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الرقابة البيئية

مبادرة رأس الخيمة خالية من البالستيك

قليالا يزيدمافي.بيكيالندليوالبلجيكيالعالمقبلمن1907عامفيمرةألولبالكاملاالصطناعيةالبالستيكيةالموادإنشاءتم

ا،الحظلسوء.العالمأنحاءجميعفيمكانكلفيالبالستيكعلىالعثورتم،إنشائهامنذعاممائةعن أصبحالبالستيكألننظرا

أنالواضحمن.منهاصالتخليتمثمفقطواحدةمرةالبالستيكيةالموادمنالعديداستخداميتم،لإلنساناليوميةالحياةفيشائعاا

اتخلق،صحيحغيربشكلمنهاالتخلصيتمعندما،الواحداالستخدامذاتالبالستيكيةالموادهذه اوتشكلنللعيقروحا تهديدا

.إليهاطريقهاتشقالتيالطبيعيةالبيئيةللنظم

والفقماتالبحريةوالسالحفالبحريةالطيورمناآلالفقتليتم.البريةالحياةعلىومميتمباشرتأثيرالبالستيكيللتلوث

ااآلنالبالستيكيوجد.فيهالتورطأوالبالستيكتناولبعدعامكلالبحريةالثديياتمنوغيرها سلةالسلفيشائعبشكلأيضا

منالبالستيكمنالخاليةالخيمةرأسمبادرةإطالقيتم.األخرىوالحيواناتالبشرفيعليهالعثورتموقدالبشريةالغذائية

الخيمةرأسبلديةمثلالخيمةرأسفيصلةذاتأخرىمنظماتمعبالتعاون،الخيمةرأس-والتنميةالبيئةحمايةهيئةقبل

ا البالستيكيةاألكياساستبدالإلىوتهدف البالستيكاستخدام.الستيكيةالباألكياساستخداممنللحدللبيئةصديقةببدائلتدريجيا

ا،اإلمارةفي .والمخابزماركتالسوبرقطاعيفيالواحداالستخدامذاتالبالستيكيةاألكياسمنبدءا

إلىوما،والزجاجات،المائدةوأدوات،واألطباق،األكياسمثلبالستيكيةموادهيالواحداالستخدامذاتالبالستيكيةالمواد

دامواالستخالمتانةعلىللراحةاألولويةالبالستيكيةالموادهذهتعطي.واحدةمرةاستخدامهابعدمنهاالتخلصيتموالتي،ذلك

يستخدمالذيالبالستيكمنونصفها،عامكلالعالمأنحاءجميعفيالبالستيكمنطنمليون300منأكثرإنتاجيتم.المتكرر

االبالستيكيتحللال.واحدةمرة تشكل.الدقيقتيكالبالستسمىوأصغرأصغرقطعإلىباستمراريتحللذلكمنوبدالا تماما

االدقيقةالبالستيكيةالموادهذه اخطرا .للغايةتنظيفهاويصعبالبريةالحياةعلىكبيرا

والقشالمنتجاتفوتغليالبالستيكيةالبقالةوأكياسوالصوداالمياهزجاجاتواحدةلمرةيستخدمالذيالبالستيكأمثلةتشمل

يستخدمالذيالبالستيكتأثيرمنالحدإلىالمشروعهذايهدف.الواحداالستخدامذاتالبالستيكيةواألكياسالقهوةوأكواب

ستخدامهااحظرخاللمنالعناصرهذهواستخدامإنشاءتقييدخاللمنالخيمةرأسفياإلنسانوصحةالبيئةعلىواحدةلمرة

ا تنفيذهليتمللحظرالتخطيطتم.التجاريةالقطاعاتمختلففي منيةخالإمارةنحققحتىسنواتعدةمدارعلىتدريجيا

التوقفهيناخالمتغيرعلىالواحداالستخدامذاتالبالستيكيةالموادتأثيرلتقليلطريقةأفضل.واحدةمرةتستخدمالبالستيك

منعةالمصنومتانةاألكثرالبقالةأكياساستخداموإعادةبشراءقم،المثالسبيلعلى.البالستيكمنالنوعهذااستخدامعن

قد.عادةا بالماءغسلهاويمكنبسهولةاالستخداماتمتعددةاألكياسهذهتتمزقلن.المنسوجالصناعيالنسيجحتىأوالقماش

األهدافتحقيقإلىنتطلعالمبادرةهذهتنفيذخاللمن.البالستيكيةبالعبواتمليءعالمفيللغايةصعبةالمهمةهذهتبدو

:التالية

الطبيعيةالمواردعلىالحفاظلضمانواحدةمرةالبالستيكاستخداممنللحدالعالميةاالتجاهاتمواكبة.

البيئيةالنظموحمايةالبيئيةالبصمةتقليل

الواحداالستخدامذاتاللدائنبمخاطرالبيئيالوعيزيادة.

والبيئةاألخرىالحيةوالكائناتاإلنسانصحةعلىللبالستيكالسلبيةاآلثارمنالحد.

البدائلنحوللتحولالمجتمعسلوكتغيير.

البيئيةوالتحدياتالقضاياتجاهالمختلفةالمجتمعلقطاعاتاالجتماعيةالمسؤوليةترسيخ

المستدامالشراءمفهومتعزيز
العودة لقائمة المحتويات



الرقابة البيئية

جودة الهواء في إمارة رأس الخيمة 

والسيطرةالرقابةإحكامإلىالهيئةوتسعىيوالعالمالمحليالصعيدينعلىاألساسيةالقضايامنالهواءتلوثيعتبر

ا الهيئةحققتوقدالبيئة،علىالسلبياألثرذاتاالنبعاثاتعلى ا نجاحا اللجنةشارتأحيثاإلطارهذافيملحوظا

لدولةالتنافسيةالمؤشراتعلىيحتويوالذيالوطنيةلألجندةالسنويللكتابوفقاالتنفيذيللمجلساإلقتصادية

علىالخيمةرأسإمارةحصلت.المنافسةمنالسبعاإلماراتمنامارةكلموقفوالمتحدةالعربيةاإلمارات

.%81بقيمةالهواءجودةمؤشرفيالسبعاإلماراتمناألولالمركز

معالهيئةشرتباوالشفافيةالبيئيةالحوكمةوتعزيزالهواءجودةلتعزيزهيئةالاتبعتهاالتياالنظمةضمنومن

ا وتماشيالمتقدمةالتكنولوجيانحوللتحولوكخطوةمارةاإلفيالصناعيالقطاع واستدامةفافيةشالعلىالحرصمعا

وسهولةلهواءاجودةيخصفيماالمعلوماتبشفافيةااللتزامإلىاإلمارةفيالصناعيةالمنشآتتوجيهتم،الحوكمة

جودةراتلمؤشعرضشاشاتنظامتطبيقتمالبياناتوضوحالشفافيةولغرض.المجتمعقبلمنلهاالوصول

لتشغيليةاالعملياتمنالصادرةاالنبعاثاتبياناتعنلإلفصاحالصناعيةللمنشأةالخارجيةالواجهةفيالهواء

الدولةتوىمسعلىهنوعمناألولالنظامهذايعتبرحيث.الصناعيةالمنشأةفيالهواءجودةحالةلتوضحللمنشأة

.البياناتعرضفيالشفافيةمفهومتطبيقفي

العودة لقائمة المحتويات



الرقابة البيئية

التأهب لالستجابة للتلوث النفطي في رأس الخيمة

اتكونمااوغالبا األرض،كوكبعلىللطاقةاألساسيالمصدرحالياا(والغازوالنفطالفحم)الهيدروكربوناتتعتبر أيضا

ا اتعدالتياألخرىللموادمصدرا العربيالخليجيعد.كالبالستيالمثالسبيلعلى-الحديثالبشريالمجتمعمنأساسيااجزءا

االطرقأكثرأحد الغازمكثفاتأوطللنفعرضيتسربحدوثفرصةفإنلذلكونتيجةوالغاز،النفطلنقلالعالمفيازدحاما

هيئةاتخذتقدف،وفعاليةبسرعةواستعادتهالنفطاحتواءمننتمكنلمإذاجسيمبيئيضررحدوثوإلمكانية.جدااعالية

للتلوثتجابةلالسخطةولإلمارةواالقتصاديةواالجتماعيةالبيئيةالحساسيةخرائطإلعدادخطواتوالتنميةالبيئةحماية

.النفطي

ستعملدياالتحاالمستوىوعلىالخيمةرأسفيالجهاتمنالعديدفإنالخيمة،رأسمياهفينفطيتلوثحدوثحالةفي

ا  ذلكوبعدصادياا،اقتأواجتماعيااأوبيئيااالحساسةالمناطقإلىالوصولمنالنفطمنعهوأساسيبهدفالخطةلتنفيذمعا

االنفطيالتسربكانإذا.البيئيالضررتقليلأولمنعمناسبةبطريقةمنهوالتخلصالزيتجمع اكبيرا قدرةويتجاوزجدا

افهناكإدارته،علىالمتحدةالعربيةاإلماراتأوالخيمةرأس .النفطيسربللتلالستجابةاستدعاؤهايمكندوليةمواردأيضا

المانغروفرألشجاصوراا يرلممن)النفطتسربيسببهأنيمكنالذيالبيئيالضرريدركونالناسمعظمأنحينفي

أنيمكن(يتة؟مزأصبحتالتياألخرىوالكائناتواألسماكوالدالفينوالسالحفالطيورأوالمستنقعاتمناطقأوالساحلية

اهناكيكون الطاقةطاتمحوإغالقاألسماكمصايدتعليقمثلواالقتصاديةاالجتماعيةالمواردعلىشديدةتأثيراتأيضا

.ذلكإلىوماالسياحيةالشواطئوإغالقالمياهتحليةمحطاتوإغالق

بحريطينفتسربأكبرحدث.الماءعلىأواألرضعلىسواءالعالم،أنحاءجميعفينفطيةانسكاباتعدةتحدثعامكل

Deepwaterالحفرمنصةتعرضتعندما2010عامفيالمتحدةبالوالياتالمكسيكخليجفي Horizonتحتالنفجار

ا11وفقدانالنفطمنجالونمليون210بنحويقدرماإطالقالحادثهذاعننتج.الحفرعملياتأثناءالبحرسطح شخصا

اوألحقوالساحليةالبحريةللبيئةجسيمةأضرارفيتسببكما.العملطاقممن باالقتصاداتالدوالراتبملياراتأضرارا

علىيؤثرأنيمكنانسكابأيفإنالخيمة،رأسفيالحجمبهذاتسربحدوثالمحتملغيرمنأنهحينفي.المحلية

واستعادةمايةلحالساحلطولوعلىالخليجمياهفيالمواردمنالعديدنشريتطلبأنويمكنوالساحليةالبحريةالبيئات

.لإلمارةالبيئيةالنظم

خرائطةوالتنميالبيئةحمايةهيئةأنشأتالنطاق،واسعةمماثلةواقتصاديةواجتماعيةبيئيةأضرارحدوثمنعأجلمن

ااإلمارة،لساحلاقتصاديةوواجتماعيةبيئيةحساسية .المحتملةأثيراتالتتقليلأوإلبطالالحساسةالمواردهذهإلىواستنادا

والشرطةالسواحلخفرمثلالمحليةالسلطاتمعوالشراكةبالتعاونيتمالحوادثهذهلمثلوالتدريبالتمرينأنحيث

.وغيرهاوالمستشفياتالخيمةرأسوموانئالعامةالخدماتودائرةالخيمةرأسوبلديةالمدنيوالدفاع

الهـيئةبمساعدةالطاولةتمرينخاللمنفيبنجاحوالتنميةالبيئةحمايةهيئةخطةاختبارتم،العامهذامنسابقوقتفي

فيوالتنميةالبيئةحمايةهيئةوتخطط؛الخيمةرأسفيأخرىومؤسساتوالكوارثواألزماتالطوارئإلدارةالوطنية

اميدانياختبارإلجراءالعامهذامنالحقوقت ىعلوقادرةدرايةعلىالشريكةالوكاالتجميعأنمنللتأكدأيضا

.حدوثهحالفيللتأهبالنفطتسربمنللتخفيفوفعاليةبسرعةالعمليةاالستجابة

العودة لقائمة المحتويات



االستدامة البيئية

مبادرة مليون وواحد شجرة

ةوالخاصوالحكوميةالمحليةوالجهاتللمجتمعمجانيبشكلالمحليةاألشجارلتوزيع،الهيئةبهاقامتمبادرةهي

الغراماتالستبدالالفرصةاتاحةخاللومنالمحليةاألشجارمناكبرعددتوزيعبهدف.اإلمارةفيالمختلفةوالقطاعات

للضرركتعويضيةالمحلاألشجارزراعةوبيئيةانتهاكاتالرتكابهامخالفتهاتتمالتيوالمهنيةالصناعيةللمنشآتالبيئية

رعايتهامنلتحققلزراعتهاتمتالتياألشجارلمراقبةفريقتخصيصيتمكماالماليةبالغراماتاالكتفاءمنبدالا الحاصل

.هدرهاوعدمعليهاالحفاظبهدفبهاواالهتمام

أهداف المبادرة

اتتقليل انبعاثات الغاز زيادة الرقعة الخضراء تحسين جودة الهواء وجيتعزيز التنوع البيول

ة نشر الوعي البيئي وثقاف

أهمية زراعة األشجار 
واالهتمام بها

تقليل آثار االحتباس 

الحراري
خفض األثر الكربوني ةاستدامة الموارد الطبيعي

العودة لقائمة المحتويات



النافذة التوعوية

سمك الهامور

Epinephelus: االسم العلمي coioides

ارتفاعأوشديدةالالمياهكبرودةالقاسميةالبيئيةالظروفيتحملانهحيثبالقوةويتميزالحجمكبيرسمكهوالهامورسمك

خروجهدبعالحياةقيدعلىيظلإنهحتىاألوكسجينقلةالهامورسمكيتحملوكذلكالضحلةالمياهفيالحرارةدرجات

باللونرةوصغيعديدةنقاطجسمهعلىوتنتشر،ونصفساعةلمدةاألحيانبعضوفيساعة،إلىتصلقدلمدةالماءمن

.لالحمرارالمائلالبنيأوالبرتقالي

التثقيف البيئي

:التواجدأماكن

حمراألالبحروسواحلالهندي،والمحيطالعربي،الخليجمياهفيالهامورأسماكتعيش

.الساحلمنالقريبةالمرجانيةوالشعابالقاعفيالموجودةالبحريةالصخورحول

يتغذى الهامور على األسماك، والقشريات، والحبار

:حقائق ومعلومات

oالبعضبعضها سمكة الهامور تغير نمط لونها لتتوافق مع البيئة المحيطة لها أو تستعملها كوسيلة للتواصل معتستطيع.

oلة عدم وجود كل أسماك الهامور تولد إناثاا، وعندما تصل لعمر أربع سنوات تقريباا، يتحول بعضها إلى ذكور في حا

.عدد كاٍف من الذكور في المجموعة المحلية

العودة لقائمة المحتويات



النافذة التوعوية

تحسن من جودة الهواء داخل منزلك؟كيف 

حيةصهواءجودةتحقيقفيتسهمحيثاالنسان،ورفاهيةصحةلضمانضرورياعامالالجيدةالهواءنوعيةتعتبر

يروغنظيفهواءإلىالجيدةالهواءجودةتشيرحيثحولنا،منالهواءحالةعنعبارةالداخليالهواءجودةإنومستدامة،

البريةللحياةوإنماللبشر،فقطليسالكوكبهذاعلىللحياةالدقيقالتوازنعلىللحفاظضروريالنظيفوالهواءملوث،

أنحاءجميعفيالعامةالصحةعلىالبيئيةالمخاطرأهممنواحدالداخليالهواءتلوثيعتبرووالتربة،والمياهوالنباتات

.العملاماكن/العامةالمرافق/المنزلفيسواءالهواءبنوعيةالمرتبطةاألمراضمنعددلتزايدنظراالعالم،

منازلنافيجودة الهواء

:والستائرالمفروشاتتنظيف

عليهايتراكمالالتيةالخفيفالستائربشراءتقوماناألفضلمن.منتظمةفتراتعلىوالستائرالمفروشاتتغييرعلىتعود

االغبار .شهريااتنظيفهايتمانوكثيرا

:الطبيعيةالتنظيفمواداستخدام

البدائلمنلكثيرايتوفراأليام،هذهفي.المحيطةوالمناطقالمنزلفيالستخدامهاوصحيةاقتصاديةالطبيعيةالتنظيفمواد

.السوقفياآلمنة

:المنزلتهوية

الهواءتلوثتمنعالتيالشمسوأشعةالنقيالهواءبدخولالسماحعلىوالنوافذاألبوابفتحخاللمنالمنزلتهويةتساعد

.والبكتيرياالجراثيموتقتلالداخلي

الهتمامايساعدأنيمكنكمامنزلكفيالداخليالهواءجودةتحسينفيذلكسيسهماعالهواالرشاداتللنصائحاتباعكخاللمن

لوثاتمعلىتماًماالقضاءالمستحيلمنأنهمنالرغمعلىالمستقبل،فيصحيةمشكالتحدوثمنعفيالهواءبجودةالجيد

.كبيربشكلتقليلهاخاللهامنيمكنكذكرهاتمطرقعدةهناكأنإال،منزلكداخلالهواء
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النشرة اإلخبارية

مذكرة تفاهم بين هيئة حماية البيئة و

موانئ رأس الخيمة

كرةمذالخيمةرأسفيوالتنميةالبيئةحمايةهيئةوقعت

التعاونتعزيزإلىتهدفالخيمةرأسموانئمعتفاهم

حمايةئةلهيالعامالمديرالمذكرةوقع.الجهتينبينالمشترك

لطرفلممثالا الغيصمحمدسيفالدكتورالتنميةالبيئة

كالسكينروجرالسيدوقعهاالثانيالطرفوعناألول،

.الخيمةرأسلموانئالتنفيذيالرئيس

عمليةمتنظالتفاهممذكرةأنالغيصسيفالدكتورأكدحيث

قياسبهدفصدالرتقنيةتستخدموالتياإلمارة،مياهفيالعائمةالرصدمحطاتببياناتالخيمةرأسلموانئالهيئةتزويد

منختصاصاالذاتوالجهاتالهيئةوتمكينتغيرات،منعليهايطرأوماالبحرلمـياهوالكيمـيائيةالفيزيائيةالخــواص

جودةمستوىورفعوقائية،أوتصحيحيةقراراتمنيلزمماواتخاذالبحريةالبيئةلحالةالمتوقعةالسيناريوهاتوضع

يخصفيماعاونوالتالتنسيقعلىالطرفاناتفقحيثالبيئة،علىالتأثيرذاتوالظواهراألنشطةعلىالرقابةعمليات

.البياناتوتبادلالنفطيالتلوثمنالبيئةحمايةمثلالمشتركةالتمارينإجراء

لكيميائيةلتداول وتخزين المواد ابيئة رأس الخيمة تنظم ورشة أفضل الممارسات البيئية

العملورشةالخيمةبرأسوالتنميةالبيئةحمايةهيئةعقدت

فييةالبيئالممارساتأفضلحولالعاملهذاالثانيةاالفتراضية

دعوةالتوجيهتمحيثالكيميائية،الموادوتخزينتداولموضوع

نيةوالمهالصناعيةوالمنشآتاإلمارةفياالختصاصذاتللجهات

ونقلعرضإلىالورشةتهدفحيثالمواد،لهذهالمستخدمة

خبراتمنواالستفادةالعالميةالممارساتوأفضلالتجارب

.الكيميائيةالموادمعالتعاملفيالرائدةالشركات

الصحةيرمعايتضعاإلماراتدولةإن":والتنميةالبيئةحمايةلهيئةالعامالمديرالغيصمحمدسيفالدكتورأفادحيث

الموادمعبالتعاملالمعنيةالقطاعاتمصالحمراعاةمعذلكويأتياهتماماتها،رأسعلىالبيئيةوالمعاييروالسالمة

".والخطرةالكيميائية

الموادوالخطرةالموادمعالتعاملفيوالممارساتاآللياتوأفضلالتخزينطرقعلىالورشةركزت":الغيصوتابع

مراعاةيتمأنلىعالمنهجية،لهذهالمتبادلةوالفوائدللمنشآتالذاتياإلبالغآلياتمناقشةتمكماواالنبعاثات،الكيميائية،

.الجميعبتعاونالبيئيةوالنظمالعامةالصحةحماية

والمعرفةالخبرةلنقلجهاتهمفيالمتبعةوالممارساتاالجراءاتعرضوتمالورشةفيالجهاتمنعددشاركاذ

.الورشةفيالمتواجدةالصناعيةللمنشآت
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النشرة اإلخبارية

الستيكبيئة رأس الخيمة تلتقي شركاؤها في تنفيذ مبادرة رأس الخيمة خالية من الب

المتمثلينالستيك،البمنخاليةالخيمةرأسمبادرةتنفيذفيالمساندينالمحليينشركاءهاوالتنميةالبيئةحمايةهيئةدعت

تنميةةوهيئ،(راكز)االقتصاديةالخيمةرأسمناطقوهيئةاالقتصادية،التنميةودائرةالخيمة،رأسبلديةدائرةفي

.المبادرةوتطبيقتنفيذآليةلمناقشةالسياحة

كياسلألالمفرطاالستهالكلظاهرةللتصديوجهودهاالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةتوجهاتوفقالهيئةتعملحيث

تأتياذ.الحيةائناتوالكالبيئةعلىاستعمالهامنالمترتبةاآلثارمنوالحدالمجتمع،ألفراداليوميةالحياةفيالبالستيكية

اسميالقصقربنسعودالشيخالسموصاحبمنرشيدةبتوجيهاتالخيمةرأسحكومةورؤيةأهدافلدعمالمبادرةهذه

وليقاسميالصقربنسعودبنمحمدالشيخسمومنحثيثةوبمتابعةالخيمة،رأسحاكملالتحاداألعلىالمجلسعضو

.التنفيذيالمجلسرئيسالخيمة،رأسعهد

الحاضرينجمعاحيثالتطبيقومراحلآليةالغيصمحمدسيفالدكتوروالتنميةالبيئةحمايةلهيئةالعامالمديرطرحكما

المستهلكينيةوتوعالواحداالستخدامذاتالبالستيكيةاألكياسرسومفرضفترةفيوالمتمثلةاألولىالمرحلةمدةعلى

وبدءالستخدامهاالكليالحظرتطبيقأشهر6بعدويتمالبالستيكية،األكياساستخدامعنوالتوقفخفضبضرورة

.المتعاملينبتقديمهاتقومالتيالمنشآتمخالفة

تطبيقمناالولىالمرحلةخاللالمستهدفةالقطاعاتفيالبالستيكيةاالكياستسعيرمناقشةاالجتماعخاللتمحيث

.لجهاتهمالممثلينالحاضرينمنوالمعارضةالمؤيدةالنظروجهاتلجميعواالستماعالمبادرة

ا ،2019عامفيالمبادرةتطبيقخطةدراسةمراحلأثناءنفذتالهيئةأنإذ السوبرقطاعيأصحاباستهدفاستطالعا

تستهدفالتيللمبادرةومخابزماركتسوبرمحل261مجموعمن%77.28تأييدأظهروالذيوالمخابزماركت

النشاطينهذينفيمستخدمةالاألكياسعددبلغحيثللبيئة،صديقةببدائلللتحللالقابلةغيرالبالستيكيةاألكياساستبدال

.الفترةتلكفيفقطالخيمةرأسإمارةفيبالستيككيسمليون28يقاربما

قدمتوقدها،تأسيسمنذاإلماراتلدولةاستراتيجيةأولويةيشكلمواردهاواستدامةالبيئةعلىالحفاظإن"الغيصوأكد

ا الرشيدةقيادتهاوتوجيهاترؤيةبفضلالدولة لطبيعيةامواردهاعلىوالحفاظالبيئةحمايةجهودفيرائداا نموذجا

واحدةيدكوالعملاألدوارلتوزيعالمحليةالجهاتهذهمعاليوماجتماعنايأتيحيثالبيولوجي،تنوعهااستدامةوضمان

"الواحدخداماالستذاتالبالستيكيةاألكياسخطرمنالبيولوجيوتنوعهاالبيئيةوأنظمتهاالخيمةرأسإمارةلتخليص

وتدهورامة،العالصحةعلىتأثيراتمنتسببهأنيمكنومااألكياسهذهخطورةالفرديستشعرالقد"الغيصوأضاف

كمااالنساننهاومالحيةالكائناتحياةيهددكبيروخطرعبءيُزالاألكياسهذهومنعوبتقليلوالبرية،البحريةالبيئة

ؤكدتتوجهاتوالالمبادراتهذهمثلأنكما.عامبشكلوللدولةالخيمةرأسإلمارةالبيئيةالبصمةتقليلفيذلكسيساهم

بها،يتسببيالتوالتحدياتالمناختغيرتداعياتمنالحدبهدفالهادفةالدوليالمجتمعجهودبدعمالتزامنااستمرارعلى

ا ذلكيأتيكما "2023عامفيCOP28األطرافلمؤتمرالدولةاستضافةمعتزامنا
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النشرة اإلخبارية

فحوصات طبية مجانية في مقر الهيئة

يحتويبرنامجعنعبارةهوأوالصحتيمبادرةضمن

ةحيالصالثقافةتعززالتيالمبادراتمنمجموعةعلى

دىلالصحيالوعيمستوىرفعإلىباإلضافةواهميتها،

،لكامنةاالطاقاتتحريرإلىباإلضافة،العاملينالموظفين

موظفيلجميعمجانيةطبيةفحوصاتتوفيرتم

اءالثالثيومالخيمةرأسمستشفىمعبالتعاونالهيئة

دينالمستفيعدداجماليبلغحيث.2022مايو24الموافق

.موظف(26)المبادرةمن

استوديو الهيئة

ورفعالوظيفي،والوالءاالنتماءتعززالتيالمبادراتمنمجموعةعلىيحتويالذيالوظيفيةالسعادةبرنامجضمن

خاللمنلهيئةااستوديومبادرةعملتمالموظف،انتاجيةمستوىرفععليهيترتبمماالعمل،بيئةفيالحياةجودةمستوى

،2022مايو26الموافقالخميسيومالمؤسسياالتصالمكتبمعبالتعاونالموظفينلتصويروذلكمجانيةخدمةتقديم

.موظف(20)المبادرةمنالمستفيدينعدداجماليبلغحيث
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األخبار العالمية-اإلخباريةالنشرة 

ً 9التلوث يقتل  ماليين شخص سنويا

ماليينةتسعوفاةعنمسؤوالنبالرصاصوالتسممالمفتوحةاألماكنفيالهواءتلوثزيادةأنالعلماءمنفريقذكر

ا تقريباا شخص ا وفقالعالم،أنحاءفيالتلوثمواجهةفيالمتواضعالتقدميقّوضالذياألمر،2015عاممنذسنويا لوكالةا

ا .«رويترز» عملياتمنالهواءتلوثفإنالتلوث،ومستوياتالعالميةالوفاةمعدالتلبياناتالعلماءلتحليلووفقا

.2019و2015بينبالتلوثالمرتبطةالوفياتفيالمئةفي7نسبتهابزيادةأسهمالحضريوالتوسعالصناعة

تسعةنحوبلغتالتلوثبسببالوفياتحصيلةأن2017فينُشرتالدراسةمنسابقةنسخةفيتقديراتوأظهرت

ا،ماليين 4.6إلىيالعالماالقتصاديتكبدهاالتيالتكاليفزادتكما.العالممستوىعلىستكلمنوفاةأوسنويا

ا تريليون بياناتالباحثونلّلحاإلنترنت،على«هيلثبالنتاريالنست»دوريةنشرتهاالتيالحديثةالدراسةوفي.سنويا

.عنهالناتجةالوفاةمخاطروتحسبللتلوثالتعرضتدرسواشنطنجامعةتجريهادراسةمن2019

ا الحديثةالدراسةوتركز أوالمغلقةاألماكنفيالتدخينمثلالتقليديةالملوثاتوفصلتالتلوث،مسبباتعلىخصيصا

إلىباحثونالوخلص.السامةوالكيماوياتالصناعةبسببالهواءتلوثمثلحداثةاألكثرالملوثاتعنالصحيالصرف

أفريقيافيئيسيةرمشكلةتشّكلزالتمالكنهاالعالم،مستوىعلىانخفضتالتقليديةبالملوثاتالمرتبطةالوفياتأن

الهواءنقاءوعدموالتربةالملوثةالمياهأنالتلوثتأثيرلحسابالمعدلةالبياناتوكشفت.األخرىالناميةالبلدانوبعض

.بالتلوثمرتبطةاتلوفيتسجيالا األكثرالبلدانوالنيجرالوسطىأفريقياوجمهوريةتشادجعلتعواملالمغلقةاألماكنفي

فيالوفياتةحصيلخفضفيالعامةالصحةوتحسينالمغلقةاألماكنفيالهواءتلوثلخفضالحكوميةالبرامجوأسهمت

2000بينثلثينالبمقداربالتلوثالمرتبطةالوفياتخفضفيالجهودتلكأسهمتونيجيرياإثيوبياففيأخرى،أماكن

فيوالمشاركةكنيويورفيالتلوثومكافحةللصحةالعالميللتحالفالتنفيذيةالمديرةكوبكا،ريتشلوقالت.2019و

الوقوداثاتوانبعالزراعيةوالكيماوياتالثقيلةالمعادنمثلحديثةلملوثاتالتعرضعنالناتجةالوفياتإنالدراسة،

.2000منذالمئةفي66بنسبةارتفعتإذ،«كبيرةزيادةتسجل»األحفوري

ومنهاحةالمفتواألماكنفيالهواءتلوثمكافحةفيالنجاحبعضأحرزتالكبيرةالعواصمبعضأنالباحثونوذكر

ا تسجلالتلوثمستوياتزالتمااألصغرالمدنفيلكنسيتي،ومكسيكووبكينبانكوك .ارتفاعا

.التلوثلحسابلمعدلةاالنتائجإلىاستناداا بالتلوثمرتبطةلوفياتتسجيالا األكثرالعشرةبالبلدانقائمةالدراسةوأعدت

ريقياأفوجنوبوالصومالسولومونوجزروالنيجرالوسطىأفريقياوجمهوريةتشادهيالتواليعلىالبلدانوهذه

.فاسووبوركيناوبلغارياوليسوتوالشماليةوكوريا
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