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ج��اء ع��ام  2016ليمث��ل مرحل��ة مهم��ة يف م�س�يرة الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة بع��دة ط��رق ،فف��ي ه��ذا الع��ام �أعل��ن �صاح��ب
ال�س��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د �آل مكت��وم ،نائ��ب رئي���س الدول��ة
رئي���س جمل���س ال��وزراء حاك��م دبي ،يف �ش��هر فرباي��ر ،عن �إعادة
هيكل��ة ك�برى للحكوم��ة االحتادية.و�ش��ملت ه��ذه اخلط��وة تعدي��ل
ُم�س��مى وزارة البيئ��ة واملي��اه �إىل وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة.
ومبوج��ب ه��ذا التعدي��ل ُفو�ض��ت ال��وزارة اجلدي��دة ب��إدارة جمي��ع
امل�س��ائل املحلي��ة املت�صل��ة بالتغ�ير املناخي والبيئ��ة ومعاجلة �أكرث
الق�ضاي��ا �إحلاح��ا يف وقتن��ا احلا�ض��ر بطريق��ة منطقي��ة ،وحماي��ة
�أه��م مكون��ات تراثن��ا الطبيع��ي.
وكان تعزي��ز �أوج��ه الت ��آزر والتع��اون م��ع ال��وزارات الأخ��رى
وال�س��لطات املحلي��ة وكذل��ك م��ع القط��اع اخلا���ص والأو�س��اط
الأكادميي��ة �أح��د �أه��م �أولوي��ات ال��وزارة ،وجتل��ى ه��ذا االهتم��ام
ب�إن�ش��اء جمل���س الإم��ارات للتغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة يف �س��بتمرب
 2016لتعزي��ز اللج��ان القائمة وتب�س��يط عملي��ة �صنع القرار على
م�س��توى رفي��ع.
وبالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،قام��ت ال��وزارة بت�ش��كيل جلن��ة الإم��ارات
لأبح��اث اال�س��تدامة البيئي��ة الت��ي ت�ض��م يف ع�ضويته��ا ممثل�ين
ع��ن �أه��م املنظم��ات والهيئ��ات واجلامع��ات يف الدول��ة ،وتت��وىل
مهام تن�س��يق ودعم البحوث العلمية املتعلقة باال�س��تدامة البيئية
والتغ�ير املناخ��ي لتحقيق الأولوي��ات الوطنية وتعزيز دور الوزارة
ومهامه��ا يف ه��ذا املجال.
واجلدي��ر بالذك��ر �أن ا�س�تراتيجية االم��ارات للتنمي��ة اخل�ض��راء
وخط��ة تنفيذه��ا املتمثل��ة يف الأجن��دة اخل�ض��راء  ،2030الت��ي
مت تطويره��ا يف ع��ام  2015بالتع��اون م��ع املعه��د العامل��ي للنم��و
الأخ�ض��ر ،كان��ت الأوىل م��ن نوعه��ا يف منطق��ة اخللي��ج العرب��ي
وته��دف �إىل حتوي��ل اقت�ص��اد الإم��ارات �إىل اقت�ص��اد �أخ�ض��ر
ومتن��وع بحل��ول ع��ام  .2030وتعم��ل الأجن��دة اخل�ض��راء عل��ى
و�ض��ع �أط��ر لتحدي��د هيكلي��ة وحوكم��ة تنفي��ذ الربام��ج واملبادرات
وتطبي��ق الإج��راءات الالزم��ة لتحقي��ق التنمي��ة اخل�ض��راء ،حيث

معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي
وزيــر التغيــر المنــاخــي والبيئــة

اإلمـــارات العـــربيــــة المتــحـدة

ين�ص��ب تركيزن��ا عل��ى تطوي��ر ال�صناع��ات ذات القيم��ة امل�ضاف��ة
العالية ،ومت �إن�ش��اء جمل���س وطني متخ�ص�ص من �أجل التن�س��يق
والإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ برام��ج الأجن��دة اخل�ض��راء ،بالتعاون مع
م�ؤ�س�س��ات �أخ��رى ،وقام��ت ال��وزارة بو�ض��ع خط��ة وطني��ة للتغ�ير
املناخ��ي .2050-2017
وتق��دم ه��ذه الطبع��ة الثالثة م��ن تقرير حالة االقت�ص��اد الأخ�ضر
بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة نظرة عامة عل��ى التقدم الذي
�أحرزت��ه الدول��ة نح��و االقت�ص��اد الأخ�ض��ر عل��ى ال�صعيدي��ن
الوطني واملحلي يف العام املا�ضي .ولأول مرة ي�ستعر�ض التقرير
التق��دم املح��رز لع��دد  96مبادرة حم��ددة يف الأجندة اخل�ضراء،
بالإ�ضافة �إىل قيا���س نتائج م�ؤ�ش��رات الأداء الرئي�س��ية اخل�ضراء
يف الإمارات العربية املتحدة البالغ عددها  41م�ؤ�شر ًا (م�ؤ�شرات
الأداء اخل�ض��راء الرئي�س��ية).
كم��ا ا�س��ت�ضافت الدول��ة اجتم��اع الطاول��ة امل�س��تديرة العامل��ي
ملب��ادرة التموي��ل لربنام��ج الأمم املتح��دة للبيئ��ة يف �أكتوب��ر
 .2016ويف ه��ذا ال�س��ياق ،ت�س��لط ه��ذه الطبع��ة م��ن تقري��ر حال��ة
االقت�صاد الأخ�ضر ال�ضوء على م�ساعي القطاع املايل الإماراتي
يف متك�ين االقت�ص��اد الأخ�ض��ر م��ن خ�لال �إط�لاق  10مب��ادرات
ا�س��تدامة فري��دة م��ن نوعه��ا تُ�برز الت��زام القط��اع امل��ايل بدع��م
ر�ؤي��ة الإم��ارات .حي��ث قامت �أكرث من  30م�ؤ�س�س��ة مالية يف دولة
الإم��ارات بالتوقي��ع عل��ى "�إع�لان دب��ي ب�ش��أن التمويل امل�س��تدام"،
ال��ذي �ص��در ع��ن اجتم��اع الطاول��ة امل�س��تديرة العامل��ي.
وتنتظ��ر الدول��ة احل��دث التاريخ��ي ال��ذي �س��وف نحتف��ل ب��ه
بع��د خم���س �س��نوات لنعل��ن ع��ن �أول معل��م رئي�س��ي للتح��ول باجتاه
االقت�ص��اد الأخ�ض��ر والعم��ل للح��د من تداعيات التغ�ير املناخي،
وال��ذي يتزام��ن م��ع الذك��رى ال�س��نوية اخلم�س�ين لت�أ�سي���س دول��ة
الإم��ارات يف ع��ام  .1971كم��ا نتطل��ع �إىل تكثي��ف جهودن��ا،
وطاقاتن��ا املبذول��ة لتحقي��ق اال�س��تدامة وحتقي��ق �أه��داف ر�ؤي��ة
الإمارات � ،2021آملني �أن نطلعكم على التطورات التي حققناها
عل��ى امل��دى الطوي��ل .وكل��ي ثق��ة م��ن �أن ه��ذا التقري��ر �س��وف يلهم
رحلتك��م اخلا�ص��ة نح��و اال�س��تدامة .
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حــول هذا التقرير
ج��اء تقري��ر حال��ة االقت�ص��اد الأخ�ض��ر لدول��ة الإم��ارات ليرتج��م
اجله��ود احلثيث��ة لكاف��ة اجله��ات املحلي��ة والوطني��ة يف تطبي��ق نه��ج
االقت�ص��اد الأخ�ض��ر ال��ذي عرف��ه برنام��ج الأمم املتح��دة للبيئ��ة ب�أن��ه
"ي��ؤدي �إىل حت�س�ين رفاهي��ة الإن�س��ان والعدال��ة االجتماعي��ة ،ومواجه��ة
املخاطر البيئية والندرة الإيكولوجية " .و�سيقوم هذا التقرير بتحقيق

ذل��ك م��ن خ�لال تزويد اجلمهور بتفا�صيل وا�ضح��ة عن جهود القطاع
احلكوم��ي و القط��اع اخلا���ص ف�ضال عن حتدي��د مكانة الدولة احلالية
م��ن خ�لال م�ؤ�ش��رات �أداء تقي���س التق��دم املح��رز.
ويغط��ي ه��ذا اال�ص��دار الف�ترة م��ن يناير �إىل دي�س��مرب  2016ما مل يتم
حتديد فرتة زمنية �أخرى.
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الفصل األول:
التمـــويـــــل المــستــــدام
القتصـــاد أخضـر إماراتـي

يع��د ج��ذب التموي��ل واال�س��تثمار م��ن القط��اع اخلا���ص عام� ً
لا حا�س��م ًا
للنج��اح يف عملي��ة التح��ول نح��و االقت�ص��اد الأخ�ض��ر يف دول��ة الإم��ارات
لأن��ه ي�س��اعد يف زي��ادة حج��م اال�س��تثمار املطل��وب ب�ش��كل كب�ير .وعل��ى
الرغم من توافر حلول التكنولوجيا اخل�ضراء ب�ش��كل وا�س��ع وا�س��تعداد
احلكومة والأفراد لتنفيذ الإجراءات امل�ستدامة ،ف�إن م�شاركة القطاع
اخلا���ص املح��دودة يف التموي��ل الأخ�ض��ر تعت�بر حتدي��ا كب�يرا يف دول��ة
الإم��ارات ،حي��ث يت��م حالي ًا متوي��ل �أو �إدارة معظم امل�ش��اريع اخل�ضراء
الرائ��دة يف الدول��ة م��ن قب��ل اجله��ات احلكومية.
ويف ه��ذا ال�س��ياق ،يعت�بر تعزي��ز التموي��ل امل�س��تدام ب�ين امل�ؤ�س�س��ات
املالي��ة يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة عن�ص��را �أ�سا�س��ي ًا يف �أجن��دة
الإم��ارات اخل�ض��راء  ،2030ال��ذي يت�ضم��ن التموي��ل الأخ�ض��ر وبرنامج

دعم الإ�ستثمار املذكورين يف برامج التنفيذ (راجع الف�صل الثاين).
وم��ن ه��ذا املنطل��ق ،ب��د�أت وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة �سل�س��لة م��ن
الور���ش واالجتماع��ات م��ع امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة يف الدول��ة لزي��ادة الوع��ي
وتب��ادل املعرف��ة ب�ش ��أن التموي��ل امل�س��تدام ،ب��دء ًا م��ن ع��ام ،2015
بالتع��اون م��ع اجله��ات االحتادي��ة واملحلي��ة ذات ال�صل��ة ،ويف مقدمته��ا
م�ص��رف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة املرك��زي.
ويعر���ض ه��ذا الف�ص��ل جه��ود دول��ة الإم��ارات يف النهو���ض مبمار�س��ات
التموي��ل امل�س��تدام باعتباره��ا �أح��د جم��االت الرتكي��ز يف عملي��ة تنفي��ذ
الأجن��دة اخل�ض��راء لعام .2016
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الدورة الرابعة عشــرة الجتماع الطاولة المســتديرة العالمي للمبادرة
الـمــــالــيــــــة لـبــــرنـــامـــــــج األمــــــم المـتــحـــــدة للـبــيــئــــــة ()UNEP FI
حت��ت رعاي��ة �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ حم��دان ب��ن حمم��د ب��ن را�ش��د
�آل مكت��وم ،ويل عه��د دب��ي ورئي���س املجل���س التنفي��ذي ،نظم��ت وزارة
التغري املناخي والبيئة اجتماع الطاولة امل�ستديرة العاملي الرابع ع�شر
للمب��ادرة املالي��ة لربنام��ج الأمم املتح��دة للبيئ��ة ( )UNEP FIيف دب��ي
بتاري��خ  25و � 26أكتوب��ر  ،2016ومت تنظي��م ه��ذا احل��دث العامل��ي الأول
م��ن نوع��ه يف ال�ش��رق الأو�س��ط بدع��م م��ن م�ص��رف الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة املرك��زي.
ومن��ذ انعق��اد االجتم��اع الأول يف جني��ف ب�سوي�س��را يف ع��ام ،1994
�أ�صب��ح اجتم��اع الطاول��ة امل�س��تديرة العامل��ي للمب��ادرة املالي��ة لربنام��ج
الأمم املتح��دة للبيئ��ة حدث � ًا رئي�س��ي ًا عاملي � ًا لو�ض��ع �أجن��دة التموي��ل
امل�س��تدام عل��ى م��ر ال�س��نني ،مم��ا �س��اهم يف �ضم املئات م��ن القادة من
جمي��ع �أو�س��اط النظ��ام امل��ايل وكذل��ك م��ن املجتم��ع امل��دين ،والأو�س��اط

الأكادميي��ة واحلكومي��ة ،و�أع�ض��اء الأمم املتحدة .وق��د مت اختيار دولة
الإم��ارات م��ن قب��ل برنام��ج الأمم املتح��دة للبيئة لعقد ال��دورة الرابعة
ع�ش��رة الجتم��اع الطاول��ة امل�س��تديرة العامل��ي نظ��را لأهميته��ا املتزايدة
يف التموي��ل العامل��ي و�س��جلها احلاف��ل يف االقت�ص��اد الأخ�ض��ر وتعزي��ز
االقت�ص��اد الإ�س�لامي.
ويع��د تنظي��م ه��ذا احل��دث خط��وة ذات �أهمي��ة ك�برى يف حتري��ك
احل��وار العامل��ي نحو حتقي��ق �أهداف التنمية امل�س��تدامة وتطبيق اتفاق
باري���س للمن��اخ ( )Paris Climate Agreementوخط��ة عم��ل �أدي���س
�أباب��ا ( )Addis Ababa Action Agenda) (AAAAب�ش ��أن متوي��ل
التنمي��ة ،و�إط��ار �س��نداي للح��د م��ن �آث��ار خماط��ر الك��وارث ،والت��ي
اعتم��دت الأمم املتح��دة كل منه��ا خ�لال ع��ام .2015

وم��ن ث��م ،كان االهتم��ام الرئي�س��ي الجتم��اع الطاولة امل�س��تديرة العاملي
يف م�س��اعدة جمتم��ع التموي��ل على فهم م��ا يعنيه هذا الربنامج العاملي
اجلديد بالن�سبة ملجالهم .وقد ا�ستقطب احلدث الذي ا�ستمر ليومني
ح��وايل  400م�ش��ارك م��ن  40بل��د ًا قام��وا مبناق�ش��ة تداب�ير التنمي��ة
امل�س��تدامة الأك�ثر �إحلاح��ا يف قط��اع التموي��ل ،حي��ث �ش��ملت قائم��ة
املتحدث�ين �أع�ض��اء جمل���س الإدارات وامل��دراء التنفيذي�ين مل�ؤ�س�س��ات
مالية وهيئات رقابية بالإ�ضافة �إىل ممثلني رفيعي امل�ستوى من الأمم
املتحدة وقادة املجتمع املدين .وكان الهدف من حلقات النقا�ش �إيجاد
ر�ؤى م�ش�تركة ح��ول العدي��د م��ن الت�س��ا�ؤالت الرئي�س��ية ح��ول م�س��تقبل
التموي��ل ،والإجاب��ة عل��ى ه��ذه الت�س��ا�ؤالت الت��ي �ش��ملت:

•كيف ت�ؤثر الأجندة اجلديدة يف جمال التنمية امل�ستدامة
والتغري املناخي على القطاع املايل؟
•كيف ي�صبح قطاع التمويل حمرك ًا للتنمية امل�ستدامة؟
•ما درجة ت�أثري التكنولوجيا والتغريات الإجتماعية على
م�ستقبل التمويل؟
•ما هي التوجهات واالحتياجات النا�شئة يف قيا�س درجة
املخاطر؟
•ما هي الفر�ص التجارية الرائدة ؟
•ما الذي يجب �أن يتعلمه التمويل امل�ستدام من التمويل
الإ�سالمي؟
•كيف ميكن ت�سریع االنتقال �إیل اال�ستدامة يف قطاع التمویل؟

اجتماع الطاولة امل�ستديرة العاملي للمبادرة املالية لربنامج الأمم املتحدة للبيئة (� 25 - 26أكتوبر )2016

االجتم��اع العامل��ي الراب��ع ع�ش��ر للطاول��ة امل�س��تديرة للمب��ادرة املالي��ة
لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ( )UNEP FIيف دبي وناق�ش املجتمعون،
عق��ب اجلل�س��ة االفتتاحي��ة ،تطبي��ق التموي��ل الإ�س�لامي عل��ى متوي��ل
امل�شاريع اخل�ضراء ،واحلاجة �إىل �إجراء متويل عاجل للتنمية لتعزيز
�أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة وتعمي��م اال�س��تدامة يف النظ��ام امل��ايل م��ن
خالل الدمج ما بني خماطر الكربون والإف�صاح عن الأداء غري املايل
وحتوي��ل الإط��ار التنظيمي.
وب��د�أ الي��وم الث��اين بتق��دمي عرو���ض ملهم��ة ح��ول متوي��ل االبت��كار
الأخ�ض��ر و�إح��داث ت�أث�ير �إيجاب��ي عل��ى املجتم��ع .ورك��زت اجلل�س��تان
الأخريت��ان عل��ى جم��االت حم��ددة مث��ل التكنولوجي��ات وامل��دن وعالق��ة
الطاقة واملياه والغذاء ،و�أ�سواق الأوراق املالية ،وقد اختتمت فعاليات
الي��وم الث��اين بخل��ق ر�ؤي��ة ح��ول م�س��تقبل التموي��ل امل�س��تدام.

كم��ا قدم��ت املناق�ش��ات التفاعلي��ة ر�ؤىً ودرو�س� ًا ع��ن الفر���ص الهام��ة
لتموي��ل االقت�ص��اد الأخ�ض��ر ،والت��ي ميك��ن تلخ�صيها كم��ا يلي :1
•ينبغ��ي القي��ام بتغي�يرات ك�برى يف الطريق��ة الت��ي تعم��ل به��ا
نظمن��ا االقت�صادي��ة.
•يجب على النظام املايل التكيف.
•�أ�صب��ح التع��اون ب�ين القطاع�ين الع��ام واخلا���ص �أح��د املعاي�ير
اجلدي��دة.
•�أ�صبحت اال�ستدامة جزء ًا من املمار�سات التجارية امل�شرتكة.
•ق��د تغ�ير من��وذج �إدارة املخاط��ر �إىل دم��ج املخاط��ر البيئي��ة
واالجتماعي��ة واحلوكم��ة ،مب��ا يف ذل��ك تداعي��ات التغ�ير املناخ��ي.

 1للمزيد من التفا�صيل عن املناق�شات العاملية للطاولة امل�ستديرة ،الرجاء م�شاهدة الإجراءات ،مبا يف ذلك مقاطع الفيديو من الدورات والعرو�ض املقدمة ،يفwww.unepfi.org/grt/2016 :
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المشــاركة الوطنية في اجتماع الطاولة المســتديرة العالمي:
اخل�براء الدولي�ين اللذي��ن ر�ش��حهما برنام��ج الأمم املتح��دة للبيئ��ة.

ويف ط��ور التح�ض�ير له��ذا التجم��ع الرفي��ع امل�س��توى ،قام��ت ال��وزارة
بدعم من املبادرة املالية لربنامج الأمم املتحدة للبيئة بعقد �سل�سلة من
االجتماعات مع امل�ؤ�س�سات املالية ابتدا ًء من عام  2015لزيادة م�ستوى
املعرف��ة بالتموي��ل امل�س��تدام واالهتم��ام ب��ه ،حي��ث نظم��ت وزارة التغ�ير
املناخ��ي والبيئ��ة اجتم��اع الطاول��ة امل�س��تديرة على
م�س��توى الدولة يف عام  ،2015و�أجرت درا�س��ة
1
ا�س��تق�صائية وطني��ة للم�ؤ�س�س��ات املالي��ة
تشكيل
لتحدي��د املمار�س��ات احلالي��ة للتموي��ل
مجموعة
الأخ�ض��ر ،وذل��ك بالتع��اون م��ع م�ص��رف
الإمارات العربية املتحدة املركزي وهيئة
الت�أم�ين وهيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع
( )SCAوهيئ��ة دب��ي للخدم��ات املالي��ة
•اإلنضمام
) .2(DFSAكم��ا مت تنظي��م ور�ش��ة عم��ل
      لمنصة عالمية
مل��دراء امل�ص��ارف به��دف توف�ير جترب��ة
•تعلم أفضل
تعليمي��ة تفاعلي��ة يف اتخ��اذ الق��رارات
      الممارسات    
املتكاملة يف جمال تقييم املخاطر البيئية
      العالمية
واالجتماعي��ة �ش��ارك فيه��ا اثن�ين م��ن

وق��د تو�صل��ت اجتماع��ات الطاول��ة امل�س��تديرة الوطني��ة �إىل �أن دول��ة
الإمارات حتتاج �إىل ت�سريع ون�شر ممار�سات التمويل امل�ستدام لتحقيق
امل�س��توى املطلوب من اال�ستثمار وحجم امل�شاريع
للتن��وع االقت�ص��ادي م��ن خ�لال تعزي��ز
2
ال�صناعات اخل�ضراء .فيما ت�شري �آراء
تحويل
اال�س��تبيان �إىل �ض��رورة بن��اء خارط��ة
طري��ق م��ن خ�لال خط��وات متع��ددة
اإلهتمام
للتق��دم الإ�س�تراتيجي املن�س��ق وطني �اً
للتمويل امل�ستدام (راجع ال�شكل �أدناه).
وهذا �أي�ض ًا ميثل جزء ًا من تنفيذ �أجندة
•التركيز على
الإمارات اخل�ضراء (الربنامج الفرعي
اإلستـثـمــار
 :3-2-1برنام��ج التموي��ل الأخ�ض��ر
      ذو الـتــأثـيــر
ودعم اال�ستثمار  -انظر الف�صل الثاين
•تحديد المشاريع
ملزي��د م��ن التفا�صي��ل).

وبع��د االنته��اء م��ن بن��اء خارط��ة الطري��ق والت�ش��اور م��ع برنام��ج الأمم
املتح��دة للبيئ��ة� ،ش��كلت وزارة التغي�ير املناخ��ي والبيئ��ة فريق� ًا وطني� ًا
توجيهي ًا معني بالتمويل امل�ستدام يف يونيو  2016بالتعاون مع م�صرف
االم��ارات العربي��ة املتح��دة املرك��زي واحت��اد م�ص��ارف االم��ارات ,كم��ا
قام��ت ال��وزارة بدع��وة البن��وك الرائ��دة وال�ش��ركات املالي��ة الأخ��رى
للإن�ضم��ام �إىل الفري��ق.
واتف��ق امل�ش��اركون يف االجتم��اع الأول عل��ى �أن مهم��ة الفري��ق الأ�سا�س��ية
تتمثل يف اتخاذ تدابري تعاونية للنهو�ض مبمار�س��ات التمويل امل�س��تدام

ون�شرها يف قطاع ال�صناعة وذلك من خالل تبادل املعرفة واخلربات
وتق��دمي الدع��م للحكوم��ة يف و�ض��ع �أدوات ومب��ادئ توجيهي��ة داعم��ة
لل�سيا�س��ة العام��ة ،مم��ا ي�س��اعد عل��ى خل��ق فر���ص متكافئ��ة فيم��ا يتعل��ق
بق�ضاي��ا اال�س��تدامة يف ه��ذا القط��اع ،بالإ�ضاف��ة �إىل بن��اء الق��درات
للم�ؤ�س�س��ات .كم��ا مت و�ض��ع اخلط��وة التالي��ة مبا�ش��رة لتعزي��ز فه��م
م�ش�ترك ع��ن اال�س��تدامة ل��دى امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة الإماراتي��ة ،والت��ي
�س��اعدت يف تطوي��ر �إجراءات تعاونية ملمو�س��ة خ�لال اجتماع الطاولة
امل�س��تديرة العامل��ي وم��ا بعده.

وحجـم السـوق

اجتماعات الفريق التوجيهي الوطني املعني بالتمويل امل�ستدام (يونيو و �سبتمرب )2016

3

بناء
القدرات

4

وضع
السياسات

5

المراقبة

•القــواعـــد

•تحــديــــد

•قــاعــــدة

االرشـاديـة

األدوات

ا لبيا نـا ت

•األدوات

التمكينيــة

•توسيـــع نطـاق  

•ورش عمل

•التنـفـيـــذ    

االستبـيــــان

•التــواصــل

حيثمــا أمكن

•تحديــد الفوائد

ان�ضم��ت املزي��د م��ن امل�ؤ�س�س��ات يف االجتم��اع الث��اين ال��ذي مت عق��ده
يف �س��بتمرب  ،2016حي��ث مت �إج��راء متاري��ن جماعي��ة تفاعلي��ة لتب��ادل
املعرف��ة وممار�س��ات اال�س��تدامة احلالي��ة ل��كل �ش��ركة م��ع تعزي��ز الفهم
الع��ام وو�ض��ع الأه��داف امل�ش�تركة .كم��ا مت تق�س��يم امل�ش��اركني �إىل
جمموعتني وفقا ملفهوم مناذج القاع الثالثي :وهي جمموعة «الأفراد»
(املوظفني واملجتمعات املحلية) وجمموعة «الكون» (البيئة) لتناق���ش
كل جمموعة جانبني رئي�سني من املو�ضوع – وهي املمار�سات الداخلية

واملمار�س��ات الت��ي ت ��ؤدي �إىل الآث��ار اخلارجي��ة ،حي��ث مت ا�س��تعرا�ض
مب��ادرات متنوع��ة م��ع ت�صنيفه��ا التقريبي وفقا لل�ش��كل الت��ايل لتقدمي
تواف��ق ع��ام يف الآراء ح��ول نطاق التمويل امل�س��تدام يف دولة الإمارات,
يف ح�ين �س��لطت التماري��ن اجلماعي��ة املثالي��ة ال�ض��وء عل��ى م��ا ينبغ��ي
للم�ؤ�س�س��ات املالية الإماراتية �أن تطمح �إليه من جهودها الرامية �إىل
التوج��ه نح��و املمار�س��ات امل�س��تدامة قب��ل الذك��رى اخلم�س�ين لت�أ�سي���س
الدول��ة يف ع��ام  2021وعل��ى كيفي��ة حتقي��ق الأه��داف املح��ددة.

خارطة طريق لتعميم التمويل امل�ستدام يف دولة الإمارات
 2للح�صول على تفا�صيل الدرا�سة ،اطلع على تقرير االقت�صاد االخ�ضر ال�صادر من وزارة البيئة واملياه (يف ذلك الوقت) : 2015 ،امل�سح الوطني الأول على م�ساهمات امل�ؤ�س�سات املالية �إىل االقت�صاد الأخ�ضر،
www.moccae.gov.ae/assets/f0dbe459/state-of-green-finance-in-the-uae.aspx.
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إعالن دبي
مت �إط�لاق �إع�لان دب��ي للم�ؤ�س�س��ات املالي��ة يف دول��ة الإم��ارات ب�ش ��أن
التموي��ل امل�س��تدام خ�لال ال��دورة الرابع��ة ع�ش��رة الجتم��اع الطاول��ة
امل�س��تديرة العامل��ي للمب��ادرة املالي��ة لربنام��ج الأمم املتح��دة للبيئ��ة
الت��ي ا�س��ت�ضافتها وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة يف �أكتوب��ر ،2016
وج��اءت ه��ذه الوثيق��ة تتويج��ا لأن�ش��طة امل�ش��اركة الوطني��ة املذك��ورة
�س��ابقا ،وال �س��يما �أن�ش��طة الفري��ق التوجيه��ي الوطن��ي ،م��ن �أج��ل �إب��راز
تق��دم �إج��راءات اال�س��تدامة يف دول��ة الإم��ارات حت��ى الآن ،وت�أكي��د
التزامه��ا بتحقي��ق اقت�ص��اد �أخ�ض��ر.
�أك��دت امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة الإماراتي��ة امل�ش��اركة يف اجتم��اع �إط�لاق
وثيقة �إعالن دبي ب�ش�أن التمويل امل�ستدام على دعمهم لر�ؤية الإمارات
 2021وم�س��اندتهم لعملي��ة حتوي��ل االقت�ص��اد الوطن��ي �إىل اقت�ص��اد
�أخ�ض��ر وف��ق الأجن��دة اخل�ض��راء  2015-2030ال�س�تراتيجية الإمارات
للتنمية اخل�ضراء وذلك بح�ضور كل من معايل مبارك را�ش��د خمي���س
املن�ص��وري ،حماف��ظ م�ص��رف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة املرك��زي
ومع��ايل الدكت��ور ث��اين الزي��ودي ،وزي��ر التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة وكب��ار
م�س ��ؤويل برنام��ج الأمم املتح��دة للبيئ��ة .ويف ه��ذا الإع�لان اعتم��د
ال�ش��ركاء عل��ى الت��زام احلكوم��ة ب�أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة واتفاقية
باري���س للمن��اخ ,م��ع االع�تراف بال��دور ال��ذي ميك��ن �أن يلعب��ه قط��اع

التموي��ل يف متك�ين اقت�ص��اد �أخ�ض��ر وتنمي��ة م�س��تدامة م��ع القدرة على
التكي��ف وال�ش��مول.
كم��ا �أك��د املوقع��ون �ض��رورة تع��اون قط��اع التموي��ل م��ع حكوم��ة دول��ة
الإم��ارات واملب��ادرة املالي��ة لربنام��ج الأمم املتح��دة للبيئة وامل�ؤ�س�س��ات
املعنية الأخرى بامل�س��اهمة يف عملية التحول من خالل حت�س�ين الأداء
البيئ��ي واملجتمع��ي املبا�ش��ر وغ�ير املبا�ش��ر للم�ؤ�س�س��ات بجان��ب توف�ير
فر���ص اقت�صادي��ة وبيئي��ة واجتماعي��ة وت�س��هيل الإقرا�ض �أو اال�س��تثمار
�أو التموي��ل ال�لازم للم�ش��اريع خا�ص��ة املتو�س��طة وال�صغ�يرة ()SME
وال�ش��ركات والعم�لاء ذوي الأه��داف امل�س��تدامة ،وا�ضع�ين باالعتب��ار
املخاط��ر املرتتب��ة عل��ى التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة واملجتم��ع واحلوكم��ة
( )ESGيف عملي��ات �إدارة خماط��ر امل�ؤ�س�س��ات.
وق��د ب��د�أت الدول��ة م��ن خ�لال ه��ذا امل�س��ار العم��ل عل��ى �إح��داث تغي�ير
جوه��ري يف قط��اع التموي��ل بنوعي��ه التقلي��دي والإ�س�لامي ،وت�أ�سي���س
�ش��راكات ا�س�تراتيجية م��ع �أه��م امل�ؤ�س�س��ات الوطني��ة العاملة يف جمال
اال�ستثمار والتمويل التي ت�ؤمن بنف�س املبادئ وت�سعى لنف�س الأهداف
�إ�ضاف��ة �إىل و�ض��ع ال�سيا�س��ات والأط��ر التنظيمي��ة املالئم��ة لتحفي��ز
القط��اع اخلا���ص عل��ى امل�ش��اركة ب�صورة �أكرب يف اال�س��تثمار بامل�ش��اريع
اخل�ضراء.

إعالن دبي للمؤسســات المالية
بدولة اإلمارات العربية المتحدة بشــأن التمويل المســتدام
نقــر نحــن المؤسســات الماليــة القائمــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رؤيـ َـة اإلمــارات  2021وندعمهــا بــكل قــوة ونســاند طمــوح دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة لتصبــح إحــدى أفضــل الــدول فــي العالــم بحلــول ذكــرى اليوبيــل الذهبــي فــي عــام  .2021ومــن أجــل بنــاء مجتمــع مزدهــر ومفعــم بالحيويــة نصــدق
علــى التــزام حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باتفاقيــة باريــس لتغيــر المنــاخ ،واســتعدادها لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،كمــا ندعــم التنميــة
المســتدامة للدولــة تمشاشــيا مــع األجنــدة الخضــراء الخاصــة بدولــة اإلمــارات .2030-2015
ونحــن نــدرك األدوار التاليــة المهمــة التــي يمكــن أن يؤديهــا القطــاع المالــي فــي ســبيل تمكيــن اقتصــاد أخضــر شــامل صديــق للمنــاخ وخلــق ثقافــة تنميــة
مســتدامة:
• تحديد وإدارة وتحسين األداء البيئي والمجتمعي المباشر وغير المباشر للمؤسسات.
•المساهمة بأفضل ما لدينا من قدرات وإمكانيات في المجتمع من أجل خلق فرص اقتصادية وبيئية واجتماعية.
•اإلقــراض أو االســتثمار أو تســهيل التمويــل أو توفيــر التأميــن للمشــاريع واألعمــال والعمــاء بأهــداف مســتدامة وكذلــك دعــم نمــو قطــاع المشــاريع
الناجحــة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.
•األخذ بعين االعتبار المناخ ومخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة في عمليات إدارة مخاطر المؤسسات.
نقــر بموجبــه بــأن هدفنــا يتمثــل فــي توســيع وتســريع ممارســات التمويــل المســتدامة مــن أجــل تحقيــق رؤيــة  2021بالشــراكة مــع الحكومــة اإلماراتيــة
ومبــادرة التمويــل لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة والمؤسســات الخبيــرة األخــرى ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -اإلجــراءات التاليــة:
•تحديد وظيفة متخصصة أو تعيين موظف أول ليكون "البطل" في ترويج ودعم المسؤولية االجتماعية واالستدامة داخل المؤسسة.
•الحــد مــن تأثيــر الشــركة علــى البيئــة مــن خــال تنفيــذ إســتراتيجيات وعمليــات مثــل الرقمنــة وكفــاءة الطاقــة والميــاه والمبانــي الخضــراء وإعــادة
التدويــر.
•الحــد مــن تأثيــر أصحــاب المصالــح بالمؤسســة علــى البيئــة مثــل الموظفيــن والمورديــن والعمــاء والزبائــن والمســتثمرين ومتلقــي االســتثمارات مــن
خــال تطويــر الرقمنــة وتحســين إمكانيــات التواصــل والتشــجيع علــى اســتخدام النقــل العــام وزيــادة الوعــي البيئــي والتشــجيع علــى تبنــي أنظمــة
اإلدارة البيئيــة وغيــر ذلــك.
•تعزيــز المســاواة واحتــرام التنــوع فــي القــوى العاملــة (مــن حيــث النــوع والجنــس واإلعاقــة والديــن والعــرق وغيــر ذلــك) وأماكــن العمــل الصحيــة فضـ ً
ـا
عــن دعــم النمــو المهنــي للموظفيــن بمــا فــي ذلــك التوطيــن حيثمــا يتــم التشــجيع علــى تعييــن كبــار الموظفيــن واالحتفــاظ بالموظفيــن اإلماراتيين.
•دعم التضمين المالي للفئات التي ال تصلها الخدمات المصرفية وتوصيل الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع.
•التعامل مع العمالء بكل عدالة والمشاركة في اإلقراض المسؤول.
•المســاهمة فــي تمكيــن المجتمعــات علــى المســتوى المحلــي أو الخارجــي مــن خــال –علــى ســبيل المثــال -تطــوع الموظفيــن والتبرعــات للمؤسســات
الخيريــة ورعايــة الفعاليــات ونشــر التوعيــة وإدارة الحمــات وثقيــف الشــباب بــاإلدارة الماليــة وريــادة األعمــال.
•دمــج متطلبــات االســتدامة محليـ ًـا أو عالميـ ًـا فــي المنتجــات الماليــة الحاليــة و /أو إنشــاء منتجــات جديــدة تســاعد فــي الحــد من األنشــطة غير المســتدامة
وإيجــاد تأثيــر إيجابــي علــى التنميــة المســتدامة والتشــجيع علــى إدارة المخاطــر المتعلقــة بالحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات أو التــي
تيســر أعمــال العمــاء لالســتثمار فــي التنمية المســتدامة.
•دمــج معاييــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات وعوامــل التغيــر المناخــي فــي عمليــات تقييــم المخاطــر الخاصــة بنشــاطات األعمــال
مثــل اإلقــراض وتمويــل المشــاريع واالســتثمار والتأميــن.
تنفيذا لإلجراءات المذكورة أعاله بصورة فعالة وتحقيقا لرؤية  2021فإننا سنبذل كل ما في وسعنا من خالل :
•تبادل المعرفة والخبرات ودعم البحث وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات المالية األخرى.
•الرجــوع إلــى أفضــل الممارســات العالميــة وتوجيهــات التمويــل المســتدام واالســتثمار مثــل مبــادئ خــط االســتواء واالســتثمار المســؤول ومعاييــر أداء
شــركات التمويــل العالميــة ومبــادئ التأميــن المســتدام ومبــادرة التمويــل لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة.
•المشــاركة الجماعيــة فــي وضــع إطــار وتدابيــر للسياســة العامــة فــي مجــال التمويــل واالســتثمار والتأميــن فــي المشــاريع واألعمــال والعمــاء ذات
األغــراض واألهــداف المســتدامة فــي الدولــة.
•وضع أهداف واضحة وخطة تنفيذ األعمال ومراقبة سير العمل من قبل كل مؤسسة.

�إطالق �إعالن دبي يف اجتماع الطاولة امل�ستديرة
العاملي للمبادرة املالية لربنامج الأمم املتحدة
للبيئة (�أكتوبر )2016
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جمــع ونشــر تقريــر بصــورة منتظمــة حــول االســتدامة /المســؤولية االجتماعيــة للشــركات محليـ ًـا و /أو عالميـ ًـا وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة مثــل المبــادئ التوجيهيــة
لمبــادرة التقاريــر العالمية (.)G4
•تشجيع المؤسسات األخرى على المشاركة في األعمال السابقة من خالل توسيع شبكة التعلم الوطنية والتعاون مع المجتمع الدولي.
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 10مبادرات للتمويل المســتدام في دولة االمارات

حفل توقيع �إعالن دبي مع نور تكافل ( 7فرباير  ،2017دبي)

و�ص��ل ع��دد ال�ش��ركاء �إىل � 31ش��ريك (حت��ى  15مار���س  )2017وته��دف ال��وزارة حالي��ا �إىل احلف��اظ على ا�س��تمرارية هذا الزخم من
خ�لال تنظي��م اجتماع��ات منتظم��ة م��ع املوقع�ين لت�س��هيل تب��ادل املع��ارف ودرا�س��ة �أف�ض��ل املمار�س��ات العاملية يف جم��االت حمددة من
التمويل امل�ستدام.

م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي

دنيا للتمويل

�شركة نور للتكافل

بنك عجمان

الإمارات الإ�سالمي

بنك ر�أ�س اخليمة

البنك العربي الأفريقي الدويل

بنك الإمارات دبي الوطني

ر�أ�س اخليمة الوطنية للت�أمني

بنك ملي �إيران ،دبي

بنك �أبوظبي الأول (بنك �أبوظبي الوطني)

بنك ال�شارقة الإ�سالمي

بنك بارودا

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط

تكافل الإمارات للت�أمني

بنك ال�شارقة

بنك امل�شرق

توريق القاب�ضة

بنك �صادرات �إيران ،دبي

املوارد للتمويل

امل�ستثمر الوطني

باركليز

بنك الفجرية الوطني

بنك االحتاد الوطني

م�صرف باري�س الوطني باريبا�س

بنك الكويت الوطني  -دبي

البنك العربي املتحد

�سيتي بنك الإمارات العربية املتحدة
بنك دبي التجاري

�شركة ال�صكوك الوطنية

نور بنك

وم��ن خ�لال املناق�ش��ات الت��ي ج��رت م��ع الفري��ق التوجيه��ي كم��ا �س��بق
و�صف��ه ،مت جم��ع وحتلي��ل ع��دد م��ن ممار�س��ات اال�س��تدامة الت��ي تبنته��ا
امل�ؤ�س�سات املالية يف الإمارات العربية لتحديد الفهم العام والأهداف
امل�شرتكة يف ن�شر التمويل امل�ستدام .وا�ستناد ًا �إىل هذا التحليل ،ي�سلط

هذا الق�سم ال�ضوء على ع�شر مبادرات فريدة من نوعها قيد التنفيذ
يف الدول��ة والت��ي ته��دف �إىل تعزي��ز فر���ص حتقي��ق اقت�ص��اد �أخ�ض��ر،
ومت عر�ض الكثري منها على امل�ش��اركني يف اجتماع الطاولة امل�س��تديرة
العامل��ي للمب��ادرة املالي��ة لربنام��ج الأمم املتحدة للبيئة.

 10 .1مليارات دوالر أمريكـــي فـــي
ســنوات من التمويل المســتدام

امل�س��تقبلية مل�ص��ادر الطاق��ة
املتج��ددة يف مزي��ج الطاق��ة
امل�س��تقبلي يف املنطق��ة ،حت��ى
يف ظل انخفا�ض �أ�سعار النفط
الي��وم .وت�ؤك��د التقاري��ر �أن
الطلب على الطاقة يف املنطقة
ال ي��زال يتج��اوز العر���ض
ويدر���س ال��دور احلا�س��م ال��ذي
�س��ت�ؤديه امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة
يف االنتق��ال �إىل اقت�ص��اد
منخف���ض الكرب��ون.

�أعل��ن بن��ك �أبوظب��ي الوطن��ي ) 3(NBADيف يناي��ر  2016ع��ن التزام��ه
بتوف�ير قرو���ض وا�س��تثمارات وت�س��هيالت بقيم��ة  10ملي��ارات دوالر
�أمريكي ( 36 . 7مليار درهم) من التمويل على مدى ال�سنوات الع�شر
القادمة للم�شاريع امل�ستدامة بيئي ًا ،من �أجل مواكبة �أحدث التوجهات
اخل�ض��راء الت��ي و�ضعته��ا الرابط��ة الدولي��ة لأ�س��واق ر�أ���س امل��ال .وق��د
�أعط��ت ه��ذه اخلط��وة الأولوي��ة للأعم��ال التجاري��ة امل�س��تدامة ،وكان��ت
مبثاب��ة بي��ان للنواي��ا اال�س�تراتيجية للبنك.
وقد �س��لطت تقارير بنك �أبوظبي الوطني حول متويل م�س��تقبل الطاقة
يف عام��ي  2015و  2016عل��ى �ض��رورة حتدي��د مواق��ف قيادي��ة للأهمية

امل�صدرNBAD :

 .2إنشــاء مركز أبحاث إلدارة المياه
والنـظـــم اإليكـولـوجـيـــة
تت�س��م منطقة ال�ش��رق الأو�س��ط و�ش��مال �أفريقي��ا ()MENAمبحدودية
م��وارد املي��اه العذب��ة ،حي��ث تعت�بر حممي��ة وادي وريع��ة يف �إم��ارة
الفج�يرة �إح��دى املناط��ق الن��ادرة ج��د ًا يف دول��ة الإم��ارات م��ن حي��ث
وج��ود املي��اه العذب��ة عل��ى م��دار ال�س��نة .ويف �ش��راكة م��ع معه��د مراقب��ة
الأر���ض ( )EarthWatchوجمعي��ة الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون
مع ال�صندوق العاملي للحياة الفطرية ( ،)EWS-WWFقام بنك �أت�ش
�أ���س بي �س��ي ال�ش��رق الأو�س��ط ()HSBC MEبتمويل �إن�ش��اء �أول مركز
للبحوث والتعلم يف املنطقة .وتتمثل �أهدافه يف تثقيف وتوعية املجتمع
ح��ول ق�ضاي��ا املي��اه العذب��ة وامل��وارد ،و�إج��راء البح��وث الإيكولوجي��ة
للمي��اه العذب��ة ،وو�ض��ع ال�سيا�س��ات واللوائ��ح بن��ا ًء عل��ى املعرف��ة العلمي��ة
ذات ال�صل��ة .وم��ن املق��رر �أن ينته��ي الربنام��ج ال��ذي ا�س��تمر خم���س
�س��نوات يف مار���س  .2017وقد قام فرق التطوع من �أت���ش �أ���س بي �س��ي
من جميع �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بزيارة �إمارة
الفجرية كل �أ�سبوع للعمل جنبا �إىل جنب مع العلماء الدوليني يف جمع
البيان��ات ع��ن املي��اه ،وذل��ك مل��دة خم�س��ة �أ�ش��هر م��ن ال�س��نة ،لأك�ثر م��ن

امل�صدرHSBC :

�أربع �سنوات .وقد رحب مركز وريعة للبحوث والتعلم حتى الآن ب�أكرث
م��ن  600زائ��ر م��ن موظف��ي �أت���ش �أ���س ب��ي �س��ي والطلب��ة واملتطوع�ين
من منظمات خارجية ،مبا يف ذلك نائب الرئي���س التنفيذي الإقليمي
والر�ؤ�س��اء الإقليميني يف �أت���ش �أ���س بي �س��ي من خمتلف �أنحاء املنطقة
للح�ص��ول عل��ى خ�برة مدته��ا خم�س��ة �أي��ام .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ق��ام
املرك��ز بالعم��ل التطوع��ي لأك�ثر من � 12,000س��اعة.

 2مت �إن�شاء بنك �أبوظبي الأول ( )FABمن خالل دمج بنك �أبوظبي الوطني وبنك اخلليج الأول يف عام 2017
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 .3دمج االســتدامة في
العمليات األساســية
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 .4الحوافــز للمتعاملين
للتوجــه نحــو بيئــة خضراء

 .5التـوجـــه الرقـمـــي و الالورقــي
لتخضير وإشــراك الجيل الجديد
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 .6تعزيــز محــو األمية المالية
بيــــن العمـــاء والطــالب

 .7تزويد الشــباب بتجربة
الـعــالـــــم الحـقـيـقـــــي

()ENBDبرنام��ج "امل��ال الذك��ي"

�أطل��ق بن��ك الإم��ارات دب��ي الوطن��ي
يف �شهر نوفمرب  2016باعتباره جمال الرتكيز الرئي�سي لإ�سرتاتيجية
اال�س��تثمار الإجتماع��ي ،وه��و برنام��ج متع��دد الأوج��ه ملح��و الأمي��ة
املالي��ة يه��دف �إىل تثقي��ف ومتك�ين املوظف�ين والعم�لاء واملجتم��ع م��ن
�إدارة �إج��راءات التموي��ل ال�ش��خ�صي بفعالي��ة .وق��د �ش��ارك م��ا يق��رب
م��ن  1،000طال��ب م��ن خمتل��ف �أنح��اء الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف
برنامج "م�صريف ليوم واحد" وتعلموا كيف تقوم ال�صناعة امل�صرفية
بوظائفه��ا اليومي��ة وترجم��ة النظري��ة �إىل املعرف��ة العملي��ة .كم��ا �أطل��ق
البن��ك مب��ادرة �أخ��رى لت�ش��جيع الإدارة املالي��ة ال�س��ليمة واالدخ��ار
والإنف��اق الذك��ي والإقرا�ض واال�س��تثمار والتخطيط املايل عرب رعايته
ملوق��ع  ،Worthy.aeمرك��ز املحت��وى املتخ�ص���ص يف الإدارة املالي��ة
ال�س��ليمة عل��ى الإنرتن��ت ،وذل��ك يف �إط��ار التزام��ه مبفه��وم امل�س��ؤولية
امل�صرفي��ة ال��ذي ينتهج��ه البن��ك.
وقام بنك �أت���ش �أ���س بي �س��ي ال�ش��رق الأو�س��ط ()HSBC MEب�إن�ش��اء
�أول غرف��ة ت��داول تفاعلي��ة ( )ITRيف املنطق��ة يف اجلامع��ة الأمريكي��ة
يف ال�ش��ارقة ( ،)AUSوه��ي بيئ��ة تعليمي��ة متقدم��ة تقني��ا تتكون من 24
مقع��د وم�صمم��ة لتك��ون من�ص��ة ت��داول منوذجي��ة كم��ا ه��ي يف البنوك،
مب��ا يف ذل��ك نف���س مناذج اخلال�ص��ات احلية والربجميات ال�صناعية
و�أدوات التحلي��ل.
والغر���ض الرئي�س��ي م��ن  ITRه��و �س��د الفج��وة ب�ين النظري��ة واملمار�س��ة
بحي��ث ميك��ن للط�لاب اال�س��تعداد ملواجهة التحدي��ات يف مكان العمل.
كما يت�ضمن الربنامج تبادل املعرفة على �شكل �إر�شادات وحما�ضرات
م��ن متطوع��ي البن��ك ،مب��ا فيهم امل��دراء الكبار والتج��ار والآخرون من
اخلرباء املاليني.
من��ذ �إط�لاق  ITRيف ع��ام  ،2016ا�س��تخدم �أك�ثر م��ن  400طال��ب ه��ذه
الو�س��يلة الإبداعي��ة لإمت��ام مهامه��م اجلامعي��ة ومتطلب��ات ال��دورات
املختلف��ة حي��ث ي�ش��مل ه��ذا النظ��ام ثم��اين دورات للمرحل��ة اجلامعي��ة
والدرا�سات العليا ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سا�سيات اجلامعية ،مثل ال�صفوف
والبحوث و�إ�صدار ال�ش��هادات .كما جرت م�س��ابقة جتارية حتى يتمكن
الطالب من تعزيز و�إظهار مهاراتهم التجارية ،حيث �شارك بامل�سابقة
 41طالب��ا يتدوال��ون بع�ضه��م بع�ض��ا با�س��تخدام برنام��ج حم��اكاة �س��وق
الت��داول عل��ى �أ�سا���س طريقة القيم��ة املعر�ضة للخطر.
و�أطلق��ت دني��ا برنام��ج دني��ا ال�ست�ش��ارات الدي��ون يف ع��ام
مل�س��اعدة جمي��ع املقرت�ض�ين يف دول��ة الإم��ارات بغ���ض النظ��ر ع��ن
عالقتهم بدنيا ومتكينهم من �إدارة ديونهم ب�شكل �أكرث فعالية لتجنب
2016
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الدي��ون املفرط��ة .كم��ا يت��م تق��دمي ور���ش العم��ل لأ�صح��اب الدي��ون
املفرط��ة لتوف�ير �س��بل لتخفي���ض التزاماته��م ال�ش��هرية �إىل م�س��تويات
معقول��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل جل�س��ات منتظم��ة يف مواق��ع متع��ددة لتوف�ير
�س��هولة الو�ص��ول ،ومراك��ز م�س��اعدة خم�ص�ص��ة بالربي��د الإلك�تروين
والر�س��ائل الن�صي��ة الق�ص�يرة ( )SMSلتوف�ير التوجي��ه امل�س��تمر.
ق��ام بن��ك �أبوظب��ي الوطن��ي ()NBADب�إج��راء اختب��ار جتريب��ي
لأكادميي��ة بن��ك �أبوظب��ي الوطن��ي للم�ش��اريع ال�صغ�يرة واملتو�س��طة
( )SMEم��ن �س��بتمرب  2015حت��ى �أبري��ل  2016ملعاجل��ة اثن�ين م��ن
�أه��م املتطلب��ات يف عملي��ة ت�س��هيل احل�صول على ر�أ���س املال للأعمال
وبن��اء امله��ارات للأعم��ال التجاري��ة ،حي��ث مت تق��دمي ور���ش عمل لبناء
امله��ارات م��ن قب��ل املنظم��ات االحرتافية م��ع تغطية املوا�ضي��ع التالية:
•كيف جتعل عملك قاب ًال للتداول.
•فهم وتنفيذ مبادئ املحا�سبة
•فهم حوكمة ال�شركات
•�أ�ساليب الت�سويق الفعالة
•حتقيق مهارات القيادة يف خدمة العمالء
وبل��غ �إجم��ايل ع��دد امل�ش��اركني يف ور���ش العم��ل اخلم���س يف املرحل��ة
التجريبي��ة  542م�ش��اركا.

�أطلق��ت دني��ا للتموي��ل برنام��ج دني��ا لق��ادة �أعم��ال امل�س��تقبل لل�ش��باب
به��دف �إع��داد جمموع��ة م��ن ال�ش��باب الطم��وح بامله��ارات واملعرف��ة
الالزم��ة لي�صبح��وا ق��ادة الأعم��ال التجاري��ة يف امل�س��تقبل .وخ�لال
الربنام��ج ،ا�س��تطاع الط�لاب ،الذي��ن مت اختياره��م م��ن املدار���س
الثانوي��ة واجلامع��ات ،الإمل��ام بكاف��ة اجلوان��ب املتعلقة بكيفية ت�أ�سي���س
وتطوي��ر وقي��ادة ال�ش��ركات� ،إىل جان��ب اكت�س��ابهم مه��ارات رئي�س��ة
�أخرى يف تطوير الأعمال ،مثل حتديد واال�ستفادة من فر�ص الأعمال
اجلدي��دة ،والتع� ّرف �إىل كيفي��ة ا�س��تغالل املوارد ب�ش��كل ف ّع��ال ،والعمل
كفري��ق مهن��ي متخ�ص���ص ،وفه��م �أهمي��ة االبت��كار و�أخالقي��ات العم��ل.
ووف��ر الربنام��ج ،وال��ذي ا�س��ت�ضافته دني��ا للتموي��ل يف مكاتبه��ا يف
منطق��ة دب��ي للتعهي��د� ،أ�س��اليب تعلي��م حتفيزي��ة وتفاعلي��ة متنوع��ة.
وح�ص��ل الربنام��ج املج��اين ال��ذي مت اطالق��ه للم��رة الأوىل يف الع��ام
 2013عل��ى عالم��ة "دب��ي للوق��ف" م��ن مرك��ز حمم��د ب��ن را�ش��د العامل��ي
ال�ست�ش��ارات الوق��ف والهب��ة ،وه��و �أح��د مب��ادرات حمم��د ب��ن را�ش��د
العاملي��ة ،وذل��ك تقدي��را مل�س��اهمة �ش��ركة دني��ا املجتمعي��ة كنم��وذج
يحت��ذى ب��ه يف القط��اع اخلا���ص مم��ا ي�ؤك��د عل��ى ال��دور املح��وري ال��ذي
يلعب��ه الربنام��ج يف دع��م املجتم��ع وتلبي��ة متطلبات��ه.
يف يولي��و � ،2015أعل��ن بن��ك الفج�يرة الوطني( )NBFعن ا�س��ت�ضافته
برنام��ج  ،NBF GenNextوه��و برنام��ج ري��ادي يه��دف �إىل م�س��اعدة
�أبن��اء املتعامل�ين م��ع البن��ك م��ن ال�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات عل��ى تطوي��ر
مهاراته��م يف جم��ال الأعم��ال ال�س��تالم منا�ص��ب �إداري��ة يف امل�ؤ�س�س��ات
العائلي��ة اخلا�ص��ة به��م .و�س��ي�ضم الربنام��ج ه��ذا الع��ام  20م�ش��ارك ًا يف
قمة تدوم �أ�س��بوع ًا.
ويه��دف الربنام��ج �إىل �إط�لاع امل�ش��اركني عل��ى مب��ادئ الإدارة
واخلدمات املالية الأ�سا�سية التي ترتاوح من حتديد عوائد امل�ساهمني
�إىل �إع��داد ا�س�تراتيجيات التموي��ل املالئم��ة ل�ش��ركاتهم.
و�س��وف تق��دم �إدارة بن��ك الفج�يرة الوطن��ي جمموع��ة م��ن الن�صائ��ح
ح��ول كيفي��ة �إدارة امل�ؤ�س�س��ة بنجاح واحلف��اظ عليها للأجيال القادمة.
وقد �أ�صبحت هذه املبادرة برناجم ًا �س��نوي ًا للتفاعل مع العمالء �صمم
ليتنا�س��ب م��ع خمتل��ف احتياج��ات التخطي��ط للتعاق��ب الوظيف��ي ل��دى
متعامل��ي البنك من امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات.
�أطل��ق بن��ك «ات���ش ا���س ب��ي �س��ي» ال�ش��رق الأو�س��ط املح��دود واملجل���س
الثق��ايف الربيط��اين برنام��ج املدار���س اجلدي��د «تق � َّدم» يه��دف �إىل
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تعزي��ز تطلع��ات ال�ش��باب ورف��ع م�س��توى الثق��ة واالعت��داد بالنف���س.
و�سيعمل الربنامج على اجلمع بني التعلم على الإنرتنت وتقدمي ور�ش
عم��ل تطبيقي��ة قائم��ة عل��ى التفاع��ل ب�ين املدر�س�ين وامل�ش��اركني؛ ويف
خت��ام الربنام��ج� ،س��تقام م�س��ابقة �ش��ائقة داخ��ل املدار���س.
�إن توج��ه برنام��ج " َت َق � َّدم’ " ‘Taqaddamبتزوي��د ال�ش��باب يف �س��ن
 15و ،16يف ت�س��ع دول يف منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط و�ش��مال افريقي��ا،
مب��ا يحتاجون��ه من مهارات م�س��تدمية لتحقيق جناح �أكرب و�إعدادهم
ب�ص��ورة �أف�ض��ل لالنتق��ال م��ن احلي��اة املدر�س��ية �إىل احلي��اة الرا�ش��دة
والنتق��اء م��ا �س� ُيطرح �أمامهم م��ن اختيارات.
وقامت �س��ت دول خمتلفة بامل�ش��اركة ،وهي البحرين وم�صر والكويت
ولبنان وقطر والإمارات العربية املتحدة ،يف ال�سنة التجريبية ملبادرة
(تق��دم )Taqaddam -الت��ي ت�ض��م  1234طالب��ا و  80معلم��ا م��ن 58
مدر�سة بال�شراكة مع الهيئات التعليمية املحلية .يف دولة الإمارات،مت
�إله��ام �أك�ثر م��ن  240طالب��ا م��ن  12مدر�س��ة للو�ص��ول �إىل م�س��توى
كف��اءات �ش��خ�صية �أعل��ى و ذل��ك مب�س��اعدة  29متطوعا من بنك �أت���ش
ا���س ب��ي �س��ي ال�ش��رق الأو�س��ط  . HSBCوا�س��ت�ضافت م�س��ابقة "�أف��كار
امل�س��تقبل" كج��زء م��ن املرحل��ة النهائي��ة م��ن الربنام��ج حي��ث ق��ام
الطالب بالعمل يف جمموعات لو�ضع فكرة مبتكرة تتناول التحديات
العاملي��ة الرئي�س��ية املتعلق��ة بالبيئ��ة وال�صح��ة �أو رفاهي��ة املجتمع.
ق��ام بن��ك امل�ش��رق بعم��ل برنام��ج (حت��رك  ) MOVE -بالتع��اون م��ع
مرك��ز رعاي��ة الفع��ل  Action Care Centreيف الف�ترة م��ا ب�ين فرباير
ويوني��و  .2016وق��د �س��اعدت ه��ذه املب��ادرة �أك�ثر م��ن  100طال��ب يف
ال�ص��ف احل��ادي ع�ش��ر الذين يدر�س��ون يف املدر�س��ة اخلريي��ة الأهلية،
لتطوي��ر مه��ارات التوا�ص��ل املهن��ي وال�ش��خ�صي واللغ��ة الإجنليزي��ة.
�إن تط��وع موظف��ي البن��ك يف جمي��ع ور���ش العم��ل ي��دل عل��ى دعمه��م
للط�لاب ،مم��ا �س��اعد الط�لاب عل��ى بن��اء ق��در �أعل��ى م��ن الثق��ة .ومت
توزي��ع ال�ش��هادات واجلوائ��ز للم�ش��اركني يف حفل تخ��رج �أقيم يف ختام
الربنام��ج.
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 .8المنح الدراســية للرواد الشــباب
اإلمــاراتـيـيـــن و رواد المسـتقـبــــل
وبف�ض��ل جن��اح برناجمه��ا لق��ادة الأعم��ال ال�ش��باب� ،أعلن��ت دني��ا يف
ع��ام  2015ع��ن برنام��ج دني��ا املن��ح الدرا�س��ية لل��رواد ال�ش��باب ال��ذي
ق��ام بتوزي��ع من��ح درا�س��ية بقيم��ة مايق��ارب  400،000دره��م �إمارات��ي
( 109،000دوالر �أمريك��ي) لتمك�ين العق��ول ال�ش��ابة والطموح��ة
وامل�ش��رقة يف دول��ة الإم��ارات  .وق��د �أت��اح برنام��ج دنيا للمنح الدرا�س��ية
لل��رواد ال�ش��باب الفر�ص��ة جلمي��ع الط�لاب ،ب��دء ًا م��ن مرحل��ة التعلي��م
م��ا قب��ل املدر�س��ة وحت��ى مرحل��ة التعلي��م اجلامع��ي وط�لاب الدكت��وراه،
للح�ص��ول عل��ى مبل��غ ت�ص��ل قيمت��ه �إىل  20.000دره��م ،وذل��ك لتغطية
الر�س��وم الدرا�س��ية للع��ام الدرا�س��ي  ،2015-2016وكان م��ن املق��رر �أن
تق��دم ه��ذه املنحة لع�ش��رين طالب ًا فق��ط ،ولكن نظر ًا للإقبال املتزايد،
مت �إ�ضافة ثمانية ع�شر طالب ًا لي�صل العدد الإجمايل للفائزين يف هذا
الربنام��ج �إىل  38طالب � ًا.
ق��ام بن��ك الفج�يرة الوطن��ي  NBFبت�أ�سي���س �ش��راكة ا�س�تراتيجية
م��ع كلي��ات التقني��ة العلي��ا ( )HCTيف الفج�يرة يف ع��ام  ،2013حي��ث
عر���ض البن��ك رعاي��ة وتدريب الطلب��ة الإماراتيني عل��ى مهن م�صرفية
بع��د التخ��رج .وته��دف ه��ذه املب��ادرة �إىل حتدي��د الط�لاب الواعدي��ن،
وتق��دمي امل�س��اعدة املالي��ة له��م لتعليمه��م ،و�إعداده��م للمه��ن يف جمال
اخلدم��ات املالي��ة .ويف ع��ام  ،2012ق��ام البن��ك بالت�برع �أي�ض��ا مببل��غ
 250،000دره��م ( 68،000دوالر �أمريك��ي) لدع��م برنامج امل�س��اعدات
املالية .ومت انفاق هذه الأموال على �ش��راء �أجهزة الكمبيوتر املحمولة
والأجه��زة اللوحي��ة للط�لاب الإماراتيني املحتاجني امل�س��جلني يف العام
الدرا�س��ي اجلديد.
يف �س��بتمرب � ،2016أعل��ن بن��ك ر�أ���س اخليم��ة الوطن��ي ()RBFع��ن
الربنامج الإداري «ارتقاء» لطرح  120وظيفة تقريب ًا للمواطنني خالل
عام  ،2016وذلك تطبيق ًا ل�سيا�سة التوطني يف البنك ،املوجهة لزيادة
ن�س��بة املواطن�ين ،حي��ث مت خ�لال الع��ام املا�ض��ي �أي�ض� ًا ،توظي��ف 120
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موطن� ًا ومواطن��ة  ،وق��ام البن��ك بتحدي��د وتطوي��ر امله��ارات القيادي��ة
ل��دى ال�ش��باب ،م��ع �إمكاني��ة عالي��ة ملواطن��ي دول��ة الإم��ارات� ،أن ينال��وا
منا�صب تنفيذية يف القطاع امل�صريف يف امل�ستقبل ،ت�شمل  10منا�صب
�إ�شرافية خ�صي�ص ًا لأف�ضلهم �أدا ًء �ضمن القطاع امل�صريف الإماراتي.
وعل��ى نط��اق �أو�س��ع ،وا�ص��ل البن��ك العمل با�س��تمرار على نح��و وثيق مع
العدي��د م��ن املنظم��ات املخت�ص��ة بالتنمي��ة الوطنية ،مب��ا يف ذلك هيئة
تنمي��ة وتوظي��ف املوارد الب�ش��رية الوطنية (تنمي��ة) ،برنامج الإمارات
لتطوي��ر الك��وادر الوطني��ة ،م��ن �أج��ل ا�س��تقطاب وتطوي��ر وا�س��تبقاء
املواه��ب م��ن الإماراتيني.
ترك��ز دني��ا ب�ش��كل خا���ص عل��ى الأولوي��ة الرئي�س��ية للدول��ة يف �ضم��ان
�أن ي�صب��ح املواطن��ون الإماراتي��ون رواد ًا يف امل�س��تقبل .وتقدم ال�ش��ركة
فر�ص��ا متنوع��ة يف �إط��ار برنام��ج ك��وادر دنيا لتطوير املواه��ب الوطنية
الإماراتي��ة �س��واء كموظف�ين ب��دوام كامل �أو دوام جزئ��ي ،ومتت رعاية
العدي��د م��ن املديري��ن الوطني�ين ذوي الإمكان��ات العالي��ة للإم��ارات
العربية املتحدة من �أجل برنامج التنمية املت�سارعة ملدة ثالثة �أ�سابيع
للح�ص��ول عل��ى املهارات الإدارية الرئي�س��ية وبرامج التنمية التنفيذية
املماثل��ة الت��ي �أجرته��ا مدر�س��ة ب��وث ( )Boothللأعم��ال يف جامع��ة
�ش��يكاغو .و يوف��ر برنام��ج ك��وادر دني��ا فر�ص��ة فري��دة ملواطن��ي دول��ة
الإم��ارات للتعل��م والنم��و املهن��ي حت��ت �أجنح��ة �أحد مقدم��ي اخلدمات
املالي��ة الرائدة.

امل�صدرRAKBANK :

 .9مد يد العون وتحســين
فــرص وصــول المحتاجين
وكان لبنك االحتاد الوطني ( )UNBدور ف ّعال يف دعم مبادرة بريق
الأم��ل ()Ray of Hopeالت��ي تعن��ي بتوفي��ز منتج��ات ط��ب الأ�س��نان
والنظافة ال�شخ�صية والبطانيات ل�سكان جممعات العمال ،وذلك من
خالل تطوع موظفي البنك لزيارة جممعات العمال لتوزيع املنتجات.
كم��ا ق��ام البن��ك �أي�ض��ا برعاي��ة م�ش��روع النداء الإن�س��اين ال��دويل الذي
يه��دف �إىل توف�ير الإغاث��ة للأ�س��ر املحتاج��ة يف دول��ة الإم��ارات م��ن
خ�لال تزويده��ا بالإحتياج��ات الأ�سا�س��ية .ودعم��ت املب��ادرة  68عائل��ة
يف عجمان و�أم القيوين ور�أ�س اخليمة من خالل توفري املواد الالزمة
لف�ص��ل ال�صي��ف ،مث��ل مكيف��ات اله��واء والثالج��ات .وبلغ��ت ميزاني��ة
اال�ستثمار املجتمعي للبنك ما يعادل (  3.3مليون درهم) 900.000
دوالر �أمريكي ) يف عام � ،2014أي ما ن�سبته  ٪0.16من ن�سبة الأرباح
قب��ل خ�صم ال�ضريبة.
تعق��د حمل��ة “�س��اعدنا عل��ى م�س��اعدة الآخري��ن”(Help us Help
)Othersالتابع��ة لبن��ك �إت���ش �إ���س ب��ي �س��ي ال�ش��رق الأو�س��ط (HSBC
)MEالتي تنظم �سنويا كجزء من احتفاالت �شهر رم�ضان بالتعاون مع
 27جمعية خريية تقدم م�شاريع منف�صلة يف ثمانية بلدان خمتلفة يف

منطقة ال�ش��رق الأو�س��ط و�ش��مال �أفريقيا با�س��تخدام النظام امل�صريف
اخلا���ص بالبن��ك �أمان��ة (�أم��وال م��ن املنتج��ات املتوافق��ة م��ع ال�ش��ريعة
الإ�س�لامية) والتربع��ات ومتوي��ل بن��ك �إت���ش �إ���س ب��ي �س��ي .وم��ن خالل
هذه احلملة ،قام بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ب�إطالق م�شروع يعترب واحد ًا
من �أكرب امل�ش��اريع التي تقودها �أي م�ؤ�س�س��ة مالية ،حيث مت بذل �أكرث
م��ن � 30،000س��اعة عم��ل تطوعي��ة مل�س��اعدة املجموع��ات ال�ضعيف��ة يف
جمتمعاته��م املحلي��ة مب��ا يف ذل��ك الأطف��ال املت�ضرري��ن م��ن الكوارث و
الأيت��ام والعم��ال املهاجرين وامل�س��نني و الأ�س��ر ذات دخ��ل �أقل (الدخل
املنخف�ض).
وبالن�س��بة لأح��د امل�ش��اريع� ،أق��ام بن��ك بن��ك �إت���ش �إ���س ب��ي �س��ي ال�ش��رق
الأو�س��ط �أك�بر معر���ض يف �س��وق رم�ض��اين (Ramadan Market
 )Fairم��ن نوع��ه يف الدول��ة ،حي��ث �أتيح��ت الفر�ص��ة للعم��ال الذك��ور
والوافدين اال�س��تمتاع بيوم الت�س��وق املجاين واختيار جمموعة متنوعة
م��ن العنا�ص��ر بن��ا ًء عل��ى احتياجاته��م .كم��ا �أتيح��ت فر�ص��ة للعم��ال
باحل�ص��ول عل��ى فحو�ص��ات طبي��ة جماني��ة وامل�ش��اركة يف ع��دد م��ن
الألع��اب الرتفيهي��ة .ويف الي��وم الت��ايل ،قام متطوعو �إت���ش �إ���س بي �س��ي
ال�ش��رق الأو�س��ط و�أ�سرهم بتعبئة الهدايا املتبقية له�ؤالء العمال الذين
كان��وا يقيم��ون خ��ارج دب��ي .ويف املجم��وع� ،ش��ارك �أكرث م��ن  200متطوع
يف هذا املعر�ض ،ومت تو�صيل املعونات �إىل  2500عامل يف جميع �أنحاء

امل�صدر :بنك الإمارات دبي الوطني
دول��ة الإم��ارات� .أعل��ن بن��ك الإم��ارات دب��ي الوطن��ي يف �أكتوب��ر 2015

ع��ن الت��زام ا�س�تراتيجي طوي��ل الأم��د للأ�ش��خا�ص ذوي االحتياج��ات
اخلا�ص��ة ،حت��ت �ش��عار مع � ًا ب�لا ح��دود (.)Together Limitless
واله��دف م��ن ه��ذا امل�ش��روع ه��و امل�س��اعدة يف �إيج��اد ع��امل ال توج��د
في��ه عراقي��ل �أم��ام ذوي الإعاق��ة وبحي��ث ل��ن يق��ف �أي �ش��يء يف وج��ه
حتقيقه��م لأحالمه��م و�أهدافه��م وتط ّلعاته��م.

ويف ع��ام � ،2016أ�ص��در البن��ك تقري��ر ًا بعن��وان الع��ادات امل�صرفي��ة
ل��ذوي الإحتياج��ات اخلا�ص��ة يف دول��ة الإمارات بالتعاون مع �إيب�سو���س
 Ipsosوامليدان امل�ستدام  .Sustainable Squareوقد كانت خمرجات
نتائ��ج التقري��ر م��ن منظ��ور البن��ك �إىل �أن ذوي الإحتياج��ات اخلا�ص��ة
�أ�صيبوا بالإحباط من جتربة عمالئهم ،مبا يتجاوز �إمكانية الو�صول
امل��ادي الب�س��يط .وبع��د ذل��ك ،ق��ام البن��ك بتزوي��د موظفي��ه بالتدري��ب
عل��ى �آداب الإعاق��ة ،و�أدى �إىل ترقي��ة خم�س��ة فروع �إىل "فروع �صديقة
للإعاق��ة" ع��ن طري��ق �إع��ادة التهيئ��ة لإمكاني��ة التنق��ل و�إدراج مي��زات
للب�ص��راء (املعاق�ين ب�صريا).
�أطل��ق بن��ك ر�أ���س اخليم��ة الوطني ()RBFبرنام��ج "اندماج" يف مطلع
عام  ،2016مب�ساعدة (�سن�سي�شن �ستي�شان) وهو مركز عالج خا�ص
متع��دد التخ�ص�ص��ات يق��دم خدم��ات للط�لاب ذوي االحتياج��ات
اخلا�ص��ة والتحدي��ات التنموي��ة .وبرنام��ج اندم��اج ه��و برنام��ج مبن��ي
عل��ى خ�برات العم��ل ال��ذي يوف��ر فر�صة فري��دة للتعلم املهن��ي والتنمية
ال�ش��خ�صية للط�لاب واخلريج�ين ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة.
(RAK

كم��ا يدع��م البن��ك من��ذ ت�أ�سي�س��ه مرك��ز ر�أ���س اخليمة للتوح��د
)Autism Centreالذي يوفر برامج �إعادة ت�أهيل الأطفال امل�صابني
بالتوح��د يف ر�أ���س اخليم��ة وعجم��ان والفج�يرة و�أم القيوي��ن ،ويهيئهم
لاللتحاق باملدار���س النظامية (متى ما �أمكن ذلك).
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 .10منصــات مصرفيــة لجمع التبرعات
�أب��رم بن��ك الفج�يرة الوطن��ي (�)RBFش��راكة م��ع جمعي��ة الإم��ارات
للحي��اة الفطري��ة بالتع��اون م��ع ال�صن��دوق العامل��ي ل�ص��ون الطبيع��ة
( ،)EWS-WWFومبوج��ب ه��ذه ال�ش��راكة ،ي�س��تخدم البن��ك �ش��بكة
�ص ّرافات��ه الآلي��ة لن�ش��ر التوعي��ة به��دف احلف��اظ عل��ى وادي الوريع��ة،
وذل��ك م��ن خ�لال ت�ش��جيع العم�لاء عل��ى امل�س��اهمة بدره��م واح��د ك ّلم��ا
�س��حبوا الأم��وال م��ن ال�ص ّراف��ات الآلية التابعة للبنكُ .ي�ش��ار �إىل �أنّ هذه
امل�ساهمات طوعية بالكامل و�ستظهر يف الر�صيد النهائي على �إي�صاالت
ال�ص ّرافات الآلية بعد كل عملية �سحب للأموال ،و كذلك على ك�شوفات
احل�س��ابات ال�ص��ادرة للعم�لاء يف �آخ��ر كل �ش��هر.
يق��دم بن��ك الإم��ارات دب��ي الوطن��ي ()NBDيف خدمات��ه ،مثل اخلدمات
امل�صرفي��ة ع�بر الإنرتنت وتطبيقات الهاتف املتحرك ،مل�س��اعدة �ش��ركاء
املعتمدي��ن جلم��ع التربع��ات يف الإم��ارات ،بحي��ث ميك��ن للعم�لاء
ا�س��تخدام مي��زة "�أرغ��ب يف الت�برع" على قنوات التوا�ص��ل االجتماعي� ،أو
النق��ر عل��ى زر "�أعجبن��ي) " (Likeليتي��ح لهم التربع دون عناء للأ�س��باب
التي يهتمون بها� .أي�ضا ،ميكن للعمالء التربع باملال لدعم الأطفال ذوي
الإحتياج��ات اخلا�ص��ة من خالل ا�س��تخدام نقاطه��م الإيجابية
" بل�س بوينت�س" غري امل�ستخدمة من بطاقات االئتمان املختارة.
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الفصل الثاني:
التقــدم المحرز لتنفيذ
األجندة الخضراءللدولة

نظ��ر ًا للنم��و املتوق��ع يف ع��دد ال�س��كان والطل��ب املتزاي��د عل��ى الطاق��ة
وامل��وارد يف الدول��ة ،فم��ن الوا�ض��ح �أن طم��وح دول��ة الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة لتحقي��ق املزي��د م��ن النم��و االقت�ص��ادي و�أمن��اط احلي��اة عالية
اجل��ودة ل��ن يت��م تلبيته��ا بب�س��اطة ع��ن طري��ق تك��رار من��وذج التنمي��ة
التقليدي��ة .ولك��ن ال ب��د م��ن البح��ث ع��ن بدي��ل لإدارة التطلع��ات
االقت�صادي��ة وال�تراث الطبيع��ي للب�لاد حي��ث مت و�ض��ع خط��ة التنمي��ة
امل�س��تدامة يف الت�صمي��م عل��ى تنمي��ة دول��ة الإم��ارات  .وه��ذا بح��د ذاته
ي�ش��كل حتدي� ًا كب�ير ًا ،غ�ير �أن ر�أ���س امل��ال الب�ش��ري والق��درة االبتكاري��ة
والقي��ادة التقني��ة الت��ي تت�س��م به��ا دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
�ست�س��اعد يف حتقي��ق ه��ذا التح��ول اجل��ذري يف العق��ود املقبل��ة.

وم��ن املتوق��ع �أي�ض��ا �أن ي�س��فر اجله��د املت�س��ارع لف�ص��ل الأث��ر البيئ��ي
عن النمو االقت�صادي عن مزايا تناف�سية جديدة وفر�ص عمل جديدة
للبل��د .ويق��دم ه��ذا الف�ص��ل ملح��ة عام��ة ع��ن خط��ة العم��ل للتح��ول نحو
الإقت�ص��اد الأخ�ض��ر يف الدول��ة ،والأجن��دة اخل�ض��راء بدول��ة الإم��ارات
 ،2030-2015ال��ذي �أطل��ق يف ع��ام  ،2015ويق��دم تقاري��ر ع��ن التق��دم
املحرز يف ال�سنة الأوىل من تنفيذه ،ف�ضال عن �إبراز مبادرات برنامج
الأجندةاخل�ض��راء .
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لمحــة عن األجندة الخضراء
و�ضع��ت الأجن��دة الوطني��ة لر�ؤي��ة الإم��ارات  ،2021ع��دة م�ؤ�ش��رات
ل�ضمان التنمية امل�ستدامة للبيئة وزيادة كفاءة موارد الطاقة التقليدية
واجلديدة .كما عملت احلكومات املحلية يف دولة الإمارات على تفعيل
ع��دة خط��ط وا�س�تراتيجيات ت�س��اعد يف حتقيق ر�ؤية الإم��ارات يف هذا
ال�صدد.
وبن��ا ًء عل��ى ر�ؤي��ة الإم��ارات � ،2021أطل��ق �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ
حممد بن را�ش��د �آل مكتوم ،نائب رئي���س الدولة رئي���س جمل���س الوزراء
حاك��م دب��ي (رع��اه اهلل) ،ا�س�تراتيجية االم��ارات للتنمي��ة اخل�ض��راء
حت��ت �ش��عار "اقت�ص��اد �أخ�ض��ر لتنمي��ة م�س��تدامة" يف يناي��ر  .2012من
خ�لال ه��ذا الق��رار� ،أعلن��ت دول��ة االمارات العربية عزمه��ا على تعزيز
الق��درة التناف�س��ية وامل�س��تدامة جله��ود التنمي��ة الوطني��ة واحلف��اظ

الحوكمــة من أجل تنفيذ
األجـــنـــــــــدة الـخـضـــــــــراء
مت �إن�ش��اء جمل���س الإم��ارات للتنمي��ة اخل�ض��راء ()EGDCللتن�س��يق
والإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ الأجن��دة اخل�ض��راء و�ضم��ان التع��اون الفع��ال
ب�ين ال�س��لطات االحتادي��ة واملحلي��ة وكذل��ك �أ�صح��اب امل�صلح��ة.
وبحل��ول �س��بتمرب � ،2015أن�ش��ئت خم���س جل��ان متا�ش��ي ًا م��ع الأه��داف
اال�س�تراتيجية للأجن��دة ،ترت�أ���س كل منه��ا وزارة احتادي��ة وت�ض��م يف
ع�ضويته��ا ال��وزارات املعني��ة وال�س��لطات املحلي��ة و�أ�صح��اب امل�صلح��ة.
ولتحدي��د ومواءم��ة املب��ادرات القائم��ة وحتلي��ل الفج��وات يف تل��ك
املب��ادرات ،قدم��ت كل جلن��ة يف اجتماعه��ا يف دي�س��مرب  2015قائم��ة
باملب��ادرات الت��ي من �ش��أنها �أن تدع��م تنفيذ برامج الأجندة اخل�ضراء
والربام��ج الفرعي��ة ،ومت��ت املوافق��ة عليه��ا .ومت حتدي��د جمموع��ة م��ن
 96مب��ادرة ،و�أ�ص��در املجل���س توجيه��ات �إىل اللج��ان لو�ضع خطط عمل
مف�صل��ة لتنفي��ذ ه��ذه املب��ادرات و�إدماجه��ا يف دورة امليزاني��ة املقبل��ة.
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عل��ى بيئته��ا للأجي��ال القادم��ة ،م��ع الطم��وح لت�صب��ح (مرك��زا عاملي��ا
ومنوذج��ا ناجح��ا) للتنمي��ة امل�س��تدامة .ومت حتدي��د �س��تة م�س��ارات
ا�س�تراتيجية،هي :الطاق��ة اخل�ض��راء ،اال�س��تثمار الأخ�ض��ر ،املدين��ة
اخل�ض��راء ،التغ�ير املناخ��ي ،احلياة اخل�ض��راء والتقني��ات اخل�ضراء.
وم��ن خ�لال عملي��ة وا�س��عة النط��اق ا�س��تمرت عل��ى م��دى عام لإ�ش��راك
�أ�صحاب امل�صلحة والت�ش��اور ،مت و�ضع خطة �ش��املة لتنفيذ �إجراءات
االقت�صاد الأخ�ضر ،وجرى اعتمادها من قبل جمل�س الوزراء يف يناير
 2015لتمثل الأجندة اخل�ضراء  .2030ومتا�شيا مع ر�ؤية  2021وخطة
التنمية طويلة الأجل لكل �إمارة ،مت و�ضع خم�سة �أهداف ا�سرتاتيجية
و  12برناجم��ا رئي�س��ي ًا يف �إط��ار الأجن��دة اخل�ضراء .وقد �صممت هذه
الأه��داف والربام��ج لتغط��ي جمي��ع اجلوان��ب الرئي�س��ية لالنتق��ال نح��و
االقت�صاد الأخ�ضر  -كما هو مو�ضح بال�ش��كل �أدناه.

ويف �أعق��اب التعدي��ل ال��وزاري ال��ذي �ش��هدته الدول��ة و�إن�ش��اء وزارة
التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة يف فرباي��ر  ،2016مت �إلغ��اء جمل���س الإم��ارات
للتنمي��ة اخل�ض��راء ونق��ل مهام��ه واخت�صا�صاته اىل جمل���س الإمارات
للتغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة ،ال��ذي �أعل��ن ر�س��مي ًا ع��ن ت�ش��كيله يف �س��بتمرب
 .2016ويرت�أ���س املجل���س اجلدي��د مع��ايل الدكت��ور ث��اين ب��ن �أحم��د
الزي��ودي ،وزي��ر التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة ،وي�ض��م املجل���س  26ع�ض��و ًا
ميثل��ون احلكوم��ات االحتادي��ة واملحلي��ة والقط��اع اخلا���ص
(االطالع على �صفحة رقم .)32
ومت عق��د االجتم��اع الأول للمجل���س يف يناي��ر  ،2017حي��ث اتف��ق
الأع�ض��اء عل��ى ت�ش��كيل �أرب��ع جل��ان يف �إط��ار املجل���س :جلن��ة التغ�ير
املناخ��ي والتنمي��ة اخل�ض��راء ،جلن��ة البيئ��ة ،جلن��ة التوعي��ة والتثقيف،
جلن��ة العم��ل البل��دي .و�ست�ش��رف على تنفيذ الأجن��دة اخل�ضراء جلنة
التغ�ير املناخ��ي والتنمي��ة اخل�ض��راء ،الت��ي �ست�ش��رف �أي�ض��ا على تنفيذ
اخلط��ة الوطني��ة للتغ�ير املناخ��ي.

هيكل الأجندة اخل�ضراء لدولة الإمارات 2030-2015

لقد مت تق�سيم الربامج االثنى ع�شر �إىل  31برناجم ًا فرعي ًا حمدد ًا .والربامج الفرعية تت�ضمن
الإجراءات التي اقرتحت واملتفق عليها من قبل اجلهات املعنية خالل عملية الت�شاور.
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عضــويـــة مجـلــس اإلمــارات
للتغـيـــــر المنــاخــــــي والبيـئـــة
(اعتبــارا من  15مارس )2017

الرئيس

ممثلون من
الحكومة
االتحادية

معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي
وزيــــر التغيــــر المنـــاخــــي والبـيـئــــة

ممثلون عن
القطاع
الخاص

�سعادة يعقوب احلو�سني،
م�ساعد وزير �ش�ؤون املنظمات
الدولية بوزارة اخلارجية

�سعادة عبداهلل ال�شام�سي،
وكيل الوزارة امل�ساعد لل�ش�ؤون
ال�صناعية بوزارة االقت�صاد

�سعادة �إبراهيم الوهابي،
وكيل الوزارة امل�ساعد للأ�شغال،
وزارة تنمية البنية التحتية

�سعادة خالد علي الب�ستاين،
وكيل الوزارة امل�ساعد للعالقات
املالية الدولية بوزارة املالية

ممثلون عن
الحكومات
المحلية

�سعادة فاطمة الفورة ال�شام�سي،
وكيل الوزارة امل�ساعد للكهرباء والطاقة النظيفة
و�ش�ؤون املياه املحالة ،وزارة الطاقة

عي�سى عبداهلل الغرير،
رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة الغرير للموارد

علي �آل �سلوم ،
الرئي�س التنفيذي،
ماي�سرتو ال�شركات

عبد ال�سالم املرزوقي،
مدير عام م�ؤ�س�سة
خلف �أحمد احلبتور

�إبراهيم الزعبي،
رئي�س اال�ستدامة،
ماجد الفطيم العقارية

مي �إبراهيم بوجميد،
رئي�س املجموعة ،الت�سويق
واالت�صاالت امل�ؤ�س�سية،
بنك �أبوظبي الوطني

�أحمد عبد اجلليل
عبد الرحمن البلوكي،
الرئي�س التنفيذي،
�إدارة الغابات براري

إحـــراز التـقـــدم الفعـــال مــن خــالل 96
مبادرة من مبادرات األجندة الخضراء

وكم��ا مت ذك��ره �س��ابق ًا ،ب��د�أ تنفي��ذ الأجن��دة اخل�ض��راء لدول��ة الإمارات
م��ن خ�لال  96مب��ادرة وفق��ا للأه��داف اال�س�تراتيجية اخلم�س��ة
للربنامج ،ومن خالل اثنى ع�شر برناجما .ويقدم هذا الف�صل عر�ض ًا

 .1اقتصــاد معرفي
تــنـــــــافــســـــــــي

تف�صيلي� ًا ع��ن التق��دم ال��ذي �أحرزت��ه كل مب��ادرة يف ال�س��نة الأوىل يف
تنفيذ الأجندة اخل�ضراء كما ن�صت الأهداف اخلم�سة .وي�سلط هذا
الق�س��م ال�ض��وء �أي�ض� ًا عل��ى الأن�ش��طة الرئي�س��ية الت��ي �أجري��ت �أ�سا�س� ًا
خ�لال ع��ام  2016والت��ي �س��اهمت يف النهو���ض بالأجن��دة اخل�ض��راء.

التقدم املحرز
يف املبادرات

برنامج الأجندة
اخل�ضراء

داليا املثنى،
الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة جرنال �إلكرتيك اخلليج
�سعادة رزان خليفة املبارك,
الأمني العام ،هيئة البيئة � -أبوظبي

�سعادة خليفة حممد املزروعي,
وكيل دائرة ال�شئون البلدية والنقل� ،أبوظبي

�سعادة ح�سني نا�صر لوتاه,
مدير عام بلدية دبي

�سعادة �أحمد بطي املحريبي,
الأمني العام للمجل�س الأعلى للطاقة يف دبي

�سعادة �سامل حممد النقبي,
رئي�س دائرة ال�ش�ؤون البلدية والزراعة ،ال�شارقة
�سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي,
مدير عام دائرة البلدية والتخطيط ،عجمان
�سعادة منذر حممد بن �شكر الزعابي,
مدير عام بلدية ر�أ�س اخليمة

�سعادة هناء �سيف ال�سويدي,
رئي�س هيئة البيئة واملحميات ،ال�شارقة
�سعادة حممد �سيف االفخم,
مدير عام بلدية الفجرية
�سعادة عبيد �سلطان طوير�ش,
املدير العام بالوكالة ،بلدية �أم القيوين

�سعادة يو�سف جا�سم املن�صوري,
نائب مدير �إدارة التخطيط وامل�سح ب�أم القيوين

�سعادة ح�سن �سامل اليماحي,
املدير العام ،بلدية دبا ،الفجرية

�سعادة خالد معني احلو�سني,
املدير التنفيذي ،قطاع ال�صحة العامة والبيئة،
دائرة البلدية والتخطيط ،عجمان

�سعادة �سيف حممد الغي�ص,
املدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية،
ر�أ�س اخليمة

الربنامج الوطني
لالبتكار الأخ�ضر

األشخاص
ذو الخبرة
الدائمة
�سعادة فار�س عبيد الظاهري،
ممثل هيئة �أبوظبي للطاقة
�سعادة �أحمد حممد �أحمد احلمادي،
ع�ضو املجل�س التنفيذي واملدير العام ،دائرة
الأ�شغال العامة واخلدمات ،ر�أ�س اخليمة

مبادرة الأجندةاخل�ضراء
ترخي�ص وتدريب برنامج التدريب
املهني الأخ�ضر

املنح الدرا�سية للمجاالت البيئية
يف التعليم العايل

متويل الدرا�سات والبحوث املتعلقة
بالتخ�ص�صات اخل�ضراء

مبادرات البحوث التي تعزز ظهور
اقت�صاد �أخ�ضر قائم على املعرفة

برنامج التنويع
االقت�صادي الأخ�ضر

مبادرة الأجندةاخل�ضراء
حوافز لتعزيز الت�صنيع الأخ�ضر
�إدراج الرتكيز على ال�صناعات اخل�ضراء
يف ا�سرتاتيجيات التنمية ال�صناعية
برنامج متويل ال�صناعات اخل�ضراء

الربنامج الوطني لتوعية وتثقيف
ال�صناعات اخل�ضراء
و�ضع قواعد وم�ؤ�شرات وطنية ب�ش�أن
الت�صنيع الأخ�ضر
و�ضع �سيا�سات الإدارة املتكاملة
للنفايات ال�صناعية

املهند�سة مرمي علي البلو�شي،
مدير الدرا�سات البيئية،
الهيئة العامة للطريان املدين
33
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صنــدوق دبي األخضر بقيمة
 27مــليــــــار دوالر أمـــريـــكـــي

معهد م�صدر .امل�صدر :م�صدر

دمــج ثالثة جامعــات للتميز العالمي
واف��ق املجل���س التنفي��ذي لإمارة �أبوظب��ي يف �أكتوبر  ،2016على اقرتاح
�ض��م جامع��ة خليف��ة للعل��وم والتكنولوجي��ا والبح��وث ،ومعه��د م�ص��در
للعل��وم والتكنولوجي��ا ،واملعه��د الب�ترويل حت��ت مظل��ة جامع��ة واح��دة.
�س��يتم نق��ل الإدارات و�أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س م��ن امل�ؤ�س�س��ات الثالث،
وكذل��ك جميع حقوقه��م والتزاماتهم و�أ�صولهم وممتلكاتهم و�أموالهم
�إىل اجلامعة املوحدة .ويف فرباير � ،2017أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليف��ة ب��ن زاي��د �آل نهي��ان -رئي���س دول��ة االم��ارات العربي��ة املتح��دة،
ب�صفت��ه حاكم��ا لإم��ارة �أبوظب��ي ،ق��رار ًا بت�س��مية بدم��ج اجلامع��ات
الث�لاث يف جامع��ة واحدة با�س��م "جامع��ة خليفة للعلوم والتكنولوجيا".
اله��دف م��ن وراء عملي��ة الدم��ج ه��و �إن�ش��اء ال�ص��رح اجلامع��ي الأف�ض��ل
يف الع��امل ،حي��ث �أن ذل��ك ي�ؤك��د االهتم��ام البال��غ والدع��م الالحم��دود
للتعلي��م م��ن القي��ادة الر�ش��يدة ،واهتم��ام قي��ادة �أبوظب��ي ور�ؤيته��ا الت��ي
تق��وم عل��ى �أ�سا���س «التعلي��م �أو ًال» ،م�ش�ير ًا �إىل �أن ذل��ك يه��دف �إىل

�إطالق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة  29( 2050نوفمرب )2015
امل�صدر :هيئة كهرباء ومياه دبي
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حتقي��ق فر���ص التعلي��م املتكافئ��ة جلمي��ع الطلبة ،على م�س��توى االمارة
يف بيئ��ة مدر�س��ية مالئم��ة ،توفر �أف�ضل الربام��ج التعليمية التي تقدم
تعليم� ًا نوعي� ًا ،وفق� ًا لأعلى امل�س��تويات.
و�س��تقوم اجلامع��ة اجلدي��دة �أي�ض��ا بتعزي��ز عالق��ات متين��ة ب�ين
امل�ؤ�س�س��ات الأكادميي��ة واالجتماعي��ة ،وحتقي��ق الفوائ��د املتبادل��ة يف
نهاي��ة املط��اف يف ه��ذه املج��االت .كم��ا �أن��ه �سي�ش��جع ويع��زز البح��ث
العلم��ي واملعرف��ة ونق��ل التكنولوجي��ا املتط��ورة وتدريب و�إع��داد املوارد
الب�ش��رية امل�ؤهلة ت�أهي ًال عالي ًا مع امل�ؤهالت العلمية واملهنية يف جميع
جم��االت العل��وم واملعرف��ة م��ن خ�لال تنظي��م وتنفي��ذ برام��ج التدري��ب
والأكادميي��ة املتقدم��ة عل��ى �أعل��ى امل�س��تويات الفني��ة والتقني��ة املهنية.
كم��ا �س��تقدم اجلامع��ة اجلدي��دة البح��وث الأكادميي��ة والتطبيقي��ة يف
املجاالت العلمية واال�س�تراتيجية ذات ال�صلة ،وت�ش��جع ثقافة االبتكار
وري��ادة الأعم��ال.
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 .2تنميــــة اجتمــاعيـــة
وجــودة حيــاة عالية

أول بـيـــــت مـسـتــــــدام
للطاقــة فــي إمــارة دبــي

التقدم املحرز
يف املبادرات

برنامج الأجندة
اخل�ضراء

برنامج البنية
التحتية اخل�ضراء
املتكاملة

برنامج القوى
العاملة اخل�ضراء
واملواهب

مبادرة الأجندةاخل�ضراء

مبادرة الأجندةاخل�ضراء

موا�صلة تطوير التخطيط
احل�ضري املتكامل

درا�سة حول املناطق احل�سا�سة
بيئياً وت�أثري اجلزيرة احلرارية

الربنامج الوطني للمباين
امل�ستدامة والبناء امل�ستدام

القوانني املتعلقة باال�ستدامة والنظر
البيئي يف البنية التحتية للطرق

تطبيق املعايري الدولية والطاقة
امل�ستدامة مل�شاريع الإ�سكان العام

دعم ال�سيا�سات ل�شراء وتطوير مواد
البناء اخل�ضراء

ت�شريعات لرت�شيد ا�ستهالك
الطاقة واملياه يف املباين القائمة

تطبيق معايري اال�ستدامة
يف املجمعات ال�سكنية

م�شروع ب�ش�أن بيوت
الطاقة امل�ستدامة

�إدماج االقت�صاد الأخ�ضر والتنمية
امل�ستدامة يف املناهج املدر�سية

ت�صنيف الوظائف اخل�ضراء يف �إطار
الت�صنيف الوظيفي احلايل

تقدمي دورات تدريبية مهنية جديدة
على امل�ستويني الوطني واملحلي

احلوافز وتعزيز الوظائف اخل�ضراء
للخريجني اجلدد

تعزيز ال�شراكة بني الأو�ساط الأكادميية وال�صناعية

ال�شراكات العاملية
للحفاظ على الطاقة

�أول منـــزل م�سـتـقــــــل تــــم بـنــــا�ؤه
يف مركز حممد بن را�شد للف�ضاء.
امل�صدر :مركز حممد بن را�شد للف�ضاء

36

37

تقرير حالة االقت�صاد الأخ�ضر 2017

تقرير حالة االقت�صاد الأخ�ضر 2017

تنمية قدرات الشــباب على
مواجهــة التحديات المناخية

 .3بيئة مســتدامة وتثمين
للـمـــــوارد الطـبـيـعـيـــــة

تعم��ل كاف��ة امل�ؤ�س�س��ات و الدوائ��ر يف الدول��ة عل��ى تنمي��ة و بن��اء ق��درات
ال�ش��باب عل��ى مواجه��ة التحدي��ات املناخي��ة واال�س��تفادة م��ن تخ�ض�ير
االقت�صاد.
يف ع��ام � 2016أطلق��ت مع��ايل �ش��ما املزروع��ي وزي��رة ال�ش��باب مب��ادرة
احللقات ال�شبابية والتي تهدف اىل التحاور مع ال�شباب لتطوير حلول
مبتك��رة ملواجه��ة التحدي��ات العاملي��ة .وتنظم احللقة م��ن خالل عر�ض
للو�ض��ع احل��ايل ( �أف�ض��ل املمار�س��ات والتوجه��ات واالجن��ازات) مدت��ه
 15دقيقة  ،تليها مناق�شة ملدة  45دقيقة لأهم الفر�ص والتحديات .يف
النهاي��ة  60دقيق��ة تكون لتب��ادل الأفكار واالتفاق على �أف�ضل احللول.
يف ع��ام ُ 2016ن ّظم��ت  3حلق��ات �ش��بابية ع��ن التغ�ير املناخ��ي
واال�س��تدامة .حي��ث عق��دت احللق��ة الأوىل بح�ض��ور مع��ايل الدكت��ور
ث��اين الزي��ودي وزي��ر التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة ومع��ايل �ش��ما املزروع��ي
وزيرة ال�شباب يف مركز مليحة للأثار  -ال�شارقة يف �أغ�سط�س .2016
�أم��ا احللق��ة ال�ش��بابية الثاني��ة فق��د مت تنظيمه��ا يف �س��بتمرب  2016يف
مدين��ة نيوي��ورك -الوالي��ات املتحدة بهدف ت�ش��جيع ال�ش��باب الإماراتي
وجمي��ع الط�لاب الذي��ن يدر�س��ون يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة على
امل�ش��اركة يف اجله��ود العاملي��ة الرامي��ة �إىل حتقي��ق التنمي��ة امل�س��تدامة،
وق��دم مع��ايل الدكت��ور ث��اين الزي��ودي يف ه��ذه اجلل�س��ة ملح��ة عام��ة عن
جه��ود دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف النهو���ض اال�س��تدامة.
وق��ام ال�ش��باب مبناق�ش��ة كيفي��ة رف��ع م�س��توى الوع��ي والتوا�ص��ل م��ع
جمي��ع �ش��رائح املجتم��ع وتقا�س��م �أفكاره��م لتحقيق الأه��داف الإمنائية
امل�س��تدامة (.)SDGs

«مزرعة حاويات م�ستدامة» طورها �سفراء الكربون
امل�صدر :هيئة كهرباء ومياه دبي
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التقدم املحرز
يف املبادرات

برنامج الأجندة
اخل�ضراء

حلقة �شبابية مت تنظيمها يف نيويورك (�سبتمرب ) 2016

امل�صدر :جمل�س الإمارات لل�شباب

كم��ا مت تنظي��م احللق��ة الثالث��ة يف �ش��هر نوفم�بر  2016يف مراك���ش،
املغ��رب عل��ى هام���ش اجتماع��ات ال��دورة  22مل�ؤمت��ر الأط��راف يف
االتفاقي��ة الإطاري��ة ل�ل�أمم املتح��دة .
كم��ا �أطلق��ت هيئ��ة البيئ��ة ب�إم��ارة �أبوظب��ي ()EADمب��ادرة احل��رم
اجلامعي امل�ستدام والتي تهدف �إىل تعزيز وبناء مهارات القيادة بني
ال�شباب حتى ي�صبحوا �أ�سا�س التغيري يف الدولة يف ت�شكيل املجتمعات
امل�س��تدامة .وق��د �ش��اركت  10م�ؤ�س�س��ات تعليمي��ة يف �أن�ش��طة املب��ادرة
املتنوع��ة ،مب��ا يف ذل��ك مراجع��ة و�إدارة الأث��ر البيئ��ي يف مرافقه��ا
اخلا�صة.
كم��ا �ش��اركت هيئ��ة كهرب��اء ومي��اه دب��ي ( )DEWAومرك��ز دب��ي
للكربون ( )DCCEمع طالب اجلامعات يف برنامج �س��فراء الكربون
عام  .2014ويوفر الربنامج للطالب التدريب وبناء القدرات الالزمة
جلعله��م ق��ادة امل�س��تقبل الأخ�ض��ر ،و�إ�ش��راكهم يف الأن�ش��طة التطوعية
والدولي��ة وامل�ؤمت��رات .و�ش��اركت الدفع��ة الثاني��ة م��ن �س��فراء الكرب��ون
يف م�ش��روع �س��عى �إىل حتوي��ل حاوي��ات اخلدم��ة امل�س��تعملة �إىل م��زارع
م�س��تدامة ،والت��ي قدم��ت خ�لال معر���ض املي��اه والطاق��ة والتكنولوجي��ا
والبيئ��ة ( )WETEXيف �أكتوب��ر .2016
وت�س��ت�ضيف وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة بالتع��اون م��ع املعه��د
العامل��ي للنم��و الأخ�ض��ر ()GGGIبرنام��ج ال�ش��باب للنم��و الأخ�ض��ر
لبناء القدرات وتعزيز معارف الطالب ب�ش��أن النمو الأخ�ضر والتغري
املناخي .ويف نوفمرب  ،2016مت تنظيم حلقة تعليمية بعنوان "االبتكار
م��ن �أج��ل الق��درة على التكيف م��ع التغري املناخي" ،حيث تعلم نحو 40
طالبا من ت�سع م�ؤ�س�سات تعليمية كيف ميكن لالبتكار �أن يحقق حلوال
للتغ�ير املناخي.

برنامج ر�أ�س
املال الطبيعي

برنامج ال�سلع
واخلدمات
البيئية

مبادرة الأجندةاخل�ضراء

مبادرة الأجندةاخل�ضراء

ر�صد ومراقبة م�ستوى وجودة
املياه اجلوفية

تنظيم ا�ستغالل املياه اجلوفية
من خالل ت�صاريح احلفر

تقييم الأثر البيئي
مل�شاريع التنمية

و�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجية
للتكيف مع التغري املناخي

ر�صد و�إدارة العادات
الربية والبحرية

م�شاريع
الكربون الأزرق

الربنامج الوطني الذكي لر�أ�س املال
الطبيعي والقدرة على ال�صمود

�إدارة التغيري يف
قطاع م�صايد الأ�سماك

�إدارة ور�صد البيئة
ال�ساحلية والبحرية

تنظيم ومراقبة ت�صريف
مياه ال�صرف ال�صحي

تطوير العالمات البيئية الوطنية
للمنتجات واخلدمات
تعزيز ال�صادرات ال�سلعية واخلدمات
البيئية وتنمية القدرات

ال�سيا�سات الوقائية لقطاع ال�سلع
واخلدمات البيئية النا�شئة
�سيا�سة امل�شرتيات
العامة اخل�ضراء

برنامج حت�سني القيمة امل�ضافة يف �سل�سلة
القيمة العاملية لل�سلع واخلدمات البيئية (�إغ�س)

مراقبة نوعية الهواء وال�سيطرة عليها
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افتتاح مركـــز األراضـي الرطبة
للمــحــافـظــــة عـلــــى الـمــوارد
الطبيعيـــة والسـيــاحـــة البيئـيـة
تق��ع حممي��ة وا�س��ط الطبيعي��ة يف �إم��ارة ال�ش��ارقة عل��ى احل��دود م��ع
�إم��ارة عجم��ان .وتت�أل��ف م��ن كثبان رملية رحبة ،وم��ن برك ماء عذبة،
وه��ي ج��زء م��ن �سل�س��لة قدمي��ة وم�س� ّ�طحات طيني��ة وبح�يرات �ش��اطئية
ماحل��ة ،ف�ض�لا ع��ن االث��ار التاريخي��ة املمت��دة عل��ى �س��واحل اخللي��ج
العرب��ي .تدع��م املحمي��ة �ش��ريحة وا�س��عة من �أنواع ّ احلي��اة الربية التي
تعي���ش يف املناطق الرطبة ،فتزودها بالغذاء وتقدم لها امل�أوى وفر�ص
التع�شي�ش
ميكن �أن ت�ساهم العنونة البيئية ،مثل العالمة املميزة يف الإمارات العربية املتحدة ،يف دفع امل�ستهلكني نحو خيارات �أف�ضل و�أكرث م�س�ؤولية.

الـــنـــهـــــوض بــــاالســـتـــهـــــاك
المســتدام من خالل البطاقات
اإليكـولوجيــــة والمشــتـــريـــــات

الأخ��رى مث��ل امل�لاك الأزرق الأمل��اين .وم��ن املق��رر تعمي��م العنون��ة
اجلدي��دة يف الأنظم��ة واملنتج��ات الداخلي��ة ،ومنتج��ات البن��اء
اخلارجي��ة ،والأث��اث الداخل��ي ،والأدوات الكهربائي��ة وامليكانيكي��ة،
ومنتج��ات التعبئ��ة والتغلي��ف ،والتنظي��ف املن��زيل ،ومنتج��ات ال�صل��ب
والأ�س��منت ،والل��وازم املكتبي��ة.

ميك��ن �أن ت�صب��ح العالم��ات و املعاي�ير البيئي��ة ذات ال�صل��ة الت��ي
تق��وم عل��ى �أ�سا���س علم��ي �أدوات قوية لتوجيه امل�س��تهلك نحو اخليارات
امل�س��تدامة للمنتج��ات واخلدم��ات واملنظم��ات .حي��ث �أن حت�س�ين توافر
املعلوم��ات اخلا�ص��ة بامل�س��تهلكني و�إمكاني��ة الو�ص��ول �إليه��ا وج��ودة هذه
املعلومات ميكن �أن يعزز التوا�صل مع م�ستهلكي دولة الإمارات من �أجل
التغي�ير ال�س��لوكي ،وبالت��ايل ت�ش��جيع �صناعة الإمارات على اال�س��تجابة
ب�شكل �أف�ضل ملتطلبات امل�ستهلكني الأكرث خ�ضرة واال�ستثمار يف توفري
املنتج��ات واخلدمات امل�س��تدامة واحل�ص��ول عليها.

وتعمل وزارة التغري املناخي و البيئة بالتعاون مع وزارة املالية لتعزيز
امل�شرتيات امل�ستدامة بني ال�سلطات االحتادية لال�ستفادة من نفوذها
يف ال�سوق باعتبارها �أكرب م�ستهلك يف الدولة ،.و ميكن للحكومة من
خالل هذه املمار�سة �أن ت�ساعد يف احلد من الآثار املناخية والب�صمة
الإيكولوجي��ة لعملياته��ا ،م��ع توجي��ه ال�س��لطات املحلي��ة وال�صناع��ة
واجلمهور نحو اال�س��تهالك والإنتاج الأكرث ا�س��تدامة.

وبالإ�ضاف��ة �إىل املعاي�ير الوطني��ة والعنون��ة القائم��ة فيم��ا يتعلق بكفاءة
�أجه��زة املي��اه والطاق��ة والأغذي��ة الع�ضوي��ة ،قام��ت هيئ��ة الإم��ارات
للموا�صف��ات واملقايي���س ()ESMAبو�ض��ع النظ��ام الإمارات��ي للعالم��ة
البيئي��ة للأنظم��ة واملنتج��ات ال��ذي ي�ضم��ن التف��وق البيئ��ي ملجموع��ة
وا�س��عة م��ن املنتج��ات املماثل��ة لغريه��ا م��ن العالم��ات البيئي��ة الوطني��ة
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� 33أل��ف طائ��ر ،منه��ا على �س��بيل املث��ال «�أبو املنجل الأ�صلع ال�ش��مايل»
و«�أب��و املنج��ل الالم��ع» و«الزق��زاق ال�س��رطاين» و«البل�ش��ون الرم��ادي»
و«الع�صف��ور الذهب��ي العرب��ي» و«البط الرخامي» �أح��د الأنواع املهددة
باالنقرا���ض .ويهت��م املرك��ز بجمي��ع الأن��واع و يوف��ر له��ا الغ��ذاء ال��ذي
حتت��اج �إلي��ه ،و�أي�ض� ًا احلماي��ة والعناي��ة الطبي��ة للم�صابة منها.
يف فرباي��ر � ،2016ش��هدت حممي��ة وا�س��ط للأرا�ض��ي الرطب��ة يف
ال�شارقة� ،أخري ًا تكاثر طائر البجع الوردي الظهر املهدد باالنقرا�ض،
يف ظاه��رة ه��ي الأوىل م��ن نوعه��ا باملنطقة.

وق��د �أعلن��ت الإم��ارة ع��ن املحمي��ة يف ع��ام  .2007وب��د�أت هيئ��ة البيئ��ة
واملحمي��ات الطبيعي��ة يف ال�ش��ارقة ( )EPAAيف تطوي��ر مرك��ز لل��زوار
به��دف جعله��ا وجه��ة �س��ياحية بيئي��ة لأولئ��ك الذي��ن يرغب��ون يف معرفة
املزي��د ع��ن احلي��اة الربي��ة يف الإم��ارات العربي��ة املتحدة.
يف نوفم�بر  2015افتت��ح �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ الدكت��ور �س��لطان ب��ن
حمم��د القا�س��مي ع�ض��و املجل���س الأعل��ى حاك��م ال�ش��ارقة مركز وا�س��ط
للأرا�ضي الرطبة كجزء من م�شاريع الإمارة لتعزيز موقعها كعا�صمة
لل�س��ياحة العربي��ة لع��ام  ،2015وحت�س�ين الظ��روف البيئي��ة ،واحلف��اظ
عل��ى احلي��اة الطبيعي��ة يف الإم��ارة للأجي��ال القادمة.
يتي��ح املرك��ز للزائري��ن االط�لاع ع��ن كث��ب عل��ى جمموع��ات الطي��ور
املهاجرة حيث ي�ضم  60نوع ًا من الطيور املهاجرة  ،يبلغ عدد �أفرادها
تكاثر طائر البجع الوردي الظهر املهدد باالنقرا�ض يف مركز حممية وا�سط للطبيعة (فرباير  ،2016ال�شارقة)
امل�صدرUAE Interact :

وق��د �صيغ��ت ال�سيا�س��ة اجلدي��دة يف ع��ام  2016وه��ي قي��د املراجع��ة
حالي��ا .و�س��يتعني عل��ى جمي��ع ال�س��لطات االحتادي��ة �أن تدم��ج جوان��ب
اال�س��تدامة يف اعتباراته��ا املتعلق��ة بال�ش��راء و�أن تبل��غ وت�س��تعر�ض
خططه��ا املتعلق��ة بامل�ش�تريات امل�س��تدامة كل ع��ام .وتعت��زم ال��وزارة
�أي�ض� ًا و�ض��ع مب��ادئ توجيهي��ة مل�س��اعدة ال�س��لطات عل��ى و�ض��ع معاي�ير
�ش��راء م�س��تدامة وحتديد املنتجات واخلدمات امل�س��تدامة يف ال�س��وق.
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 .4طـــاقــــــة نـظــيــفـــــــــة
والتكيــف مع تغير المناخ

إطالق اســتراتيجية اإلمارات
للـطــاقــــة 2050

التقدم املحرز
يف املبادرات

برنامج الأجندة
اخل�ضراء

برنامج متكامل
لإدارة الطاقة
واملياه

الربنامج الوطني
للطاقة املتجددة

مبادرة الأجندةاخل�ضراء

مبادرة الأجندةاخل�ضراء

اال�سرتاتيجية املتكاملة
لإدارة الطاقة
تعزيز الت�صميم الأمثل
يف حمطات توليد الطاقة

ا�سرتاتيجية متكاملة
لإدارة املياه
تطوير التوربينات الغازية
يف وحدات حتلية املياه

تعزيز الكفاءة يف �شبكات الكهرباء

م�شاريع الطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية ال�ضخمة

الربامج الوطني
لقاعدة بيانات
االقت�صاد الأخ�ضر

زيادة ن�شر �أنظمة
تربيد املناطق

تعزيز ن�شر الطاقة
ال�شم�سية املركزة ()CSD
مراجعة تعرفة
املياه والكهرباء

برامج تعزيز الطاقة ال�شم�سية على الأ�سطح

مبادرة الأجندةاخل�ضراء
م�شروع �إدارة بيانات الطاقة والأمتتة

حتديد وجمع البيانات البيئية

نظام الر�صد والإبالغ والتحقق ب�ش�أن
انبعاثات غازات الدفيئة ()GHG

تقارير عامة دورية عن انبعاثات
غازات الدفيئة وغريها من البيانات

حتديد وجمع البيانات
االقت�صادية واالجتماعية
التجميع املنتظم لتقرير دولة الإمارات
العربية املتحدة ب�ش�أن االقت�صاد الأخ�ضر

اســتخدام الكربون من مصانع
الصلب لتعزيز اســترداد النفط
ت�ش��غيل م�ش��روع ( الري��ادة) �أول من�ش ��أة يف منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط
و�ش��مال �إفريقي��ا اللتق��اط الكرب��ون وا�س��تخدامه وتخزين��ه ()CCUS
عل��ى نط��اق جت��اري يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،ومت تطوي��ر ه��ذا
امل�شروع من قبل �شركة �أبوظبي اللتقاط الكربون (الريادة) ،امل�شروع

تطوير قاعدة بيانات �إلكرتونية متكاملة عن
البيانات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
مزيد من ال�صقل والر�صد املنتظم مل�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سية اخل�ضراء () Green KPIs

االت�صاالت الوطنية ب�ش�أن انبعاثات غازات الدفيئة تبعا اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن التغري املناخي ()UNFCCC
42

�أعل��ن �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د �آل مكتوم ،نائب رئي���س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،بح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�ش��د �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،ا�س�تراتيجية الإمارات
للطاق��ة ،خ�لال العق��ود الثالث��ة املقبل��ة ،والت��ي ت�س��تهدف رف��ع كف��اءة
اال�س��تهالك الف��ردي وامل�ؤ�س�س��ي بن�س��بة  ،40%ورف��ع �إ�س��هام الطاق��ة
النظيف��ة يف �إجم��ايل مزي��ج الطاق��ة املنتج��ة يف الدول��ة �إىل ،50%
وت�س��تهدف حتقي��ق وف��ر يع��ادل  700ملي��ار دره��م حت��ى ع��ام .2050
ج��اء ذل��ك خ�لال �إطالق ا�س�تراتيجية الطاق��ة  ،2050الت��ي تعد الأوىل
من نوعها مب�شاركة جميع امل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية بقطاع الطاقة،
وكل املجال���س التنفيذي��ة يف الدول��ة ،وب�إ�ش��راف احلكوم��ة االحتادي��ة،
ممثلة يف وزارة الطاقة ،ووزارة �ش��ؤون جمل���س الوزراء وامل�ستقبل.
وت�أخ��ذ اال�س�تراتيجية اجلدي��دة يف االعتب��ار النم��و ال�س��نوي املتوق��ع
بن�س��بة  ،6%و�س��تعمل عل��ى زي��ادة م�س��اهمة الطاق��ة النظيف��ة يف مزي��ج
الطاق��ة م��ع خف���ض الب�صم��ة الكربوني��ة يف الدول��ة م��ن تولي��د الطاق��ة
بن�سبة  70%خالل العقود الثالثة املقبلة .معادلة الطاقة اال�سرتاتيجية
امل�س��تهدفة لع��ام  2050ه��ي 44% :الطاق��ة املتج��ددة 38% ،الغ��از،
 12%الفح��م النظي��ف ،و  6%النووي��ة .وته��دف اال�س�تراتيجية �أي�ض � ًا
�إىل تغي�ير ثقاف��ة ا�س��تهالك الطاق��ة واحل��د م��ن ا�س��تهالك الطاق��ة
ال�س��كنية بن�س��بة  40%وتخط��ط الدول��ة �إىل ا�س��تثمار  600ملي��ار دره��م

مركز الريادة للكربون يف م�صفح� ،أبوظبي
امل�صدر :م�صدر

�إطالق ا�سرتاتيجية الإماارت للطاقة  10( 2050يناير  ،2017دبي)
امل�صدر :وزارة الطاقة

( 163ملي��ار دوالر) بحل��ول ع��ام  2050لتلبي��ة متطلباته��ا االقت�صادي��ة
و�أهدافه��ا البيئي��ة.
و�س��يتم تنفي��ذ ا�س�تراتيجية الطاق��ة اجلدي��دة عل��ى ث�لاث مراح��ل.
وته��دف املرحل��ة الأوىل �إىل ت�س��ريع ا�س��تهالك الطاق��ة بكفاءة ،ف�ضال
ع��ن تنويعه��ا وت�أمينه��ا .و�ست�س��عى املرحل��ة الثاني��ة �إىل �إيج��اد حل��ول
جدي��دة تتكام��ل م��ع حل��ول الطاق��ة والنق��ل .و�س�تركز املرحل��ة الثالث��ة
عل��ى البح��ث والتطوي��ر بالإ�ضافة �إىل االبت��كار والإبداع لتوفري الطاقة
امل�س��تدامة.
امل�شرتك بني �شركة برتول �أبوظبي الوطنية ( ،)ADNOCو�شركة �أبوظبي
لطاقة امل�س��تقبل (م�صدر) ،وي�س��تخدم امل�ش��روع غاز ثاين �أك�سيد الكربون
املنبع��ث م��ن م�صن��ع «حدي��د الإم��ارات» ،م��ن �أج��ل حقن��ه كبدي��ل ع��ن الغاز
امل�ش��بع بال�س��وائل يف حق��ول النف��ط يف �أبوظب��ي لتعزي��ز �إنتاجها.
ويت�أل��ف امل�ش��روع املق��در قيمت��ه ب  450ملي��ون دره��م ( 122ملي��ون دوالر)
م��ن ثالث��ة مراح��ل .املرحل��ة الأوىل ه��ي التقاط غ��از ثاين �أك�س��يد الكربون
م��ن حدي��د الإم��ارات .ويف املرحلة الثانية ،يتم �ضغط وجتفيف ونقل الغاز
م��ن من�ش��أة "م�ص��در" اللتق��اط الكرب��ون �إىل �أح��د حق��ول نف��ط "�أدن��وك"
الربي��ة .وتنط��وي املرحل��ة النهائي��ة عل��ى نق��ل الغ��از امل�ضغ��وط ع�بر خ��ط
�أنابي��ب يبل��غ طول��ه  42كيلوم�ترا للحق��ن يف حقول النف��ط الربية يف �أدنوك
يف الرميثة وباب .وبهذه الطريقة� ،سي�ستحوذ مرفق الريادة ما ي�صل �إىل
 800،000ط��ن م��ن ث��اين �أك�س��يد الكرب��ون �س��نويا .و�سي�س��اعد امل�ش��روع يف
ا�س�ترداد النف��ط م��ع توف�ير الغ��از الطبيعي الثم�ين الذي ي�س��تخدم تقليديا
للحفاظ على ال�ضغط يف خزانات النفط ،وحترير الغاز الطبيعي من �أجل
ا�س��تخدام الطاق��ة التقليدي��ة وتوليد املياه.
ووفق��ا مل�ص��در ،يعت�بر امل�ش��روع واح��دا فق��ط م��ن  22م�ش��روعا عل��ى نط��اق
وا�س��ع م��ن م�ش��اريع التق��اط الكرب��ون والتخزي��ن� ،أي��ا كانت قيد الإن�ش��اء �أو
الت�شغيل.
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حمــات عامــة للحد من هدر الغذاء

 .5حياة خضراء واســتخدام
أمــثـــــــــل للــمــــــــوارد

الت�شريعات املتعلقة باملتطلبات
البيئية يف مدافن القمامة

يف جم��ال �إدارة النفاي��ات ،تعت�بر نفاي��ات الغ��ذاء م��ن �أك�ثر املخ��اوف
خط��ورة بالن�س��بة لدول��ة الإمارات ،حيث يق��در �أن حوايل ثلث الأغذية
ينتهي بها املطاف يف مكب النفايات ،بالتايل �ست�ستمر يف �إطالق غاز
امليثان يف املناخ العاملي من ثاين �أك�سيد الكربون .ولذلك ،بد�أت وزارة
التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة وال�س��لطات املحلي��ة م�ؤخ��ر ًا ع��دد ًا م��ن حمالت
التوعي��ة للح��د م��ن ه��در الأغذي��ة .وقد �أطلق��ت وزارة التغ�ير املناخي و
البيئ��ة ،بالتع��اون م��ع "الكوك��ب الأزرق وال�ش��عب الأخ�ض��ر" حملة وطنية
بعنوان "�أنا مثايل" للحد من هدر الأغذية عن طريق ت�شجيع ال�شركات
العام��ة والأغذي��ة عل��ى ا�س��تخدام و�ش��راء الفواك��ه واخل�ض��روات "غ�ير
املكتمل��ة" " /املختلف��ة �ش��ك ًال ".ويق��در �أن م��ا ي�تراوح ب�ين  15و  20يف
املائ��ة م��ن املنتج��ات ال يتالءم مع املعايري اجلمالية للمحالت الكربى،
وبالت��ايل ال ي�ترك املزرع��ة ،عل��ى الرغ��م م��ن �أنها لي�س��ت �أقل �ش��أنا من
حي��ث النوعي��ة �أو املحت��وى الغذائ��ي .خ�لال �ش��هر رم�ض��ان ،ف��إن ن�س��بة
النفاي��ات الغذائي��ة ترتف��ع ب�ش��كل كب�ير وفق� ًا اىل مرك��ز دب��ي ل�ضب��ط
الكرب��ون  DCCEكم��ا قام��ت ال��وزارة بحمل��ة �أخ��رى ع��ن طري��ق و�س��ائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي و�ش��جعت عل��ى تب��ادل الن�صائ��ح والق�ص���ص
لتقلي��ل كمي��ة الأغذي��ة الت��ي مت حت�ضريه��ا و�إهداره��ا .ويف بداي��ة ع��ام
 ،2017وال��ذي �أطل��ق علي��ه "ع��ام اخل�ير "� ،أعلن �صاحب ال�س��مو ال�ش��يخ
حممد بن را�ش��د �آل مكتوم ،نائب رئي���س الدولة رئي���س جمل���س الوزراء
حاك��م دب��ي ،ع��ن �إن�ش��اء " .بن��ك الإم��ارات للطع��ام" وال��ذي �سي�ش��كل

حتديد املتطلبات البيئية يف
حمطات حتويل النفايات �إىل طاقة

الت�شريعات املتعلقة بالتخل�ص
الآمن من البطاريات امل�ستعملة

تقديــم اختبــارات لنقل الجيل القادم

الت�شريعات املتعلقة بالتخل�ص
ال�سليم من مبيدات الآفات القادمة

م�شاريع متكاملة لإدارة
النفايات يف الإمارات ال�شمالية

مبادرة الأجندةاخل�ضراء

مبادرة الأجندةاخل�ضراء
الربنامج الوطني لكفاءة
ا�ستهالك املياه والكهرباء

نظام مراقبة
معدات التحكم يف املياه

معايري كفاءة املياه
والطاقة وو�ضع العالمات

ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات �إدارة
املياه والطاقة من جانب الطلب

ا�سرتاتيجيات وت�شريعات
للإدارة املتكاملة للنفايات

القيا�س الذكي وم�شاريع ال�شبكة الذكية

قدم��ت هيئ��ة الط��رق واملوا�ص�لات يف دب��ي ()RTAاختب��ار ًا عاملي � ًا
ملختلف حلول التنقل امل�ستقبلية التي ال تزال يف مرحلة مبكرة من ن�شر
التكنولوجي��ا كج��زء م��ن حماول��ة دب��ي لت�صب��ح �أذكى مدين��ة يف العامل.
وبالتع��اون م��ع �ش��ركة �إعم��ار العقاري��ة واالحت��اد العامل��ي للموا�ص�لات
العام��ة ،ب��د�أت هيئ��ة الط��رق واملوا�ص�لات جترب��ة قط��ر مركب��ة ب�ـ 10
مقاع��د ب��دون �س��ائق تع��رف با�س��م ” ، “EZ10حي��ث مت جتربته��ا يف

�إطالق حملة " �أنا مثايل " ،التي تهدف �إىل احلد من هدر الطعام
(� 19أكتوبر  ،2015دبي)

منظوم��ة �إن�س��انية متكامل��ة لرت�س��يخ قيم��ة �إطع��ام الطع��ام ت�ضم قطاع
الفن��ادق وامل�صان��ع الغذائي��ة وامل��زارع وم�ؤ�س�س��ات ال�ضياف��ة وحم�لات
ال�س��وبرماركت ال�ضخم��ة واملتطوع�ين حي��ث �س��يقوم البن��ك بالتعام��ل
ب�ش��كل اح�ترايف مع فائ���ض الطعام الطازج واملعلب ب�إ�ش��راف اجلهات
املعني��ة املخت�ص��ة والقي��ام بتوزيع��ه داخ��ل وخ��ارج الدول��ة بالتع��اون م��ع
�ش��بكة من امل�ؤ�س�س��ات الإن�س��انية واخلريية املحلية والدولية .و�س��يعقد
بن��ك الإم��ارات للطع��ام �ش��راكات م��ع ال�سال�س��ل الفندقي��ة الك�برى
وحمالت ال�سوبرماركت ال�ضخمة وم�صانع الأغذية واملزارع و�سيفتح
�أبواب��ه للمتطوع�ين للم�س��اهمة يف توزيع الطعام داخ��ل وخارج الدولة.
بوليفارد حممد بن را�شد ومنطقة اخلليج التجاري ب�سرعة ت�صل �إىل
 40ك��م يف ال�س��اعة .وه��ذه التجرب��ة ال تتطل��ب البني��ة التحتي��ة للعم��ل،
وميك��ن �أن تغط��ي املي��ل الأخ�ير حي��ث و�س��ائل النق��ل التقليدي��ة لي�س��ت
مريح��ة ولك��ن امل�س��افات غالب��ا م��ا تك��ون طويل��ة جدا على امل�ش��ي ،وهي
اخلط��وة الأوىل نح��و تنفي��ذ ا�س�تراتيجية دب��ي للنق��ل الذات��ي ،والت��ي
ته��دف �إىل حتوي��ل  25٪م��ن �إجم��ايل التنقل يف دبي �إىل رحالت بدون
�س��ائق بحل��ول ع��ام .2030

مبادرة الأجندةاخل�ضراء
خطط النقل املتكاملة
النظر يف و�سائل النقل البديلة
يف التخطيط احل�ضري
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املناطق املنخف�ضة االنبعاثات
�إدخال �أنظمة �إدارة
حركة املرور الذكية

حمالت التوعية
ب�ش�أن النقل امل�ستدام

و�ضع معايري تقنية تدعم
�إدخال املركبات اخل�ضراء

تعزيز ال�سلوك امل�س�ؤول
واال�ستدامة يف النقل الربي

خطط احلوافز ال�ستخدام
الوقود البديل

موا�صفات كفاءة وانبعاثات ال�سيارات والتخل�ص التدريجي من املركبات غري الفعالة

يجري اختبارها يف و�سط مدينة دبي
� EZ10سيارة بدون �سائق
امل�صدر :فام العقارية
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مقرتح هيبريلوب �أحد نظم النقل فائقة ال�سرعة.
امل�صدر :هايربلوب واحد

كم��ا يت��م جترب��ة ا�س��تخدام تقني��ة هاي�بر ل��وب يف نظ��ام النق��ل فائق��ة
ال�س��رعة و الت��ي تع��د فر�ص��ة للم�س��اعدة يف حتوي��ل دول��ة الإم��ارات م��ن
م�س��تهلك تكنولوج��ي �إىل من�ش��أ تقن��ي ،واحت�ضان اخل�برات يف �صناعة
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عاملية جديدة متا�ش��ي ًا مع ر�ؤية الإمارات  .2021مع تقنية هيبريلوب
�س��يتم خل��ق و�س��يلة جدي��دة للنق��ل ،واحلف��اظ عل��ى مكان��ة الدول��ة يف
طليع��ة تكنولوجي��ا النق��ل واالبتكار.
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الفصل الثالث:
مبــــادرات اإلقتـصــاد
األخضــــر فـي الدولــة

دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ه��ي دول��ة احتادي��ة فيدرالي��ة ت�ض��م
�س��بع �إم��ارات � -أبوظب��ي ،دب��ي ،ال�ش��ارقة ،عجم��ان� ،أم القيوي��ن ،ر�أ���س
اخليم��ة ،والفج�يرة .يق��وم ه��ذا الف�ص��ل ب�س��رد املب��ادرات الرئي�س��ية

اجلارية �أو املخطط لها يف كل �إمارة لبيان م�ساهمة االمارة يف تنفيذ
الأجندة اخل�ضراء  ،وي�س��لط ال�ضوء على �أبرز امل�ش��اريع التي �أجريت
ب�ش��كل رئي�س��ي خالل ع��ام .2016
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أبوظبي
المبادرات ذات الصلة
المبادرات القائمة

المبادرات المخطط لها
•

حماية موارد املياه والهواء املحيط والأر�ض من خالل:
 احلفاظ على موارد املياه اجلوفية حماية نوعية الهواء من التلوث التكيف مع �آثار التغري املناخي وحت�سني الآثار ال�سلبية الإدارة ال�سليمة للنفايات -احلفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية

•

املحافظة على املياه اجلوفية وامل�ساهمة يف الإدارة
املتكاملة للمياه من خالل:
 تطبيق برامج الري امل�ستدامة با�ستخدام املياه اجلوفيةاملاحلة ومعاجلة مياه املجاري ال�سائلة
 حتديث م�ستويات املياه اجلوفية و�إنتاج خرائط امللوحة -تطوير �شبكة ر�صد املياه اجلوفية

•

حت�سني حماية التنوع البيولوجي من خالل:
 �ضمان فعالية القوانني واللوائح تطوير �شبكة من املناطق املحمية -حتقيق ا�ستدامة م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء املائية

•

اجلهود املبذولة حلماية نوعية الهواء املحيط من خالل:
 ر�صد انبعاثات الزئبق بناء جرد انبعاث الغاز ال�صناعي -ر�صد م�ستويات الأوزون الأر�ضي

•

�ضمان فعالية �صنع ال�سيا�سات وزيادة تعزيز اللوائح البيئية
من خالل:
 حت�سني ال�سيا�سات البيئية و�إطار التخطيط حت�سني التخطيط حلاالت الطوارئ واال�ستجابة الفعالةللأزمات البيئية

•

�ضمان الإدارة ال�سليمة للتخل�ص من النفايات

•

تعزيز حماية نوعية املياه البحرية عن طريق:
 تتبع ال�سموم الطحالب ال�ضارة و�إجراء الدرا�سات -مراقبة ال�شواطئ العامة

• التخطيط وو�ضع اللوائح للتنوع البيولوجي عن طريق:
 تقدمي تقييم حلالة اكثار الطيور تع�شي�ش لل�سالحف البحرية منقار ال�صقر املهددةباالنقرا�ض
•

50

�سالحف منقار ال�صقر البحرية على �ساحل �أبو ظبي
امل�صدرvisit Abu Dhabi :

حماية مواقع تكاثرالســاحف
البحـــرية المهـددة باالنقـراض
�أدى التط��ور ال�س��ريع يف �أبوظب��ي �إىل زي��ادة ال�ضغ��وط البيئي��ة عل��ى
التن��وع البيولوج��ي ونظمه��ا الإيكولوجي��ة ،فالإم��ارة تعم��ل على حت�س�ين
وا�س��تدامة نظمه��ا الإيكولوجي��ة الغنية ،حيث يج��ري تنفيذ العديد من
املب��ادرات حلماي��ة واحلف��اظ على احلي��اة النباتي��ة واحليوانية الثمينة
املوج��ودة يف حميطه��ا.
وم��ن الأمثل��ة عل��ى ذل��ك مب��ادرة هيئ��ة البيئ��ة � -أبوظب��ي للم�س��اعدة
يف اع��ادة ت�أهي��ل �أن��واع م��ن ال�س�لاحف البحري��ة امله��ددة باالنقرا���ض

تع��رف با�س��م ال�س�لاحف منق��ار ال�صق��ر  ،م��ن خ�لال ال�س��ماح له��ا
بالتع�شي�ش والتكاثر البحري ،يف الوقت الذي جتري فيه برامج ر�صد
وا�س��تطالعات �س��نوية لتتب��ع خمتل��ف الأن��واع البحرية .وخالل مو�س��م
التع�شي���ش ب�ين مار���س ويوني��و  ،2015مت ت�س��جيل م��ا جمموعه  204من
�أع�شا�ش �سالحف منقار ال�صقر من ثماين جزر بحرية ،و�سجل �أكرب
ع��دد م��ن الأع�شا���ش يف جزي��رة زيرك��وه مب��ا يعادل  75ع�ش� ًا  .وبف�ضل
جه��ود احلف��اظ مب��ا يف ذل��ك التو�س��ع يف املناط��ق املحمي��ة ،ارتفع عدد
�س�لاحف منقار ال�صقر من  5،550يف عام � 2004إىل  7،488يف عام
 .2015و�س��توا�صل الهيئ��ة تنفي��ذ ه��ذه اال�س�تراتيجية به��دف حت�س�ين
حال��ة االن��واع امله��ددة باالنقرا�ض

النهج املتكامل حلماية وحت�سني جودة الأرا�ضي والرتبة
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دبي
المبادرات ذات الصلة
المبادرات المخطط لها
•

م�شاريع الطاقة اخل�ضراء ،مبا يف ذلك:
 حتويل النفايات �إىل الطاقة ا�سرتجاع الغاز من مكب النفايات وتوليد الطاقة ا�ستعادة الغاز وتوليد الطاقة من حمطات معاجلة مياهال�صرف ال�صحي

•

�إ�سرتاتیجیات جودة الهواء 90٪ :م�ستهدف جودة
الهواء لعام 2021

•

م�شروع الكربون الأزرق يف دبي

•

تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية للتثقيف
والتوعية البيئية 2021-2015

•

خدمة تاك�سي ذاتي الطريان

•

النماذج الأولية هايربلوب تكنولوجيا النقل عالية ال�سرعة

المبادرات القائمة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تطوير برنامج التحكم يف ال�ضو�ضاء و�إدارتها
تقييم الأثر البيئي ور�صد الأداء البيئي
تطوير حمطات معاجلة املياه والتح�سينات امل�ستمرة
درا�سات لإعداد مبادئ توجيهية لإدارة ال�سواحل
يوم بال مركبات
حت�سني موا�صفات املباين اخل�ضراء
جممع حممد بن را�شد ال مكتوم للطاقة ال�شم�سية
مبادرة �شم�س دبي لن�شر الطاقة ال�شم�سية على الأ�سطح
حديقة اخلزان التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية
اختبار املركبات امل�ستقلة
تطوير مبادرات �إدارة النفايات مثل:
 واحة اال�ستدامة الذكيةنظام البوابة الذكية ملواقع املكب()NAFITH
  100٪حاويات نفايات كبري احلجم تعمل بالطاقة نظام تتبع املركبات () RASID مبادرة «مدينتي بيئتي « جلمع النفايات -مكاب�س النفايات حتت الأر�ض

امل�شهد ال�ساحلي لدبي حول جزيرة نخلة جمريا
امل�صدرTimeout Dubai :

نهــج متكامل للحفاظ على
المـنـــاطـــــــق الســـاحـلـيــــــة
ا�س��تجابة للتغ�يرات اجلذري��ة عل��ى ط��ول �ش��اطئ دب��ي والتغي�ير يف
�أمن��اط الرت�س��ب واال�س��تقرار ،قدم��ت بلدية دبي نهج� ًا متكام ًال لإدارة
املناط��ق ال�س��احلية لتوف�ير �أف�ض��ل فه��م للعملي��ات ال�س��احلية ال�س��ائدة
والنج��اح يف احلف��اظ عل��ى احلماي��ة املثل��ى للمناطق املعر�ض��ة للخطر.
وقد مت تق�سيم املنطقة ال�ساحلية يف دبي �إىل وحدات لت�سهيل عمليات
املراقب��ة (انظ��ر ال�ص��ورة التالي��ة ) ،يف ح�ين مت تطبي��ق برنام��ج ر�ص��د
وتنب��ؤ للمنطق��ة ال�س��احلية بدب��ي و اال�س��تفادة م��ن تكنولوجي��ا املراقب��ة
والنمذج��ة املتط��ورة للم�س��اعدة يف ه��ذا النه��ج االداري.
كما �أجرت البلدية درا�سة املبادئ التوجيهية لإدارة ال�سواحل

ملعاجلة �أهداف التخطيط الق�صرية والطويلة الأجل ،والتي
تتكون من )1 :تقييم حالة ال�ساحل )2 .تقييم �آثار التطورات
احلالية وامل�ستقبلية؛  )3ت�صنيف املخاطر من الت�آكل
والفي�ضانات وتدهور ال�شاطئ؛  )4حتديد تدابري التخفيف يف
�شكل خمططات �إدارة ال�سواحل؛  )5حتديد متطلبات املرافق
ال�ساحلية؛ و  )6حتديد خط االنتكا�س .ومن املتوقع �أن توجه هذه
الدرا�سة خطط �إعداد ا�سرتاتيجية �ساحلية م�ستنرية للتكيف مع
املناخ .و�ستعمل البيانات واملعلومات التي يتم جمعها كجزء من
برنامج الر�صد والتنب�ؤ ال�ساحلي على زيادة دعم التقدير الكمي
للت�أثر بال�سواحل �إزاء التغري املناخي وارتفاع الت�أثريات امل�ستحثة
على م�ستوى �سطح البحر.

وحدات مراقبة املناطق ال�ساحلية يف دبي
امل�صدر :بلدية دبي
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أضـــواء شــوارع ذات صـمـــام ثـنـائـــي
باعث للضوء تقلل معدل اســتهالك
الطـــاقـــــة والحـــــوادث الـمــــروريـــــــة

الشارقة
المبادرات ذات الصلة
المبادرات المخطط لها

•اعتماد ا�سرتاتيجيات بناء م�ستدامة جديدة
•و�ضع معايري وموا�صفات خ�ضراء ملواد البناء وت�شجيع
ال�ستثمارات اخل�ضراء
•تغطية بنجاح  1،520هكتار مع النباتات
•افتتاح  60منتزه يف مدينة ال�شارقة
•زرع بنجاح � 25،000شجرة نخيل يف الإمارة
•تركيب الع�شب اال�صطناعي يف  38ملعب لكرة القدم
•دمج مواد الإطارات املعاد تدويرها يف الواجهة البحرية
للمجاز
•ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة للري
•التعامل مع الأ�ساليب الأكرث تقدما للتخل�ص من النفايات
•�إن�شاء �إدارة حماية البيئة يف البلدية مع �شهادة �آيزو 17020
•تطوير حمطات ثابتة ومتنقلة لقيا�س نوعية الهواء
(حاليا �سبع حمطات)
•التعاون مع منظمات ذات النفع العام للم�ساعدة يف �إطالق
ال�سالحف البحرية كجزء من اليوم العاملي لل�سالحف
•ا�ستبدال امل�صابيح ال�ضوئية يف ال�شوارع مب�صابيح ذات
�صمام ثنائي باعث لل�ضوء ()LED
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المبادرات القائمة

•برنامج ال�سالمة البيئية يف �إمارة ال�شارقة
•رفع م�ستوى الوعي ون�شر املمار�سات الدولية
•برنامج التميز البيئي يف ال�شارقة ملكاف�أة الأ�شخا�ص الذين
لديهم �إجنازات �أو م�شروعات بيئية بارزة
•تغطية مناطق حول اجل�سور والدوارات بالع�شب �أو النباتات
الأخرى
•موا�صلة و�ضع الع�شب اال�صطناعي يف حقول مالعب كرة
القدم
•تو�سيع احلدائق العامة يف منطقة الرحمانية
•تعزيز اللوائح والتدقيق على املباين ل�ضمان كفاءة الطاقة
•ا�ستعادة املوارد الطبيعية وال�شواطئ حلماية البيئة وجذب
ال�سياح يف نف�س الوقت
•بناء خزانات لتخزين مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة
لال�ستخدام الزراعي
•بناء حمطات حتويل النفايات �إىل طاقة

�شارع يجمع كل من �إ�ضاءة ال�صمام والإ�ضاءة التقليدية
امل�صدر� :صحيفة اخلليج
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إدارة التلــوث فــي الموارد الطبيعية

رأس الخيمة
المبادرات ذات الصل
المبادرات القائمة

•درا�سات حول نوعية املياه اجلوفية ومعدالت اال�ستهالك
•الإعالن عن املناطق املحمية والدرا�سات املتعلقة فيما يلي:
 تلوث املعادن الثقيلة يف م�صبات الأنهارتعزيز تنفيذ القانون لدى املناطق ال�ساحلية•

•مبادرة مليون �شجرة و�شجرة
•�إدارة تلوث املياه بدرا�سات عن تلوث املعادن الثقيلة يف
كبد الأ�سماك والع�ضالت واجللود
•مراقبة مرافق تقطري املياه وتتبع معدل اال�ستهالك ،مع
�إجراء درا�سات عن تلوث املعادن الثقيلة يف مياه ال�شرب
•�إجراء درا�سات حول جودة الرتبة يف الأرا�ضي الزراعية

بف�ض��ل التن��وع البيولوج��ي الطبيع��ي الغن��ي ،تع��د ر�أ���س اخليم��ة موطن� ًا
للعدي��د م��ن املع��امل الطبيعي��ة يف دول��ة الإم��ارات ولتجن��ب الك��وارث
البيئي��ة امل�س��تقبلية وزي��ادة الوع��ي ،تق��وم هيئ��ة حماي��ة البيئ��ة والتنمية
يف ر�أ���س اخليم��ة ب�إج��راء ع��دد م��ن الدرا�س��ات التي ترك��ز على التلوث
باملع��ادن الثقيل��ة (الزن��ك ،النحا���س ،الر�صا���ص ،الني��كل ،الك��روم،
املنغنيز،احلدي��د) يف ع��دة �أن��واع م��ن الأ�س��ماك التي تلع��ب دور ًا هام ًا
يف النظ��ام البيئ��ي البح��ري املحي��ط به��ا .وت�ش��مل الدرا�س��ات �أخ��ذ
عين��ات م��ن كب��د ال�س��مك والع�ض�لات واجلل��د لتحدي��د م��ا �إذا كان��ت
املعادن الثقيلة موجودة وفهم كيفية حدوث التلوث ،بهدف وقفه من
امل�صدر.
ويف الوق��ت نف�س��ه ،ت�ش��جع هيئ��ة حماي��ة البيئ��ة والتنمي��ة ( )EPDA
يف ر�أ���س اخليم��ة �أي�ض� ًا املوظف��ات عل��ى االن�ضم��ام �إىل فريق التفتي���ش
ل�ضم��ان �صح��ة ونوعي��ة الأ�س��ماك املباع��ة يف �أ�س��واق الإم��ارة .وته��دف
ه��ذه املب��ادرة �أي�ض��ا �إىل الت�أك��د م��ن �أن التج��ار والبائع�ين يف جم��ال
الأ�س��ماك يتبع��ون اللوائ��ح ال�ص��ادرة ع��ن الهيئ��ة حلماي��ة امل��وارد
ا لبحر ي��ة .

الفجيرة
المبادرات ذات الصلة
المبادرات المخطط لها

•تطوير �شبكة ر�صد نوعية املياه البحرية
•تطوير حمطة معاجلة نفايات البناء والهدم
•�إن�شاء حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف الطويني
( منطقة نائية ) ب�سعة  400مرت مكعب يف اليوم
•حملة لإعادة تدوير امل�صابيح الكهربائية
•ت�شغيل م�صنع �سماد
•جمع زيت الطهي امل�ستعمل وتركيب م�صائد ال�شحوم
يف �أماكن الطعام

تعزيز اســتعادة المواد من النفايات
ترك��ز بلدي��ة الفج�يرة عل��ى تنفي��ذ ط��رق �أف�ض��ل و�أك�ثر ذكا ًء و�أك�ثر
تط��ور ًا لإدارة النفاي��ات كج��زء م��ن التزامه��ا ب��أن ت�صب��ح االم��ارة �أكرث
اخ�ض��رار ًا .وم��ن ث��م تطوي��ر من�ش ��أة ا�س�ترداد امل��واد م��ن �أج��ل �إدارة
النفاي��ات ال�صلب��ة ونفاي��ات البن��اء واله��دم واال�س��تغناء ع��ن مداف��ن
القمام��ة .كم��ا مت بن��اء من�ش ��أة لتحوي��ل ال�س��ماد الع�ض��وي حي��ث يت��م
التعام��ل م��ع امل��واد الع�ضوي��ة ب�أك�بر قدر ممك��ن من الكف��اءة ،لتحويلها
�إىل م��واد م�س��تقرة ومتوافق��ة م��ع النبات��ات ب�أق��ل م�س��تويات ممكنة من
االنبعاث��ات.
يت��م �أخ��ذ النفاي��ات الت��ي يت��م جمعه��ا م��ن مدين��ة الفج�يرة واملناط��ق
املحيط��ة به��ا �إىل من�ش��أة ا�س��تعادة امل��واد .ت�س��تخدم �س��يارات التجمي��ع
املتخ�ص�ص��ة ج�س��ر قيا���س ال��وزن لتحدي��د وزن امل��واد ،ث��م يت��م نق��ل
النفاي��ات �إىل من�صة اال�س��تقبال وف�صله��ا يدويا لإزالة املواد ال�ضخمة
الت��ي يت��م قذفه��ا لتقطيعه��ا �إىل �أج��زاء �أ�صغ��ر .املواد الت��ي مت متزيقها
تنقل من خالل ناقل ي�صل �إىل غربال ا�سطواين يف�صل النفايات �إىل
ث�لاث فئ��ات (ال�صغ�يرة والكب�يرة ،وامل��واد الع�ضوي��ة) .يت��م نق��ل املواد
الع�ضوي��ة �إىل م�صن��ع ال�س��ماد ،يف ح�ين يت��م نق��ل امل��واد القابل��ة لإعادة
التدوي��ر لإع��ادة تدويره��ا .وته��دف البلدي��ة �أي�ض� ًا �إىل ت�ش��جيع الف�صل

المبادرات القائمة

•ت�شغيل من�ش�أة �إعادة تدوير املواد ( )MRFللنفايات ال�صلبة
يف بلدية الفجرية ب�سعة  500طن يوميا ،ومن�ش�أة مماثلة
لبلدية دبا
•نظام ت�صريف املياه اجلوفية وقيا�س اال�ستهالك يف
القطاعات ال�صناعية والتجارية
•�إعادة التهيئة والتو�سع يف �شبكة نوعية الهواء املحيط

ب�ين النفاي��ات يف امل�ص��در ،ال��ذي ي�ش��مل الأ�س��ر املعي�ش��ية والفن��ادق
واملدار�س.
وته��دف البلدي��ة �إىل رف��ع ن�س��بة معاجل��ة النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة
ع��ن طري��ق �إع��ادة التدوي��ر وحتويل النفايات اىل �س��ماد ،بحيث ميكن
له��ذه النفاي��ات �أن تك��ون م�ص��در ًا لتولي��د الطاق��ة مل�ش��اريع م�س��تقبلية.

ماكينات غربال للحجارة يف الفجرية من�ش�أة ا�ستعادة املواد ،الذي يف�صل بني النفايات
�إىل ثالث فئات .امل�صدر :بلدية الفجرية

طالب يحلل عينة من الأ�سماك يف خمترب هيئة حماية البيئة و التنمية
امل�صدر :هيئة حماية البيئة والتنمية ،ر�أ�س اخليمة
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الفصل الرابع:
التعاون الدولـــي للتـحول
نـحـــو االقتـصـاد األخـضــر

وبالإ�ضاف��ة �إىل العم��ل عل��ى التح��ول الوطن��ي نحو الإقت�ص��اد الأخ�ضر،
ت�س��عى الإم��ارات العربي��ة املتح��دة �أي�ض � ًا للم�س��اهمة يف اجله��ود
العاملي��ة اخلا�ص��ة بالتغ�ير املناخي وحتقي��ق �أهداف التنمية امل�س��تدامة
()SDGsبحل��ول ع��ام  .2030بالإ�ضاف��ة �إىل امل�ش��اركة الفعال��ة يف
املفاو�ض��ات الدولي��ة ح��ول العدي��د م��ن الق�ضاي��ا البيئي��ة ،فق��د �أظه��رت
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة �أي�ض��ا تفانيها يف نقل التكنولوجيا وتقا�س��م
املع��ارف وبن��اء الق��درات م��ع البل��دان الأخ��رى .وتهدف دول��ة الإمارات
�إىل حتفي��ز التع��اون الإقليم��ي والعامل��ي م��ن �أج��ل حتقي��ق حت��ول يف

الإقت�ص��اد االخ�ض��ر حي��ث تق�ترن التنمي��ة الإقت�صادية ب�أه��داف بيئية
واجتماعي��ة.
وعل��ى م��دار ع��ام � ،2016ش��اركت حكوم��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
بن�ش��اط يف عدد من امل�ؤمترات العاملية رفيعة امل�س��توى ،ووفرت فر�ص ًا
لبن��اء الق��درات لبل��دان �أخ��رى يف املنطق��ة لتعزيز االقت�ص��اد الأخ�ضر
والتنمية امل�ستدامة.
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ملتقــى أبوظبي التخاذ
اإلجـــــراءات العــمـليــــة
كج��زء م��ن �أ�س��بوع �أبوظب��ي لال�س��تدامة ،ال��ذي يعت�بر واح��د ًا م��ن �أك�بر
التجمعات ال�سنوية يف العامل حول التنمية امل�ستدامة ،ا�ست�ضافت دولة
الإمارات العربية املتحدة �أول يوم عاملي التخاذ الإجراءات العملية يف
 18يناير  .2016وكان اليوم مبثابة ملتقى دويل لدعوة قادة القطاعني
الع��ام واخلا���ص لدف��ع امل�ش��اريع التجارية والتق��دم التكنولوجي الالزم
�إىل الأم��ام للت�ص��دي للتغ�ير املناخ��ي وحتقي��ق �أه��داف التنمي��ة
امل�ستدامة.
يعت�بر ه��ذا احل��دث �أول منت��دى دويل رئي�س��ي بع��د اعتم��اد اتف��اق
باري���س ب�ش��أن التغ�ير املناخ��ي يف دي�س��مرب  .2015وكان احلف��ل عام� ً
لا
يحف��ز للعم��ل ،ويدع��و احلكومات وال�ش��ركات �إىل ت�س��ريع وترية التقدم
قب��ل انعق��اد امل�ؤمت��ر الث��اين والع�ش��رين للأط��راف يف اتفاقي��ة الأمم
املتح��دة الإطاري��ة ب�ش��أن التغ�ير املناخ��ي ( ، )COP22ال��ذي عق��د يف
مراك���ش ،املغ��رب يف ت�ش��رين الث��اين  /نوفم�بر .2016
ويف افتت��اح امل�ؤمت��ر ،ق��ال الأم�ين الع��ام ل�ل�أمم املتح��دة �آن��ذاك بان كي
مون�" :آمل �أن ت�ؤدي الأفكار واملبادرات اجلديدة التي مت �إن�شا�ؤها هنا
�إىل تو�س��يع نطاق وفعالية الإجراءات املناخية ".و�ش��مل امللتقى العاملي
التخاذ الإجراءات العملية �سل�سلة من حلقات النقا�ش التي تركز على
الإج��راءات الفوري��ة لدع��م اتف��اق باري���س ،والتع��اون ب�ين احلكوم��ات

جمـعـيــــة األمــــم المـتـحـــــدة للبـيــئـــة

�ش��اركت الدول��ة بوف��د وطن��ي تر�أ�س��ه مع��ايل الدكت��ور ث��اين الزي��ودي،
وزير التغري املناخي والبيئة ،يف الدورة الثانية جلمعية الأمم املتحدة
للبيئ��ة ( )UNEA 2الت��ي عق��دت يف نريوب��ي ،كيني��ا ،يف ماي��و � /أي��ار
 .2016وباعتباره��ا �أعل��ى م�س��تويات اتخ��اذ الق��رار يف الع��امل ،حي��ث
�ش��ارك يف االجتم��اع وزراء وم�س��ؤولون رفيع��وا امل�س��توى م��ن �أك�ثر م��ن
 195دولة من �أع�ضاء الأمم املتحدة ،و�شمل االجتماع عدة اجتماعات
وزاري��ة تناول��ت التحدي��ات البيئي��ة الوطني��ة والإقليمي��ة والدولي��ة .كم��ا
ق��ام امل�ش��اركون بتقيي��م قدرات احلكومات على تنفي��ذ �أهداف التنمية
امل�س��تدامة بنجاح.
و مت الت�أكي��د خ�لال امل�ش��اركة عل��ى اجله��ود التي تبذله��ا دولة الإمارات
حلماي��ة البيئ��ة ودع��م التح��ول نح��و االقت�ص��اد الأخ�ض��ر و�أهمي��ة دع��م
اجله��ود الدولي��ة وتنفي��ذ اخلط��وات الالزم��ة لتحقي��ق �أه��داف التنمي��ة
امل�س��تدامة بحل��ول ع��ام  ،2030وال �س��يما تل��ك الت��ي تتعل��ق باال�س��تدامة
البيئية.
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والقط��اع اخلا���ص لدف��ع ال�ش��راكات واال�س��تثمارات ،وم�س��تقبل الطاقة
العاملي��ة .كم��ا ت�ضمن��ت مناق�ش��ات ح��ول التقني��ات املتط��ورة الالزم��ة
خلل��ق التغي�ير التح��ويل ،ف�ض�لا ع��ن اخلط��وات التالي��ة يف مب��ادرة
االبتكار ،وهي مبادرة عاملية لت�سريع ابتكارات الطاقة النظيفة ،التي
تعت�بر الإم��ارات العربي��ة املتحدة ع�ض��و ًا فيها.
كم��ا �أدىل ببيان��ات رفيع��ة امل�س��توى كل م��ن حمم��د بوه��اري ،رئي���س
نيجريي��ا ،عب��د اهلل بنك�يران ،رئي���س وزراء املغ��رب ،ورئي���س ال��دورة
احلادي��ة والع�ش��رين مل�ؤمت��ر الأط��راف ،ل��وران فابيو���س ،ووزي��ر
خارجي��ة فرن�س��ا �آن��ذاك ،و كري�س��تيانا فيغريي���س ،الأم�ين التنفي��ذي
التفاقي��ة الأمم املتح��دة الإطاري��ة ب�ش ��أن التغ�ير املناخ��ي ،والدكت��ور
�س��لطان �أحم��د اجلاب��ر وزي��ر الدول��ة واملبع��وث اخلا�ص للتغ�ير املناخي
بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة.

أهـــداف التنميـــة المستدامـة في
إتخــاذ اإلجــراءات العملية في قمة
الحـكــومــــة العـالـمـيــة
مت تنظي��م فعالي��ة "�أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة يف اتخ��اذ الإج��راءات
العملي��ة " كج��زء م��ن الإ�ص��دار الراب��ع م��ن القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات،
وه��ي من�ص��ة عاملي��ة للتوا�ص��ل ترك��ز عل��ى م�س��تقبل احلكوم��ات
واالجتاهات التي ت�شكل الأجندة العاملية الذي عقد يف دبي يف الفرتة
من � 8إىل  10فرباير ويف �إطار ال�شراكة مع �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعي��ة ب��الأمم املتح��دة والبنك الدويل وم�ؤ�س�س��ة الأمم املتحدة
( ، )UN DESAدر���س م�ؤمتر القمة الذي ا�س��تمر ثالثة �أيام والعوامل
التمكينية الرئي�س��ية التي ت�س��هم يف حتقيق �أهداف التنمية امل�س��تدامة
عل��ى امل�س��تويات العاملي��ة والإقليمي��ة والوطنية.
وق��د تب��ادل امل�س��ؤولون احلكومي��ون رفيعوا امل�س��توى وال�س��لطات املحلية
وممثل��و القط��اع اخلا���ص واملنظم��ات املتع��ددة الأط��راف والدولي��ة
واملانح��ون والأو�س��اط الأكادميي��ة ومنظم��ات املجتم��ع املدين وال�ش��باب
وجهات النظر حول دور كل منهم يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة،

ف�ض� ً
لا ع��ن التوقع��ات املتبادلة .و�أبرزت اثنت��ان من �أهم التحديات يف
االجتماع��ات الرفيع��ة امل�س��توى :الر�ص��د والإبالغ يف الي��وم الأول الذي
عقده �س��عادة عبد اهلل لوتاه ،املدير العام للهيئة االحتادية للتناف�س��ية
والإح�ص��اء؛ والتموي��ل العامل��ي يف الي��وم الث��اين ال��ذي عقدت��ه مع��ايل
ال�ش��يخة لبن��ى بن��ت خال��د القا�س��مي ،وزي��رة التع��اون ال��دويل والتنمية
يف ذل��ك الوق��ت (حالي��ا وزي��رة الدولة للت�س��امح).
يف الي��وم الأخ�ير م��ن القم��ة� ،أدي��رت اجلل�س��ة اخلتامي��ة م��ن قب��ل
مرا�سل �سي �إن �إن ريت�شارد كوي�ست وح�ضره �أكرث من  2000مندوب.
وبوج��ه ع��ام ،مت حتدي��د الإرادة ال�سيا�س��ية القوي��ة والقي��ادة الر�ش��يدة
امل�صحوبة با�س�تراتيجيات وا�ضحة طويلة الأجل لتعك���س االحتياجات
وامل�صال��ح املحلي��ة باعتباره��ا عوام��ل جن��اح رئي�س��ية لتنفي��ذ �أه��داف
التنمي��ة امل�س��تدامة .وذك��ر �أن م�ؤمت��ر القم��ة العامل��ي للحكوم��ات ميك��ن
�أن يوف��ر من�بر ًا لتب��ادل املع��ارف والدرو���س ور�صد التق��دم املحرز عرب
البل��دان ،مم��ا ي�س��اهم يف الأعم��ال التح�ضريي��ة للمنت��دى ال�سيا�س��ي
الرفي��ع امل�س��توى ل�ل�أمم املتح��دة( )HLPFاملعن��ي بالتنمي��ة امل�س��تدامة
املكل��ف بالر�ص��د واال�س��تعرا�ض بانتظ��ام التق��دم املح��رز يف حتقي��ق
�أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة عل��ى ال�صعي��د العامل��ي.

ملتقى �أبوظبي العاملي لإتخاذ الإجراءات العملية يف �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة.
امل�صدر� :أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة

وعل��ى هام���ش احل��دث �أعل��ن كل م��ن الوزي��ر د .ث��اين الزي��ودي
و�إري��ك �أو�ش��ر رئي���س املب��ادرة املالية لربنامج الأمم املتح��دة للبيئة �أن
الإم��ارات �ست�س��ت�ضيف اجتماع��ات ال��دورة الرابع��ة ع�ش��رة للطاول��ة
امل�س��تديرة للمب��ادرة املالي��ة لربنام��ج الأمم املتح��دة للبيئ��ة يف دبي يف
�أكتوب��ر  2016لدع��م اجله��ود العاملي��ة لت�أم�ين التموي��ل ال�لازم لتحقيق
التنمي��ة امل�س��تدامة ،ودع��ت �إىل م�ش��اركة ال��دول الأع�ض��اء (انظ��ر
الف�ص��ل الأول).

�أهداف التنمية امل�ستدامة يف الدورة
اخلتامية مل�ؤمتر القمة العاملية للحكومات
( 10فرباير  ،2016دبي)
امل�صدر :القمة العاملية للحكومات
معايل الوزير د .ثاين الزيودي ممثال لدولة الإمارات يف الدورة الثانية
جلمعية الأمم املتحدة للبيئة( 27مايو  ،2016نريوبي)
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مؤتمر األطراف  COP22في مراكش
عق��د م�ؤمت��ر الأط��راف الث��اين والع�ش��رين يف مراك���ش باملغ��رب يف
الف�ترة م��ن � 7إىل  18نوفم�بر  ،2016وح�ض��ره وف��د الإم��ارات العربي��ة
املتحدة برئا�س��ة �س��مو ال�ش��يخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي���س
جمل���س ال��وزراء وزي��ر �ش��ؤون الرئا�س��ة .وترك��زت �أعم��ال امل�ؤمت��ر عل��ى
و�ضع التدابري الالزمة لتنفيذ اتفاق املناخ يف باري�س ،حيث وافق 197
طرفا يف دي�سمرب  2015على تنفيذ تدابري ل�ضمان عدم ارتفاع درجة
حرارة الأر�ض ب�أكرث من  2درجة مئوية باملقارنة مع م�ستويات الفرتة
م��ا قب��ل الث��ورة ال�صناعي��ة ،وق��د �صادق��ت دول��ة الإم��ارات ر�س��مي ًا عل��ى
اتف��اق باري���س يف �س��بتمرب .2016
و�ض��م وف��د الإم��ارات العربي��ة املتح��دة �أك�ثر م��ن  100م�س ��ؤول و 30
طالب��ا .و�ش��دد �س��مو ال�ش��يخ من�ص��ور ب��ن زاي��د �آل نهي��ان نائ��ب رئي���س
جمل���س الوزراء وزير �ش��ؤون الرئا�س��ة على �أهمية دعم تنفيذ اتفاقية
باري�س املناخية وترجمة نتائجها �إىل �إجراءات ناجحة تقلل من ت�أثري
االح�ترار العامل��ي ،م�ش�ير ًا اىل �أن دول��ة الإم��ارات ت�س��تهدف الو�ص��ول
بن�س��بة الطاق��ة النظيف��ة يف مزي��ج الطاق��ة الوطن��ي اىل ( 24%ج��رى
رفعه��ا اىل  ) 27%بحل��ول ع��ام  ،2021عر���ض البي��ان الوطن��ي لدول��ة
الإم��ارات يف م�ؤمت��ر الأط��راف  COP22م��ن قبل مع��ايل الوزير د.ثاين
الزيودي ( 27نوفمرب  ،2016مراك�ش ،املغرب) و�أ�شار البيان الوطني
ال��ذي �أدىل ب��ه مع��ايل الوزي��ر د .ث��اين الزي��ودي نياب��ة عن �س��مو ال�ش��يخ
من�صور بن زايد �آل نهيان �إىل �أن اتفاق باري���س ير�س��ل ر�س��الة وا�ضحة
للعامل واحلكومات تتحمل فيها م�س�ؤولية �إ�شراك اجلهات الفاعلة غري
احلكومي��ة وحتفي��ز جهود جميع �أ�صح��اب امل�صلحة نحو حتقيق جدول
�أعم��ال م�ش�ترك .و�أع��رب �س��مو ال�ش��يخ من�ص��ور ب��ن زاي��د �آل نهيان عن
اعتق��اده ب�أهمي��ة ال�ش��راكات ب�ين القطاعني العام واخلا���ص باعتبارها
�إحدى الدوافع الرئي�سية للنمو الأخ�ضر ،ودعا املندوبني للم�شاركة يف
يوم عمل املناخ يف �أبوظبي والقمة العاملية للحكومات اللذان عقدا يف
يناي��ر وفرباي��ر  2017عل��ى التوايل.
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إطــاق المنظمة العالمية

لإلقتصــاد األخضر WGEO

عق��دت ال��دورة الثالث��ة للقم��ة العاملي��ة لالقت�ص��اد الأخ�ض��ر يف 5-6
�أكتوب��ر  2016حت��ت رعاي��ة �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د

�آل مكت��وم نائ��ب رئي���س الدول��ة رئي���س جمل���س الوزراء حاك��م دبي .وقد
جمعت القمة التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام � 2014أكرث
من  80متحدثا بارزا حتت �ش��عار "قيادة االقت�صاد الأخ�ضر العاملي".
ويف افتت��اح ه��ذه القم��ة� ،أعل��ن ع��ن �إن�ش��اء املنظم��ة العاملي��ة لالقت�ص��اد
الأخ�ضر ،التي �ستكون منظمة دولية جديدة مكر�سة لتعزيز االقت�صاد
الأخ�ض��ر يف جمي��ع �أنح��اء الع��امل .وبف�ض��ل ال�ش��راكة م��ع برنامج الأمم
املتح��دة الإمنائ��ي ودعم��ه التقن��ي� ،س��يعمل فري��ق اخل�براء ،م��ن خالل
املنظم��ة ،عل��ى تعزي��ز مفه��وم االقت�ص��اد الأخ�ض��ر عل��ى ال�صعيدي��ن
الإقليم��ي والعامل��ي م��ن خ�لال ال�ش��راكات وفر���ص نق��ل املع��ارف ب�ين
القطاع�ين الع��ام واخلا���ص ووكاالت الأمم املتح��دة وامل�ؤ�س�س��ات املالية
واملجتم��ع امل��دين .و�س��تعمل املنظم��ة �أي�ض��ا كمن�ص��ة للتخفي��ف م��ن �آثار
التغ�ير املناخ��ي ،والطاق��ة امل�س��تدامة ،وغريه��ا م��ن احلل��ول املتعلق��ة
باملي��اه والبيئ��ة يف جمي��ع �أنح��اء الع��امل .ويف حف��ل الإط�لاق العامل��ي

أســبوع النمو األخضر
الـعــالـمـــــي GGGW
�ش��ارك وف��د دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة برئا�س��ة الوزي��ر د .ث��اين
الزي��ودي يف الأ�س��بوع العامل��ي للنم��و الأخ�ض��ر يف الف�ترة م��ن � 5إىل 9
�س��بتمرب  2016يف جزي��رة جيج��و بجمهوري��ة كوري��ا .وي�ش��كل ه��ذا
املنت��دى ،ال��ذي ي�س��ت�ضيفه املعه��د العامل��ي للنمو الأخ�ض��ر ،منربا عامليا
لتب��ادل املع��ارف ب�ش ��أن التج��ارب يف جم��ال تخطي��ط النم��و الأخ�ض��ر
وتنفي��ذه .ورك��زت ه��ذه الطبع��ة م��ن احل��دث عل��ى كيفي��ة �إع��ادة توجي��ه
النمو ليعمل ب�صورة �أف�ضل ل�صالح الفقراء و�أكرث �ش��مو ًال وا�س��تدامة،
وجم��ع الأ�س��بوع ح��وايل  1200م�ش��ارك م��ن �أك�ثر م��ن  50بل��د ًا ميثل��ون
احلكوم��ات والقط��اع اخلا���ص واملجتم��ع امل��دين.
وق��د نظم��ت دول��ة الإم��ارات �إح��دى جل�س��ات الرتكي��ز  ،حي��ث عر�ض��ت
عل��ى املندوب�ين الآخري��ن جترب��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف �إ�ضفاء
الطاب��ع امل�ؤ�س�س��ي عل��ى النم��و االخ�ض��ر م��ن املنظور الفري��د لالقت�صاد
القائم على الهيدروكربون" .لقد و�ضعت دولة الإمارات لنف�سها هدفا
طموح� ًا :احل��د من االعتماد على الوق��ود الأحفوري وحتويل االقت�صاد
�إىل اقت�صاد قائم على املعرفة ،ومتنوع ،وموجه نحو االبتكار .وبالنظر
�إىل الزخ��م العامل��ي الق��وي يف العمل املتعل��ق باملناخ ،ف�إن توقيت اتخاذ
�إج��راءات حا�س��مة ال ميك��ن �أن يك��ون �أك�ثر مالءم��ة .وبين��ت الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة �أن��ه حت��ى االقت�ص��ادات التقليدي��ة القائم��ة عل��ى
الهيدروكرب��ون ميك��ن �أن تق��ود ه��ذا التحول" .

ال��ذي عق��د عل��ى هام���ش ال��دورة الثاني��ة
والع�ش��رين مل�ؤمت��ر الأط��راف يف اتفاقي��ة
الأمم املتح��دة الإطاري��ة ب�ش ��أن تغ�ير
املناخ التي عقدت يف مراك�ش باملغرب يف
�ش��هر نوفم�بر � ،2016أعل��ن مع��ايل الوزير
د .ث��اين الزي��ودي �أن الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة �أ�صبح��ت �أول دول��ة ع�ض��و يف
املنظم��ة العاملي��ة للإقت�ص��اد الأخ�ض��ر .وق��ال �س��عادة �س��عيد حمم��د
الطاير ،نائب رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي ،والع�ضو املنتدب
والرئي���س التنفي��ذي لهيئ��ة كهرب��اء ومي��اه دب��ي ،وال��ذي ي�ش��غل �أي�ض��ا
من�ص��ب رئي���س جمل���س �إدارة املنظم��ة العاملي��ة للإقت�ص��اد الأخ�ض��ر:
"�س��وف ت�س��د �ش��بكة اخل�براء العاملي��ة الفج��وات بني البل��دان يف جمال
االبتكار ،والتكنولوجيا ،والتمويل .و�س��تقدم امل�س��اعدة الفنية للبلدان
التي ميكن �أن ت�ستفيد من منوذج االقت�صاد الأخ�ضر يف دبي ،ف�ضال
عن مناذج من بلدان �أخرى تتطلب اقت�صاداتها و�ضع ا�س�تراتيجيات
خ�ض��راء قوي��ة ومتنوع��ة للم�س��تقبل ".
ومن املقرر �أن تطلق املنظمة العاملية للإقت�صاد الأخ�ضر ر�سمي ًا
يف  2018كمنظمة دولية مقرها يف دبي.
كم��ا �ش��ارك وف��د الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف �إح��دى الفعالي��ات
املو�ضوعي��ة الت��ي رك��زت عل��ى متوي��ل الطاق��ة اخل�ض��راء ،والت��ي بحثت
�س��بل �إزال��ة احلواج��ز �أم��ام تدف��ق ر�ؤو���س الأم��وال لتنفي��ذ مب��ادرات
الطاق��ة النظيف��ة .ناق�ش��ت دول��ة الإم��ارات درا�س��ة حال��ة ع��ن التح��ول
التدريج��ي �إىل النم��و املنخف���ض الكرب��ون م��ن خ�لال م�ش��اريعها
الرئي�س��ية مث��ل جمم��ع ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د �آل مكت��وم للطاق��ة
ال�شم�س��ية� ،أك�بر حمط��ة للطاق��ة ال�شم�س��ية يف ال�ش��رق الأو�س��ط .وق��د
ح�س��نت �آلية امل�ش��روع التي يحركها ال�س��وق من خالل اتفاقيات �ش��راء
الطاقة ب�شكل كبري من قدرته التناف�سية يف ن�شر تكنولوجيات الطاقة
ال�شم�سية (انظر الف�صل) .كما �شاركت دولة الإمارات يف العديد من
الفعالي��ات اجلانبي��ة ،وال��دورات املوا�ضيعي��ة ،واالجتماع��ات الثنائية.

معايل الوزير د .ثاين الزيودي ممث ًال لدولة الإمارات يف �أ�سبوع النمو الأخ�ضر العاملي
(� 8سبتمرب  ،2016جزيرة جيجو ،جمهورية كوريا)
امل�صدر� :أ�سبوع النمو الأخ�ضر الـعـالـمي
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حوار السياســات اإلقليمية
بشـــــأن التمـويـــــل األخضـــر
ويف  22-21نوفم�بر  /ت�ش��رين الث��اين  ،2016ا�س��ت�ضافت وزارة
التغري املناخي والبيئة يف �أبوظبي حوار �سيا�سات التمويل االخ�ضر يف
ال�ش��رق االو�س��ط و�أفريقيا ،وذلك بال�شراكة مع املبادرة العاملية للتغري
املناخ��ي .وق��د اجتم��ع نح��و  60م�س��ؤو ًال رفي��ع امل�س��توى م��ن احلكوم��ات
وامل�ص��ارف الإمنائي��ة املتع��ددة الأط��راف واملنظم��ات الدولية والقطاع
اخلا���ص م��ن  11دول��ة (ال�س��عودية والكوي��ت والبحري��ن وعم��ان وم�صر
والأردن واملغ��رب و�إثيوبي��ا و�أوغن��دا وروان��دا وال�س��نغال) لتق��دمي حلول
للتموي��ل املبتك��ر ال��ذي يخل��ق فر�ص��ا لال�س��تثمار الأخ�ضر.
ويه��دف ح��وار ال�سيا�س��ات �إىل تقا�س��م التوج��ه اال�س�تراتيجي
واخل�برات الإماراتي��ة يف حتوي��ل الدول��ة نح��و اقت�ص��اد �أخ�ض��ر
وا�ستك�ش��اف الفر���ص التعاوني��ة م��ع دول �أخ��رى يف املنطق��ة .وق��د
نظ��م ه��ذا احل��دث ح��ول املوا�ضي��ع التالي��ة :الت�صدي لتحدي��ات تطوير
امل�شاريع القابلة للتمويل وتعبئة التمويل الأخ�ضر املبتكر ،وا�ستك�شاف
الفر���ص املتاح��ة لال�س��تثمارات اخل�ض��راء يف منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط
و�أفريقيا ،ودرا�سة �أدوات التمويل الدولية ومركبات التمويل الوطنية.
و�ش��مل احل��وار �سل�س��لة م��ن مناق�ش��ات اخل�براء ،وعرو���ض ،ومنت��دى
مفت��وح ،ومتاري��ن جماعي��ة لتب��ادل اخل�برات ال ُقطري��ة.
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ويف اليوم�ين التالي�ين� ،أج��رت وزارة التغ�ير املناخ��ي و البيئ��ة
مناق�ش��ات ثنائي��ة م��ع الوفد الأردين برئا�س��ة الدكت��ور جهاد ال�صوير،
مدي��ر االقت�ص��اد الأخ�ض��ر يف وزارة البيئ��ة ،لتب��ادل اخل�برات
وا�ستك�ش��اف املج��االت املحتمل��ة للتع��اون ب�ين البلدي��ن .وكان احل��وار
�أي�ض��ا ج��زء ًا م��ن برنام��ج تقا�س��م املعرف��ة ب�ين بل��دان اجلن��وب التابعة
ملعه��د النم��و الأخ�ض��ر العامل��ي.

حوار �سيا�سات التمويل الأخ�ضر يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
( 23نوفمرب � ،2016أبوظبي)
امل�صدرGGGI :

الفصل الخامس:
أداء الــدولــــة فــــي التــقـــدم
المحــرز نحو االقتصاد األخضر

م��ن ال�ض��روري و�ض��ع جمموع��ة م��ن امل�ؤ�ش��رات كبو�صل��ة فعال��ة ت�س��مح
بر�ص��د وتقيي��م التط��ورات الأ�سا�س��ية ،والتق��دم والفر���ص واملخاط��ر
املحتمل��ة .وذل��ك لتوجي��ه �صياغ��ة ال�سيا�س��ة العام��ة ،ف�ض�لا ع��ن
الأن�ش��طة التطوعي��ة للقط��اع اخلا���ص واملجتم��ع امل��دين للتح��ول نح��و
االقت�ص��اد الأخ�ض��ر يف دول��ة الإم��ارات ،وينبغ��ي �أن تك��ون امل�ؤ�ش��رات
املك��ررة ق��ادرة عل��ى تق��دمي �أدل��ة قوية ت�س��تند �إىل �صانعي ال�سيا�س��ات
الذي��ن ميكنه��م و�ض��ع �أه��داف وا�ضح��ة و�صياغ��ة ال�سيا�س��ات
وا�س��تعرا�ض التق��دم وتقيي��م الآث��ار.

وق��د مت حتدي��د م��ا جمموع��ه  41م�ؤ�ش��ر ًا رئي�س��ي ًا ل�لاداء االخ�ض��ر
االمارات��ي وم�ؤ�ش��رات االداء الرئي�س��ية اخل�ض��راء يف ع��ام 2015
م��ن قب��ل جمل���س الإم��ارات للتنمي��ة اخل�ض��راء كمعاي�ير لتقيي��م
التق��دم املح��رز نح��و الإقت�ص��اد الأخ�ض��ر ،ف�ض� ً
لا ع��ن تق��دم �أجن��دة
الإم��ارات اخل�ض��راء .ويجم��ع ه��ذا الف�ص��ل الأخ�ير النتائ��ج الأخ�يرة
لدول��ة االم��ارات م��ن م�ؤ�ش��رات الأداء الرئي�س��ية يف ج��دول �ش��امل،
بالإ�ضافة �إىل خلفية امل�ؤ�ش��رات والتف�س�يرات وال�ش��رح املوجز لأوجه
الأداء امللحوظ��ة يف ال�س��نوات القليل��ة املا�ضي��ة.
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لمـحـــة عامـــــة عـــن مـؤشـــرات
األداء الخـــضــــــراء الـرئـيــســيــــة
مت اختي��ار م�ؤ�ش��رات الأداء الرئي�س��ية يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
ال�ـ  41وفق��ا للأبع��اد الثالث��ة (البيئي��ة ،االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة)
للتنمية امل�ستدامة .ومهما كان قيا�س الطبيعة املعقدة واملتعددة الأبعاد
لالقت�صاد الأخ�ضر مهمة �صعبة ،فقد مت بناء هذا الإطار حول اجلهود
اجلاري��ة الت��ي تبذله��ا املنظم��ات الدولي��ة .كم��ا مت ت�ضم�ين العدي��د م��ن
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية الوطنية ذات ال�صلة املحددة لر�ؤية الإمارات
 2021لتعك���س ال�س��ياق املحلي و�ضمان املواءمة مع ا�س�تراتيجية التنمية
ال�ش��املة للب�لاد .وتتف��ق جمموع��ة امل�ؤ�ش��رات �إىل ح��د كب�ير م��ع �أه��داف
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التنمي��ة امل�س��تدامة املتف��ق عليه��ا ك�أه��داف عاملي��ة جدي��دة لع��ام 2030
م��ن قب��ل  193بل��دا يف �أيل��ول � /س��بتمرب ( 2015انظ��ر للج��دول �أدن��اه).

وللم�ساعدة يف ر�صد وتقييم نتائج م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية اخل�ضراء،
مت تخ�صي�ص كل م�ؤ�شر يف �إطار �أحد الأهداف اال�سرتاتيجية اخلم�سة
للأجن��دة اخل�ض��راء .ومت اختي��ار م�ؤ�ش��رين رئي�س��يني ل��كل ه��دف
ا�س�تراتيجي لت�س��هيل فه��م االجتاه��ات .وي�ش��كل م��ا جمموع��ه ع�ش��رة
م�ؤ�شرات رئي�سية "لوحة حتكم ذكية" ت�سلط ال�ضوء على الإجناز العام
للأجندة اخل�ضراء وامل�ساهمات يف ر�ؤية  2021وتنا�سقها معها .وجتدر
الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن نتائج كل م�ؤ�شر رئي�سي للأداء الأخ�ضر تت�أثر حتم ًا
ب�أن�شطة خمتلف برامج الأجندة اخل�ضراء والعوامل الأخرى التي قد ال
تخ�ض��ع ل�س��يطرة احلكوم��ة و�أ�صحاب امل�صلحة الوطني�ين ،و�أن الأداء ال
ميك��ن �أن يع��زى فق��ط �إىل ه��دف ا�س�تراتيجي واح��د .

قـائـمــــة مــؤشـــرات األداء الـرئـيـسـيـــة الخضراء في اإلمارات العربية المتحدة

استعـــراض أحـدث مؤشـرات
األداء الـرئـيـسـيـــــة الخـضـــــراء
ويق��دم الق�س��م �أدن��اه موج��ز ًا لآخ��ر امل�س��تجدات فيم��ا يتعل��ق بالتح��ول
نح��و االقت�ص��اد االخ�ض��ر يف دول��ة االم��ارات ا�س��تناد ًا �إىل م�ؤ�ش��رات
االداء اخل�ض��راء الرئي�س��ية .ويق��دم اال�س��تعرا�ض وفق � ًا للأه��داف
اال�س�تراتيجية اخلم�س��ة للأحن��دة اخل�ض��راء .ويظه��ر اجل��دول ال��وارد
يف الق�سم التايل بيانات الأداء املوازية لكل م�ؤ�شر �أداء رئي�سي �أخ�ضر
وتوجه��ه يف ال�س��نوات الأخ�يرة.

يرج��ى مالحظ��ة �أن��ه يف ح��ال ع��دم توف��ر بيان��ات حملي��ة جي��دة ،يت��م
�أخذ جزء كبري من البيانات من م�صادر دولية موثوقة مثل م�ؤ�شرات
التنمي��ة العاملي��ة للبن��ك الدويل .كما يتم �أخذ الأرقام املتعلقة ب�س��كان
دول��ة الإم��ارات والن��اجت املحل��ي الإجم��ايل م��ن م�صادر دولية لل�س��ماح
بتقيي��م ترتي��ب دول��ة الإم��ارات مقارن��ة ب��دول �أخ��رى .وينبغ��ي معاجلة
التح�س��ينات املطلوب��ة يف جم��ع البيان��ات االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة
والبيئي��ة املحلي��ة وات�س��اقها م��ع م�ص��ادر البيان��ات الدولي��ة يف �إط��ار
الربنام��ج الوطن��ي للبيان��ات املتعلق��ة باالقت�ص��اد الأخ�ض��ر التاب��ع
للربنام��ج الأخ�ض��ر (.4)3-4

 .1اقـتــصـــــاد مـعـــرفـــــي تـنـــافـســـــي

 .2تنمية اجتماعية وجودة حياة عالية

يعت�بر اله��دف اال�س�تراتيجي القت�ص��اد املعرف��ة التناف�س��ية الأك�ثر
تقدم� ًا يف ال�س�ير نح��و االقت�ص��اد الأخ�ض��ر وفق� ًا لأداء م�ؤ�ش��رات الأداء
الرئي�س��ية اخل�ضراء .وتت�ألف م�ؤ�ش��رات الأداء الرئي�س��ية اخل�ضراء يف
ه��ذه الفئ��ة يف معظمه��ا م��ن م�ؤ�ش��رات اقت�صادي��ة .وق��د �أظه��ر كل م��ن
امل�ؤ�شرين الرئي�سيني  -م�ؤ�شر التناف�سية العاملية (الذي �أعده املنتدى
االقت�ص��ادي العامل��ي) وم�ؤ�ش��ر االبت��كار العامل��ي (ال��ذي جمعت��ه جامع��ة
كورني��ل� ،إنزي��د ،املنظم��ة العاملي��ة للملكي��ة الفكري��ة) حت�س��ن ًا مط��رد ًا،
حي��ث ارتف��ع م�ؤ�ش��ر التناف�س��ية العاملي��ة ع��ن الع��ام ال�س��ابق وو�ص��ل �إىل
املرتبة ال�ساد�س��ة ع�ش��ر عامليا  ،و حت�س��ن م�ؤ�شر االبتكار العاملي وو�صل
�إىل املرتب��ة  ،41والع��ودة �إىل القم��ة ب�ين ال��دول الأع�ض��اء يف جمل���س
التع��اون ل��دول اخللي��ج العربية.

�إن م�ؤ�ش��رات الأداء الرئي�س��ية اخل�ض��راء الت��ي تقي���س اله��دف
اال�س�تراتيجي للتنمي��ة االجتماعي��ة ونوعية احلي��اة تت�ألف يف معظمها
من م�ؤ�شرات اجتماعية .و�أظهر �أحد امل�ؤ�شرات الرئي�سية وهو م�ؤ�شر
اال�ستهالك املادي من الناجت املحلي الإجمايل ،الذي يقي�س الكفاءة
االقت�صادية يف ا�س��تخدام املوارد والتخفيف من ا�س��تنزافها ،حت�س��نا
بن�سبة  4%بني عامي  2014و  2015بقدر ما كان مقدر ًا يف ا�ستهالك
ال�صل��ب كممث��ل للم��واد املتنوع��ة .وا�س��تقر مع��دل ا�س��تخدام الف��رد
ال�س��نوي لل�صل��ب عن��د  787كيلوغرام��ا يف ع��ام .2015

وعل��ى الرغ��م م��ن رك��ود �أ�س��عار النف��ط العاملي��ة ال��ذي ح��دث من��ذ
منت�ص��ف ع��ام � ،2014أظه��ر اقت�ص��اد دول��ة االم��ارات مرون��ة ،فحافظ
عل��ى من��و الن��اجت املحل��ي االجم��ايل احلقيق��ي بن�س��بة  3.8٪يف ع��ام
 .2015وق��د يك��ون ه��ذا م�ؤ�ش��ر ًا عل��ى التق��دم يف التنوي��ع ااالقت�ص��ادي،
حي��ث جتاوزت ن�س��بة �ص��ادرات القطاعات غ�ير الهيدروكربونية الثلث
( )36.8٪يف ع��ام  2015لأول م��رة ،وبل��غ �ص��ايف تدفق��ات اال�س��تثمار
الأجنب��ي املبا�ش��ر نح��و  3٪م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل .و�أبرزه��ا �أن
االنف��اق عل��ى البح��ث والتطوي��ر يف دول��ة الإم��ارات والقط��اع اخلا���ص،
ه��و �أح��د مقايي���س االبت��كار ،حي��ث �س��جل  0.87٪م��ن الن��اجت املحل��ي
االجم��ايل يف ع��ام  2015عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه ال ي��زال �أق��ل بكث�ير م��ن
مع��دل ع��ام  2014ال��ذي بل��غ  2.42٪لبل��دان منظم��ة التع��اون والتنمي��ة
يف املي��دان االقت�ص��ادي .وته��دف ر�ؤي��ة الإم��ارات � 2021إىل رف��ع ن�س��بة
الدول��ة �إىل  1.5٪بحل��ول ع��ام .2021

وفيم��ا يتعل��ق مب�ؤ�ش��ر ال�س��عادة العاملي��ة ال��ذي يجم��ع م��ن قب��ل �ش��بكة
حل��ول التنمي��ة امل�س��تدامة كمقيا���س عامل��ي لقيا���س ال�س��عادة ،فق��د
ح�ص��دت دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة املرتب��ة الأوىل عربي � ًا،
واملرتب��ة  28عاملي � ًا لع��ام  ،2016يف خام���س م�س��ح م��ن نوع��ه �أجرت��ه
الأمم املتح��دة عل��ى م�س��توى دول الع��امل ،لقيا���س م��دى الر�ض��ى
وال�س��عادة املح��رزة م��ن ج��راء حت�س��ن اخلدم��ات االجتماعي��ة ،و�صو ًال
للرفاهية االجتماعية ،مت�صدرة كل الدول العربية ،و ُيظهر التقرير
�أن الدخ��ل االقت�ص��ادي ،ومتو�س��ط العم��ر ال�صح��ي املتوق��ع ،والدع��م
االجتماع��ي ،والرفاهي��ة املعي�ش��ية ،وغي��اب الف�س��اد ،والأم��ن الأم��ان،
ه��ي م��ن �أك�ثر جوان��ب احلي��اة الت��ي جتع��ل الف��رد �أك�ثر �س��عادة ،وه��ذا
امل�سح يقوم ب�إجرائه «معهد غالوب» يف  157دولة ،وي�ستند �إىل تقييم
الفرد مل�ستوى املعي�شة والر�ضا عن احلياة ي�شمل املواطنني واملقيمني
يف كل �إم��ارات الدول��ة .ومل تك��ن املعلوم��ات املحدث��ة يف معظ��م
م�ؤ�ش��رات الأداء الرئي�س��ية الأخ��رى يف ه��ذه الفئ��ة متاحة وقت جتميع
ه��ذه الطبع��ة ،ونتيج��ة لذل��ك ،م��ن ال�صعب احلكم عل��ى التقدم العام
يف ه��ذا اله��دف اال�س�تراتيجي.

 4وفيما يتعلق ببيانات الأداء الواردة يف هذا الف�صل ،حيث تكون ال�سنة التي يتم فيها احل�صول على البيانات غري وا�ضحة �أو مت�سقة ،يتم اعتماد �سنة الن�شر .علی �سبیل املثال ،منذ ن�شر تقریر ممار�سة �أن�شطة الأعمال لعام
 2017ال�صادر عن البنك الدويل يف �أكتوبر  /ت�شرین الأول  ،2016ی�شار �إیل البیانات الواردة من هذا املن�شور علی �أنها عام .2016
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 .3بيئة مستدامة وتثمين
للـمـــوارد الطـبـيـعـيــــة
غالبي��ة م�ؤ�ش��رات الأداء الرئي�س��ية اخل�ض��راء الت��ي تقي���س اله��دف
اال�سرتاتيجي للبيئة امل�ستدامة واملوارد الطبيعية القيمة هي م�ؤ�شرات
بيئية .و�أحد امل�ؤ�شرات الرئي�سية لهذه الفئة هو الب�صمة البيئية التي
جمعته��ا �ش��بكة الب�صم��ة البيئي��ة العاملي��ة .وق��د و�ص��ل مع��دل الب�صم��ة
البيئي��ة للف��رد م��ن دو ل��ة ا لإ م��ارات �إىل  7.93هكت��ار عا مل��ي ع��ام
 ( 2016ا�ستناد ًا لبيانات عام .) 2012
وامل�ؤ�ش��ر الرئي�س��ي الآخ��ر ه��و م�ؤ�ش��ر الأداء البيئ��ي ال��ذي و�ضع��ه
مرك��ز يي��ل للقان��ون البيئ��ي وال�سيا�س��ة البيئي��ة .وه��و م�ؤ�ش��ر مرك��ب
جتميعي لعدد  20م�ؤ�ش��ر ًا لقيا���س الآثار وال�سيا�س��ات البيئية املختلفة.
وانخف���ض ت�صني��ف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ب�ش��كل ج��ذري م��ن 25
يف � 2014إىل  92يف ع��ام  ،2016وانخف�ض��ت النتيج��ة الإجمالية �أي�ضا
بن�س��بة  .5٪وق��د لوح��ظ انخفا�ض كبري يف جم��االت الزراعة والت�أثري
ال�صح��ي وج��ودة اله��واء ،يف ح�ين حت�س��نت امل��وارد املائي��ة وم�صائ��د
الأ�سماك .وقد تقدمت بلدان �أخرى كثرية يف ال�سيا�سات البيئية مثل
�سوي�س��را و�أملاني��ا و�س��نغافورة و�أ�س�تراليا ،يف ح�ين �ش��هدت جمي��ع دول

 .4طاقة نظيفة والتكيف
مـــع تـــغـــيـــر الــمـــنــــاخ
م��ع �إط�لاق ا�س�تراتيجية الطاق��ة لع��ام  2050يف يناي��ر  ،2017كان
هدفها الطموح هو تعزيز م�ساهمة الطاقة النظيفة يف �إجمايل مزيج
الطاقة يف الدولة �إىل  50٪بحلول عام ( 2050انظر الف�صل  ،)2وقد
�أ�صبح��ت الإم��ارات العربي��ة املتح��دة واح��دة م��ن ال��دول الرائ��دة الت��ي
تتقدم بن�شر تكنولوجيات الطاقة املتجددة ،وكفاءة الطاقة من خالل
املب��اين اخل�ض��راء ،و�إدارة جان��ب الطلب ،وم��ا �إىل ذلك.
وخ�لال ع��ام  ،2016مت تولي��د م��ا يق��رب م��ن  300جيج��اوات �س��اعة
م��ن الكهرب��اء م��ن م�ص��ادر متجددة ،والتي �ش��كلت  0.36٪من �إجمايل
الكهرب��اء املول��دة .كم��ا ا�س��تقر �إجم��ايل انبعاث��ات غ��ازات الدفيئ��ة يف
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة بنح��و  200ملي��ون ط��ن م��ن مكاف��ئ ث��اين
�أك�س��يد الكرب��ون خ�لال ال�س��نوات الث�لاث املا�ضي��ة وفق��ا لقائم��ة ج��رد
غ��ازات الدفيئ��ة الوطني��ة الت��ي جمعته��ا �س��نويا وزارة الطاق��ة.
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جمل���س التع��اون اخلليج��ي الأخ��رى درج��ات منخف�ض��ة ب�ش��كل كب�ير،
وبدرج��ة �أق��ل م��ن الإم��ارات العربية املتحدة .والأ�س��باب الكامنة وراء
ه��ذا التف��اوت الكب�ير يف الت�صنيف��ات والدرجات غ�ير وا�ضحة تتطلب
حتقيق ًا دقيق ًا ،ولكن من املحتمل �أن تكون التغريات يف املنهجية التي
ا�س��تخدمت لقيا���س امل�ؤ�ش��ر يف ع��ام  2016م�س��ؤولة ع��ن ه��ذه الزيادة.
وم��ن ناحي��ة �أخ��رى� ،أظه��ر الوع��ي البيئ��ي للمقيم�ين يف الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة بالق�ضاي��ا الرئي�س��ية مث��ل النفاي��ات واملي��اه والتغ�ير
املناخ��ي ،ف�ض� ً
لا ع��ن اتخ��اذ الق��رارات ب�ش ��أن اخلي��ارات ال�س��ليمة
بيئي� ًا ،حت�س��ينات وا�ضح��ة يف خمتل��ف الفئ��ات ،وفق��ا للم�س��ح املنتظ��م
ال��ذي قام��ت ب��ه وزارة التغري املناخي و البيئة منذ عام  .2014وارتفع
مع��دل الوع��ي الع��ام �إىل  71٪يف ع��ام  2016م��ن  63٪يف ع��ام .2014
كما حت�س��نت ن�س��بة ال�س��لوك البيئي (ف�صل النفايات لإعادة التدوير،
و�إيق��اف م�صابي��ح الإن��ارة غ�ير ال�ضروري��ة ،وا�س��تخدام و�س��ائل النقل
الع��ام ،وم��ا �إىل ذل��ك) ب�ين عام��ة اجلمه��ور م��ن  55يف املائ��ة يف ع��ام
� 2014إىل  64يف املائة يف عام  .2016ومت تعيني ثمانية مناطق حممية
يف عام  ،2016وبلغت ن�سبة املناطق املحمية من �إجمايل �أرا�ضي دولة
االم��ارات العربي��ة املتح��دة  ،14.35٪وه��ي �أق��رب �إىل مع��دل منظم��ة
التع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة البال��غ .14.85٪

 .5حياة خضراء واستخدام أمثل للموارد
ازدادت امل�ؤ�ش��رات الرئي�س��ية لله��دف اال�س�تراتيجي املتمث��ل يف احلي��اة
اخل�ض��راء واال�س��تخدام امل�س��تدام للم��وارد  -ا�س��تهالك املي��اه والطاقة
م��ن الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل .وارتف��ع ا�س��تهالك الطاق��ة ل��كل م��ن
الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  9٪بني عامي  2013و  ،2015مع ارتفاع
�أكرب يف القطاع التجاري .وهذه االجتاهات مت�شابهة من حيث ن�صيب
الف��رد .وق��د بل��غ ن�صي��ب الف��رد م��ن ا�س��تهالك مي��اه البلدي��ة  564ل�ترا
يف الي��وم يف ع��ام  ،2015وه��و م��ا ميث��ل زي��ادة بن�س��بة  10٪تقريب��ا من��ذ
عام  .2013كما ارتفع معدل ا�ستخدام الفرد من الكهرباء لي�صل �إىل
 1150كيل��وواط �/س��اعة يف ال�ش��هر يف ع��ام  ،2015م��ن  971كيل��وواط
�س��اعة يف ع��ام .2013

ويف ع��ام  2016بل��غ مع��دل كثاف��ة تولي��د النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة
 1.82كيلوغ��رام للف��رد /الي��وم .وكان��ت الأخب��ار الإیجابی��ة يف ه��ذا
املنظ��ور يف �أن ال�سیا�س��ة احلكومی��ة ت�س��تهدف اال�س��تخدام امل�س��تدام
للم��وارد م��ن خ�لال التقلي��ل م��ن تولي��د النفاي��ات و�إع��ادة اال�س��تخدام
و�إع��ادة التدوی��ر .وم��ن ب�ين امل�ؤ�ش��رات على ه��ذه اجلهود ارتفاع ن�س��بة
معاجل��ة النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة ،حي��ث مت��ت معاجل��ة  22.6٪م��ن
النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة يف ع��ام  ،2016وهو ما ميث��ل زيادة مبقدار
 8.5%عن عام  .2014وتهدف الأجندة الوطنية لر�ؤية االمارات 2021
�إىل معاجل��ة  75٪م��ن النفاي��ات ال�صلب��ة للبلدي��ة بحل��ول ع��ام .2021

وم��ن ناحي��ة �أخ��رى ،ف ��إن ه��ذا اجله��د مل يرتج��م بع��د �إىل كثاف��ة
الكرب��ون م��ن الطاق��ة ،وه��و �أح��د امل�ؤ�ش��رات الرئي�س��ية الت��ي تقي���س
الكف��اءة و�إزال��ة الكرب��ون م��ن �إنت��اج الطاق��ة وتولي��د الكهرب��اء .وبلغ��ت
كثاف��ة تولي��د الكهرب��اء  643غرام��ا م��ن ث��اين �أك�س��يد الكرب��ون ل��كل
كيلوواط � /س��اعة يف عام  ،2014وهو نف���س م�س��توى عام  ،2012وفقا
لوكال��ة الطاق��ة الدولي��ة (.)IEA
كم��ا كان��ت كثاف��ة �إجم��ايل �إم��دادات الطاق��ة االولي��ة م�س��تقرة عن��د
56.5ط��ن م��ن ث��اين �أك�س��يد الكرب��ون ل��كل ترياج��ول ( )tCO2/TJيف
ع��ام  .2014غ�ير �أن��ه ينبغ��ي مالحظ��ة �أن كثاف��ة الكرب��ون يف تولي��د
الكهرباء ت�شمل الإنبعاثات الناجمة عن �إنتاج الكهرباء وحتلية املياه.
وميك��ن �أن يع��زى نح��و  30٪من االنبعاثات نتيجة �أن�ش��طة حتلية املياه
يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة.
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