
 

 

 

 

 

      بيان صحفي

 

 نوعان جديدان من األسماك المستدامة لوليمة إفطار بيئية

تحضير وصفات ألسماك مستدامة خالل الشهرر و لالختيار بحكمةتدعو  اإلمارات للحياة الفطرية ةجمعي

  الكريم

 

فطرية بالتعاون مع الصندوق تدعو جمعية اإلمارات للحياة ال :2102تموز/ يوليو  -دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

المجتمع اإلماراتي في رمضاان ذا ا العاال  لات ارتياار  ماماا مماتدامة لوجباات  EWS-WWFالعالمي لصون الطبيعة 

وصفاتهل علات صافحة الجمعياة علات فاي  باوا لمااار تها ماع اذرارينن و لاا بمنامابة  ع نهاا عان   فطار بيئية وتمليل

. وقااد تماات  ضااافة ماام تي الراان للممااتهلا "اختههر بحكمههة" لاات دلياا  الممااتدامة   ضااافة نااوعين جدياادين ماان ا مااماا 

عااني والدردمان  لت القائمة الرضراء التي تعني بأن صيدذما يتل ضامن حادود مماتدامة و ن ال مياات المتاوفرة منهماا   ت

 من ضغوط الصيد الجائر.

مماا الاائعة في مطابخ العديد من البلدان حو  العااللن ويعد مما الرنن والمميز بالاوارب الابيهة باوارب القط من ا 

 عادة رطاوطر الزيتاوني الزاذاي فاي ا علات ماع  ما  مماا الادردمان التاي تتمياز بتادرجات لونياة تباد  مان اللاون ا رضا

 ه علت طو  جانبي المم ةن فتعتبر مان ا ماماا المنامابة للطهاي علات البراار  و القلاي. وماع ذا عمودية عريضة ةرمادي

 نوعاً. 11اإلضافةن يص  عدد ا مماا في القائمة الرضراء  لت 

وقالت ايدا تيليشن المدير العال باإلنابة لجمعية اإلمارات للحياة الفطرياة  ننحان نادعو الجمياع  مت اااا ن هاات ا طبااق 

مايع قاعادة بياناات وصافات ن ونأم  بأن يماعدنا الجميع علات توذ ا الاهر ال ريل ر  المحضرة من ا مماا الممتدامة 

نارتر بح مةن عبر تقديل وصفاتهل الراصة بامتردال ا مماا الموجودة علت القائمة الرضراء لحملة نارتر بح مةن. ل   

منا دور في حماية بيئتنا البحرية والمحافظة علت ثورتنا المم ية لألجيا  القادمةن ويم ننا  ممتهل ين بأن نماذل فاي الحا  

 يا الطلب علت ا مماا التي تتعرض لضغط الصيد الجائر.نمن ر   ترف

  يعني ارتياار  صاناا مماتدامة التضاحية باالطعل  و المتعاة  و القيماة الغ ائياةن حيات يم ان اماتردال رياارات وتابعت  ن

تجمع ن هات  ا مماا الموجودة علت القائمة الرضراء  بدائ  في الوصفات المعتادةن  و يم ن  يضاً ابت ار وصفات جديدة

تجرباة وصافات ل مماذمت ل في نار الاوعي حاو   ذمياة ارتياار ا ماماا المماتدامة و لات عالمية فريدة. ونحن نتطلع  لت 

 ن.حملة ارتر بح مةالراصة و دراجها علت موقع 

فحة جمعياة ول ي ترملوا لنا وصفات  طباق المما الل ي ة الراصة ب ل بامتردال ذ ه اإلضافات الجديدةن يرجت زياارة صا

  .في  بواعلت موقع  EWS-WWFاإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة 

ما لة الصايد الجاائر فاي دولاة اإلماارات  بهدا مواجهة "اختر بحكمة"حملة  وقد  طلقت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية

الحد من الطلب علات ا ناواا التاي ياتل صايدذا تاجيعهل علت ر رفع ممتوى وعي الممتهل ين والعربية المتحدةن و لا عب

% مان الصايد اإلجماالي مان  ناوااو تجااوزت  مياات صايدذا 06با   مفرط. ففي دولة اإلمارات العربية المتحدةن يا   

ارات العربياة المتحادة ارية فاي دولاة اإلماممتويات امتدامتهان ور   الث ثين عاماً الماضية تراجعت  ميات ا مماا التج
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http://awsassets.panda.org/downloads/consumer_guide_new.pdf
http://www.facebook.com/ews.wwf


  

 لات تزوياد المماتهل ين باا دوات ال زماة  تراا  قارارات تتمال بالمما ولية عناد ارتياارذل  "اختهر بحكمهة"وتهدا حملة 

 المأ و ت البحريةن و لا عبر تصنيا ا مماا حمب ممتويات اماتدامتها والممااذمة فاي جلاب ا ماماا المماتدامة  لات

المائدة اليومية من ر   التاجيع علت طهي ذا ه ا ناواا وامت اااا ن هاات جديادة.  وقاد قامات جمعياة اإلماارات للحيااة 

بتحاديت دليا  ارتار بح ماةن وذاو متاوفر اذن  EWS-WWFالفطرية بالتعااون ماع الصاندوق العاالمي لصاون الطبيعاة 

مماا  لت ث ثة  قمال رئيماية  ا رضار سمماتدال ن وال ي يصنا ا  www.choosewisely.aeللتحمي  عبر الموقع 

 والبرتقالي سريار جيدن ول ن ذنالا ريارات  فض   وا حمر سيعاني من الصيد الجائر وينبغي تجنبه .

 ما للحصو  علت  ف ار ووصفات تمت تجربتها لألمماا الممتدامة فيم ن تحمي  نمرة ال ترونية مجانية من  تااب طهاي 

امة والحائز علت جوائزن وال ي قامت حملة  نارتار بح ماةن لجمعياة اإلماارات للحيااة الفطرياة بنااره فاي ا مماا الممتد

 .www.choosewisely.ae. يتوفر ال تاب علت موقع الحملة 0616عال 
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