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مركز البيئة للمدن العربية
يعتبــر المركــز مؤسســة مــن المؤسســات التابعــة لمنظمــة
المــدن العربيــة ،وهــو الجهــاز المتخصــص لهــا ولمدنهــا
األعضاء في مجاالت البيئة والتنمية المســتدامة بما يشــمل
نشــر الوعــي والتثقيــف البيئــي وبنــاء القــدرات والتدريــب

الرؤية
مدن عربية ذات بيئة آمنة وصحية،
ومستدامة ومجتمع واع ومشارك.

والبحــث العلمــي واالستشــارات والتوثيــق وتبــادل الخبــرات
والمعــارف وتنظيــم الشــرا كات والتفاهمــات لتعزيــز دور
إدارة مــوارد البيئــة ودور التنميــة المســتدامة وكل مــا مــن
شــأنه دعــم المدينــة العربيــة وتحســين جــودة الحيــاة بهــا.

الرسالة
نعمل معا ً للحفاظ على البيئة الطبيعية
والعمرانية وحمايتها من التلوث لتحقيق
التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة
في المدينة العربية.
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القيم
يعمل المركز على تحقيق
رؤيته ورسالته بتطبيق منظومة
من القيم تتمثل فيما يلي- :
المتعاملون
المساهمة الفعالة في توفير
حلول بيئية تلبي احتياجات
المدن العربية.

المعرفة
ا كتساب ،تطوير ،ومشاركة
المعرفة في المجاالت البيئية.

الشرا كة
التعاون البناء والمثمر مع
جميع األطراف المعنية
لتحسين الممارسات
البيئية في
المدن العربية.

اإلبداع والتقدير
بث روح التنافس والتميز
في تبني وتنفيذ المشاريع
البيئية البناءة في المدن
العربية.
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الطاقة والطاقة المتجددة
الذكاء االصطناعي

14

الصحة والسالمة البيئية
الرفاه
المجتمعي
وجودة الحياة
استشراف
المستقبل

االقتصاد األخضر

01

15

02

التنمية المستدامة

03

13

04
مجاالت االهتمام

12

05

11

المواصالت والنقل الذكي

إدارة النفايات

06
10

09
إدارة التربة

08

07

المدن الذكية المستدامة

إدارة المياه
التغير المناخي
وإدارة نوعية
الهواء
المباني الخضراء

التنوع البيولوجي
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األهداف
العمل على وضع تصور استراتيجي موحد
على المستوى العربي في مجاالت البيئة والتنمية

المستدامة واستشراف المستقبل وجودة الحياة.

توفيــر وتوثيــق ونشــر أفضــل
الممارســات العالميــة ع ـلـى المــدن
العربيــة والعمــل ع ـلـى االرتقــاء
بمســتوى البيئــة الطبيعيــة والتنميــة
المســتدامة والعمرانيــة ـفـي المــدن
األعضــاء.

تحفيــز المــدن العربيــة وكذلــك
ع ـلـى
والهيئــات
المؤسســات
اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة
الصديقــة للبيئــة ـفـي مجــاالت البيئــة
والتنميــة المســتدامة.

حصــر الدراســات البيئيــة والبحــوث
وأفضــل الممارســات المطبقــة
عربيــا وعالميــا وتوثيقهــا وتعميمهــا
ع ـلـى المــدن العربيــة وتســهيل كافــة
المــدن للوصــول اإللكترو ـنـي إليهــا.

التوعية والتثقيف بقضايا
البيئة ورفع مستوى المشاركة
والوعي االجتماعي من خالل
إصدار النشرات العلمية والكتب
والمجالت الدورية وتصوير األفالم
وإقامة المعارض الخاصة
والمشتركة وغيرها.
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تصميــم وتنفيــذ برامــج التدريــب والــورش
وبنــاء القــدرات العربيــة المتخصصــة
والبرامــج والتعــاون مــع الجامعــات
األكاديميــة لتأهيــل وتطو يــر القيــادات ـفـي

توثيــق الصــات وتعزيــز التعــاون ونقــل
وتبــادل الخبــرات ـفـي المجــاالت البيئيــة
المرتبطــة بعمــل المركــز بيــن المــدن
العربيــة.

الموضوعــات ذات العالقــة وإعــداد عناصــر
قــادرة ومؤهلــه لــإدارة البيئيــة وفــق
األســاليب والوســائل العلميــة الحديثــة
المتبعــة ـفـي هــذا المجــال.

الدعم المعرفي والمعلوماتي من
خالل بناء نظام معلومات موحد
للمدن العربية يضم الكتب
العلمية والدوريات واالستراتيجيات
والسياسات والتشريعات والمواد
العلمية وأفضل الممارسات العالمية
والعربية وتحديثها
وإتاحتها للمدن
والمنظمات العربية.
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مــد جســور الشــرا كة والتعــاون مــع
المنظمــات الدوليــة والمتخصصــة وكذلــك
المــدن المتقدمــة وكبريــات الشــركات
العلميــة والمؤسســات المعنيــة بالبحــث

تنظيــم المؤتمــرات العلميــة والزيــارات
الميدانيــة والــورش وبرامــج اســتقدام
الخبــراء لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

واالبتــكار لتبــادل التجــارب والخبــرات
والممارســات الناجحــة والوصــول إ ـلـى رؤى
مشــتركة ـفـي التعــاون والشــرا كة.

الجامعــات
مــع
التواصــل
والكليــات والمعاهــد العلميــة
وتحفيــز البحــث العلمــي الــذي
يخــدمالبيئــةوالتنميــةالمســتدامة.
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العمــل ع ـلـى نقــل التكنولوجيــا
والمشــاريع المتقدمــة والمبــادرات
المطبقــة عالميــا وتوظيفهــا لتعمــل
بنجــاح للمــدن العربيــة.

االستشــارية،
الخدمــات
تقديــم
ف
والمســاهمة ــي حــل المشــكالت البيئــة

إعــداد وتبنــي البرامــج العالميــة
مجــاالت
ـفـي
المســتدامة
البيئــة والتنميــة المســتدامة
وتعميمهــا وتبنيهــا ونشــرها ع ـلـى
المستوى العربي.

الخاصــة بالمــدن والعمــل ع ـلـى تذليــل
الصعوبــات التــي تعيــق نموهــا وتطويرهــا.
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بلدية دبي

الرؤية
بناء مدينة سعيدة ومستدامة.

الرسالة
تخطيط وتطوير وإدارة مدينة متميزة تتوفر
فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات
النجاح.

مركز البيئة للمدن العربية

قيمنـا

المسؤولية
نلتزم تماما بمسؤولياتنا تجاه
الحكومة والمجتمع والشركاء
والمتعاملين والعاملين
والموردين ونقوم بترسيخ مفاهيم
المسؤولية لدى موظفينا على
جميع المستويات.

التنافسية
نلتزم بتوجه الحكومة لتحقيق
المركز األول عالميا ً في كافة
مجاالت عملنا.

المشاركة
نبــث الطاقــة اإليجابيــة والعمــل
الجماعــي والمشــاركة الفعالــة مــع
كافــة الفئــات المعنيــة.

االبتكار
اســتدامة االبتــكار طريقنــا ـفـي
مواجهــة المتغيــرات وصــدارة مــن
ا لمســتقبل .

الشفافية
نتبنــي مبــادئ الشــفافية والبيانــات
المفتوحــة مــع جميــع المعنييــن ـفـي
القطاعيــن العــام والخــاص.

السعادة
نســخر كافــة اإلمكانيــات والطاقــات
إلســعاد النــاس والــذي يأ ـتـي ـفـي قمــة
أولو يــات قيادتنــا الرشــيدة.
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منظمة المدن العربية
منظمــة إقليميــة عربيــة غيــر حكوميــة ،وليــس لهــا نشــاط والبلديــات .تــم تأسيســها ـفـي مدينــة الكويــت ـفـي  15مــارس
سياســي أو عقائــدي ،متخصصــة ـفـي شــؤون المــدن 1967

مؤسسات المنظمة
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األهداف

01

الحفاظ على هوية المدينة
العربية.

03

رفع مستوى الخدمات
والمرافق البلدية في المدن
العربية.

05

اعتماد أسلوب التخطيط
الشامل لتوجيه نشاطات
وخدمات المدينة على أساس
من واقعها االقتصادي
واالجتماعي والثقافي والبيئي

02

تعزيز مكانة السلطات المحلية
العربية وتشجيع الالمركزية.

04

رعاية التعاون وتبادل الخبرات
بين المدن العربية.

06

العمل على تحقيق التنمية
المستدامة في المدن العربية.
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ال ـم ـحــور ال ـثــانــي

تعزيز عملية التثقيف والتوعية البيئية
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مجلة بيئة المدن االلكترونية (العدد السابع  -الثاني والعشرون)
يصــدر مركــز البيئــة للمــدن العربيــة وبلديــة د ـبـي ومنظمــة
المــدن العربيــة مجلــة بيئــة المــدن االلكترونيــة باللغتيــن
العربيــة واالنجليزيــة وهــي تعنــى بالمواضيــع البيئيــة
ع ـلـى جميــع المســتويات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة
بمــا ينعكــس ايجابيــا ع ـلـى زيــادة الوعــي البيئــي وااللتــزام
بالمقاييــس الخاصــة بالممارســات المســتدامة ـفـي المنطقــة
والتركيــز ع ـلـى قصــص النجــاح والــدروس المســتفادة مــن
المشــاريع البيئيــة الناجحــة ـفـي المــدن العربيــة والعالميــة.

كفاءة استخدام المصادر الطبيعية
العدد السابع

يحتــوي الموقــع االلكترو ـنـي لمجلة بيئة المدن االلكترونية
ع ـلـى مقــاالت بيئيــة ومقاطــع فيديــو قصيــرة ونصائــح
بيئيــة وزاو يــة لألطفــال تمكنهــم مــن التعلــم والمــرح ـفـي
نفــس الوقــت وجميعهــا تدعــم موضــوع العــدد باإلضافــة
ا ـلـى تقو يــم يحتــوي ع ـلـى جميــع المؤتمــرات والملتقيــات
البيئيــة العالميــة ع ـلـى مــدار العــام .ولالطــاع ع ـلـى كافــة
االعــداد مــن خــال تصفــح الموقــع االلكترو ـنـي لمركــز البيئــة
للمــدن العربيــة.

المدن الذكية المستدامة
العدد الثامن
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التوعية والتعليم البيئي
العدد التاسع

المباني الخضراء
العدد العاشر

النقل المستدام لمدن مستدامة
العدد الحادي عشر

الطاقة المتجددة طاقة المستقبل
العدد الثاني عشر
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ابتكارات االستدامة
العدد الثالث عشر

إدارة المناطق الساحلية
العدد الرابع عشر

التغير المناخي :اآلثار والحلول
العدد الخامس عشر

المسؤولية المجتمعية
العدد السادس عشر
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أفكار ومشاريع مستدامة الستشراف مدن المستقبل
العدد السابع عشر

اإلدارة المتكاملة للنفايات لتعزيز التنمية االقتصادية
العدد التاسع عشر

اإلستثمار المستدام لمستقبل أخضر
العدد الثامن عشر

المدن منخفضة الكربون
العدد العشرون
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حماية الطبيعة والمحافظة على
التنوع البيولوجي
العدد الحادي والعشرون

تطبيقات الذكاء االصطناعي وإنترنت
األشياء في االستدامة والبيئة
العدد الثاني والعشرون
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نتائج استبيان المجلة للعام 2018
وللوقــوف ع ـلـى مالحظــات القــراء والمســتفيدين مــن بيئــة المــدن لقيــاس رضــا الــزوار والقــراء وقــد تــم تصميــم
رســالة المجلــة التــي تصــدر بشــكل الكترو ـنـي فقــط فقــد تــم االســتبيان بشــكل ســهل ومباشــر للوقــوف ع ـلـى تقييــم
وضــع اســتبيان الكترو ـنـي ع ـلـى الموقــع االلكترو ـنـي لمجلــة المســتفيدين ـفـي محــاور متنوعــة أهمهــا:
The Scientific Content of the Magazine

Responses Ratio

No. of Responses

67.2%

273

Excellent

19.2%

78

Very Good

10.1%

41

Good

2.5%

10

Average

1.0%

4

Poor

100.0%

406

Total

التغطية المتنوعة للمحتوى العلمي بتقييم امتياز %67.2
The Design and Easiness of Reachin Information

Responses Ratio

No. of Responses

60.8%

247

Excellent

24.6%

100

Very Good

10.3%

42

Good

3.7%

15

Average

0.5%

2

Poor

100.0%

406

Total

التصميم وسهولة الوصول إلى المعلومة بتقييم امتياز %60.8
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The Topics Covered by the magazine

No. of Responses

Responses Ratio

Excellent

244

60.1%

Very Good

90

22.2%

Good

51

12.6%

Average

19

4.7%

Poor

2

0.5%

406

100.0%

Total

%60.1 المواضيع البيئية التي يتم تناولها بتقييم امتياز
Your Overall Opinion of the Magazine

No. of Responses

Responses Ratio

Excellent

263

64.8%

Very Good

90

22.2%

Good

40

9.9%

Average

11

2.7%

Poor

2

0.5%

406

100.0%

Total

%64.8 التقييم العام للمجلة بتقييم امتياز
%90 =  في حين أنه المستهدف%96 = التقييم العام للمجلة بتقييم جيد وجيد جدا وممتاز
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مجلة «بيئتي» العدد من 13-1
الحيــاة الفطريــة والمحميــات الطبيعيــة وجميعهــا تقــدم
بأســلوب جــذاب وســلس .تصــدر المجلــة بواقــع ( ثالثــة ) أعــداد
ســنويا ً وتتبــع الملكيــة الفكريــة ســواء المطبوعــات أو الموقــع
االلكترو ـنـي لبلديــة د ـبـي ومركــز البيئــة للمــدن العربيــة.

إيمانــا بأهميــة التواصــل الفعــال مــع الطلبــة بمختلــف
مراحلهــم الســنية أصــدرت بلديــة د ـبـي ومركــز البيئــة للمــدن
العربيــة مجلــة بيئتــي باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة ورقي ـا ً
والكترونيـا ً وهــي مجلــة بيئيــة تعليميــة متخصصــة تســاهم ـفـي
نشــر ثقافــة المحافظــة ع ـلـى البيئــة وحماية مصادرها الطبيعية
وذلــك مــن خــال المواضيــع العلميــة المتنوعــة عــن أفضــل يتــم توزيــع  50ألــف نســخة ع ـلـى طلبــة المــدارس
الممارســات المتبعــة للتقليــل مــن اســتهالك الميــاه وترشــيد الحكوميــة والخاصــة مــن مختلــف الفئــات العمريــة ـفـي
اســتهالك الطاقــة وتقليــل النفايــات والتدويــر واســتخدام مختلــف الفعاليــات التعليميــة البيئيــة مجانـا ً باإلضافــة إ ـلـى
المنتجــات الصديقــة للبيئــة باإلضافــة إ ـلـى المحافظــة ع ـلـى المؤسســات والبلديــات داخــل دولــة اإلمــارات وخارجهــا.

عناوين اإلصدارات
فوائد الطاقة الشمسية

إيقاف التلوث

تدوير النفايات

الماء هو الحياة

التنوع البيولوجي

الغابات والطاقة المتجددة.

ترشيد الطاقة
إدارة النفايات

الطاقة

تلوث المياه

لالطالع على كافة االعداد من خالل تصفح الموقع االلكتروني للمركز.

البيئة

مركز البيئة للمدن العربية

لالطالع على كافة االعداد من خالل تصفح الموقع االلكتروني للمركز.
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نشرة النافذة الخضراء (االعداد  )49-1لألعوام 2018-2015
إ ـلـى إيجــاد آليــة لمشــاركة الخبــراء العــرب والتواصــل معهــم.

يصــدر مركــز البيئــة للمــدن العربيــة النشــرة اإللكترونيــة
“النافــذة الخضــراء” وهــي نشــرة دوريــة بيئيــة متخصصــة
تلقــي الضــوء ع ـلـى أ كثــر مــن  20تصنيف ـا ً ألحــدث األخبــار تعتبــر النشــرات وســيلة إليجــاد آليــة لمشــاركة الخبــراء
واألنشــطة والفعاليــات وعــرض أفضــل الممارســات البيئيــة العــرب والتواصــل معهــم والتــي مــن خاللهــا يتــم العمــل
المحليــة والعربيــة والعالميــة بهــدف تســهيل عمليــة ع ـلـى قاعــدة بيانــات تشــمل الخبــراء .حيــث تجــاوب المركــز
التواصــل بيــن المــدن العربيــة وتبــادل الخبــرات واالطــاع مــع الجمهــور مــن خــال ارســال النشــرات الشــهرية لهــم
ع ـلـى كل مــا هــو جديــد بيئيـا ً ونشــر الوعــي البيئــي باإلضافــة والــردود جــدا إيجابيــة بخصــوص المحتــوى العــام للمجلــة.
لالطالع على كافة االعداد من خالل تصفح الموقع االلكتروني للمركز.

01
أخبار وفعاليات بلدية دبي ومركز
البيئة للمدن العربية.

04
بلديات عربية
(نبذة قصيرة عن البلدية
وخدماتها وأرقام وعناوين
التواصل ورابط موقعها)

02
أخبار البيئة العربية.

05
تجارب ناجحة
(معلومات عن مشاريع وتجارب
بيئية مستجدة ناجحة)

03
أخبار البيئة العالمية.

06
مبادرات بيئية
(معلومات عن مبادرات بيئية
قيد التنفيذ)
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07
منظمات بيئية
(بطاقة لمؤسسات ومنظمات
وتعنى بالشؤون البيئية
عربيا وعالميا)

10
مصطلحات ومفاهيم
(التعريف بأحد المصطلحات أو
المفاهيم البيئية)

08
قيادات بيئية
(نبذة عن أحد الكفاءات العربية
في مجال البيئة)

11
معايير بيئية
(التعريف بمعايير بيئية محليا
واقليميا وعالميا)

26

09
جوائز خضراء
(التعريف بالجوائز البيئية على
المستوى العربي والعالمي)

12
المكرمون بيئيا
(اإلشادة بانجاز أحد المكرمين في
القضايا البيئية)

13

14

15

تحت الضوء

المستقبل

المقال األخضر

16

17

18

تقنيات خضراء

أرقام وإحصائيات

مواقع خضراء

27
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20

19

التعليم األخضر

تطبيقات خضراء

22
فعاليات قادمة
(التعريف بأجندة الفعاليات البيئية القادمة)
أعداد مختلفة من مجلة النافذة الخضراء

21
مجالت وكتب
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الموقع االلكتروني "أخبار البيئة"
والمؤسســات الحكوميــة العاملــة ع ـلـى حمايــة البيئــة.

موقــع مجلــة إلكترونيــة يهتــم بأخبــار وشــؤون البيئــة
والتنميــة ويضــم أخبــارا ً يوميــة ومقــاالت مختــارة مــن
وســائل اإلعــام ،ودراســات وقضايــا تتعلــق بالتغيــرات كمــا يســعى لتقديــم مــواد تعليميــة تفاعليــة لرفــع
المناخيــة والتقنيــات الخضــراء (الصديقــة للبيئــة) الوعــي لــدى الجمهــور بأهميــة المحافظــة ع ـلـى البيئــة،
والطاقــات المتجــددة ،ويرصــد نشــاطات الجمعيــات األهليــة إضافة إلى-:
بث أخبار مركز البيئة للمدن
العربية ،فعاليات وأنشطته على
الرابطwww.env-news.com :

29

مركز البيئة للمدن العربية

ال ـم ـحــور ال ـثــالــث

تطوير تقنيات التواصل االجتماعي
ونشر الوعي البيئي ونقل المعرفة

مركز البيئة للمدن العربية
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إنجاز مشروع تطوير الموقع اإللكتروني بنسبة %100
تــم تطويــر البوابــة اإللكترونيــة الجديــدة لمركــز البيئــة للمــدن
العربيــة كموقــع الكترو ـنـي متكامــل يضــم قنــوات قويــة
تستخدم للتواصل وتقديم الخدمات والمعلومات المتفرقة
إ ـلـى الجمهــور والتــي تتوائــم مــع أهــداف المركــز وتطلعاتــه

توافقــا مــع خطــة د ـبـي الذكيــة ـفـي بنــاء بوابــات الكترونيــة
ذكيــة ال ينصــب التركيــز ع ـلـى جمــع البيانــات فحســب بــل
ع ـلـى تحقيــق االســتفادة المث ـلـى منهــا ـفـي االتصــال والتواصــل
والتميــز بتقديــم بوابــة عصريــة وذكيــة لكافــة المــدن العربيــة.
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ألقسام االستثنائية للبوابة الجديدة هي

بوابة المدن العربية
نظام مرجعي عربي موحد يهدف الى تعزيز
التواصل اإللكتروني بين المدن العربية
وتخصيص صفحة لكل مدينة عربية

بوابة الخبراء العرب
تسجيل الخبراء البيئين العرب واعطاءهم
صالحية تحميل االوراق العلمية البيئية
الخاصة بهم

بوابة المستكشفون الصغار
تعزيز مشاركة االطفال من خالل التسجيل
في الموقع بهدف المشاركة في مواضيع
البيئة المطروحة

نظام التسويق االخضر
عرض منتجات خضراء بالتعاون مع مختلف
الشركات الخاصة.

المكتبة اإللكترونية
علمية متجددة يعمل على تغذيتها مركز
البيئة للمدن العربية وكذلك الخبراء
العرب والمدن العربية.

نظام التبرعات الخيرية
تحفير مستخدمي البوابة المشاركة في
التبرعات لصالح مختلف البرامج البيئية.
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تطوير التطبيق الذكي للمطبوعات
بالتعــاون مــع الشــركة المنظمــة للبوابــة الجديــدة
للمرك ـزـ ،تــم تصميــم التطبيــق الذكــي ع ـلـى الهواتــف
الذكيــة لجميــع إصــدارات المطبوعــات التــي يصدرهــا
مركــز البيئــة للمــدن العربيــة مــن أعــداد مجلــة االطفــال
"بيئتــي" ومجلــة بيئــة المــدن االلكترونيــة وأعــداد نشــرة
النافــذة الخضــراء.
 حيــث أن التطبيــق مفيــد ومالئــم للغايــة ويحفــز
وضــع االعــداد جميعهــا الكترونيــا لتكــون ـفـي متنــاول
الجميــع.
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تطبيق خطة البث االلكتروني المنتظم للمعلومات
يتعــاون مركــز البيئــة للمــدن العربيــة مــع كافــة الجهــات
والمنظمــات والهيئــات البيئيــة والغيــر بيئيــة ـفـي تبــادل
أحدث الدراســات واألبحاث والممارســات والنظم وتوثيقها
ـفـي الموقــع االلكترو ـنـي بهــدف تعميــم المعرفــة واالســتفادة
منهــا ع ـلـى المســتوى المح ـلـي ،العر ـبـي والعالمــي كمــا يتــم
توثيــق الدراســات واألبحــاث والممارســات ـفـي الموقــع
االلكترو ـنـي ثــم إرســال نشــرات الكترونيــة لقاعــدة بيانــات

مركــز البيئــة للمــدن العربيــة عــن الموضوعــات والدراســات
والممارســات والتشــريعات وأوراق عمــل حــول المؤتمــرات
البيئيــة بإجما ـلـي  150تشــمل أوراق عمــل المؤتمــرات
البيئيــة ،عمــل قوانيــن ونظــم إضافــة إ ـلـى الوثيقــة النهائيــة
لخطــة التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة  -باللغتيــن
العربيــة واالنجليزيــة ودراســات بيئيــة بمختلــف المجــاالت،
تــم تعميــم هــذه الدراســات ـفـي الموقــع االلكترو ـنـي.
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المكتبة المرئية
تضم المكتبة المرئية والتي تعود ملكيتها لشركة تيد مجموعة ـفـي مجــال البيئــة واالســتدامة ع ـلـى شــكل مقاطــع فيديــو بيئيــة
مــن المــواد المرجعيــة والبحــوث والمعاييــر وأفضــل الممارســات تعمــل ع ـلـى ترســيخ وتعزيــز المبــادئ والمفاهيــم البيئيــة.
تتفرد المكتبة المرئية بتنوع أبوابها والبالغ عددها 85
باب منها الطاقة ،المياه ،االستدامة ،األرض الهندسة
والزراعة .على الرابطwww.env-news.com/ted :
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الدليل االلكتروني "لجوائز البيئة العربية"
اســتحدث مركــز البيئــة للمــدن العربيــة دليــا لجوائــز الجائــزة ،فئاتهــا ومحاورهــا ،الفئــة المســتهدفة ،الشــروط
البيئــة العربيــة بحيــث يتيــح الدليــل اإلطــاع ومعرفــة كافــة والمعاييــر المطلوبــة للترشــيح ،قيمــة الجائــزة باإلضافــة إ ـلـى
الجوائــز البيئيــة الخاصــة بالوطــن العر ـبـي ومعلومــات عــن مواعيــد التقديــم.
لالطالع على الدليل في الموقع
االلكتروني لمجلة البيئة .على
الرابطwww.env-news.com :
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استبيان قياس رأي بغرض تطوير خدمات مركز البيئة المقدمة للمدن العربية
 قــام مركــز البيئــة للمــدن العربيــة بإعــداد اســتبيان العربيــة عــن الخدمــات واألنشــطة ،والتعــرف ع ـلـى
إلكترو ـنـي يهــدف إ ـلـى قيــاس مــدى وعــي المــدن العربيــة احتياجــات المــدن العربيــة .وكانــت النتيجــة ـفـي التوصيــات
بأهــداف وأنشــطة المركــز ،لمعرفــة مســتوى رضــا المــدن كالتا ـلـي:

تعريف جميع القطاعات العاملة بمحيط
الدول العربية بدور وأهداف مركز البيئة
للمدن العربية مع إرسال النشرات
الصادرة عنه لجميع القطاعات وليس
قطاع البيئة فقط ألن حماية البيئة
مسئولية الجميع.

عمل شرا كات حقيقية وقياس التفاعل
الناتج.
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زيادة اإلعالن والتوعية عن الخدمات
التي يقدمها المركز.

أهمية تقديم الدعم المعلوماتي
والمعرفي المتخصص للمدن العربية

مركز البيئة للمدن العربية

38

استحداث الدليل العربي للتجارب
 يقــوم مركــز البيئــة للمــدن العربيــة بإعــداد "الدليــل
العر ـبـي للتجــارب والمشــاريع والمبــادرات التنمو يــة
المســتدامة المتميــزة" وذلــك نظــرا ً لمــا تمثلــه التجــارب
العربيــة الناجحــة مــن فرصــة كبيــرة ـفـي توثيــق عناصــر
النجــاح والــدروس المســتفادة وجوانــب التميــز ـفـي

المبــادرة ـفـي كافــة مجــاالت البيئــة والتنميــة المســتدامة
وبمــا يســاهم ـفـي تبــادل الخبرات والتقنيات والمعلومات
وتحقيــق الرشــد ـفـي الجهــود والتكاليــف والوقــت عــن
طريــق نمــوذج معتمــد يتــم ارســاله للجهــات المتميــزة
بالممارســة.

الطاقة وكفاءة الطاقة
تقنيات وتطبيقات متقدمة
حماية البيئة والصحة والسالمة
حماية التربة

15

14
13

التنمية والرفاه االجتماعي
اإلبداع واالبتكار المستدام

12

مبادرات التوعية والتثقيف البيئي

11

التنوع البيولوجي

02 01 16
المجاالت
المستهدفة
بالتوثيق

08 09 10
مبادرات االقتصاد األخضر

الطاقة المتجددة

03

المباني الخضراء

04
05
07

06

إدارة التغير المناخي
المواصالت الذكية
المدن الذكية والمستدامة

إدارة النفايات

إدارة ومعالجة المياه
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لالطالع على كافة االعداد من خالل تصفح الموقع االلكتروني للمركز.

حققت الفوز بجوائز معتمد
بها على المستويات المحلية
أو اإلقليمية أوالدولية.

ساهمت في حماية البيئة
والمصادر الطبيعية
وتقليل األضرار البيئية.

ساهمت في إدخال تقنيات
حققت معدالت
نوعية متطورة صديقة
ساعدت بأن تكون المدينة
رضا
من
استثنائية
للبيئة.
 /المؤسسة مرجعا ً لزيارات
المتعاملين أو تحقيق
الشركاء ألغراض التعلم.
إيرادات مالية متميزة أو
بناء نظم حوكمة
فاعلة.
أضافت
حققت نتائج إيجابية
للمدينة  /المؤسسة بعدا ً
ومتميزة في تقليل التكاليف
تنافسيا ً وتميز ريادي على
أو أتمتة العمليات أو تطوير
المستوى المحلي
الخدمات المقدمة ألفراد
واإلقليمي
المجتمع.
أو العالمي.
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برنامج سفراء االستدامة
 برنامــج تعليمــي بيئــي يهــدف إ ـلـى تثقيــف وتوعيــة طــاب
المــدارس بمختلــف المواضيــع والقضايــا البيئيــة ،والترو يــج
للممارســات البيئيــة الســليمة لرفــع مســتوى البيئــي لــدى
الطــاب مــن أجــل المســاهمة ـفـي حمايــة البيئــة وضمــان
مســتقبل بيئــي مســتدام للمدينــة ولألجيــال القادمــة.
 تــم اختيــار مواضيــع تعليميــة مختلفــة ـفـي الطاقــة
والميــاه وإدارة النفايــات والتنــوع البيولوجــي ونوعيــة الهــواء

والتلــوث وتحميلهــا ع ـلـى الموقــع االلكترو ـنـي للبرنامــج ممــا
يتيــح للطــاب االســتفادة والتعلــم مــن المحتــوى العلمــي
التثقيفــي .ويعــد هــذا البرنامــج التعليمــي البيئــي متاحــا
ًلجميــع لطــاب وطالبــات المــدارس الخاصــة ـفـي الدولــة.
و ـفـي حــال رغبــة الطالــب بــان يكــون ســفيرا ً للبيئــة أو ســفيرا ً
لالســتدامة فانــه يتعيــن عليــة اجتيــاز االختبــار االلكترو ـنـي
الموجــود ـفـي الموقــع االلكترو ـنـي للمركــز والــذي يكــون متاحـا ً
لمــدة  3أســابيع مرتيــن خــال الســنة.
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ال ـم ـحــور الــرابــع

التنظيم والمشاركة في البرامج
والمؤتمرات المحلية

مركز البيئة للمدن العربية

منتدى القمة العالمية لطاقة المستقبل (يناير )2018-2015
 يشــارك مركــز البيئــة للمــدن العربيــة ـفـي منتــدى القمــة العالميــة لطاقــة
المســتقبل ســنويا ً بجنــاح بيئــي متميــز وبمشــاركة مــن وفــد األمانــة العامــة
لمنظمــة المــدن العربيــة ـفـي المؤتمــر المصاحــب للمعــرض مــن خــال عــرض
المجــات والمطبوعــات.
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و يكون المعرض فرصة لاللتقاء بالعديد من المنظمات الدولية والحكومية
والهيئات وكذلك القطاع الخاص حيث يتم التركيز على التالي -:

عرض منجزات منظمة المدن ومركز
البيئة في التوعية والتثقيف وتنظيم
المؤتمرات ونقل أفضل الممارسات.

التواصل مع المنظمات والدوائر من
أجل البحث عن فرص الرعاية والدعم
لجهود مركز البيئة للمدن العربية.

تسويق مؤتمرات بيئة المدن.

االجتماعات مع الشركات المشاركة
لالطالع على التقنيات الحديثة في
مجاالت البيئة والطاقة واالستدامة.

مركز البيئة للمدن العربية

حضور بعض المؤتمرات العلمية في
قطاعي المياه والطاقة.

تسويق الدليل األخضر للمنتجات
الصديقة للبيئة.

التباحث مع مختلف الجهات
والشخصيات الهامة وشرح رؤية
ورسالة وجهود مركز البيئة ومنظمة
المدن العربية في دعم البيئة العربية.

عقد سلسلة من االجتماعات مع
الدوائر والقطاع الخاص من أجل
التحضير لبعض المؤتمرات والندوات
العلمية.

البحث عن فرص الشرا كات والتعاون
وخصوصا ً مع الهيئات الداعمة
والعلمية ومؤسسات األبحاث.
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منتدى دبي الدولي األول حول أنماط الحياة المستدامة (فبراير )2015
 شــارك مركــز البيئــة بالحضــور لمنتــدى د ـبـي الدو ـلـي
األول حــول أنمــاط الحيــاة المســتدامة والــذي جــاء بتنظيــم
مؤسســة زا يــد الدوليــة للبيئــة بالشــرا كة مــع برنامــج األمــم
المتحــدة للبيئة.ويأ ـتـي ـفـي إطــار احتفــاالت الدولــة بيــوم البيئــة
 اعتبــر المنتــدى فرصــة للحكومــات
والجهــات المعنيــة األخــرى إلعــادة
النظــر ـفـي أنمــاط تصميــم الســلع
وإنتاجهــا واســتهالكها بهــدف تمكيــن
النــاس ـفـي كل أنحــاء العالــم للتحــول
نحــو مجتمــع تعــي فيــه األجيــال حقيقــة
وجــوب العيــش وفقــا لقــدرات كوكبنــا
ومــوارده الطبيعيــة المتوافــرة والعمــل
أيضــا ع ـلـى تغييــر نمــط تفكيــر النــاس
وطريقــة تعاملهــم االســتهالكي وزيــادة
الوعــي نحــو ضــرورة التخلــص اآلمــن
والصحيــح مــن النفايــات المنزليــة عــن
طريــق فرزهــا والتســهيل ع ـلـى الدولــة
إعــادة تدويرهــا حمايــة للبيئــة.

الوطنــي الثامــن عشــر وشــارك فيــه عــدد مــن أبــرز صنــاع
القــرار والخبــراء الدولييــن وكبــار رجــال األعمــال وممثلــو
المجتمــع المد ـنـي واألوســاط األكاديميــة و 350طالبــا وطالبــة
مــن مختلــف الجامعــات والكليــات ـفـي الدولــة.
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المؤتمر السنوي األول للجامعات المستدامة (فبراير )2015
 شــارك مركــز البيئــة ـفـي أعمــال
المؤتمــر الســنوي األول للجامعــات
المســتدامة لتوعيــة طلبــة الجامعــات
ـفـي الدولــة بالقضايــا البيئيــة الهامــة
والــذي جــاء بتنظيــم هيئــة البيئــة
أبوظبــي.
 يأ ـتـي تنظيــم المؤتمــر ضمــن مبــادرة
الجامعــات المســتدامة التــي أطلقتهــا
الهيئــة ـفـي نوفمبــر  2014لتطويــر
أســاليب المشــاركة اإليجابيــة للشــباب
ـفـي معالجــة القضايــا البيئيــة ـفـي
مجتمعا تهــم .
 شــارك في المؤتمر الذي عقد تحت
عنــوان "الحاجــة إ ـلـى تعميــم االســتدامة
ـفـي الجامعــات والكليــات" عــدد مــن
الخبــراء والموجهيــن والمحاضريــن
والمعلميــن مــن مختلــف الكليــات
والجامعــات ـفـي دولــة اإلمــارات.
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مؤتمر الشرق األوسط للكهرباء (مارس )2018 - 2015
 يشــارك مركــز البيئــة للمــدن العربيــة وبلديــة د ـبـي وحضــور بعــض المؤتمــرات العلميــة وورش العمــل ـفـي
وبشــرا كة اســتراتيجية مــع شــركة إنفورمــا بتنظيــم معــرض قطاعــي الكهر بــاء والطاقــة الخضــراء.
الشــرق األوســط للكهر بــاء حيــث يتوافــق المعــرض مــع
تنظيــم القمــة العالميــة للطاقــة الذكيــة والتــي تقــام خــال
شــهر مــارس مــن كل عــام.
 حيــث تتــم المشــاركة مــن خــال إدارة المعــرض
والمشــاركة ـفـي تنظيــم القمــة العالميــة للطاقــة الذكيــة جنبـا ً
إ ـلـى جنــب كمــا هــو معتــاد بشــكل ســنوي مــع معــرض
الطاقــة المتجــددة ومعــرض الكهر بــاء للشــرق األوســط.
 يشارك المركز في المعرض المقام على هامش المؤتمر
ويتــم مــن خاللــه عــرض منجــزات مركــز البيئــة للمــدن
العربيــة ـفـي التوعيــة والتثقيــف وتنظيــم المؤتمــرات ونقــل
أفضــل الممارســات مــن مجلــة بيئــة المــدن االلكترونيــة
ومجلــة األطفــال بيئتــي والموقــع االلكترو ـنـي "أخبــار البيئــة"
وإصــدارات النافــذة الخضــراء التوعويــة ،االجتمــاع مــع
بعــض المؤسســات العالميــة لتطو يــر البرامــج التدريبيــة،
التواصــل مــع المنظمــات والدوائــر مــن أجــل البحــث عــن
فــرص الرعايــة والدعــم لجهــود مركــز البيئــة للمــدن العربيــة
وإصداراتــه ومطبوعاتــه.و االجتمــاع مع الشــركات المشــاركة
لالطــاع ع ـلـى التقنيــات الحديثــة ـفـي مجــاالت الكهر بــاء
والطاقــة الخضــراء والطــرق البديلــة والتقنيــات الحديثــة
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مؤتمر االقتصاد األخضر السنوي السادس بعنوان " الطاولة المستديرة
الوطنية للتمويل واالستثمار في مشاريع االقتصاد األخضر" (مايو )2015

 شــارك مركــز البيئــة للمــدن العربيــة بحضــور مؤتمــر االقتصاد األخضر الســنوي
الســادس ،بعنــوان «الطاولــة المســتديرة الوطنيــة للتمويــل واالســتثمار ـفـي
مشــاريع االقتصــاد األخضــر» ،بالتعــاون مــع مبــادرة التمويــل العالميــة لبرنامــج
األمــم المتحــدة للبيئــة.
 وأ كد المؤتمر سعي دولة اإلمارات المتواصل لبناء مستقبل مستدام لجيل
الحاضــر وأجيــال المســتقبل ،عبــر إطــاق العديــد مــن المبــادرات والمشــاريع
المســتدامة.
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مؤتمر الفجيرة الدولي األول للبيئة البحرية والسواحل بعنوان اإلدارة
البيئية المتكاملة للبيئة البحرية والسواحل (نوفمبر )2018 - 2015
 بتنظيم مشترك بين بلدية دبا الفجيرة ومركز البيئة للمدن العربية
وبدعــم مــن بلديــة د ـبـي عقــد مؤتمــر الفجيــرة الدو ـلـي األول للبيئــة البحريــة
والســواحل  2015تحــت عنــوان "اإلدارة البيئيــة المتكاملــة للبيئــة
البحريــة والســواحل" وذلــك خــال الفتــرة مــن  4 - 3نوفمبــر  2015ـفـي
فنــدق مريديــان العقــة – الفجيــرة – اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
 حيــث هــدف إ ـلـى توفيــر فرصــة اســتثنائية لمســؤولي
المــدن لاللتقــاء وتبــادل الخبــرات الجماعيــة واالنخــراط
ـفـي حــوار مفتــوح لمناقشــة األفــكار والحلــول الناجعــة
إلدارة الســواحل وحمايــة البيئــة البحريــة لضمــان التنميــة
المســتدامة للمــدن كمــا أنهــا تمثــل منبــرا لمجموعــة واســعة
مــن متخــذي القــرار والمختصيــن وأصحــاب العالقــة ع ـلـى  شــارك ـفـي المؤتمــر  15خبيــرا ً مــن الخبــراء والمختصيــن
المســتوى المح ـلـي واإلقليمــي والعالمــي ـفـي النظــر ـفـي نهــج ـفـي مجــال البيئــة ،ومــن عــدة دول خليجيــة وعربيــة
أوســع وشــامل لسياســات وتشــريعات وخطــط وبرامــج وأوروبيــة.
اإلدارة المتكاملــة للســواحل وحمايــة البيئــة البحريــة
والتخفيــف مــن تأثيــرات تغيــر المنــاخ ع ـلـى مســتوى المــدن
إليجــاد حلــول واســتراتيجيات طويلــة األجــل لضمان التنمية
االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة لمدننــا العربيــة.
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الدراسات واألبحاث
الحديثة ورؤى وآفاق
مستقبلية في قضايا البيئة
البحرية والتنوع البحري.

إستراتيجيات إدارة البيئة
البحرية والتنوع البحري
وإدارة السواحل.

محاور المؤتمر
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أفضل السياسات
والتشريعات العالمية
لحماية البيئة البحرية وتنوع
الحياة الفطرية البحرية.

منظومات جمع
المعلومات في البيئة
البحرية وأنظمة دعم القرار
المساندة.
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أحدث التقنيات
المستخدمة ومشاريع إ كثار
التنوع الفطري البحري.

أفضل الممارسات والمبادرات
العالمية المطبقة في إدارة
البيئة البحرية وحماية التنوع
البحري وإدارة السواحل.
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 ـفـي نهايــة المؤتمــر أوصــى الباحثــون اعتمــاد
االســتراتيجيات والسياســات والمبــادرات والبرامــج الهادفــة
ا ـلـى التكامــل بيــن جميــع األنظمــة البيئــة وااليكولوجيــه،
تعزيــز دور الجامعــات والمعاهــد العلميــة المتخصصــة
ومشــاريع الطلبــة الجامعييــن وتوجيههــا نحــو المســاهمة
بالحلــول واالقتراحــات التــي تثــري البيئــة البحريــة وتضمــن
بيئــة بحريــة صحيــة ومســتدامة.
 بنــاء أنظمــة معلومــات متكاملــة ومترابطــة هادفــة
إلتخــاذ قــرارت علميــة رشــيدة باالســتعانة بأحــدث التقنيــات
وأدوات الرصــد والمتابعــة التــي تضمــن الحــد مــن الكــوارث
والتنبــؤ المبكــر بهــا ،ضــرورة التعــاون مــع المنظمــات
والهيئــات الدوليــة والعلميــة ـفـي تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة
وبنــاء األنظمــة والسياســات والتشــريعات والمواصفــات
الحاضنــة لبيئــة ســاحلية نظيفــة وآمنــة ،أهميــة ينــاء
الشــرا كات وعالقــات التعــاون ع ـلـى الصعيــد المح ـلـي
بيــن جميــع األطــراف والجهــات المؤثــرة ع ـلـى البيئــة
البحريــة والســاحلية ســواء التشــريعية أو التنفيذيــة ومــع
األطــراف الفاعلــة ـفـي القطــاع الخــاص مــن أجــل ضمــان
الحفــاظ ع ـلـى الثــروات الطبيعيــة وحمايــة الكائنــات
الحيــة المهــددة باالنقــراض وتوســيع نطــاق الحفــاظ ع ـلـى
المحميــات الطبيعيــة ووقــف الصيــد الجائــر وتأميــن
الســواحل مــن األخطــار والكــوارث الطبيعيــة ،أهميــة وضــع
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أطــر اســتراتيجية وقوانيــن برامــج وخطــط عمــل تتماشــى
وتتكامــل مــع أهــداف التنميــة المســتدامة التــي اعتمدتهــا
األجنــدة الدوليــة لألمــم المتحــدة  ،2030 – 2015تفعيــل
برامــج التثقيــف والتوعيــة البيئيــة للجمهــور وخاصــة
األطفــال والشــباب والعائلــة.
 العمــل ع ـلـى إعــداد مخطــط موحــد ومتكامــل وإطــار
عمــل شــمولي للمناطــق الســاحلية والبحريــة لدولــة االمــارت
العربيــة المتحــدة ،تنفيــذ برامــج الرصــد البحــري وبرامــج
اإلنــذار المبكــر ،اســتحداث لجنــة محليــة لحمايــة البيئــة
البحريــة والســواحل ـفـي كل دولــة مكونــة مــن جميــع الجهات
ذات االختصــاص ـفـي دوائــر الدولــة المختلفــة للعمــل كفريــق
واحــد مــن أجــل تفعيــل خطــط واســتراتيجيات التنميــة
المســتدامة للســواحل والشــواطئ البيئيــة البحريــة بشــكل
يتماشــى مــع متطلبــات التنميــة المســتدامة الجديــدة لعــام
 2030ودراسة التحول من نظام اإلدارة القطاعية إلى نظام
اإلدارة التكامليــة ـفـي البيئــة البحريــة والســاحلية وعكــس
الجهــود الوطنيــة ع ـلـى المســتوى الدو ـلـي للبيئــة البحريــة،
تشــجيع البحــث العلمــي ،اســتحداث جائــزة الفجيرة الدولية
للبيئــة البحريــة والســواحل مــن أجــل تعزيــز الممارســات
واألبحــاث العلميــة والتقنيــات والمبــادرات الفعالــة لخلــق
بيئــة بحريــة صحيــة ومالئمــة للتــوازن واالســتقرار اإلنســاني
والطبيعــي.
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مؤتمر الفجيرة الدولي الثاني للبيئة البحرية والسواحل 2018
 ـفـي حيــن تمثــل مؤتمــر الفجيــرة الدو ـلـي الثا ـنـي للبيئــة
البحريــة والســواحل ،بعنــوان «التخطيــط للســياحة البيئيــة
الناجحــة لتعزيــز اســتدامة المــدن والمناطــق الســاحلية» ،ـفـي
فنــدق مريديــان العقــه بالتعــاون مــع بلديــة د ـبـي وبلديــة دبــا
الفجيــرة بتاريــج  11 – 10ينايــر .2018

 فيــه تــم التوقيــع ع ـلـى الميثــاق األخال ـقـي البيئــي بيــن بلدية دبا
الفجيــرة والمؤسســات والفنــادق المؤثــرة ع ـلـى نظافــة وجماليــة
البيئــة الســاحلية إلمــارة الفجيــرة بهــدف تعميــق االلتــزام
بالمســؤولية المجتمعيــة تجــاه تعزيــز اســتدامة المناطــق
الســاحلية وتحقيــق الرؤيــة االســتراتيجية للفجيــرة .2040
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تتلخص األهداف بالتالي:

التنسيق فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي
البحري والتركيز على أهمية مناقشة أفضل
الممارسات البيئية للتعامل مع تحديات
السياحة المستدامة وفرصها وحلولها
اإلبداعية
اتباع اجراءات أ كثر تكامال في التصدي لجميع
المحاوالت التي تساهم في العبث بالبيئة
وخلق بيئة بحرية نظيفة

تعزيز المبادرات البيئية التي تكرس الوعي
والمسؤولية تجاه الحفاظ على الموارد
البحرية وتكثيف التعاون

تجاوب مثمر مع الجمهور من خالل ارسال
النشرات الشهرية لهم والردود جدا إيجابية
بخصوص المحتوى العام للمجلة.
تسويق المدن سياحيا واقتصاديا وجعلها
وجهة للسياحة البيئية المستدامة
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الملتقى السابع ألفضل الممارسات في العمل البلدي
تحت شعار "المباني المستدامة" (ديسمبر )2015
 انطلقــت ـفـي  16مــن ديســمبر فعاليــات الــدورة الســابعة
مــن ملتقــى أفضــل الممارســات ـفـي العمــل البلــدي الــذي
اســتضافته بلديــة رأس الخيمــة تحــت شــعار “المبا ـنـي
المســتدامة” وتــم تنظيمــه مــن قبــل إدارة تنســيق شــؤون

البلديــات ـفـي وزارة البيئــة والميــاه بالتنســيق مــع فريــق
عمــل ملتقيــات أفضــل الممارســات ـفـي مجــال العمــل
البلــدي .وبمشــاركة  15بلديــة رئيســية وفرعيــة وأ كثــر مــن
 150متخصــص ـفـي العمــل البلــدي.

مركز البيئة للمدن العربية

معرض ( )WETEXوالقمة العالمية لالقتصاد
االخضر المصاحب إبريل ()2017-2015
 يشــارك مركــز البيئــة للمــدن العربيــة
ـفـي معــرض تكنولوجيــا الميــاه والطاقــة
والبيئــة ( )WETEXـفـي شــهر ابريــل
مــن كل عــام ـفـي مركــز المؤتمــرات
والمعــارض ـفـي د ـبـي.
 يعــد معــرض ويتيكــس منصــة
عالميــة رائــدة ومميــزة تســتقطب
ســنويا القطــاع التجــاري والصناعــي
ـفـي مجــاالت الميــاه والطاقــة والبيئــة
مســتهدفا المتخصصيــن والمجتمــع
والــذي يهــدف ا ـلـى رفــع مســتوى
الوعــي بأهميــة المحافظــة ع ـلـى المــوارد
الطبيعيــة ودعــم االســتدامة البيئيــة.
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معرض سيتي سكيب العالمي سبتمبر ()2017-2015
 يشــارك مركــز البيئــة للمــدن العربيــة ـفـي معــرض ســيتي
ســكيب العالمــي ـفـي شــهر ســبتمبر مــن كل عــام بمركــز د ـبـي
التجــاري العالمــي.
ق التطــور
 ويأ ـتـي انعقــاد هــذا المؤتمــر نظــرا للحاجــة إ ـلـى َط ـ ْر ِ
والنمــو الكبيــر الــذي تشــهده العديــد مــن المــدن ـفـي مختلــف

النواحــي االقتصاديــة ،والصناعيــة ،والســياحية ،والعمرانيــة،
وغيرهــا ،ممــا كان لــه آثــار واضحــة ع ـلـى المنظومــة البيئيــة.
وأن مؤتمــر مــدن المســتقبل يشــكل منصــة مثاليــة لمشــاركة
الخبــرات وتبــادل المعرفــة وتعزيــز العالقــات الثنائيــة مــع
النظــراء مــن المــدن العالميــة ،بهــدف خلــق فــرص لحيــاة أفضــل
ـفـي المــدن والحفــاظ ع ـلـى التطــور المد ـنـي ضمــن أطــر مســتدامة.
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 تــم عــرض انجــازات المركــز مــن خــال المعــرض المقــام
ع ـلـى هامــش المؤتمــر والخدمــات البيئيــة التــي يقدمهــا
باإلضافــة إ ـلـى التعريــف بالمطبوعــات التــي يصدرهــا
ومشــاريع التوعيــة والتثقيــف التــي ،ويعتبــر المعــرض
فرصــة لاللتقــاء بالعديــد مــن المنظمــات الدوليــة والحكومية
والهيئــات وكذلــك القطــاع الخــاص حيــث يهــدف المركــز
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دائما إلى توثيق صالت التعاون عن طريق عقد الشــرا كات
ومذكــرات التفاهــم مــع المؤسســات الحكوميــة والخاصــة
ومنظمــات المجتمــع المد ـنـي البيئيــة المحليــة والعربيــة
والهيئــات البيئيــة الدوليــة االستشــارية للمــدن العربيــة ـفـي
القضايــا البيئيــة خصوصــا مــع الهيئــات الداعمــة والعلميــة
ومؤسســات األبحــاث.
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قمة مدن البيئة العالمية في أبوظبي (أ كتوبر )2015
 حضــر مركــز البيئــة للمــدن العربيــة
فعاليــات قمــة مــدن البيئــة العالميــة
 ،2015التــي تمثــل أطــول سلســلة
مؤتمــرات عالميــة حــول المــدن
المســتدامة ،ـفـي مركــز أبوظبــي الوطنــي
للمعــارض (أدنيــك) وتضمنــت القمــة
العديــد مــن األنشــطة والمناقشــات،
وورش العمــل والفعاليــات المصاحبــة
وذلــك بحضــور نخبــة مــن القــادة
والخبــراء المحلييــن واإلقليمييــن
والعالمييــن.
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القمة الحكومية في إمارة دبي فبراير  2016وتنظيم
ورشة استشراف مدن المستقبل للعام ()2016
 شــارك مركــز البيئــة بالتعــاون مــع بلديــة د ـبـي ـفـي قيــادة والصديقــة ـفـي أعمــال القمــة الحكوميــة والورشــة التــي تــم
فريــق العمــل الــذي قــدم مســتوى مشــرفا ً مــن الحضــور تنظيمهــا بتاريــخ العاشــر مــن فبرا يــر  2016تحــت عنــوان
التنظيمــي والتميــز ـفـي إدارتــه لمشــاركة المــدن العربيــة "استشــراف مــدن المســتقبل".
 حيــث تمــت المرحلــة التمهيديــة
بالمشــاركة ـفـي االجتمــاع الــذي عقــد
مــع معا ـلـي /عهــود الرومــي وزيــرة
دولــة للســعادة – مديــر عــام مكتــب
رئاســة مجلــس الــوزراء لمناقشــة فكــرة
مشــاركة المــدن العربيــة والصديقــة
ـفـي أعمــال القمــة وتنظيــم الورشــة
الخاصــة بمســتقبل المــدن .يليــه اقتــراح
تصــور بالمحــاور التــي يمكــن تغطيتهــا
ـفـي الورشــة .إضافــة ا ـلـى المســاهمة
بإعــداد صيغــة الدعــوة لعمــداء المــدن
والتنســيق مــع المــدن العربيــة
للمشــاركة بــأوراق العمــل ومراجعــة
األوراق العلميــة وإبــداء التعديــات
المقترحــة لتتناســب مــع المحــاور
العلميــة المعتمــدة وأهــداف الورشــة.
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 تــم إعــداد الميثــاق ليكــون دليــا ً إرشــاديا ً يحــوي نقاط ـا ً  وقــد قامــت  12مدينــة وجهــة باعتمــاد الميثــاق وهــي
عشــرة بأهــم التوجهــات التــي يمكــن أن تمثــل أولويــات المــدن التــي حضــرت القمــة.
مــدن المســتقبل ،وقــد تــم إعــداد شــرحا ً مختصــرا ً للميثــاق
وتــم تزو يــد جميــع العمــداء بنســخة منــه مــن أجــل المراجعــة  تــم تزويــد كل مدينــة بنســخة مغلفــة مــن الميثــاق مــن
قبــل فريــق العمــل.
وإبــداء الــرأي.

المدن التي شاركت بالقمة-:
•مدينة دبي

•مدينة الكويت

•مدينة ليون الفرنسية

•المدينة المنورة

•مدينة عمان

•مدينة أنقرة

•مدينة الرباط

•مدينة الدار البيضاء

•المنظمة العالمية إلدارة المدن

•مدينة بيروت

•مدينة بغداد

•شركة أيرنستآند يونغ

•مدينة المنامة

•األمين العام لمنظمة المدن العربية
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ميثاق دبي لتحالف مدن التنمية المستدامة

 تــم إعــداد الميثــاق ليكــون دليـا ً إرشــاديا ً يحــوي
نقاط ـا ً عشــرة بأهــم التوجهــات التــي يمكــن أن
تمثــل أولو يــات مــدن المســتقبل ،وقــد قامــت 12
مدينــة وجهــة باعتمــاد الميثــاق وهــي المــدن التــي
حضــرت وشــاركت وتــم تزو يــد كل مدينــة بنســخة
مغلفــة مــن الميثــاق مــن قبــل فريــق العمــل.
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غايات مدن المستقبل-:
العمل على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة لتطوير المدن.

تطوير التوجهات اإلستراتيجية إليجاد
بيئة مستدامة.

اإلنسان أولوياتنا.

تبني استخدام التكنولوجيا النظيفة
الصديقة للبيئة.

تعزيز التوعية والتثقيف البيئي ألفراد
المجتمع.

تطوير فرص الشرا كات المؤسسية
وتبادل الخبرات.
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االلتزام باالبتكار واإلبداع وريادة األعمال.

بناء نظام الحوكمة الرشيدة لبيئة
مستدامة.
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تحفيز البحث العلمي وترويج شرا كات
مع مؤسسات التعليم واألبحاث
الجامعية.

االستثمار في بناء الموارد البشرية
الخبيرة.

 اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد ورحــب بمشــاركتهم وأثنــى ع ـلـى جهودهــم ـفـي تحقيــق
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة  -رئيــس مجلــس التنميــة المســتدامة والســعي لخدمــة شــعوبهم
الــوزراء – حاكــم د ـبـي جميــع الوفــود المشــاركة و مجتمعا تهــم .
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تنظيم ورشة مسرعات االستدامة والسعادة المجتمعية للعام ()2017
خطــة د ـبـي للعــام  2021والمشــاريع الطموحــة التــي تقودهــا
اإلمــارة بالتعــاون مــع كل الجهــات الحكوميــة ومؤسســات
القطــاع الخــاص لتحقيــق رؤيــة القيــادة ـفـي أن تكــون د ـبـي
المــكان المفضــل للعيــش والعمــل والمدينــة الذكيــة األو ـلـى
ـفـي العالــم.

 ناقشــت الجلســة مســرعات االســتدامة والســعادة
المجتمعية .وشــارك في أعمال االجتماع ممثلو إدارات من
مختلــف أنحــاء العالــم .وذلــك بهــدف تبــادل الرأي والتجارب
المتقدمــة مــع المــدن العالميــة والصديقــة لمدينــة د ـبـي
والوصــول إ ـلـى رؤى وتصــورات تعــزز مــن قــدرة المــدن ع ـلـى
تحســين خدماتهــا وموا كبــة الطلــب المتزا يــد ع ـلـى الخدمــات
وتقديــم الحلــول والمعالجــات المث ـلـى لقضايــا التنميــة  واســتعرض مؤشــرات مــدن المســتقبل التــي تتطلــع
المســتدامة ـفـي المجــاالت االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة د ـبـي إ ـلـى التفــوق فيهــا وهــي النقــل المســتدام ،والتصاميــم،
والتــي تحقــق الســعادة المجتمعيــة .قــدم ســعادة حســين واالتصــال والمعرفــة ،والــذكاء واالســتدامة ود ـبـي مدينــة
ناصــر لوتــاه مديــر عــام بلديــة د ـبـي عرض ـا ً توضيحي ـا ً عــن إنســانية.
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 واعتبــر لوتــاه أن القمــة العالميــة للحكومــات تشــكل
منصــة فريــدة مــن نوعهــا للتال ـقـي وتبــادل الخبرات والتجارب
الناجحــة وتشــارك التحديــات التــي تواجــه المســؤولين
والعمــداء ورؤســاء البلديــات ـفـي العالــم والعمــل مع ـا ً ع ـلـى
صياغــة الحلــول المالئمــة بحســب خصوصيــة كل مدينــة.

مــن تقديــم ســعادة المهنــدس محمــد صديقــي  -عمــدة
مدينــة الر بــاط –المملكــة المغربيــة ،ومــن ثــم تجر بــة ليــون
ـفـي تبنــي مدينــة ذكيــة مــن تقديــم ســعادة الســيد ليــن قــاود
قاليانــو – نائــب رئيــس مدينــة ليــون – فرنســا يليــه الحلقــة
النقا شــية.

 وأ كــد لوتــاه أنــه تــم االطــاع ع ـلـى أفضــل الممارســات ـفـي
العمــل البلــدي ع ـلـى مســتوى العالــم مــن خــال البحــث
ـفـي  7محــاور رئيســية وهــي البيئــة واالســتدامة ،والمجتمــع
واألفــراد ،ومســتوى المعيشــة ،والحكومــة والخدمــات،
والتكنولوجيــا ،واالقتصــاد .وشــمل البحــث  15دولــة و20
مدينــة و 18مؤسســة تعمــل ـفـي المجــال البلــدي وتــم اختيار
تلــك الجهــات لخبرتهــا وتفوقهــا ـفـي إدارة المــدن وتحقيقهــا
لمرا كــز رياديــة ـفـي المؤشــرات العالميــة.

 ـفـي حيــن تناولــت الجلســة الثانيــة فــرص االســتثمار ـفـي
مدينــة ســاوباولو مــن تقديــم ســعادة الســيد غــوا دوريــا –
عمــدة مدينــة ســاوباولو – البرازيــل وورقــة عمــل مكتــب د ـبـي
الذكيــة مــن ســعادة الدكتــورة عائشــة بنــت بطــي بــن بشــر
 المديــر العــام لمكتــب مدينــة د ـبـي الذكيــة – دولــة اإلمــاراتالعربيــة المتحــدة ،تليهــا ورقــة مؤشــرات ووضــع التنميــة
المســتدامة ـفـي المــدن العربيــة :الواقــع والفــرص والتحديــات

 و مــن ثــم تــم تقديــم عــرض الســتدامة والتنميــة
االقتصاديــة والرفــاه االجتماعــي ـفـي الدنمــارك مــن قبــل
معا ـلـي الســيد موقينــز ليكيتوفــت  -عضــو البرلمــان
الدنماركــي ووزيــر االقتصــاد والخارجيــة األســبق يليــه جلســة
التنميــة المســتدامة ـفـي مدينــة الر بــاط  -المملكــة المغربيــة

 ســعادة الدكتــور أ يــاد أبــو مغ ـلـي – المديــر والممثــل
اإلقليمــي لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة لمنطقــة غــرب
أســيا – المكتــب اإلقليمــي ـفـي البحريــن وآخــر ورقــة بعنــوان
المبا ـنـي الذكيــة تنتــج مدنــا ذكيــة مــن ســعادة الســيد جوثيــار
دوبونــت – مديــر قطــاع االســتدامة والتغيــر المناخــي –
آرنيســت & يانــج.

67

مركز البيئة للمدن العربية

ال ـم ـحــور ال ـخــامــس

تنظيم المؤتمرات والفعاليات
العلمية على المستوى العربي
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تنظيم المؤتمر العالمي بيئة المدن الخامس
بعنوان من نفايات إلى طاقة (مايو )2015
 بتنظيــم مشــترك بيــن أمانــة منطقــة المدينــة المنــورة ومدينــة الملــك عبــدهللا
للطاقــة الذريــة والمتجــددة وبلديــة د ـبـي ومركــز البيئــة للمــدن العربيــة وبدعــم مــن
منظمة المدن العربية تم تنظيم المؤتمر العالمي الخامس بيئ ــة الم ــدن2015
تحــت عنــوان" مــن نفايــات إ ـلـى طاقــة" وذلــك خــال الفتــرة  7 – 5مايــو 2015ـفـي
جامعــة طيبــة  -المدينــة المنــورة – المملكــة العربيــة الســعودية.
 شــارك ـفـي المؤتمــر  16خبيــرا ً
مــن الخبــراء والمختصيــن ـفـي مجــال
البيئــة مــن عــدة دول خليجيــة وعربيــة
وأوروبيــة ،تــم طــرح خاللــه أحــدث
األبحــاث والقضايــا المتعلقــة بتحو يــل
النفايات إلى طاقة ،وتم تســليط الضوء
ع ـلـى أفضــل الممارســات العالميــة
والتجــارب العلميــة إلثــراء المعرفــة
التخصصيــة لخدمــة المجتمــع.
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محاور المؤتمر

01

تحويل النفايات إلى طاقة :التخطيط
والمبادرات اإلستراتيجية واإلطار
التنظيمي

02

الخيارات االقتصادية
والتمويل لتحويل
النفايات إلى طاقة

03

تحويل النفايات إلى طاقة:
إدارة الطاقة البيئية المستدامة
وإدارة النفايات
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 و ـفـي ختــام المؤتمــر أوصــى الحضــور بأهميــة التعــاون
مــع الجامعــات والمعاهــد العلميــة لتعزيــز أبحــاث الطاقــة
المتجــددة المنتجــة مــن النفايــات وبنــاء كــوادر علميــة
وعمليــة وجيــل واعــي يقــود عمليــة التحــول األخضــر باتجــاه
تحو يــل النفايــات إ ـلـى طاقــة .إضافــة ا ـلـى ضــرورة اهتمــام
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المــدن والمنظمــات المتخصصــة ذات العالقــة بالبيئــة
والنفايــات ببنــاء نظــم بيانــات ومعلومــات تتبنــى الحوكمــة
وتدعــم اتخــاذ قــرارات إســتراتيجية وتشــغيلية ناجحــة ع ـلـى
أن تكــون بالشــرا كة مــع المنظمــات ومؤسســات القطــاع
الخــاص والصناعــي.
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تنظيم ورشة عمل "مستقبل المدن العربية" بالتزامن مع المؤتمر العام السابع
عشر لمنظمة المدن العربية في المنامة  -مملكة البحرين (مايو )2016
 نظــم مركــز البيئــة للمــدن العربيــة ورشــة عمــل بعنــوان
"مستقبل المدن العربية" لعمداء وممثلي المدن العربية
بالتزامــن مــع المؤتمــر العــام الســابع عشــر ـفـي المنامــة -
مملكــة البحريــن  2016وذلــك تماشــيا مــع تطلعاتنا لمدينة
عربيــة مســتدامة توفــر األمــن والرعايــة وكافــة مســتلزمات
الحيــاة والســعادة والرفاهيــة التــي ينشــدها المواطــن العر ـبـي
فقــد كان لزامــا علينــا أن نتفحــص موقــع المدينــة العربيــة
مــن نظيرتهــا ـفـي مختلــف دول العالــم وأن نهتــم بالمواطــن
العر ـبـي وأن نضــع ضمــن أولو يــات األجنــدة اإلســتراتيجية
لمركــز البيئــة للمــدن العربيــة ومنظمــة المــدن العربيــة
ع ـلـى أن تكــون المدينــة العربيــة هــي الحاضنــة األم التــي
توفــر للمواطــن العر ـبـي فــرص التنميــة المســتدامة ورفاهيــة
العيــش ولمجتمــع األعمــال كذلــك مناخــات االســتثمار
والطمأنينــة.
 تــم ـفـي الورشــة اســتعراض  8أوراق عمــل وتجــارب عربيــة
وعالميــة طبقــت بنجــاح ـفـي مجــاالت متعــددة مــن آفــاق
المدينــة المســتدامة وذلــك كجــزء مــن المؤتمر العام الســابع
عشــر لمنظمــة المــدن العربيــة باســتضافة مدينــة المنامــة –
مملكــة البحريــن خــال الفتــرة مــن  30-29مايــو .2016

 مــن هنــا كانــت ورشــة (مســتقبل المدينــة العربيــة) هــي
إطاللــة جديــدة لقــراءة المشــاريع المســتدامة المبتكــرة التــي
أعدتهــا المــدن العربيــة والعالميــة إلســعاد المجتمعــات وفقا ً
لمــا تــم اإلقــرار بــه ـفـي مؤتمــر قمــة األمــم المتحــدة العتمــاد
خطــة التنميــة المســتدامة لمــا بعــد عــام  2015ا ـلـى 2030
وأهــداف التنميــة المســتدامة والتــي تركــز ع ـلـى األولويــات
التــي تضــع اإلنســان ـفـي مقدمــة الغايات واألهــداف التنموية.
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 وقــد حاولنــا قــدر المســتطاع أن تكــون الورشــة فرصــة محاوالت إلنتاج المزيد من الحلول التي تجعل المجتمعات
لنتعــرف ع ـلـى المدينــة العربيــة ومايجــري ـفـي دول العالــم مــن أ كثــر إســتقرارا وإبداعــا وســعادة ـفـي مــدن مســتدامة.

أهداف الورشة

التعرف على أحدث المشاريع العربية
والعالمية التي تحاكي مستقبل المدن
والمدنية.

التشاور والبحث وإستعراض التجارب
العالمية ومد جسور التعاون مع
المدن الشقيقة

توفير منصة معرفية لمناقشة أولويات
المدينة العربية في ظل المتغيرات
الحالية واألجندة العالمية
ألهداف التنمية
المستدامة

التوافق على مؤشرات المدينة الذكية
والمستدامة والتشاور في تحديد مالمح
المستقبل المنشود
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تنظيم المؤتمر العالمي السادس "بيئة المدن بعنوان إدارة المدن
الساحلية :التحديات وحلول التغير المناخي" (أ كتوبر )2016
 بتنظيــم مشــترك بيــن مدينــة الر بــاط ومركــز البيئــة للمــدن العربيــة وبلديــة د ـبـي
وبدعــم مــن منظمــة المــدن العربيــة نظــم مركــز البيئــة للمــدن العربيــة تــم تنظيــم
أعمــال المؤتمــر العالمــي الســادس " بيئــة المــدن  "2016تحــت عنــوان " إدارة
المــدن الســاحلية :التحديــات وحلــول التغيــر المناخــي" بتاريــخ  24أ كتوبــر 2016
ـفـي فنــدق ســوفيتيل الر بــاط ـفـي مدينــة الر بــاط – المملكــة المغربيــة ،برعايــة
كريمــة مــن وزيــر الداخليــة ووزيــر الســكنى وسياســة المدينــة وبحضــور عــدد مــن
عمــداء المــدن العربيــة والمغربيــة وأ كثــر مــن  300مشــارك مــن مختلــف المــدن
العربيــة والمغربيــة.
 وهــدف المؤتمــر إ ـلـى توفيــر فرصــة اســتثنائية لمســؤولي
المــدن لاللتقــاء ،وتبــادل الخبــرات الجماعيــة واالنخــراط
ـفـي حــوار مفتــوح لمناقشــة األفــكار والبحــث عــن الحلــول
الناجعــة إلدارة الســواحل والبيئــة البحريــة لضمــان التنميــة
المســتدامة لمدننــا العربيــة

 شــارك مركــز البيئــة للمــدن العربيــة وبلديــة د ـبـي ـفـي
المعــرض المصاحــب للمؤتمــر الــذي اشــتمل ع ـلـى مبادرات
ومشــاريع بيئيــة مختلفــة تــم عرضهــا مــن قبــل العديــد مــن
الجهــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المد ـنـي المختصــة
بالشــؤون البيئيــة وحمايــة الســواحل وإدارة المــدن.
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محاور المؤتمر
استراتيجيات وسياسات إدارة السواحل
لتقليل آثار التغير المناخي وإدارة البيئة
البحرية والتنوع البحري.
أفضل الممارسات والمبادرات العالمية
المطبقة في إدارة البيئة البحرية وحماية التنوع
البحري وإدارة السواحل.

التطوير االقتصادي للمناطق الساحلية

أحدث التقنيات المستخدمة ومشاريع إ كثار
التنوع الفطري البحري.

 و ـفـي ختــام المؤتمــر أوصــى بعــض عمــداء المدن الصديقة
والشــريكة ع ـلـى التعــاون والتحالــف لتحقيــق وغايــات
مــدن التنميــة المســتدامة والعمــل ع ـلـى تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة لتطويــر المــدن وتطو يــر التوجهــات
اإلســتراتيجية إليجــاد بيئــة مســتدامة واإلنســان أولويتنــا
وتنبــي اســتخدام التكنولوجيــا النظيفــة الصديقــة للبيئــة

تخطيط المدن الساحلية المرنة وافضل
الممارسات العالمية المطبقة بالخصوص

افضل الممارسات في تخطيط استخدامات
االراضي في المدن الساحلية وتطوير الشواطئ
العامة والمرافق السياحية والسكنية
والفنادق ومحميات البيئة البحرية والحدائق
البحرية وتصميم المواقع) واالبعاد التنموية
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
استعراض أفضل منظومات جمع
المعلومات في البيئة البحرية و أنظمة دعم
القرار المساندة لمواجهة االثار السلبية التغير
المناخي.
وتعزيــز التوعيــة والتثقيــف البيئــي ألفــراد المجتمــع وتطويــر
فــرص الشــرا كات المؤسســية وتبــادل الخبــرات وااللتــزام
باالبتــكار واإلبــداع وريــادة األعمــال وتحفيــز البحــث العلمــي
وترو يــح شــرا كات مــع مؤسســات التعليــم واألبحــاث
الجامعيــة عــاوة ع ـلـى بنــاء نظــم الحوكمــة الرشــيدة لبيئــة
مســتدامة واالســتثمار ـفـي بنــاء المــوارد البشــرية الخبيــرة.
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تنظيم المؤتمر والمعرض العالمي السابع بيئة المدن " ”2017بعنوان
"ابتكارات االستدامة :التقنيات والحلول وأفضل الممارسات" (نوفمبر )2017

 بتنظيــم مشــترك بيــن الهيئــة
الملكيــة بينبــع – المملكــة العربيــة
الســعودية ومركــز البيئــة للمــدن
العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة
المــدن العربيــة بــدأت أعمــال المؤتمــر
العالمــي الســابع بيئــة المــدن خــال
الفتــرة مــن  8 – 7نوفمبــر  2017تحــت
عنــوان "ابتــكارات االســتدامة :التقنيات
والحلــول وأفضــل الممارســات “وذلــك
ـفـي مركــز الملــك فهــد الحضــاري ـفـي
مدينــة بينبــع الصناعيــة – المملكــة
العربيــة الســعودية .حضــر أ كثــر مــن
ثالثمائــة مشــارك مــن مختلــف المــدن
الســعودية والمــدن العربيــة وبمشــاركة
 20عارضـا ً مــن الشــركات ـفـي المعــرض
المصاحــب و 19متحدث ـاً.
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الطاقة المتجددة ،نظام جديد للطاقة

المباني والتجهيزات األساسية
المستدامة

01

إلبداع في كفاءة الطاقة

02

06
محاور المؤتمر

05

03

التصميم العمراني المستدام

أفضل الممارسات والحلول البيئية
للمدن الصناعية المستدام

04

االستثمار في مستقبل واع بيئيا ً
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توقيع إتفاق مدن التنمية المستدامة
 بالتنســيق بيــن الهيئــة الملكيــة ومركــز البيئــة للمــدن
العربيــة فقــد تــم تقديــم فكــرة تعميــم تجر بــة ميثــاق مــدن
التنميــة المســتدامة بيــن الهيئــة الملكيــة وبيــن مختلــف
الشــركات العاملــة ـفـي مجــال الصناعــات التحويليــة
والبتروكيميائيــة وقــد نجحــت الهيئــة ـفـي اســتقطاب موافقــة
ـفـي مجــاالت الحفــاظ ع ـلـى اســتخدام
المــوارد والطاقــة النظيفــة وتبــادل
المعلومــات والخبــرات ومجــاالت
التدريــب ودعــم األبحــاث واالبتــكارات
والعمــل وفــق منظومــة المســئولية
المجتمعيــة وإعــادة تدو يــر النفايــات
بكافــة أنواعهــا وتطويــر القــدرات
الفنيــة المتخصصــة .كمــا تــم اقتــراح
إن تكــون هــذه المحــاور فرصــة لعقــد
ملتقيــات ألفضــل الممارســات البيئيــة
ـفـي مجــال االســتدامة بيــن الهيئــة
وشــركاءها بشــكل ســنوي الســتعراض
مــا تــم تطبيقــه واالســتفادة مــن تبــادل
المعلومــات والخبــرات والمبــادرات.

أ كثــر مــن عشــرين شــركة مــن كبريــات الشــركات العاملــة
ـفـي المملكــة العتمــاد هــذا الميثــاق المكــون مــن  12محــور
بعــد إجــراء بعــض التعديــات عليــه ليتالئــم مــع حاجــة
وظــروف الهيئــة مــع شــركائها المحلييــن خصوصــا ـفـي
مجــاالت اســتخدام التكنولوجيــا الصديقــة للبيئــة والتعــاون
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المشاركة في مبادرة شجرة لكل متحدث
 شــارك وفــد بلديــة د ـبـي ومركــز البيئــة للمــدن العربيــة ـفـي
الحملــة المتميــز التــي تنظمهــا الهيئــة بشــكل إعتيــادي ـفـي
إشــراك المتحدثيــن ـفـي المؤتمــرات وكبــار ضيــوف الهيئــة
بزراعــة شــجرة تذكاريــة ـفـي حديقــة الهيئــة الملكيــة بينبــع
وتوضــع لوحــة تذكاريــة باســم المتحــدث لتكون شــاهدا على
مشــاركته وفرصــة تذكاريــة لزيــارة هــذه الشــجرة مســتقبال.
 و ـفـي ختــام المؤتمــر أوصــى الحضــور ع ـلـى أهميــة توجيــه
قطــاع األعمــال نحــو االســتثمار ـفـي تطويــر قطــاع الصناعــات
التحويليــة حســب أع ـلـى معاييــر االســتدامة وكفــاءة الطاقــة
وتقنيــات صديقــة للبيئــة وتبنــي اســتراتيجيات وسياســات
وتشــريعات وخطــط عمــل ومؤشــرات أداء واضحــة تضمــن

تحقيــق أهــداف اســتراتيجية وطموحــة خاصــة ـفـي تدويــر
وتقليــل وإعــادة اســتخدام وتحويــل النفايــات إ ـلـى طاقــة
والتوســع ـفـي اســتخدام الطاقــة المتجــددة الصديقــة للبيئــة،
وتعزيــز قــدرة القطــاع الخــاص ـفـي المشــاركة ـفـي تبنــي
التغييــر نحــو االســتثمار األخضــر ،تحســين الشــرا كة بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص ـفـي مجــال نقــل وتبــادل البيانــات
والمعلومــات والخبــرات والمعرفــة والتجــارب الناجحــة
والــدروس المســتفادة وفــرص تطويــر الكفــاءات والقــدرات
البشــرية بمــا يحقــق التكامــل وصــوال لبيئــة مســتدامة
واقتصــاد أخضــر ،وأهميــة االلتــزام بمعاييــر المبا ـنـي الخضــراء
واالســتناد إ ـلـى أع ـلـى معاييــر التصميــم المســتدام والذكــي
ـفـي تصميــم المــدن والشــركات وغيرهــا.
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 حــث المــدن والمؤسســات والشــركات ع ـلـى وضــع وتعزيــز
نظــم رقابيــة معتمــدة ومعاييــر بيئــة موثوقــة ضمــن منظومــة
حوكمــة رشــيدة تدعــم القــرارات اإلســتراتيجية والتشــغيلية،
وتحفيــز كافــة الجهــات ع ـلـى المســاهمة الجــادة ـفـي تحقيــق
التنمية المســتدامة ،والحد من آثار التغير المناخي الســلبية.
 وتشــجيع االســتفادة مــن الخبــرات العلميــة والمعرفيــة
وفــرص التطو يــر التــي توفرهــا الجامعــات ومؤسســات
البحــث العلمــي وإشــرا كها ـفـي عمليــة ابتــكار حلــول وتقنيات
إبداعيــة ومســتدامة تدعــم جهــود المــدن والشــركات ـفـي
التصــدي للتحديــات البيئيــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة،
وتعزيــز التعــاون والشــرا كات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة
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خصوصــا الهيئــات الدوليــة والمنظمــات المتخصصــة
والجهــات العلميــة والعمليــة ذات العالقــة باســتدامة
المــدن مــن أجــل نقــل الخبــرات والتقنيــات الحديثــة الداعمــة
للتنميــة الخضــراء،
 و وضــع اســتراتيجيات لمواجهــة حــاالت الطــوارئ
والمخاطــر واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لمواجهــة هــذه الحــاالت
عبــر التخطيــط المتكامــل والشــامل بيــن مختلــف الجهــات
الفاعلــة  -،تعزيــز عمليــة التثقيــف المجتمعي بأهمية البيئة
واالســتدامة ،وتطويــر برامــج وفــرص لمشــاركة الشــباب
والمــرأة واألطفــال وكافــة الشــرائح والفعاليــات المجتمعيــة
ـفـي الحفــاظ ع ـلـى بيئــة صحيــة ونظيفــة.
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اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية في الرباط (إبريل )2018
 شــارك مركــز البيئــة للمــدن العربيــة بالعاصمــة المغربيــة
الر بــاط أعمــال الــدورة ال ـ  55الجتمــاع المجلــس التنفيــذي
لمنظمــة المــدن العربيــة التــي تنظمهــا محافظــة الر بــاط
بالتعــاون مــع المنتــدى العر ـبـي للمــدن الذكيــة بعنــوان
"التحــول اإللكترو ـنـي والذكــي ـفـي المــدن العربيــة".
 تطــرق المركــز إ ـلـى مشــروع البوابــة
االلكترونيــة الجديــدة للمركــز مــن
حيــث أقســامها ومــدى االســتفادة
منهــا كممثليــن مــن المــدن العربيــة
والخبــراء العــرب أيضــا مــن حيــث
تســجيل الخبــراء البيئييــن العــرب
واعطاءهــم صالحيــة تحميــل االوراق
العلميــة البيئيــة الخاصــة بهــم وتســهيل
التواصــل معهــم مــن قبــل مســتخدمي
البوابــة مــن خــال توفيــر كافــة عناو يــن
التواصــل لهــم وتكو يــن منصــة تفاعليــه
عــن طريــق اســتحداث مجموعــات
متخصصــة وخبيــرة تتبــادل الــرأي ـفـي
موضوعــات البيئــة واالســتدامة.

 تــم مناقشــة التحــول اإللكترو ـنـي والذكــي ـفـي المــدن
العربيــة والــذي يتطلــب بنيــة تحتيــة إلكترونيــة متطــورة
باســتمرار ،وترســانة قانونيــة تضمــن التعامــل اإللكترو ـنـي
والذكــي بشــكل ســليم وآمــن.
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إحتضان األسبوع العربي لالستدامة في مدينة دبي (إبريل )2018
 نظــم مركــز البيئــة للمــدن العربيــة بالتعــاون مــع بلديــة د ـبـي "إســبوع االســتدامة العر ـبـي األول" ـفـي د ـبـي ـفـي الفتــرة مــن
 26 - 22أبريل 2018

31
بلدية دبي
أفضل الممارسات
والمبادرات البيئية

هيئة الطرق
والمواصالت

هيئة كهرباء
ومياه دبي
المركز الدولي
للزراعة
المحلية

وزارة التغير
المناخي
والبيئى

خبيرا واخصائيا من
المدن العربية

10

المدينة
المستدامة
استمر على مدار  5أيام
تمثلت في زيارات مثمرة
لجهات حكومية رائدة

مدن عربية تم
استضافتها

83

مركز البيئة للمدن العربية

هدف إلى

بنــاء القــدرات العربيــة واهميــة نقــل وتبــادل
الخبــرات وأن تكــون مدينــة د ـبـي محطــة
ووجهــة يســتفيد منهــا عمــداء وخبــراء
ومخططــو المــدن وراســمو السياســات ـفـي
المــدن العربيــة ألغــراض التعلــم.

االطــاع ع ـلـى أفضــل الممارســات والمشــاريع
المســتدامة التــي تــم تطبيقهــا ع ـلـى أرض
الواقــع وذلــك بشــكل نظــري وعم ـلـي وميدا ـنـي
معــا حيــث اشــتمل البرنامــج ع ـلـى جــزء نظــري
تــم فيــه تقديــم المحاضــرات واوراق العمــل عــن
أفضــل الممارســات والسياســات والتشــريعات
والتقنيــات والمشــاريع التنمويــة المســتدامة.
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التنسيق مع المدن العربية الستضافة مؤتمر بيئة المدن
 بتنظيــم مشــترك بيــن الهيئــة الملكيــة
بينبــع ومركــز البيئــة للمــدن العربيــة وبدعــم
مــن بلديــة د ـبـي ومنظمــة المــدن العربيــة،
تــم احتضــان المؤتمــر العالمــي الثامــن بيئــة

المــدن  2019تحــت عنــوان "االقتصــاد
االخضــر ودورة ـفـي التنميــة االقتصاديــة
والبيئيــة واالجتماعيــة تعزيــزا ً لالســتدامة ـفـي
المــدن".

تمثل التنظيم في:
المركز :رئاسة اللجنة العلمية من حيث وضع المحاور المناسبة واختيار المتحدثين وكتابة الكتيب العلمي للمؤتمر.
الهيئة :رئاسة اللجان األخرى التي تتضمن الجان اللوجستية واإلدارية من الدعوات واستقطاب الحضور.
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ال ـم ـحــور ال ـســادس

تدريب وبناء القدرات العربية
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تنظيم ورش عمل الصحافة البيئية (يونيو )2015
 نظمــت جمعيــة الصحافييــن ومركــز البيئــة للمــدن
العربيــة وبرعايــة مــن مؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت،
ورشــة عمــل حــول «الصحافــة البيئيــة» قدمهــا البروفســور
عــودة الجيوســي حيــث تــم عقــد الورشــة يومــي /15-14
يونيــو 2015/بمدينتــي د ـبـي وأبوظبــي وشــارك فيهــا 65

مــن الصحافييــن أعضــاء الجمعيــة ومــن المؤسســات
الصحفيــة واإلعالميــة ـفـي الدولــة بهــدف اإلطــاع ع ـلـى مهــارة
كتابــة التقاريــر للصحافــة البيئيــة وكيفيــة البحــث عــن أفضــل
الســبل لتوعيــة الجمهــور بالمبــادئ األساســية للمحافظــة
ع ـلـى البيئــة.
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تنظيم ورش عمل التنمية المستدامة-خارطة لما بعد الطريق (يناير )2016
 نظــم مركــز البيئــة للمــدن العربيــة ورشــة بعنــوان "أهــداف التدريــب بنــادي بلديــة د ـبـي ،بهــدف تســليط الضــوء ع ـلـى
التنميــة المســتدامة – خارطــة الطريــق لمــا بعــد  "2015أجنــدة أهــداف التنميــة المســتدامة التــي أقرهــا المجتمــع
وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق  6ينايــر  2016ـفـي مركــز الدولي بنهاية عام  2015والتي ستستمر حتى عام .2030
 وتمثــل هــذه األهــداف اإلســتراتيجية
الطموحــة التــي أقرهــا المجتمــع الدو ـلـي
والتــي بلــغ تعدادهــا ســبعة عشــر هدفــا
وأ كثر من مئة وتســع وســتين سياســة
فرصــة للموائمــة بيــن االحتياجــات
التنمو يــة ـفـي األبعــاد االجتماعيــة
واالقتصاديــة والبيئيــة للــدول مــن
لتشــكل األهــداف الموضوعــة والتــي
فرصــة لتحــول حقيقــي ومســتدام
يحقــق متطلبــات العيــش اإلنســاني
والرفــاه اإلجتماعــي ويتيــح فــرص
النمــو التجــاري والصناعــي مــع الحفــاظ
ع ـلـى اإلســتحقاقات البيئيــة بالتقليــل
مــن الهــدر ـفـي إســتخدام مــوارد الطاقــة
واإلســتخدام األكفــأ للمــوارد المتاحــة.
 تــم توجيــه الدعــوة ألكثــر مــن أربعيــن
جهــة داخــل دولــة اإلمــارات وخارجهــا
لحضــور الورشــة.
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تنظيم البرامج التدريبية "االستدامة واالبداع للمدن العربية" (سبتمبر )2016
 نظــم مركــز البيئــة للمــدن العربيــة البرنامــج التدريبــي
"االســتدامة واالبــداع للمــدن العربيــة" وذلــك بالتعــاون مــع
الجامعــة الكنديــة بد ـبـي ـفـي الفتــرة مــن  22 18-ســبتمبر
 2016ـفـي فنــدق جميــرا رمــادا بد ـبـي .حيــث أ ـتـى تنظيــم
البرنامــج مــن حــرص مركــز البيئــة للمــدن العربيــة ع ـلـى

مواصلــة تنظيــم البرامــج والــدورات التدريبيــة لرفــع الكفــاءة
بالتوعيــة البيئيــة والمســاهمة بتطويــر القــدرات العربيــة
وتمكينهــا مــن موا كبــة التحديــات البيئيــة انطالقـا ً مــن رؤيــة
المركــز بإعــداد جيــل واع ومشــارك ـفـي تحســين الظــروف
الصحيــة للمدينــة العربيــة.
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المحاور
مقدمة إلى االستدامة واالبتكار،
والنمو االقتصادي في المدن
العربية.

01

التخطيط المتكامل للنقل
واستخدامات األراضي.

03

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية.

05

02
04

االنتقال المربح آلليات وتقنيات
الطاقة منخفضة الكربون.

اإلدارة المتكاملة للنفايات
وإدارة الموارد.

 اشــتمل البرنامــج التدريبــي ع ـلـى عــروض تقديميــة االقتصــادي واإلدارة المتكاملــة للميــاه والطاقــة والهــواء
وجلســات نقــاش تفاعليــة حــول مفاهيــم االســتدامة هادفــا إ ـلـى تدريــب المشــاركين والنهــوض بقدراتهــم ليكونــوا
واالبتــكار والتغيــر المناخــي واســتراتيجيات النمــو عناصــر فاعليــن ـفـي تحقيــق التنميــة المســتدامة.
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أسبوع منتدى العمل التنفيذي للتنمية المستدامة العربي الثاني 2017
اإلدارة المتكاملة للنفايات والمياه (سبتمبر )2016
 ـفـي إطــار حــرص مركــز البيئــة للمــدن العربيــة وبلديــة د ـبـي
ع ـلـى تعزيــز مســتوى القيــادات البيئيــة وضمــان تمكينهــا وبنــاء
قدراتهــا مــن أجــل تحقيــق رؤيتنــا نحــو مدينــة عربيــة ذات بيئــة
صحيــة خاليــة مــن التلــوث ومجتمــع واع ومشــارك ،واســتمرارا
للشــرا كة المســتمرة بيــن مركــز البيئــة للمــدن العربيــة والجامعــة

الكنديــة والتــي تهــدف ا ـلـى تعزيــز التنميــة المســتدامة مــن خــال
سلســلة البرامــج التدريبيــة والــورش العمليــة التــي يتــم تنظيمهــا
بشــكل مشــترك بيــن الجهتيــن ،حيــث تــم عقــد منتــدى العمــل
التنفيــذي للتنميــة المســتدامة :توليــد التنميــة االقتصاديــة مــن
خــال اإلدارة المتكاملــة للنفايــات والمــوارد ـفـي الشــرق األوســط".
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تم تنظيم المنتدى على مدى خمسة أيام متضمنا برنامجين رئيسيين هما:

البرنامج األول
تعزيز التنمية االقتصادية من خالل اإلدارة
المتكاملة للنفايات والموارد في الشرق األوسط.

البرنامج الثاني
تعزيز التنمية االقتصادية من خالل اإلدارة
المتكاملة للموارد المائية في الشرق األوسط.
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البرنامج التدريبي التنفيذي لبناء القدرات العربية "كفاءة استخدام الطاقة
في المباني العامة :السياسات والتقنيات وأفضل الممارسات" (إبريل )2018
 بتنظيــم مشــترك مــع هيئــة تطويــر المدينــة المنورة وبلدية
د ـبـي وشــبكة التقنيــات االوروبيــة الخليجيــة للطاقــة النظيفــة
()EU – GCC Clean Energy Technology Network
والموجــة الزرقــاء لألعــام ـفـي الفتــرة مــا بيــن  18 - 16أبريــل
 2018ـفـي المدينــة المنــورة  -المملكــة العربيــة الســعودية
حيــث شــارك  40خبيــرا واخصائيــا ـفـي البرنامــج التدريبــي.

 بهــدف البرنامــج إ ـلـى تســليط الضــوء ع ـلـى أهميــة
ودور الطاقــة والحفــاظ ع ـلـى الطاقــة ـفـي المبا ـنـي والمبا ـنـي
الخضــراء والمبا ـنـي صفريــة الطاقــة مــن خــال التعــرف ع ـلـى
السياســات والتقنيــات وأفضــل الممارســات المبتكــرة.
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ومن أهم المواضيع التي تم التطرق لها في البرنامج التدريبي:
سياسات كفاءة الطاقة المتبعة عالميا وفي
االتحاد األوروبي للمباني الجديدة والمباني
القائمة

تدابير كفاءة الطاقة في الجدران وأنظمة
التكييف والمضخات الحرارية وفي أنظمة االنارة

الجوانب الفنية لحفظ الطاقة في المباني

دور تقييم ومراجعة الطاقة في تصميم تدابير
كفاءة الطاقة في المباني العامة

مرونة المباني مع المناخ -تكنولوجيات
وممارسات كفاءة المياه

قياس وطرق الرصد لكفاءة الطاقة في المباني
واإلجراءات المتبعة
دور أنظمة التبريد وأنظمة التبريد في المناطق
()District Cooling Systems
الخبرة العالمية :أفضل الممارسات والتدابير
العالمية في كفاءة الطاقة في المباني العامة
مصادر الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في المباني
العامة
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مسابقة الجامعات العالمية للتصميم
الحضري من شركة سانت جوبان (مايو )2018
 بالشــرا كة بيــن شــركة ســانت جوبــان ود ـبـي العقاريــة
والمركــز نظمــت المرحلــة األو ـلـى من الدورة  14من مســابقة
الجامعــات العالميــة للتصميــم الحضــري والتــي أقيمــت ـفـي
د ـبـي بمشــاركة  7جامعــات محليــة وأ كثــر مــن  140طالبــا
وأســتاذا جامعيــا بإجما ـلـي  32فريــق مــن داخــل الدولــة.

 وع ـلـى المســتوى العالمــي فقــد
شــهدت المســابقة التــي تســتضيف
مدينــة د ـبـي مراحلهــا النهائيــة خــال
الفتــرة مــن  14-12مايــو  2018أع ـلـى
معدالت المشــاركة في تاريخ المســابقة
ـفـي نســختها  14بمشــاركة أ كثــر مــن
 2200طالــب وطالبــة وهــو أع ـلـى
معــدل مشــاركة ـفـي تاريــخ المســابقة
التــي بــدأت ـفـي العــام  2005وبلــغ عــدد
الجامعــات العالميــة المشــاركة أ كثــر
مــن  170جامعــة مــن أ كثــر مــن 35
دولــة.

 هدفــت إ ـلـى إتاحــة الفرصــة للطلبــة المهندســين ـفـي
جامعــات الدولــة للمســاهمة ـفـي تقديــم تصــورات وتصاميــم
علميــة مبتكــرة تعتمــد اإلبــداع والحداثــة لتطويــر المنطقــة
الجغرافيــة الواقعــة ـفـي محيــط القريــة الثقافيــة بمنطقــة
الجــداف والتنافــس البتــكار بيئــة ثقافيــة مجتمعيــة نابضــة
بالحيــاة مــع التركيــز ع ـلـى الطابــع الحدا ـثـي والتاريخــي الــذي
يبــرز الهويــة الوطنيــة لإلمــارة.
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أسبوع الطاقة الذكية لبناء القدرات العربية في الكويت (ديسمبر )2018
 نظــم مركــز البيئــة للمــدن العربيــة وبالتعــاون مــع بلديــة مــدار خمســة أ يــام أعمــال أســبوع الطاقــة الذكيــة وأســاليب
د ـبـي والجمعيــة الكويتيــة لحمايــة البيئــة والشــبكة األوروبيــة وأدوات تخطيــط الطاقــة المحليــة المســتدامة للمــدن
الخليجيــة لتقنيــات الطاقــة النظيفــة ـفـي الكو يــت وع ـلـى العربيــة.
 بمشــاركة  30مــن القيــادات
البيئيــة العربيــة مــن خبــراء وباحثيــن
وأخصائييــن وذلــك حرصــا مــن مركــز
البيئــة للمــدن العربيــة وشــركاء
التنظيــم ع ـلـى المســاهمة بتطويــر
القــدرات العربيــة وتمكينهــا مــن
موا كبــة المتغيــرات البيئيــة الجاريــة
ع ـلـى مســتوى األجنــدات الدوليــة
والسياســات والتقنيــات الحديثــة،
وانطالقـا ً مــن رؤ يــة المركــز بإعــداد جيــل
واع ومشــارك ـفـي تحســين الظــروف
البيئيــة للمدينــة العربيــة.

مركز البيئة للمدن العربية

كلمــة المديــر العــام للهيئــة العامــة للبيئــة ،الشــيخ
عبــدهللا األحمــد الصبــاح والــذي أ كــد فيهــا ع ـلـى أن
الكويــت قطعــت شــوطا كبيــرا ـفـي مجــال التحــول نحــو
الطاقــة المتجــددة وأن رؤيــة الكويــت التنمويــة تســتهدف
االعتماد على الطاقة المتجددة والمســتدامة والتي تعد
أقــل كلفــة وأ كثــر حفاظــا ع ـلـى صحــة اإلنســان والبيئــة.

أشــار الســيد خالــد بــدري – مديــر مركــز البيئــة للمــدن
العربيــة ا ـلـى أن انعقــاد هــذا األســبوع التدريبــي يأ ـتـي
ونحــن ـفـي أمــس الحاجــة إ ـلـى طــرح هــذا الموضــوع المهــم
بعــد التطــور والنمــو الكبيــر الــذي تشــهده مدننــا ـفـي
جميــع النواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة والصناعيــة
والســياحية والعمرانيــة ،وغيرهــا ،ممــا كان لــه آثــار
واضحــة ع ـلـى المنظومــة البيئيــة
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ال ـم ـحــور ال ـســابــع

تعزيز المشاركات في االحتفاالت
والفعاليات البيئية

مركز البيئة للمدن العربية

المشاركة في فعاليات يوم البيئة العالمي ()2015-2017
 تشارك بلدية دبي ومركز البيئة للمدن العربية المجتمع الدولي االحتفال
بيــوم البيئــة العالمــي والــذي يصــادف الخامــس مــن شــهر يونيــو مــن كل
عــام بالتعــاون مــع وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة وواحــة د ـبـي للســيلكون
والعديــد مــن المؤسســات والهيئــات البيئــة ولمــدة ثالثــة ا يــام وذلــك كجــزء
مــن المشــاركة المجتمعيــة لرفــع الوعــي البيئــي لجميــع أفــراد العائلــة حيــث
نؤمــن بــان كل فــرد ـفـي المجتمــع باســتطاعته ان يشــارك ـفـي حمايــة البيئــة،
يقــوم مركــز البيئــة للمــدن العربيــة بــدور ايجا ـبـي ـفـي المعــرض مــن خــال
عــرض منجــزات مركــز البيئــة للمــدن العربيــة ـفـي التوعيــة والتثقيــف وتنظيــم
المؤتمــرات ونقــل أفضــل الممارســات مــن مجلــة بيئــة المــدن االلكترونيــة
ومجلــة االطفــال بيئتــي والموقــع االلكترو ـنـي "أخبــار البيئــة" وإصــدارات
النافــذة الخضــراء التوعو يــة ،.وتنظيــم ورش عمــل والمســابقات.
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ال ـم ـحــور ال ـثــامــن

تبني مبادرات عالمية
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برامج التعليم البيئي
 تــم اختيــار مركــز البيئــة للمــدن العربيــة ليقــود التغييــر
اإليجا ـبـي للحفــاظ ع ـلـى البيئــة الطبيعيــة لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة بتمثيــل مؤسســة التعليــم البيئــي ()FEE
كعضــو منتســب ـفـي عــام  2015وهــي منظمــة عالميــة

ومقرهــا الدانمــرك وتهــدف لنشــر الوعــي البيئــي وتنفيــذ
المبــادرات ـفـي العديــد مــن المجــاالت الحيويــة بــأن أصبــح
المركــز المنســق الوطنــي الثنيــن مــن األكثــر برامــج التعليــم
حــا ـفـي المنظمــة.
البيئــي نجا ً
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برنامج المدارس البيئية
المدرســة لتمتــد إ ـلـى المحيــط االجتماعــي الذيــن يعيشــون فيــه.

 برنامــج طورتــه مؤسســة التعليــم البيئــي ،وقــد تــم تقديــره
واعتمــاده مــن قبــل برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ع ـلـى أنــه
مبــادرة نموذجيــة لتطويــر التعليــم المســتدام .يقــوم أعضــاء  وقــد نجحــت عــدة مــدارس ـفـي الدولــة ـفـي الحصــول
مؤسســة التعليــم البيئــي ـفـي أ كثــر مــن  60دولــة حول العالم ع ـلـى العلــم األخضــر تقديــرا ً اللتزامهــا وتفانيهــا الواضــح ـفـي
بتطبيــق هــذا البرنامــج ع ـلـى المســتوى المح ـلـي ،ليوفر فرص تنفيــذ البرنامــج وذلــك بعــد اســتيفائها للمعاييــر المطلوبــة.
وتســاهم هــذه المــدارس بشــكل فعــال ـفـي الحفــاظ ع ـلـى
التعــاون بيــن المــدارس المختلفــة حــول العالــم.
مواردنــا الطبيعيــة الثمينــة و ـفـي خفــض البصمــة البيئيــة
 يشــجع البرنامــج الطــاب ع ـلـى تبنــي تغييــرات ســلوكية للدولــة وذلــك مــن خــال مشــاركتها ـفـي البرنامــج وتطبيقهــا
بســيطة مــن أجــل تحقيــق أثــر بيئــي إيجابي تتجــاوز حدوده محيط تغييــرات بيئيــة بســيطة ولكــن فعالــة ـفـي البيئــة المدرســية.
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اإلنجازات 2018

إعداد وتنسيق وإقامة  3ورش توعوية
للبرنامج (باللغتين العربية واالنجليزية)

إقامــة حفــل تكريــم لعــدد ( )30مدرســة
حكوميــة وخاصــة حصلــت ع ـلـى العلــم
األخضــر بحضــور مديــر مركــز البيئــة للمــدن

إنشاء قاعدة بيانات بالمواد العلمية
الضرورية للبرنامج باللغات العربية
واالنجليزية والفرنسية

العربيــة ووفــد مــن وزارة التربيــة والتعليــم
والعديــد مــن الهيئــات التعليميــة وطلبــة
المــدارس.
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برنامج العلم االزرق
 برنامــج يختــص بتطبيــق معاييــر صحيــة وتوفيــر معاييــر
علميــة للســواحل والشــواطئ والفنــادق الســاحلية ومرا ـفـئ
اليخــوت والســفن .ويتــم منــح الجهــات المســتوفية
للمعاييــر العلميــة مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة
وغيرهــا العلــم األزرق بعــد التأ كــد مــن تطابــق اإلجــراءات
وفــق رســوم رمزيــة.

 يجب على الشواطئ المتقدمة على العلم األزرق االلتزام
ب  33معيــار تنــدرج تحــت المجــاالت األر بــع األساســية ـفـي
اإلدارة البيئيــة والتثقيــف البيئــي والمعلومــات باالضافــة ا ـلـى
الســامة والخدمــات وجــودة الحياة.
 وقــد تــم منــح العلــم األزرق عالميــا ألكثــر مــن  4000شــاطئ
وألكثــر مــن  48دولــة.

اإلنجازات 2018
نجاح  9شواطئ بدولة االمارات في
الحصول على العلم األزرق في عام 2018

 5شواطئ في دبي و  3شواطئ في أبوظبي و  1شاطئ في الشارقة
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مسابقة احتفالية عام زايد (يونيو )2018
 أطلــق مركــز البيئــة للمــدن العربيــة مســابقة بيئية بمناســبة اإلنجليزيــة بالورقــاء ،تكريس ـا ً لرؤيتــه ،رحمــه هللا ،البيئيــة
احتفاليــة الدولــة بعــام زا يــد ـفـي مدرســة مدرســتنا الثانويــة وحرصــه ع ـلـى الحفــاظ ع ـلـى إرثهــا الطبيعــي لألجيــال التاليــة.

شارك  4700طالب

اختير  33عمال مميزا

شملت المسابقة  8أوجه:
• أفضل لوحة بيئية
•وأفضل صورة بيئية
•وأفضل عمل فني من مواد قابلة
إلعادة التدوير

•وأفضل خطاب بيئي
•وأفضل مقال علمي بيئي
•وأفضل فيلم قصير يحمل رسالة
توعية بيئية

•وأفضل سفراء استدامة في المدرسة
•ومسابقة جمع النفايات القابلة
للتدوير.
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 وتــم ـفـي حفــل كبيــر تكريــم الفائزيــن باألعمــال وتــم إطــاق
هــذه المســابقة بالتعــاون مــع إدارة النفايــات ببلديــة د ـبـي
التــي غطــت جوانــب بيئيــة عديــدة ،جــاءت تكريس ـا ً لرؤيتنــا
كجــزء مــن مشــاركتنا ـفـي عــام زا يــد الخيــر ،وضمــن مشــاركة

المركــز باحتفــاالت يــوم البيئــة العالمــي الــذي يصــادف
الخامــس مــن يونيــو مــن كل عــام ،حيــث هدفــت المســابقة
إ ـلـى بيــان دور القائــد المؤســس الشــيخ زا يــد ،رحمــه هللا ،ـفـي
الحفــاظ ع ـلـى البيئــة.
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جائزة سفراء االستدامة (يوليو )2018
 كــرم مركــز البيئــة للمــدن العربيــة الطلبــة الفائزيــن ـفـي بحثهــم وتقديمــه ومــن ثــم اختيــار الطلبــة المرشــحين
المرحلــة األو ـلـى مــن جائــزة ســفراء االســتدامة والتــي أقامهــا ودعوتهــم لتقديــم عــرض عــن البحــث بحضــور لجنــة
المركــز بعنــوان “صنــاع التغييــر لمســتقبل بيئــي مســتدام" التحكيــم والتقييــم قبــل اتخــاذ القــرار النها ـئـي للفائزيــن.
بحضــور الشــركاء ـفـي قطــاع البيئــة والتعليــم وأوليــاء أمــور
 هدفت المســابقة الى رفع مســتوى التوعية البيئية لدى
الطلبــة.
طلبــة المــدارس وتعزيــز قدراتهــم ـفـي تقديــم أفــكار مبتكــرة
 وتكونــت المســابقة مــن مواضيــع بيئيــة متنوعــة تــم فيهــا تتمحــور حــول التنميــة المســتدامة تســاهم ـفـي خلــق جيــل
طــرح المســابقة وآليــة عملهــا عبــر موقــع مخصــص لهــا ع ـلـى يــدرك أهميــة وجــود مســتقبل يحافــظ ع ـلـى البيئــة ومــوارد
اإلنترنــت أتــاح للطلبــة الوقــت الكا ـفـي للتســجيل وإعــداد كوكــب األرض الطبيعيــة بشــكل مســتدام.
 شــارك بالمشــاركة أ كثــر مــن
 950طالبــا وطالبــة مــن  30مدرســة
واســتقطاب قرابــة  240طالب ـا ً وطالبــة
للحصــول ع ـلـى لقــب ســفير االســتدامة
علمــا بــان مركــز البيئــة حظــي ببرنامــج
المــدارس المســتدامة بانضمــام
قرابــة  100مدرســة حكوميــة وخاصــة
وتكريــم قرابــة  40منهــا بجائــزة العلــم
األخضــر التــي تعتبــر التــي تســعى
المدرســة للحصــول عليهــا عنــد توافقهــا
مــع معاييــر البرنامــج.
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ال ـم ـحــور ال ـتــاســع

توثيق صالت التعاون مع المدن
والدول العربية والعالمية
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التعاون البيئي المشترك مع
االتحاد العربي للشباب والبيئة –
جامعة الدول العربية.

01

التعاون مع مؤسسة زايد الدولية
للبيئة لتزويد المدن العربية بمراجع
بيئية هامة لبيئة المدينة العربية

03

التعاون مع هيئة التطوير
السياحي بديي

05

التعاون مع المجلس البريطاني
للسالمة

07
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02

التعاون مع أمانة منطقة المدينة
المنورة كنموذج يحتذى للتعاون
بين مركز البيئة والمدن العربية

04

التعاون مع وفد هيئة تطوير
المدينة المنورة الى دبي واإلطالع
على بعض التجارب في بلدية دبي

06

التعاون مع منظمة ICMA
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توقيع اتفاقية مع المعهد العربي إلنماء المدن في تنظيم
برامج بناء القدرات البيئية العربية

 ـفـي إطــار التعــاون بيــن مؤسســات منظمــة المــدن العربية
بحــث مديــر مركــز البيئــة للمــدن العربيــة وســعادة عبــدهللا
بــن محمــد الســبيل نائــب المديــر العــام للمعهــد العر ـبـي
إلنمــاء المــدن توطيــد عالقــات التعــاون بيــن المؤسســتين
مــن خــال توقيــع اتفاقيــة تعــاون مثمــرة ـفـي مجــاالت تنظيــم
البرامــج التدريبيــة والنــدوات والمؤتمــرات العربيــة وكذلــك
تبــادل المعلومــات والمطبوعــات ـفـي كافــة مجــاالت االهتمام

بحيــث تحتضــن مدينــة د ـبـي بعــض البرامــج التدريبيــة فيمــا
يتــم التعــاون ـفـي تنظيــم برامــج بيئيــة متخصصــة ـفـي مــدن
عربيــة مختــارة وشــملت مباحثــات التفاهــم والتوقيــع
التركيــز ع ـلـى البرامــج البيئيــة وخصوصــا ـفـي مجــاالت المبا ـنـي
الخضــراء والتنميــة المســتدامة والحضريــة وتخطيــط وإدارة
المــدن الذكيــة وغيرهــا.
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مذكرة تفاهم للتعاون البيئي المشترك
مع التعاون مع الجامعة الكندية بدبي

 تــم توقيــع مذكــرة التفاهــم التــي تمــت بيــن مركــز بيئــة لتأســيس شــرا كة اســتراتيجية فيمــا يتعلــق بالتخطيــط
المــدن العربيــة الــذي يقــع تحــت إشــراف البلديــة ،والجامعــة والدعــم ،التميــز لالبتــكار واإلبــداع بتأســيس فريــق العمــل
الكنديــة بد ـبـي بهــدف التعــاون والمشــاركة والتنســيق إلطــاق ومتابعــة المشــروع.
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ال ـم ـحــور ال ـعــاشــر

اجتماعات منظمة المدن العربية
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الدورة االستثنائية للمكتب الدائم لمنظمة
المدن العربية في الكويت (أ كتوبر )2015
 شــارك مركــز البيئــة للمــدن العربيــة ـفـي الــدورة
االســتثنائية للمكتــب الدائــم لمنظمــة المــدن العربيــة
ـفـي الكو يــت وذلــك مــن اجــل اعتمــاد ترشــيح المهنــدس
أحمــد الصبيــح أمين ـا ً عام ـا ً للمنظمــة حيــث تبنــى فيهــا
المكتــب الدائــم لمنظمــة المــدن العربيــة وباالجمــاع

ترشــيح المهنــدس أحمــد الصبيــح مديــر عــام بلديــة
الكو يــت لشــغل منصــب األميــن العــام للمنظمــة خلف ـا ً
لألميــن العــام الراحــل .تــم حضــور اجتمــاع الجلســة
االســتثنائية للمكتــب الدائــم بعــض مؤسســات المنظمــة
وبعــض المــدن العربيــة.
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المؤتمر العام السابع عشر لمنظمة المدن العربية في المنامة (مايو )2016
 شــارك مركــز البيئــة للمــدن العربيــة ـفـي أعمــال المؤتمــر مدينــة عربيــة ومئتــي شــخصية مــن مختلــف مــدن وعواصم
العــام الســابع عشــر لمنظمــة المــدن العربيــة ،تحــت عنــوان المــدن العربيــة .بحضــور قــادة وأمنــاء ومحافظــي المــدن
"استشــراف مــدن المســتقبل" ،وبحضــور أ كثــر مــن ســبعين العربيــة األعضــاء بالمنظمــة بالعاصمــة البحرينيــة المنامــة.

مركز البيئة للمدن العربية

114

115

مركز البيئة للمدن العربية

توقيع الميثاق العربي
 بلــغ إجما ـلـي المــدن العربيــة التــي وقعــت ع ـلـى الميثــاق
العر ـبـي لتحالــف مــدن التنميــة المســتدامة والــذي أقترحــه
مركــز البيئــة للمــدن العربيــة التابــع لبلديــة د ـبـي  20مدينــة
عربية والذي من خالله يتعهد عمداء هذه المدن وممثليهم
ع ـلـى التعــاون والتحالــف لتحقيــق غايــات الميثــاق والتــي
 كمــا أن لمركــز البيئــة للمــدن العربيــة
حضــورا فاعــا ـفـي اجتماعــات المجلــس
الدائــم وكذلــك جلســات المؤتمــر العــام
واجتماعــات مجلــس أمنــاء مركــز البيئــة
للمــدن العربيــة وقــد قــام المركــز بتقديم
عــروض تقديميــة تعريفيــة بالمركــز أمام
عمــداء المــدن العربيــة وقــام بتنظيــم
ورشــة عمــل بعنــوان (مســتقبل
المــدن العربيــة) تــم خاللهــا اســتعراض
تجــارب لمــدن طبقــت اســتراتيجيات
تنمويــة مســتدامة ع ـلـى المســتوى
العر ـبـي والعالمــي أنتجــت معــدالت
عليــا مــن رفاهيــة المجتمعــات واالرتقــاء
بمؤشــرات التنميــة المســتدامة ع ـلـى
المســتوى العالمــي.

تــم إعدادهــا مــن أجــل االسترشــاد بهــا والعمــل ع ـلـى تحقيــق
رؤيــة عالميــة وخارطــة طريــق مســتقبلية للمدينــة العربيــة
وتشــمل العمــل ع ـلـى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
لتطويــر المــدن وتطويــر التوجهــات اإلســتراتيجية إليجــاد بيئــة
مســتدامة واإلنســان أولوياتنــا.

مركز البيئة للمدن العربية

116

117

مركز البيئة للمدن العربية

اجتماع المكتب الدائم الرابع والخمسين لمنظمة
المدن العربية  -نوا كشوط (مارس )2017

 شــاركت بلديــة د ـبـي ومركــز البيئــة للمــدن العربيــة ـفـي مــن  18-17مــارس  2017بمشــاركة العديــد مــن ممث ـلـي
اجتمــاع المكتــب الدائــم الرابــع والخمســين لمنظمــة المــدن الــدول العربيــة باإلضافــة إ ـلـى الســيد محمــد دومــان األميــن
العربيــة ـفـي العاصمــة الموريتانيــة نوا كشــوط خــال الفتــرة العــام لمنظمــة .UCLG-MEWA
ناقش الحضور العديد من المواضيع والمحاور ومنها:
الشؤون المالية
(صندوق تنمية المدن العربية)

الشؤون اإلدارية (انضمام مدن
وبلديات من لبنان والمغرب،
االشترا كات)
العالقات الخارجية واإلعالم
(مقترح شرا كة بين منظمة المدن
العربية والحكومات المحلية،
مذكرة تفاهم بين منظمة المدن
العربية والمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،الدورة الثانية
لملتقى المدن العربية

دعم المدن واإلدارات المحلية
لتنفيذ خطة التنمية المستدامة
 2010وخارطة الطريق
انتخاب المكتب الدائم ومجلس
إدارة صندوق تنمية المدن
العربية
مشروع احتضان مدينة الرباط
لمركز إدارة المدن الساحلية
العربية كمؤسسة تابعة
للمنظمة
الدورة الخامسة والخمسون للمكتب الدائم.

 كما اشتمل البرنامج على زيارة العديد من المرافق الهامة في مدينة نوا كشوط.
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الدورة الخامسة والخمسون للمجلس
التنفيذي لمنظمة المدن العربية (إبريل )2018
 شــارك مركــز البيئــة للمــدن العربيــة ـفـي أعمــال الــدورة
الخامســة والخمســين الجتمــاع المجلــس التنفيــذي
لمنظمــة المــدن العربيــة ،والتــي انعقــدت فعالياتهــا ـفـي
مدينــة الر بــاط بالمملكــة المغربيــة.
 وتضمنــت أعمــال الــدورة الخامســة والخمســين للمكتــب
الدائــم عــرض تقاريــر مؤسســات المنظمــة؛ كالمعهــد العر ـبـي
إلنمــاء المــدن ،ومركــز البيئــة للمــدن العربيــة ،ومجموعــة
 كمــا أقيمــت ورشــة عمــل حــول
واقــع المــدن العربيــة واستشــراف
المســتقبل ،تناولــت جلســاتها عــدة
أوراق عمــل؛ منهــا المــدن الذكيــة
التوجهــات والفــرص ،وتجر بــة مركــز
البيئــة ـفـي التوعيــة والتثقيــف البيئــي،
والمفهــوم الشــامل للمدينــة الذكيــة
نحــو تعزيــز االبتــكار االجتماعــي ،ونظــام
إدارة العالقــة مــع المواطنيــن ،والعصــر
الرقمــي فرصــة لتنميــة الــدول المنبثقة؛
باإلضافــة إ ـلـى عــرض تجــارب بلديــة
الدوحــة وبلديــة الخليــل.

العمــل الثقا ـفـي للمــدن العربيــة ،والمنتــدى العر ـبـي للمــدن
الذكيــة ،ومؤسســة التــراث والمــدن التاريخيــة العربيــة،
ومؤسســة جائــزة منظمــة المــدن العربيــة .كمــا عقــد ع ـلـى
هامــش أعمــال الــدورة اجتمــاع مؤسســات منظمــة المــدن
العربيــة واجتمــاع صنــدوق تنميــة المــدن العربيــة ،باإلضافــة
إ ـلـى اجتمــاع المجلــس التنفيــذي لمنظمــة المــدن العربيــة
ومناقشــة تقريــر أميــن عــام
إلقــرار جــدول أعمــال الــدورةُ ،
المنظمــة ،واســتعراض القــرارات والتوصيــات.
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 وشــارك ـفـي الجلســة االفتتاحيــة ألعمــال الــدورة معا ـلـي
الســيدة رقيــة الدرهــم كاتبــة الدولــة لــدى وزيــر الصناعــة
واالســتثمار والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي المكلفــة بالتجــارة
الخارجيــة بالمملكــة المغربيــة ،ومعا ـلـي المهنــدس أميــن
عــام منظمــة المــدن العربيــة ،وعمــدة مدينــة الر بــاط،
ومعا ـلـي الدكتــور رئيــس المنتــدى العر ـبـي للمــدن الذكيــة
ورئيــس مجموعــة العمــل الثقا ـفـي للمــدن العربيــة ،باإلضافــة
إ ـلـى رؤســاء وممث ـلـي بلديــات المــدن العربيــة.


أن منظمــة المــدن العربيــة تهــدف إ ـلـى
الجديــر بالذكــر َّ

الحفــاظ ع ـلـى هويــة المــدن العربيــة وتراثهــا ،وتنميــة وتحديــث
المؤسسات البلدية والمحلية في المدن العربية ،باإلضافة إلى
ال َّتعــاون مــع المــدن األعضــاء ـفـي المنظمــة لدراســة وتخطيــط
وتنســيق نشــاطاتها وخدماتهــا المختلفــة .كمــا تهــدف المنظمة
إ ـلـى تبــادل التجــارب والخبــرات الرائــدة ـفـي مجــال الخدمــات
والمرافــق بيــن الــدول األعضــاء ،والعمــل ع ـلـى تطويــر وتوحيــد
النظــم والتشــريعات البلديــة بمــا يتوافــق ومتطلبــات تطويــر
المدينــة العربيــة .كمــا جــاء شــعار المنظمــة لهــذا العــام والــذي
تحتفــل بــه ـفـي الخامــس عشــر مــن مــارس مــن كل عــام تحــت
عنــوان "مــدن مســتدامة إلســعاد الســاكنين".
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ال ـم ـحــور ال ـحــادي ع ـشــر

الحوكمة والريادة والتميز
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ورشة التحفيز والتطوير الذهني
 ضمــن خطــة مركــز البيئــة للمــدن العربيــة بتطويــر قــدرات للموظفيــن وإ كســابهم مهــارات ومعلومــات وطــرق جديــدة
العامليــن ـفـي مجــال البيئــة ســواء ع ـلـى المســتوى المح ـلـي ومفيــدة لتطو يــر قدراتهــم والتعامــل مــع ضغوطــات الحيــاة.
أو المســتوى العر ـبـي قــدم المهنــدس حســن مكــي مديــر
إدارة شــبكات الصــرف الصحــي والــري بالبلديــة محاضــرة  وتطــرق المحاضــر إ ـلـى ماهيــة الطاقــة اإليجابيــة مــن
بعنــوان «التحفيــز والتطو يــر الذا ـتـي» لموظفــي المركــز الناحيــة العلميــة ،والطاقــة اإليجابيــة ـفـي اإلطــار المؤسســي
وموظفــي إدارة تطبيقــات االســتدامة ومجموعــة مــن الطلبة معتبــرا ً إياهــا القــوة المحركــة أو الدافعــة التــي تتســم
الصيفييــن وذلــك بهــدف تنميــة القــدرات الذاتيــة والفكريــة بالنشــاط وتــؤدي إ ـلـى تحقيــق البنــاء والتقــدم والنمــو.
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تطوير فرص التعاون والشرا كات
 تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع مجلس صناعات الطاقة النظيفة
رسميا بتاريخ يونيو  2018وتنص االتفاقية على:

التعــاون ـفـي تبــادل منشــورات
الجهتيــن والتــي مــن خاللــه يتــم
التعريــف المســتمر ع ـلـى نشــاطات
ا لجهتيــن .

المعلومــات
تبــادل
ا لمما ر ســا ت .

إجــراء دراســة مشــتركة حــول حالــة
الطاقــة النظيفــة  /االســتدامة ـفـي
المــدن العربيــة.

إدراج المنتجــات والحلــول الخضــراء
ألعضــاء المجلــس ـفـي الموقــع
االلكترو ـنـي للمركــز.

العمــل ع ـلـى أحــداث وفعاليــات
مشــتركة تركــز ع ـلـى أحــدث
التقنيــات الخضــراء.

التعــاون مــن أجــل تطو يــر مبــادرات
إقليميــة جديــدة ومشــاريع تجريبيــة
محليــة بشــأن تغيــر المنــاخ والطاقــة
المســتدامة والحفــاظ ع ـلـى الميــاه.

وأفضــل

التعــاون مــن أجــل تطويــر منتجــات المعــارف اإلقليميــة والتقاريــر المتعلقــة بقضايــا
مثــل تغيــر المنــاخ ،والطاقــة المســتدامة والحفــاظ ع ـلـى الميــاه ،مــن أجــل رصــد
التحديــات والحلــول الناشــئة فيمــا يتعلــق باالبتــكارات ـفـي مجــال التكنولوجيــا النظيفــة.
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البرنامج التثقيفي "أنماط الحياة الصحية"
 نظــم مركــز البيئــة للمــدن العربيــة بالتعــاون مــع والمؤسســات والشــركات المتواجــدة ـفـي مبنــى الحضيبــة
هيئــة الصحــة بد ـبـي البرنامــج التثقيفــي ” أنمــاط الحيــاة للجوائــز بتاريــخ  22نوفمبــر .2018
الصحيــة“ لموظفــي مركــز البيئــة للمــدن العربيــة والهيئــات
حيث هدف البرنامج إلى تغطية المحطات التالية:

محطة الفحوصات
الطبية (ضغط وسكر
والكولسترول)
محطة السعادة
(طرق معالجة الضغوطات
النفسية)

محطة صحة الفم واألسنان

محطة التثقيف
الصحي (أضرار التدخين
– السكري)
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 وجــاءت هــذه المبــادرة انطالقــا
مــن تعزيــز دور المركــز وحوكمتــه ـفـي
بنــاء شــرا كات مؤسســية ـفـي مجــال
التثقيــف الصحــي والتواصــل الفعــال
لتغييــر الســلوك والســعي الدائــم
بتعزيــز الرعايــة الصحيــة األوليــة
لنشــر الوعــي الصحــي والمجتمعــي،
وتفعيــل دور مشــاركة المجتمــع
ـفـي برامــج التثقيــف الصحــي والتــي
تســاهم بدورهــا ـفـي التنميــة الصحيــة
الشــاملة التــي تنعكــس ايجابيــا ع ـلـى
صحــة الفــرد والمجتمــع.
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