
 الرسالة
التميز في تقديم خدمات الرقابة والتوعية البيئية من خالل تطبيق   

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

 الســــــدرة
 6العدد |  3املجلد | 2017يونيو  النشرة اإلخبارية

 الرؤيـــــــة
 حماية البيئة واستدامة مواردها

 مشاركة فريق من الهيئة في حملة رمضان امان 
فريق من موظفي الهيئة في حملة رمضان امان التي أطلقت جمعية شارك 

 لرمضان بال حوادث»اإلحسان الخيرية تحت شعار 
ً
وقال الدكتور « معا

إن املشاركة في هذه الحملة تأتي دعما ملبادرة عام الخير  الغيصسيف 
التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

و أكد أن االهتمام بالعمل الخيري وإثراء العمل التطوعي  "حفظه هللا "
 .جزء من منظومة العمل الهيئة الذي نحرص على اكسابها للموظفين 

 من ألكثر  اإلمارة مستوى  على جماعي إفطار  أكبر  تنظم الخيمة رأس حكومة
 شخص 3500

 
 نظمته الذي جماعي افطار  اكبر  مبادرة في الغيص سيف الدكتور  شارك

 احتفاالت مع تماشيا وذلك ، لألفراح الكورنيش بصالة الخيمة راس حكومة
 التاسع يصادف والذي ، االنساني للعمل زايد يوم ذكرى  بمناسبة الدولة

 القاسمي صقر  بن أحمد الشيخ شهد حيث ، عام كل في رمضان من عشر 
  املنطقة هيئة إدارة مجلس رئيس إدارة مجلس رئيس الجمارك دائرة رئيس
 .الخيمة برأس العاملة الجهات ومديري  رؤساء من وعدد ، .الحرة

 الخيمة برأس الطبيعية واملوارد املنشآت مراقبة
 السليمة اإلدارة وألهمية البيئة على تؤثر  مجاالت في العاملة واملنشآت للمصانع املستمرة قابتها ر  خالل ومن باإلمارة البيئي للوضع الهيئة متابعة إطار  في

  عليها، املحافظة معايير  تبني في الهيئة تلعبه الذي والدور  اإلمارة في الطبيعية للموارد واملستدامة
ً
 حماية في بنجاح املساهمة في االستراتيجية لرؤيتها وتنفيذا

 تقارير  بإصدار  وقامت والحرفية واملهنية الصناعية املنشآت على التفتيشية الحمالت من عدد تنفيذ على البيئية الرقابة قسم عمل .مواردها واستدامة البيئة
 إلى باإلضافة هذا وتنميتها البيئة حماية شأن في 1999 لسنة (24) رقم االتحادي القانون  بنود ملخالفتها للمنشآت مخالفة تقرير  153 عددها بلغ مخالفات

 املكثفة الحمالت من عدد تنفيذ إلى باإلضافة .التزام عدم حالة 189 بلغت والتي "بيرق " الذكي املفتش تطبيق عبر  وتقرير  تضبطها تم التي اإللتزام عدم حاالت
 إلى باإلضافة زراعية غير  ألغراض الجوفية املياه لبيع بممارستها واللوائح للقوانين املخالفة املزارع من 17 عدد ضبط عنها نتج الجوفية املياه استنزاف ملراقبة

 مياه عدادات وضع وجوب بشأن 2017 لسنة (47) رقم القرار  حسب مياه عدادات بتركيب زراعية غير  اغراض في املستخدمة الجوفية اآلبار  اصحاب إلزام
 العمل وجاري  لذلك، الالزم التصريح على الحصول  دون  الوديان مجاري  في آبار  بحفر  تقوم اآلبار  حفر  شركات إحدى ضبط تم كما .الجوفية املياه آبار  على
   .املؤسسة هذه تجاه القانونية اإلجراءات كافة وتطبيق اتخاذ على



 األخبار اإلقليمية

 

 

ر  والبيئة املناخي التغير  وزارة
ّ
 بالبكتيريا امللّوثة "كوالجين بروتين" منتجات من تحذ

 اإلنترنت عبر  واملستوردة
 
ً
 وزارة قامت الدولة، في للمستهلكين وآمنة سليمة منتجات ضمان على حرصها من انطالقا

 (FDA) األمريكية والدواء الغذاء هيئة موقع على الوارد التنبيه بمتابعة والبيئة املناخي التغير 
 من خمسة بسحب األمريكية املتحدة بالواليات Bulletproof 360 Inc شركة قيام بشأن

  الليستيريا ببكتيريا تلوثها احتمال بسبب الكوالجين بروتين من صغيرة وقطع ألواح من منتجاتها
  تشكل قد والتي مونوسيتوجينيس

ً
 .املستهلك صحة على ضررا

 هذه بتصدير  الشركة قامت األمريكية، والدواء الغذاء هيئة موقع على الوارد التنويه وبحسب
 اإلمارات ومنها الدول  من لعدد العام هذا يونيو  12 وحتى أبريل 7 من الفترة خالل املنتجات
 منافذ عبر  تدخل ولم اإلنترنت، مواقع عبر  املستهلكين قبل من طلبها تم والتي املتحدة العربية
 وبشكل الوزارة تتابع حيث أخرى، إجراءات أية اتخاذ يستدعي ال  فإنه عليه، وبناءً  .الدولة
 تستدعي أسباب لوجود كنتيجة اتخاذها تم والتي الغذائية املواد وحظر  سحب قرارات مستمر 

 .امللوثة املنتجات من الدولة أسواق خلو  لضمان وذلك الحظر، أو  السحب
  لألغذية السريع االنذار  لنظام إدارتها خالل ومن

ً
 الالزمة، االحترازية التدابير  اتخاذ على وحرصا

  وأصدرت عنها املعلن باملنتجات قائمة بإعداد الوزارة قامت
ً
 املحلية للسلطات بها تعميما

 .وجدت إن للدولة الواردة بالشحنات تتعلق بيانات بأية وموافاتها املنتجات هذه من الدولة أسواق خلو  من للتأكد املختصة واملعنية
 في املستهلكين ثقة تعزيز  بهدف العاملية املمارسات أفضل مع يتوافق بما للمستهلكين وآمن سليم غذاء بتوفير  التزامها على والبيئة املناخي التغير  وزارة وتؤكد
  املتداول  الغذاء بسالمة الدولة

ً
  املحلي اإلنتاج واستدامة الغذاء سالمة تعزيز  في املتمثلة االستراتيجية الوزارة ألهداف تحقيقا

ً
 الوطنية األجندة مع وتماشيا

 رقابية أنظمة على املتحدة العربية اإلمارات دولة في الغذاء سالمة تعتمد حيث العاملية، املعايير  أعلى إلى يستند صحي نظام تطبيق في 2021 اإلمارات لرؤية
 والتنسيق بالتعاون  الفنية للوائح املخالفة أو  املضللة أو  املغشوشة أو  بالصحة الضارة األغذية من املستهلكين لحماية واملتداولة املستوردة األغذية على فعالة

 .الدولة في املعنية والجهات املحلية السلطات مع
 اإلنسان، صحة على محتملة مخاطر  تشكل قد أغذية أية اكتشاف عند وذلك املعلومات تبادل لسرعة اتصال بنقاط املحلية السلطات مع الوزارة ترتبط كما

 .للمستهلك الضرر  تسبب أن قبل الغذاء في املحتملة املخاطر  تفادي أجل من منّسق نحو  وعلى بسرعة والتصرف

 اإلمارات في البحرية املحميات مياه في سمكة ألف 30 طرح
 في البحرية املحميات مياه في الكبيرة األحجام من والقابض شعم أسماك من عدد لطرح مبادرة الزيودي أحمد بن ثاني والبيئة املناخي التغير  وزير  دشن

 .اإلمارات
 سمكة ألف 30 بواقع "فارم فيش" مزرعة مع بالتعاون  الوزارة تنفذها األسماك طرح عمليات من سلسلة تتبعها أن على الفجيرة دبا في أمس املبادرة وبدأت

 .املقبلة لألجيال واستدامته السمكي املخزون تعزيز  على الوزارة حرص إطار  في املبادرة وتأتي .إمارة كل في البحرية املحميات مياه في
 املناطق في لها مثالية بيئة وتوفير  الجاري  العام خالل املحلية األسماك عدد زيادة على البيئية، والهيئات والبلديات "فارم فيش" مع بالتنسيق الوزارة، وتعمل

 .األسماك صيد قطاع دعم وبالتالي وتكاثرها حمايتها في يساهم ما الطبيعية، املحميات من املختلفة
 وجزيرة أبوظبي، إمارة في القرم ومنتزه دبي، إمارة في البحرية علي جبل ومحمية القيوين، أم إمارة في الخور  رأس منطقة من كل في األسماك طرح وسيتم
 .الشارقة وإمارة عجمان إمارة في الزوراء محمية إلى إضافة .الخيمة رأس في الرمس وخور  الفجيرة، إمارة في الطيور 
ثناء من وذلك للدولة السمكي املخزون دعم عبر  الغذائي األمن وتوفير  الحية املائية الثروات استدامة إلى دائما الوزارة وتسعى

َ
 تحديد أهمها مبادرات إطالق أ

 االقتصادية املحلية لألنواع السمكي املخزون تعزيز  ومبادرة االقتصادية املحلية األسماك أنواع إكثار  برنامج وتطوير  لالستغالل املعرضة االقتصادية األنواع
 .وغيرها الصغيرة املحلية األسماك ملزراع الفنية واملشورة الخدمات وتقديم لالستغالل املعرضة



 األخبار العاملية األخبار العاملية

 2045 عام بحلول  الغازات انبعاثات بخفض تتعهد السويد
  بالتخلص التزامها عن السويد أعلنت

ً
 لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات من تماما

 إلى املتحدة، الواليات ذلك في بما الدول، جميع ودعت ،2045 عام بحلول  الحراري 
 .باريس اتفاق بالتزامات الوفاء

  األكثر  االنبعاثات من التخلص خطط من واحدة وفي
ً
 دولة نشرتها التي طموحا

 املناخ، تغير  مشكلة ملعالجة امللحة الحاجة على السويدية الحكومة أكدت متقدمة،
 .ترامب دونالد إدارة تحت الجديدة بالسياسات املتعلقة الشكوك وتجاهل
  تعتمد دولة نكون  أن هو  هدفنا" :البيئة وزيرة لوفين إيزابيال  وقالت

ً
 على تماما

  الذكي املجتمع مزايا أن نرى  نحن .األحفوري غير  الوقود
ً
، ضخمة مناخيا

ً
 على جدا

 األمن، وكذلك العمل، فرص وخلق بالصحة األمر  يتعلق عندما سواء حد
 ."اآلن إليه نحتاج ما ليس روسيا من والغاز  األحفوري الوقود على فاالعتماد

 
ً
 والذي املقبل، الشهر  القانون  تمرير  على املتطرف اليمين عدا فيما األطراف جميع اتفقت فقد البريطانية، "إندبندنت" لصحيفة اإللكتروني للموقع ووفقا
 .2045 عام النهائي املوعد حتى سنوات أربع كل األحفوري الوقود انبعاثات لخفض صرامة أكثر  أهداف وضع على الحكومة يجبر  سوف

  الخطط وتشمل
ً
 االنبعاثات تخفيض سيتطلب الهدف إن الحكومة وقالت .2030 عام بحلول  املحلي النقل قطاع في االنبعاثات من املئة في 70 خفض أيضا

 ومن الخارج، في املستدامة االستثمارات طريق عن أو  األشجار  زراعة طريق عن املتبقية االنبعاثات تعويض وسيتم األقل، على املئة في 85 بنسبة املحلية
 "(السابع اليوم" عن) .2018 عام بحلول  وقت أقرب في التنفيذ حيز  القانون  يدخل أن املتوقع

 التربة ملوثي على غرامة بفرض الصين في جديد قانون  مشروع
 الصين إن للبرملان مقدم جديد قانون  مشروع عن ديلي تشاينا صحيفة نقلت

 في امللوثات يلقي من على (دوالر ألف 293) يوان مليوني إلى تصل غرامة ستفرض
 .معالجة دون  التربة
 والتعدين واألسمدة الحشرية املبيدات استخدام في اإلفراط من سنوات فبعد

 إجراءات باتخاذ الصين تعهدت منظم، غير  بشكل الصناعية املخلفات وتصريف
 ستكون  التطهير  جهود أن من حذرت البيئة وزارة أن غير  .التربة تلويث مع للتعامل

 .ومكلفة بطيئة
 إمكانية على الجديد القانون  سينص املخالفين، على عقوبات فرض إلى وباإلضافة
 أنحاء في مراقبة شبكة وتأسيس التطهير  مشاريع دعم في الدولة أموال استخدام

 .البالد
 2.1) يوان بليون  14.6 قدرها ميزانية خصصت الصين إن البيئة وزارة وقالت
 ولكن املنصرم، العام خالل التربة معالجة مشاريع تكاليف لتغطية (دوالر بليون 

 اإلجمالية التكاليف فإن امللوثة الزراعية األراض ي من فدان مليون  8.2 تحديد بعد
 .يوان تريليون  إلى تصل قد

  سيحظر  القانون  مشروع إن الصحيفة وقالت
ً
 في معينة محاصيل زراعة أيضا

 .التشجير وإعادة املحاصيل تناوب على سيشجع كما التلوث شديدة مناطق

 2050 بحلول  االنبعاثات من خالي نقل نظام إلنشاء يخطط لندن عمدة
ط

ّ
 خان صادق جهود على الضوء جديد تقرير  في Engadget األميركي املوقع سل

  مشروع ضمن اقترح إذ للبيئة، مالءمة أكثر  اإلنكليزية العاصمة لجعل لندن عمدة
 النقل نظام جعل الجمهور، مع للتشاور  اآلن يخضع الذي ،"النقل استراتيجية"

 .2050 سنة بحلول  االنبعاثات من خالي لندن في بأكمله
  خان وحدد

ً
 الهدف هذا تحقيق في املساهمة شأنها من التي الخطوات من عددا

 سيارات جميع تكون  أن يريد إذ ليتحقق، سنوات بضع أمامه مازال الذي البعيد
 تليها ،2033 سنة بحلول  االنبعاثات من خالية الخاصة التأجير  وسيارات األجرة

 تصيب إذ ،2040 سنة بحلول  املتبقية الطرق  مركبات وجميع ،2037  في الحافالت
 وفي اآلن املناخ تغيير  في وتساهم اإلنسان بصحة وتضر  الشوارع النقل انبعاثات
 .املستقبل

 لندن" إقليم إنشاء قبل ،2025 سنة بحلول  لندن وسط فى "صفرية انبعاث منطقة" إنشاء على املدينة عمدة تساعد أن اإلجراءات هذه شأن ومن
 .2050 بحلول  االنبعاثات من خالية أخرى  ومنطقة ،2040 سنة بحلول  "الداخلي

 من والتأكد االنبعاثات منخفضة منطقة وتوسيع إدخال يتطلب وهذا ممكن، وقت أقرب في القانونية التلوث بحدود تفي أن لندن على يجب" :خان وقال
 "(السابع اليوم" عن) ."الدولية القيادة للندن توفر  ملحة قضايا املناخ وتغير  الهواء فنوعية الطريق، نفس على العامة الخدمات سير 
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 لنوسع آفاقنا  لنوسع أفاقنا

 ديشر تال فيص

تستخدم معظم الغساالت نفس كمية املياه سواء كانت 
ممتلئة او فارغة ، لتجنب هدر اي مياه اضافية ، اغسل 

 .عندما تكون الغسالة ممتلئة 

التسريبات الصغيرة تتجمع لتصبح في بعض األحيان آالف 
اللترات من املياه مع مرور الوقت ، لذا تأكد من خلو املنزل 

 من اي تسريبات قبل السفر 

قبل السفر خالل العطلة الصيفية ، تأكد من إغالق كافة 
األنوار في املنزل ، فإن تركها ملدة طويلة يستهلك الكثير من 

 .الطاقة 

حاول زراعة األعشاب الصحراوية التي تقاوم الجفاف في حديقة املنزل الخاصة بك ، 
 .اضافة الى النباتات والشجيرات التي يمكن ان تعيش وتزهر بكميات اقل من مياه الري 


