبات الطالب من أبنائنا تعريف  إلى املبادرة هذه

 الفئة هذه لدى الوعي وزيادة قلوبهم إلى وإلانتاج  الصناعة حب وترسيخ
 زيارات تنظيم خالل من وذلك .إلامارة داخل تصنيعها يتم التي باملنتجات

 املهنية لألنشطة والثانوية املتوسطة للمرحلتين املدارس لطالب ميدانية
 بعض فكرة وتقريب لتبسيط وذلك إلامارة في املختلفة والصناعية
 .الطالب عقول  الى الصناعات

 300 يقارب ما املبادرة هذه في سيشاركون  الذين الطالب عدد ويبلغ
  إلى زيارة أول  تنفيذ تم وقد ، الامارة مدارس مختلف من وطالبة طالب
 طالب قبل من  أكتوبر  في الحمراء الجزيرة في Touch of Glass  مصنع

 على الزيارة خالل الطالب وتعرف .للبنين الثانوي  للتعليم شعم مدرسة
 جميع في والفنية الزجاجية واملناظر  الزجاج من  املصنع منتجات أبرز 

 توظيف  وطرق  النهائي شكله الى للوصول  الزجاج فيها يمر  التي املراحل
 و  والنقش كالتقطيع املختلفة التصنيع عمليات في املتقدمة التكنولوجيا

 املصنع يتبعها التي الطرق  على الطالب تعرف كما .الزجاج على الرسم
   .الزجاج تدوير  إعادة وكيفية ممكن حد اقص ى الى النفايات حجم تقليل

 حب ترسيخ في وساهمت .الطالب من كثيرا اعجابا الزيارة هذه نالت
 التجارية الجوانب بين التوازن  تحقيق ومعرفة قلوبهم في الصناعة
 حفظ في تساهم التي البيئية املعايير  مراعاة و  عالية ارباح على للحصول 

  .واستدامتها البيئة
 خالل من املبادرة هذه في الجديدة الهندية املدرسة أيضا شاركت كما

 في جولتهم اثناء الطالب تفاجأ وقد ، الاتحاد اسمنت ملعرض زيارتها
 يتشكل لكي الاسمنت خاللها من يمر  التي والعمليات الطرق  حول  املصنع
 بشرح للشركة التابع الانتاج مهندس وقام .يصلنا الذي النهائي بشكله

 وحتى الخام املواد من ابتداء الاسمنت لصناعة املتبعة الخطوات
 كما ،  .الاسمنت صناعة في املشتركة العمليات وحجم النهائي التخزين

 مواد جودة ضمان عملية على فاحصة نظرة القاء على الطالب ساعد
   .السينية الاشعة باستخدام وذلك الخام

 وغناها املبادرة، هذه أهمية مدى عن بشدة والطالب املعلمين أعرب وقد
 على الحصول  على والطالبات الطلبة تشجع التي القيمة باملعلومات

 جهودها الهيئة وستواصل . املستقبلية املهنية الخيارات من واسع منظور 
   . املقبلة ألاشهر  خالل الزيارات هذه ملثل



 املخالفات مع تهاون  ول  الانبعاثات بسبب زيوت مصنع إغالق
  الهيئة أغلقت

 
 املصنع بتشغيل السماح عدم «الهيئة» وقررت .الطبيعية املعدلت على الانبعاثات بزيادة متعلقة بيئية مخالفات بسبب للزيوت مصنعا

 املنشآت على الليلي التفتيش خالل «الهيئة» رصدتها والتي الانبعاثات هذه إلى أدت التي ألاعطال وإصالح البيئية الشروط جميع استيفاء بعد إل 
    .الصناعية

 
 الجوفية املياه على للحفاظ الهيئة خطط
  الجوفية، املياه على الحفاظ في الهيئة جهود من كجزء

 
 املوارد هدر  بعدم تعنى والتي 2021 إلامارات واستراتيجية الحكومية الخطط مع وتماشيا

 عدد ضمن وذلك املقبلة، الفترة خالل الصناعة في كامل بشكل استخدامها ومنع الجوفية املياه هدر  لوقف الهيئة تخطط .املياه مقدمتها وفي الطبيعية
 في الجوفية املياه تستخدم والتي باإلمارة العاملة املصانع جميع بحصر  فعليا الهيئة بدأت وقد  .الثمين املورد هذا على الحفاظ إلى تهدف إلاجراءات من

   .الصناعية أعمالها

 الخيمة رأس في السمكي املخزون دعم مبادرة
 مع وبالتعاون  الهيئة قامت الخيمة، رأس في السمكي املخزون دعم مبادرة تحت
 والبيئة املناخي التغير  لوزارة التابع القيوين بأم  البحرية ألاحياء أبحاث مركز 

 على.الرمس خور  في  "شعم" اسماك "يرقات إصبعيات من كبيرة كميات بإطالق
 ، سمكة 47100 ألاولى املرة في إطالقها تم التي ألاسماك عدد بلغ حيث مرتين
 إطالق تم فقد الثانية املرة في أما .غرام 7.60 ألاسماك جسم وزن متوسط وكان

 اصبعيات من 42100 اطالق تم كما .غرام 4.34 وزن بمعدل سمكة 83000
 الاسماك جسم وزن متوسط وبلغ الخيمة، راس خور  في القابط سمك "يرقات"

  .جرام 8.50 إطالقها تم التي

  التسامح .. الشبابية الجلسة في الهيئة مشاركة
 
  فكرا

 
  وقيما

 
 وسلوكا

 بعنوان الخيمة برأس املعرفة وتنمية الثقافة وزارة بمركز  26/10/2016 تاريخ عقدت التي الشبابية الحلقة الهيئة موظفي من مجموعة حضر
  التسامح»

 
  فكرا

 
  وقيما

 
 دولة وزيرة املزروعي فارس بن سهيل بنت وشما للتسامح دولة وزيرة القاسمي خالد بنت لبنى الشيخة مشاركة وشهدت «وسلوكا

 يمثل الشباب عند التسامح تعزيز  أن القاسمي خالد بنت لبنى الشيخة وأكدت .الجنسيات مختلف من وشابة شابا 30 من وأكثر  الشباب لشؤون
 احترام قيم تأصيل أهمية عن فضال  والحوار  والانفتاح التعايش قيم ترسيخ إلى الهادفة والثقافي الفكري  إلاعمار  إعادة عملية سبيل في وطنية أولوية

 .وطائفيا وثقافيا ودينيا فكريا آلاخر  وقبول  الثقافية التعددية



 2016 ويتيكس
 استمر  الذي "ويتيكس" والبيئة والطاقة املياه تكنولوجيا معرض دبي في افتتح

  .أكتوبر 6 حتى 4 من
 
 املعرض يركز  ،"الاستدامة طليعة في" شعاره من وانطالقا

 بيئة وبناء الطبيعية املوارد وحماية واملياه الطاقة استهالك ترشيد قضايا على
 حلول  لتبني واملنطقة إلامارات في الحكومية الجهود دعم إلى إضافة مستدامة،
 الاقتصاد إلى والوصول  املتجددة الطاقة واعتماد البيئة وحماية الاستدامة

 .ألاخضر
 أحدث على الاطالع للجمهور  - أيام ثالثة استمر  الذي - املعرض اتاح كما

 وترشيدها الطاقة إنتاج مجالت في العاملية املبتكرة والحلول  التقنيات
 والاستدامة استخدامها وترشيد املياه وتحلية البيئة على واملحافظة وتخزينها

 في والنظيفة املتجددة الطاقة مشاريع أبرز  إلى إضافة ألاخضر  والاقتصاد
 . والعالم املنطقة

  الحالية الدورة وشهدت 
 
  ارتفاعا

 
 فيها شارك حيث املشاركة نسبة في ملحوظا

 مقارنة العالم قارات مختلف من دولة 46 من أكثر  من عارض 1900 من أكثر 

  1696 بـ
 
  18 على يزيد ما مشاركة إلى إضافة العارضة الشركات عدد في باملائة 12 قدرها بزيادة أي املاض ي العام دورة خالل عارضا

 
  جناحا

 
 وأكثر  وطنيا

 .راعيا 56 من أكثر  املعرض رعاة عدد يبلغ بينما ، حكومية جهة 29 من

 «شازلي» و «جاسبر» تنقذ للحيوانات إلامارات حديقة
 البرية الفهود من اثنين ،أبوظبي في للحيوانات إلامارات حديقة أنقذت
 حيث ،السعودية العربية اململكة مع الحدود على عليهما عثر ،النادرة
  15 ألامن رجال صادر

 
 غير بطرق  تهريبها ألاشخاص بعض حاول  فهدا

 .أليفة كحيوانات لبيعها إلامارات دولة إلى مشروعة
 في منها اثنان توفي ،فهود أربعة للحيوانات إلامارات حديقة واستقبلت

 »جاسبر« الفهدان أما ،الصحية حالتهما تدهور  بسبب ،يومين غضون 
 داخل الطبيعية البيئة في دمجهما وتم ،معالجتهما تمت فقد »شازلي«و

 .الحديقة
 الفهد تمرين على للحيوانات إلامارات حديقة عمل فريق وقام

 على محتو   غير باألطفال خاص طالء باستخدام ،بالتلوين »جاسبر«
 الحديقة تتبرع التي الفنية »جاسبر« لوحات بيع ويتم ،سامة مواد

 البرية للحياة العالمي الصندوق  مثل ،خيرية منظمات إلى بريعها
 .الفهود حماية وصندوق 

 ملواجهة جريئة مبادرات إلى دعوة :دبي في ألاخضر  لالقتصاد العاملية القمة
 التقليدية الطاقة تحديات

 منظمة القمة خالل مكتوم آل راشد بن محمد الشيخ دبي حاكم أطلق
 في الدائم ومقرها (WGEO) ألاخضر لالقتصاد العاملية املنظمة هي جديدة

  دبي،
 
 وستلقى املعنية الدولية املنظمات بدعم ستحظى بأنها ثقته عن معربا

 
 
  إقبال

 
 من بمبادرة أنشئت التي املنظمة في عضويتها لتسجيل الدول  من كبيرا

 إن وقال .إلانمائي املتحدة ألامم برنامج مع والشراكة بالتعاون  دبي حكومة
 والعالم، إلاقليم دول  في ألاخضر  الاقتصاد ومفهوم ثقافة تعزيز  رسالتها

  وستكون 
 
  مرجعا

 
 النظيفة بالطاقة العالقة ذات والدراسات للبحوث أساسيا

 في العالم دول  بين التعاون  أسس تعزيز  على وستركز  .والبيئة الانسان وحماية
 املتبعة املمارسات أفضل ومواكبة والتمويل والتكنولوجيا إلابتكار  مجالت

 
 
 .عامليا
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  هواء يتنشقون  العالم سكان معظم
 
 ملوثا

 أمس، بريطانيا، في باث جامعة مع بالتعاون  العاملية، الصحة منظمة نشرت
 
 
 .ملوثة أماكن في يعيشون  العالم سكان من املئة في 92 أن فيه أكدت تقريرا

 في سيما ل  العالم عبر  موقع 3000 في جمعت بيانات إلى التقرير  ويستند
  املنظمة وتعتمد .املدن

 
 يقل التي امللوثة الصغيرة الجزئيات على يرتكز  معيارا

 10بـ الجزئيات لهذه ألاقص ى املستوى  حددت وقد .ميكرون 2.5 عن قطرها
 الكبريتات مثل ملوثات تتضمن الجزئيات فهذه املكعب، املتر  في ميكروغرام

  تتغلغل التي ألاسود والكربون  والنيترات
 
 ألاوعية وفي الرئتين في عميقا

  مشكلة والشرايين الدموية
 
  خطرا

 
 .إلانسان صحة على كبيرا

 ماريا الطبيبة العاملية، الصحة منظمة في العامة الصحة دائرة مديرة أكدت
 وفاة في يتسبب الذي الجو  تلوث ملواجهة السريع التحرك ضرورة على ديرا،

 الجو  بتلوث مرتبطة السنة في وفاة ماليين ثالثة نحو  أن حيث الكثيرين،
 في 11.6 أي شخص، ماليين 6.5 أن 2012 العام تقديرات وتظهر  .الخارجي

 .والداخلي الخارجي الجو  بتلوث مرتبطة كانت العالم، في الوفيات من املئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألاميركيون  أيها استيقظوا :نيويورك شوارع يجوب "القمامة رجل"
  نيويورك شوارع أسبوعين منذ غرينفيلد روب الشاب يجوب

 
 بأكياس محمال

  القمامة،
 
 التي النفايات من الكبيرة الكميات على الضوء تسليط في آمال

  ألاميركيون، ينتجها
 
 ."النفايات مشكلة ورؤية الاستيقاظ" إلى بالده وداعيا

  قليلة كميات إل  العادية ألايام في البيئي الناشط هذا ينتج ل 
 
 من جدا

 على ألاميركيين لعامة مشابه استهالكي نمط اعتماد قرر  لكنه .النفايات
  النفايات من كيلوغرامين نحو  انتاج عبر  كامل، شهر  مدى

 
 وللمرة .يوميا

 املقلية والبطاطا والبرغر  البيتزا فطائر  تناول  سنوات خمس منذ ألاولى
 عن الناجمة والعبوات وألاكواب العلب بتجميع وقام الغازية، واملشروبات

 .تنقالته في يحملها التي البالستيكية ألاكياس عشرات في الاستهالك هذا
 ساعات سبع مدى على الغريب بزيه يتنقل الذي ألاميركي الشاب هذا وقال
 
 
  ،"النفايات لنتاج ألاميركية الطريقة في منغمس آلان أنا" :يوميا

 
  :مضيفا

 لكن للبيئة، صديقة منتجات وشراء النفايات لتدوير  متحمسون  ألاميركيون "
 ."الاستهالك بتقليل تهتم قلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التلوث من للحد البالستيكية ألاطباق تحظر فرنسا
 مثير جديد حظر بموجب ،الطلق الهواء في تناولها يتم التي الوجبات إلى بوصولها الطبيعة محبي على أيضا تؤثر سوف ،التلوث من للحد فرنسا جهود أحدث
 .بالستيكية سكاكين أو ،العصير لشرب بالستيكية كؤوس شراء من املتنزهون  يتمكن لن ،للجدل

 .للبيئة أكثر صديقة لتكون  البالد خطط إطار في وذلك ،البالستيك من أكواب على تحتوي  لن القهوة فآلت ،أيضا مختلفة ستكون  املكتب في الحياة أن كما
 واحدة ملرة تستعمل والتي ،فرنسا في املباعة ألاطباق جميع أن من للتأكد 2020 عام حتى املنتجين يعطي ،املاض ي الشهر التنفيذ حيز دخل الذي ،الجديد إلاجراء
 .يوليو منذ به املعمول  ،البالستيكية ألاكياس على حظر فرض عقب ذلك يأتي .سماد إلى تحويلها ويمكن حيوي  مصدرها مواد من مصنوعة تكون 

 ألاطباق على شامال حظرا يفرض بلد أول  هي فرنسا أن يبدو ،البالستيكية ألاكياس أيضا حظرت ألاميركية الوليات وبعض ألاخرى  البلدان من عددا أن حين وفي
 .البالستيكية
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الرغم من قصر دورة على 
والتي تصل إلى  الذبابةحياة 

يوم إال أن ذلك اليمنعها  14
من الهمهمة وإصدار ألاصوات 

 . للتواصل فيما بينها

لها عينان تتكون من آالف العدسات، ولكنها يمكن أن  الفراشات
 .ترى فقط اللون ألاحمر وألاخضر وألاصفر

أسرع من الحصان  النعامةتركض 
ويصدر النعام الذكر أصواتا مثل 

 ،أزير ألاسد

 .أميال 3أن يشم املاء من على بعد  للفيليمكن 

عين أخرى في  للحلزونتنمو 
 !!حالة خسارته لعينه

ذيولها لتحقيق  الكنغر تستخدم 
التوازن  فهي ال تستطيع القفز 

 .إذا قمت برفع ذيلها

 الحيوانات عن مثيرة حقائق
 التي الحيوانات عدد في التفكير  املثير  ملن إنه 

 إلى الصغير  البرغوث من العالم هذا في تتواجد
 يمتلك حيوان كل الكبير، ألازرق الحوت
 عن يبرز تجعله التي نوعها من فريدة نوعية
  .البقية

 قد التي املدهشة الحقائق بعض يلي فيما
 !الحيوانات عن التعرفها

فقط بل أيضا على  النمر التوجد الخطوط على فراء 
كما انه اليمكن ان تتشابة الخطوط املوجودة . الجلد

 .على نمرين

!!! التتوقف عن النمو أبدا القندسأسنان 
لذك تقوم القنادس بنخر  ألاشياء حتى 
تحافظ على طول معقول ألسنانها وإال 

 !!سوف تنمو في النهاية حتى املخ

 :  تواصلوا معنا
 info@epda.rak.ae: ، البريد إلالكتروني07-2333789: ، ف07-2333371: ت


