خبر صحفي:
مع تركيز على اإلدارة المستدامة للنفايات

"الجناح السويسري في إكسبو  2020دبي يستضيف معرض "ال وقت للهدر"
دبي 28 ،ديسمبر  :2021يستضيف الجناح السويسري في إكسبو  ٢٠٢٠دبي معرضا إلدارة النفايات ،تحت عنوان
"ال وقت للهدر" ،الستعراض حلول االقتصاد الدائري في إدارة وإعادة تدوير النفايات لتوليد واستخالص القيمة منها.
.ويستمر المعرض لغاية  10ديسمبر المقبل
ويعتبر المعرض فرصة لتسليط الضوء على حلول سويسرا المبتكرة حول كيفية إعادة تدوير النفايات واستخراج مواد
يمكنها أن تعود بالفائدة على األفراد والمجتمعات .ويعتبر المعرض أيضا منصة ممتازة لتعزيز الوعي حول المشكالت
البيئية التي تتسبب بها الكميات المتزايدة من النفايات ،وكذلك للتأكيد على أهمية االقتصاد الدائري في الحفاظ على
.البيئة
وتجدر اإلشارة إلى أن معرض "ال وقت للهدر" يركز أيضا على تحويل مواد نفايات مختلفة إلى منتجات ذات جودة
أفضل وفائدة أكبر .فعلى سبيل المثال ،سيستعرض الجناح كيف ُيعاد تدوير البالستيك إلى مواد خاصة باألزياء،
.واستخالص الذهب من هواتف ذكية مستعملة ،وقدرة الديدان على تحويل المواد العضوية إلى سماد
قال مانويل سالتشلي ،المفوض العام للجناح السويسري في "إكسبو  2020دبي"" :تعتبر النفايات سواء كانت على
األرض أو في الفضاء مشكلة مزعجة ومتعاظمة يواجهها العالم اآلن .ويبدو أننا نساهم في تراكم النفايات دون التفكير
بتداعياتها على األفراد والبيئة والمناخ .ولذا فقد أصبح من الضروري أن نعمل على إذكاء الوعي بهذه المسألة وتعزيز
".اإلدارة المستدامة للنفايات
ويأتي معرض "ال وقت للهدر" على ضوء اإلعالن عن أسماء الفائزين في مبادرة االقتصاد الدائري السويسري _
.الشرق األوسط للشباب مؤخرا ،التي وفرت فرصة للطلبة لطرح أفكار مبتكرة وإبداعية من أجل تحفيز االقتصاد الدائري
ومن جانبه ،قال "دانتي الريني" ،مدير المشروعات لدى «شبكة سويسنيكس» بالجناح السويسري" :يتيح لنا تنظيم
معرض "ال وقت للهدر" في إكسبو  ٢٠٢٠دبي إمكانية التواصل مع جمهور كبير ومتنوع ،والبحث عن طرق فعالية
أكثر إلعادة تدوير مواد مختلفة وتحويلها إلى منتجات ذات جودة أفضل وفائدة أكبر .ويسعى المعرض السويسري أيضا
نفايات تتطابق مع األحرف  Waste/لتصوير "النفايات" باعتبارها فرصة ،خاصة وأن األحرف التي تشكل كلمة
 /وتعليم  ، / Technologyتكنولوجيا ، / Sustainabilityإستدامة ، / Artفن / Wealthاألولى لكلمات "ثروة
Education".
وعلى الرغم من أن معدالت االستهالك لدى سويسرا هي أعلى من المتوسط العالمي ،فإنها تعتبر نموذجا يُحتذى به في
إعادة التدوير نظرا لمنظومتها القوية في جمع وفرز واستعادة النفايات .وباإلضافة إلى وجود بنية تحتية إلدارة النفايات
ذات إمكانيات تقنية فائقة الحداثة ،تشجع السلطات المعنية السكان على إعادة التدوير قدر استطاعتهم .ويُشار إلى أنه
في سويسرا يتم تدوير أكثر من  % 50من النفايات المنزلية.
 -انتهى -

نبذة تعريفية عن جناح سويسرا:

تعتبر سويسرا أول دولة أكدت مشاركتها في معرض إكسبو  2020دبي.
ويقدم إكسبو فرصة مميزة لسويسرا لتسليط الضوء على قدراتها وجاذبيتها االقتصادية ،فضالً عن توفيره فرصة للتعريف بها كدولة رائدة في مجال البحوث العلمية
واالبتكار.
وتم تصميم الجناح السويسري "انعكاسات" ليقدم تجربة للتنقل في أنحاء سويسرا باعتبارها دولةً مليئة بالروائع الريفية ومركزاً لالبتكار في الوقت ذاته ،حيث سيتيح
الجناح لزواره فرصة خوض تجربة مليئة بالمفاجآت الممزوجة بسلسلة من العناصر التفاعلية والصور للتعرف أكثر على سويسرا.
وتتولى مسؤولية إدارة وإنتاج الجناح "بريزانس سويتزرالند" ،الوكالة الدبلوماسية العامة التابعة لوزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية؛ والمسؤولة عن إدارة صورة
سويسرا خارجيا ً وتمثيلها في الفعاليات الدولية ،بما في ذلك معارض إكسبو العالمية.
ترتبط سويسرا ودولة اإلمارات العربية المتحدة بعالقات طيبة طويلة األمد ،وتعد دولة اإلمارات أهم شريك تجاري لسويسرا على مستوى منطقة الشرق األوسط.
وكانت إمارة دبي على وجه الخصوص قد استقطبت المقرات اإلقليمية للعديد من الشركات السويسرية.
كما اختارت ما يقارب  200شركة سويسرية دولة اإلمارات لتشكل منطلقا ً ألنشطتها التجارية إلى منطقة الشرق األوسط وآسيا ،في حين تضم الجالية السويسرية في
دولة اإلمارات حوالي  3,000مواطن سويسري.
يعتمد الجناح السويسري نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،حيث سيسلط الضوء على منتجات وخدمات شركائه ،بما في ذلك شيندلر ،رولكس إس إيه،
هيئة السياحة السويسرية ،كالريانت ،نوفارتيس ،روش ،نستله الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مجموعة كي جيه أس المحدودة لأللماس ،ومجموعة من الموردين.

لالطالع على آخر األخبار والمستجدات الخاصة بالجناح السويسري ،يمكنكم متابعنا على مواقع التواصل االجتماعي:

فيسبوك

@SwissPavilion

إنستغرام
تويتر

@swisspavilion

@Swiss_Pavilion

تويتر Manuel Salchli @CGSwissPavilion
الموقع االلكتروني www.swisspavilion.org

لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى التواصل مع:
رنا رضوان
مدير اتصال إقليمي
0502544138
البريد الكترونيrana.radwan@eda.admin.ch media@swisspavilion.org :
نبذة تعريفية عن «سويسنيكس»:

«سويسنيكس» ،هي شبكة عالمية تربط سويسرا بالعالم في مجاالت التعليم ،البحث واالبتكار.
وتعرض سويس نيكس في الجناح السويسري محتوى يتوافق مع أسابيع موضوعات إكسبو  2020والمرتبطة بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وستقوم الجامعات ،والشركات الناشئة والمبتكرة السويسرية باستعراض أبحاثها وابتكاراتها لعامة الجمهور عبر معارض مؤقتة وعروض توضيحية.
باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل ،ومسابقات العروض التقديمية وفعاليات التواصل في الموقع المخصص للفعاليات وعلى
شرفة السطح العلوي .
وتهدف "سويس نيكس" أيضا ً إلى خلق روابط االتصال بين شركاء الجناح السويسريين ونظرائهم من دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط وغيرها
من أجنحة الدول األخرى .ومن خالل دعوة الباحثين المحليين والدوليين والطلبة للمشاركة في فعاليات وورش عمل ،سيكون الجناح السويسري
بمثابة نقطة انطالق لتسهيل إمكانية خلق روابط الشراكة.

