
   
 

 أيام  10بعد  اعة األرضالعد التنازلي العالمي لسالماليين بدأ 

اإلمارات  دولة تدعو سكان EWS-WWFجمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة 
 العربية المتحدة لالنضمام إلى أضخم حركة بيئية في العالم

الصندوق العالمي لصون  بالتعاون معتدعو جمعية اإلمارات للحياة الفطرية  :2013مارس  13اإلمارات العربية المتحدة، 
الناس في  من ماليينالإلى مئات نضمام ولة اإلمارات العربية المتحدة لال، المجتمع والمؤسسات في د EWS-WWFالطبيعة 

طفاء كافة األضواء في المنازل  ساعة األرض. هي  - لمدة ساعة واحدة والمعالم البارزة ومباني الشركاتجميع أنحاء العالم، وا 
 ، في تمام الساعة2013مارس  23تم تحديد موعد هذه الساعة المظلمة، والتي تعتبر رمزًا للعمل البيئي، ليكون يوم السبت، 

 مساًء حسب التوقيت المحلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 8:30

-EWSالصندوق العالمي لصون الطبيعة  بالتعاون معاإلمارات للحياة الفطرية  قالت إيدا تيليش، نائب مدير عام جمعية
WWF أكبر وأفضل من ذي قبل: "حققت 2013عام ية المتحدة على جعل ساعة األرض ل، مشجعًة سكان اإلمارات العرب ،

ساعة األرض في دولة اإلمارات العربية المتحدة نجاحًا كبيرا في العام الماضي، وما كان لهذا النجاح أن يحدث لوال  العمل 
على  رسالة المحافظةالذي قام به شركاؤنا وداعمونا الذين ساعدوا في تنظيم الفعاليات في جميع أنحاء البالد، ناشرين  الدؤوب
 وملتزمين بتغييٍر طويل األمد."  البيئة

واألفراد، على إطفاء األضواء فحسب، بل أن يغتنموا  يقتصر انضمام الشركات والمنظمات والمجتمعات المحلية"نأمل أال 
في   في جميع أنحاء العالم، العمل ،شخص يألالفرصة لاللتزام بعمٍل بيئي طويل األمد. توضح ساعة األرض أنه من الممكن 

، وما إطفاء األضواء إال مجرد بداية. يريد ماليين البشر القيام بدورهم بفاعلية، ورؤية مستقبل اإليجابي سبيل التغير البيئي
 مستدام لكوكبنا."

يتم تشجيع المؤسسات واألفراد للتسجيل واالنضمام لساعة األرض، واإلعالن عن التزامهم البيئي إللهام آخرين غيرهم كعائالتهم 
 صدقائهم وموظفيهم وعمالئهم وشركائهم. وأ

فعاليات هذا العام، على الموقع  مستجداتيمكن إيجاد النصائح واألدوات لدولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى جانب آخر 
 (.www.ewswwf.ae/earthhour) اإللكتروني لساعة األرض

 

http://www.ewswwf.ae/earthhour


   
 

لهامهم  هدفبمدعوون أيضًا للمشاركة في حملة "سأفعل إذا فعلت أنت" في عامها الثاني، الجميع  تشجيع األفراد اآلخرين وا 
، 2013لتشاطر التزامهم تجاه الكوكب. تعهدت تيليش، ضمن التحدي الذي اختارته في حملة "سأفعل إذا فعلت أنت" للعام 

من سكان  500سجلوا لالنضمام لساعة األرض، إذا ما قبل  ممن شخصاً  50لـ  ةمستدام بأسماك غداء بحريوجبة بطهي 
دعوة للجميع ليصبحوا مصدر اإللهام للتغير الذي يريدون رؤيته في  -اإلمارات العربية المتحدة تحديها: "سأفعل إذا فعلت أنت 

 العالم. إضافًة إلى تسهيل العمل بين المجتمعات المحلية." 

كمبادرة مدينة واحدة  ، منذ انطالقتهامؤسسيهاأحد  WWF يعد الصندوق العالمي لصون الطبيعة تطورت ساعة األرض، الذي
في العالم، ولتشهد مشاركة  الحمالت البيئية التطوعيةواحدة من أكبر  2012في سيدني قبل سبع سنوات من اآلن، لتصبح عام 

 دولة في جميع القارات.  153مدينة في  6950أكثر من 
 

مارات السبع. حظي اإلمدينة من  22في دولة اإلمارات العربية المتحدة، المشاركة الرسمية لـ  2012وشهدت ساعة األرض 
آالف المقيمين في الدولة بفرصة االنضمام إلى الفعاليات العامة والمجتمعية التي اجتاحت جميع اإلمارات، في حين أطفات 

 3العديد من المباني في اإلمارات العربية المتحدة أضواءها غير الضرورية.  تشير التقديرات إلى أن ساعة األرض وصلت إلى 
 اإلمارات العربية المتحدة. ماليين من سكان

حاليًا، انضمام أبنية ذات شهرة عالمية مثل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، والقصبة في  2013تتوقع ساعة األرض 
الشارقة، إلى قائمة طويلة من المعالم العالمية المرموقة التي ستغرق في الظالم كبادرة رمزية لتذكير الناس بأهمية المحافظة 

ات المجتمعية من قبل الطاقة. ستقام الفعاليات العامة في أبوظبي ودبي والشارقة، ويجري التخطيط للعديد من الفعاليعلى 
 ت مختلفة لالحتفال بهذا الحدث العالمي.  عيامؤسسات وجم

 ساعة األرض فعاليةانضموا إلى 

األفراد والحكومات  EWS-WWFتدعو جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة 
. يمكن للمقيمين 2013والمدارس والشركات في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة للمشاركة في ساعة األرض 

االنضمام إلى إحدى الفعاليات العامة التي ستقام في جميع أنحاء االحتفال بساعة األرض في منازلهم ومع أصدقائهم، أو 
 ال ُينسى. مؤثراً حدثًا  2013اإلمارات السبع، وذلك لضمان أن تكون ساعة األرض 

 

 



   
 

 
 


