تقرير إنجازات
مركز البيئة للمدن العربية
للعام 2019

إن حماية البيئة يجب أال تكون وأال ينظر إليها كقضية
خاصة بالحكومة والسلطات الرسمية فقط ،بل هي
مسألة تهمنا جميعاً.
إنها مسؤولية الجميع ومسؤولية كل فرد في مجتمعنا
األب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيب هللا ثراه

الفهرس
التعريف بالمركز

التثقيف والتوعية البيئية

تطوير التقنيات ونقل المعرفة

تبني برامج عالمية

البرامج والمؤتمرات المحلية والعالمية

التدريب وبناء القدرات العربية

الشكر والتقدير

الحوكمة والريادة

المحور األول :التعريف بمركز البيئة للمدن العربية
مركز البيئة للمدن العربية
يعتبر المركز مؤسسة من المؤسسات التابعة لمنظمة المدن العربية  ،وهو الجهاز المتخصص لها ولمدنها
األعضاء في مجاالت البيئة والتنمية المستدامة بما يشمل نشر الوعي والتثقيف البيئي وبناء القدرات
والتدريب والبحث العلمي واالستشارات والتوثيق وتبادل الخبرات والمعارف وتنظيم الشرا كات
والتفاهمات لتعزيز دور إدارة موارد البيئة ودور التنمية المستدامة وكل ما من شأنه دعم المدينة العربية
وتحسين جودة الحياة بها.
الرؤ يــة
مدن عربية ذات بيئة آمنة وصحية ،ومستدامة و مجتمع واع ومشارك.
الرسـالــة
نعمل معا ً للحفاظ على البيئة الطبيعية والعمرانية وحمايتها من التلوث لتحقيق التنمية المستدامة
وتحسين جودة الحياة في المدينة العربية
القيم

المتعاملون:

المعرفة:

الشرا كة:

اإلبداع والتقدير:

المساهمة الفعالة في

ا كتساب ،تطوير،

توفير حلول بيئية

التعاون البناء

بث روح اإلبداع

ومشاركة المعرفة في

والمثمر مع جميع

والتميز في تبني

مجاالت االهتمام


المدن الذكية المستدامة



الطاقة والطاقة المتجددة



إدارة التربة



التنمية المستدامة



المواصالت والنقل الذكي



إدارة النفايات



االقتصاد األخضر



إدارة المياه



التوعية والتثقيف البيئي



التغير المناخي وإدارة نوعية



الرفاه المجتمعي وجودة الحياة

الهواء



الصحة والسالمة البيئية



المباني الخضراء



الذكاء اإلصطناعي



التنوع البيولوجي

األهداف
العمل على وضع تصور استراتيجي موحد على المستوى العربي في مجاالت البيئة والتنمية المستدامة
واستشراف المستقبل وجودة الحياة.
 .1توفير وتوثيق ونشر أفضل الممارسات العالمية على المدن العربية والعمل على االرتقاء بمستوى
البيئة الطبيعية والتنمية المستدامة والعمرانية في المدن األعضاء.
 .2تحفيز المدن العربية وكذلك المؤسسات والهيئات على استخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة
للبيئة في مجاالت البيئة والتنمية المستدامة.
 .3حصر الدراسات البيئية والبحوث وأفضل الممارسات المطبقة عربيا وعالميا وتوثيقها وتعميمها
على المدن العربية وتسهيل كافة المدن للوصول اإللكتروني إليها.
 .4التوعية والتثقيف بقضايا البيئة ورفع مستوى المشاركة والوعي االجتماعي من خالل إصدار
النشرات العلمية و الكتب والمجالت الدورية وتصوير األفالم وإقامة المعارض الخاصة والمشتركة
وغيرها.
 .5تصميم وتنفيذ برامج التدريب والورش وبناء القدرات العربية المتخصصة والبرامج والتعاون مع
الجامعات األكاديمية لتأهيل وتطوير القيادات في الموضوعات ذات العالقة و إعداد عناصر قادرة
ومؤهله لإلدارة البيئية وفق األساليب والوسائل العلمية الحديثة المتبعة في هذا المجال.
 .6توثيق الصالت وتعزيز التعاون ونقل وتبادل الخبرات في المجاالت البيئية المرتبطة بعمل المركز
بين المدن العربية

 .7الدعم 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.
 .8مد جسور الشرا كة والتعاون مع المنظمات الدولية والمتخصصة وكذلك المدن المتقدمة
وكبريات الشركات العلمية والمؤسسات المعنية بالبحث واالبتكار لتبادل التجارب والخبرات
والممارسات الناجحة والوصول إلى رؤى مشتركة في التعاون والشرا كة.
 .9تنظيم المؤتمرات العلمية والزيارات الميدانية والورش وبرامج استقدام الخبراء لتحقيق التنمية
المستدامة.
 .10التواصل مع الجامعات والكليات والمعاهد العلمية وتحفيز البحث العلمي الذي يخدم البيئة
والتنمية المستدامة.
 .11العمل على نقل التكنولوجيا والمشاريع المتقدمة والمبادرات المطبقة عالميا وتوظيفها لتعمل
بنجاح للمدن العربية.
 .12إعداد وتبني البرامج العالمية المستدامة في مجاالت البيئة والتنمية المستدامة وتعميمها وتبنيها
ونشرها على المستوى العربي.
 .13تقديم الخدمات االستشارية والخبرات المهنية والتخصصية للمدن العربية في المجاالت البيئة
والمجاالت ذات العالقة والمساهمة في حل المشكالت البيئية وتحديد مشاكل المدن والعمل
على تذليل الصعوبات التي تعيق تقدمها ونموها وتطويرها.
الشركاء
بلدية دبي
رؤيتنا
بناء مدينة سعيدة ومستدامة
رسالتنا
تخطيط وتطوير وإدارة مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح
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 :نبث الطاقة اإليجابية والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة مع كافة الفئات المعنية.



االبتكار :استدامة االبتكار طريقنا في مواجهة المتغيرات وصدارة من المستقبل.



الشفافية :نتبني مبادئ الشفافية والبيانات المفتوحة مع جميع المعنيين في القطاعين العام
والخاص.



السعادة :نسخر كافة اإلمكانيات والطاقات إلسعاد الناس والذي يأتي في قمة أولويات قيادتنا
الرشيدة.

 .1منظمة المدن العربية
منظمة إقليمية عربية غير حكومية ،وليس لها نشاط سياسي أو عقائدي،
متخصصة في شؤون المدن والبلديات .تم تأسيسها في مدينة الكويت في 15
مارس .1967
األهداف
 .1الحفاظ على هوية المدينة العربية.
 .2تعزيز مكانة السلطات المحلية العربية وتشجيع الالمركزية.
 .3رفع مستوى الخدمات والمرافق البلدية في المدن العربية.
 .4رعاية التعاون وتبادل الخبرات بين المدن العربية.
 .5اعتماد أسلوب التخطيط الشامل لتوجيه نشاطات وخدمات المدينة على أساس من واقعها
االقتصادي واالجتماعي والثقافي والبيئي.
 .6العمل على تحقيق التنمية المستدامة في المدن العربية

المحور الثاني :التثقيف و التوعية البيئية
مجلة األطفال بيئتي

1

مجلة بيئية تعليمية
متخصصة لألطفال

2

تغطي مواضيع بيئية
متنوعة بكل عدد يوزع

3

المستهدف للعام  2019طباعة
 3أعداد وتم اإلنجاز في الوقت

باللغتين العربية

مجانا على طالب المدارس

المحدد ،تم اصدار  16عددا منذ

واالنجليزية

الحكومية والخاصة بالدولة

النشأة بديسمبر 2014

ورقيا والكترونيا

وخارجها

تالقي مجلة األطفال منذ نشأتها على استحسان األطفال بأسلوبها
الفعال والجذاب الذي يراعي مستوى فهمهم وإدرا كهم لتميزها
باستقطاب أعمار مختلفة من القراء األطفال ( )15-7سنة

لالطالعwww.ecat.ae :

مجلة بيئة المدن االلكترونية

1

وصل عدد زوار المجلة إلى المليونين
وسبعمائة وأربع واربعون ألف زائر
)3,116,000

2

بلغ نسبة رضا زوار الموقع االلكتروني
للمجلة (جيد  +جيد جدا وممتاز)
%95.9

3

إصدار  3أعداد كما هو المستهدف
للعام  2019بمجموع  27مقال
باللغتين العربية واإلنجليزية

لالطالعwww.ecat.ae :

نشرات النافذة الخضراء الشهرية

1

2

إشراك المدن العربية من

3

عرض أفضل الممارسات

خبراء ومؤسسات في

تم نشر  60عددا حتى عام

ونقل المعرفة االلكترونية

المواضيع المطروحة

2019

الموقع االلكتروني "أخبار البيئة"
مجلة إلكترونية تهتم بأخبار وشؤون البيئة والتنمية
وتضم أخبارا ً يومية ومقاالت مختارة من وسائل اإلعالم،
ودراسات وقضايا تتعلق بالتغيرات المناخية والتقنيات
الخضراء (الصديقة للبيئة) والطاقات المتجددة ،وترصد
نشاطات الجمعيات األهلية والمؤسسات الحكومية
العاملة على حماية البيئة إضافة الى تسويق أخبار
ونشاطات المركز.

لالطالعwww.ecat.ae :

المحور الثالث :تطوير التقنيات و نقل المعرفة
البوابة االلكترونية

بوابة المدن العربية
 19دول عربية

بوابة الخبراء العرب
 12تصنيفا ومجموعات
تحاورية

التطبيق الذكي

ECAT eMAGAZINE1

المكتبة اإللكترونية
 86مقاطع فيديو بيئية
 53نشرة خضراء
مركز المعرفة

اإلصدارات

بوابة المستكشفون
الصغار

مقاطع الفيديو المرئية

تضم مجموعة من المواد المرجعية والبحوث
والمعايير وأفضل الممارسات على شكل مقاطع
فيديو

" 86تصنيفا"

بوابة المواقع االلكترونية البيئية
تصنيف أ كثر من  330موقعا معلوماتيا وتبويبها
بشكل سهل للباحثين

" "15تصنيفا

لالطالعwww.ecat.ae :

برنامج سفراء االستدامة

1

برنامج تعليمي إلكتروني بمواضيع بيئية متعددة

 2اجتياز كافة االختبارات االلكترونية ( 5اختبارات)

3

تكريم من اجتاز االختبارات بدرجات متفوقة ليتم
تمثيلهم بسفراء االستدامة

نشرات البث االنتقائي لقاعدة بيانات المركز

1

تصميم  12نشرة سنويا

 2تعميمها على قاعد بيانات المركز

3

يتم بث و نقل دراسات ومقاالت و تقارير بيئية
معتمدة

لالطالعwww.ecat.ae :

المحور الرابع :تبني برامج عالمية
تم اختيار مركز البيئة للمدن العربية ()ECATلتقود التغيير اإليجابي للحفاظ على البيئة
الطبيعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،لتمثل مؤسسة التعليم البيئي ( )FEEكعضو
منتسب في عام .2015
حا في المنظمة:
أصبح المركز المنسق الوطني الثنين من األكثر برامج التعليم البيئي نجا ً
برنامج المدارس البيئية
تقليل تأثير المدارس على البيئة وتعزيز المبادرات البيئية

التزام المدرسة البيئي بعد سلسلة من المعايير واالشتراطات من خالل  3ورش تعريفية لكل مدرسة
إبراز أهمية القيم المجتمعية والمسئولية الفردية والمؤسسية تجاه البيئة

تم االجتماع مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر وتعميم فعاليات الطالب

 17مدرسة فائزة لسنة  2019من  73اجمالي المدارس

إ كسبو  2020لمدارس الطاقة الشمسية
تم مناقشة فرص التعاون بين برنامج المدارس البيئية وبرنامج
إ كسبو  2020في مرحلة اختيار المدارس البيئية المؤهلة من خالل:
 التنسيق بين إ كسبو والمدارس الحاصلة على العلم
األخضر.
 عقد ورشة عمل تعريفية لبرنامج إ كسبو  2020لمدارس الطاقة الشمسية لعدد  40مدرسة.
 إرسال استطالع الكتروني للمدارس خالل الورشة األولى التي تجمع جميع المنسقين.
 تم مناقشة فرص التعاون مع برنامج إ كسبو  2020لمدارس الطاقة الشمسية في مرحلة
التنفيذ بعد عملية االختيار حيث تم االتفاق على عمل ورشات للمدارس تحتوي على
أنشطة تعليمية وجلسات توعية بيئية.

حفل التكريم المدارس

إعداد الحفل الختامي وتكريم عدد  23مدرسة فائزة لسنة 2018

حفل التكريم سفراء االستدامة

الحفل الختامي بتاريخ  6فبراير  2019في مدرستنا الثانوية بمنطقة الورقاء بدبي لتكريم
الطلبة الفائزين في مسابقة سفراء االستدامة للمدن العربية األكاديمية بنسختها األولى
بعنوان "صناع التغيير لمستقبل بيئي مستدام"

برنامج العلم األزرق
حاز  12شاطئ على العلم األزرق للموسم  2020-2019في كل من إمارتي دبي وبوظبي
وجاري تقييم  13شاطئ إضافيا في دبي وأبو ظبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.
وجرت عملية التقييم ع طريق التالي:
 التأكد من تطبيق الشواطئ الحاصلة على العلم األزرق للموسم  2020-2019لمعايير البرنامج
من خالل الزيارات المفاجئة والزيارات المعلن عنها.
 إرسال األعالم والفواتير للشواطئ الحاصلة على العلم األزرق والمتابعة معها لدفع الرسوم
 تحديد موعد زيارة إدارة العلم األزرق الدولية للشواطئ األسبوع األول من شهر فبراير .2020

إيراد برنامج العلم االزرق
العام 2018

العام 2019

 23,750درهم

 60,000درهم

23750

60000

2019

2018

المحور الخامس :البرامج والمؤتمرات المحلية والعالمية
المؤتمرات المحلية
 مؤتمر الشرق األوسط للكهرباء
(مارس)
 معرض المياه و البيئة و الطاقة
(( )wetexأ كتوبر)

أهداف المشاركة:
 عرض المنجزات في التوعية
والتثقيف
 التواصل مع المنظمات والدوائر و بحث فرص الشرا كات والتعاون
 تسويق مؤتمرات و برامج بناء القدرات العربية
 حضور المؤتمرات العلمية
 التعريف بمنظمة المدن العربية وأدوارها وانشطتها ومؤسساتها

المؤتمرات العالمية
المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة المدن العربية  -الدورة السادسة والخمسون للمجلس التنفيذي
المملكة األردنية الهاشمية (يونيو )2019
اجتماع مؤسسات منظمة المدن العربية
 عرض ملخص إلنجازات مركز البيئة للمدن العربية متمثال بذكر محاور خطته التشغيلية وبنودها
 اإلشادة من رئيس االجتماع بالنتائج الملموسة

1

عرض الخطة المستقبلية للمركز للعام 2020-2019

ومناقشة تقرير أمين عام
 2إقرار جدول أعمال المؤتمر ُ
المنظمة واستعراض القرارات والتوصيات

مؤتمر العالمي التاسع بيئة المدن "االقتصاد االخضر ودورة في التنمية االقتصادية والبيئية
واالجتماعية تعزيزا ً لالستدامة في المدن (نوفمبر )2019

بتنظيم مشترك للمؤتمر العالمي الثامن بيئة المدن  ،2019تحت عنوان "المؤتمر السعودي لالقتصاد األخضر"،
وبرعاية كريمة من معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان بين الهيئة
الملكية بينبع ومركز البيئة للمدن العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية في الفترة  26 – 25نوفمبر
 2019في مركز الملك فهد الحضاري في مدينة بينبع الصناعية – المملكة العربية السعودية.

بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومحافظ ينبع والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع
ومدير مركز البيئة للمدن العربية ونائب مدير مركز البيئة للمدن العربية ومجموعة كبيرة من كبار
الشخصيات وبحضور  350مشاركا يمثلون الشركات الصناعية والقطاع الخاص والمنظمات غير الرسمية،
ومديرو المنشآت ،وأصحاب المشروعات ،والجمهور العام المهتمين باالقتصاد األخضر.

1

 350مشاركا

 20 2عارضا

3

.1

 17ورقة عمل ومتحدثا

المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للنفايات الصلبة (أكتوبر )2019

حصل مركز البيئة للمدن العربية بدبي على االعتراف
بعضوية المنظمة العالمية للنفايات الصلبة ""ISWA
خالل مشاركته وبلدية في دبي أعمال المؤتمر العام
للمنظمة العالمية للنفايات الصلبة واالجتماع السنوي
لألعضاء الذي عقد في بلباو بإسبانيا خالل الفترة من 6
إلى  9أ كتوبر  .20219وقد عرض مركز البيئة للمدن العربية ورقة عمل تناولت أهم انجازاته وأهدافه خالل
السنوات الماضية.
ويعتبر المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للنفايات الصلبة هو الحدث الرائد عالميا في مجال إدارة
النفايات الصلبة حيث تضمن جلسات عامة رفيعة المستوى باإلضافة إلى زيارات فنية للمواقع يلتقي من
خالله أ كثر من  1500خبير في
النفايات

إدارة

والمسئولون الحكوميون
وقادة الصناعة وواضعو
السياسات

والعلماء

والمهنيون

الشباب

لتبادل

اآلراء

لتعزيز

المعرفة العلمية والتقنية
لإلدارة

المستدامة

للنفايات الصلبة.

1
2
3
4

لدى"  " ISWAأعضاء في أ كثر من  90دولة
منها  40دولة تم انضمامها في  2019ومنها دولة
االمارات العربية المتحدة
تضم  ISWAأ كثر من  1400عضو في جميع أنحاء
العالم
حوالي  100،000عضو مرتبط بمنظماتها الوطنية.

االستعداد لتنظيم مؤتمر مكة المكرمة الدولي لالستدامة وصحة البيئة (فبراير )2020

بتنظيم مشترك بين أمانة العاصمة المقدسة ومركز البيئة للمدن العربية المدعومة من بلدية دبي
ومنظمة المدن العربية يعقد مؤتمر بيئة المدن  2020م تحت عنوان "مؤتمر مكة المكرمة الدولي
لالستدامة وصحة البيئة" في الفترة /20-18فبراير 2020م.

أهداف المؤتمر
.1

تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية والتجارب العلمية والعملية إلثراء المعرفة

التخصصية وإضافة الخبرة في مجاالت االستدامة وصحة البيئة وإدارة الحشود.
.2

توفير فرصة فريدة للعمداء ورؤساء بلديات المدن والممثلين رفيعي المستوى في القطاعين العام

والخاص للتشاور وطرح أفكارهم حول قضايا استدامة المدن لتحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي
والبيئي وتحقيق التنمية الحضرية.
.3

تقديم نماذج ناجحة في مجال تطبيقات االستدامة والمدن الذكية.

.4

تسليط الضوء على التشريعات والسياسات والمشاريع والمبادرات الناجحة والتعرف على أحدث

التكنولوجيات والتجارب الناجحة في التنمية المستدامة للمدن.
.5

استعراض االستراتيجيات والرؤى المتقدمة في تحقيق الترابط والتكامل بين الجهات المتخصصة

بإدارة موضوعات االستدامة والبيئة والصحة العامة.
.6

االستفادة من المشاورات الجانبية في التحدث للخبراء والمتحدثين في مناقشة التحديات البيئية

وكيفية مواجهتها.
.7

تعزيز روح المسئولية المجتمعية بين كافة الفعاليات المشاركة وتوحيد النظر لالستدامة وصحة

البيئة على انها أمانة وطنية وشرعية وأخالقية تتطلب التعاون والتكامل.

االستعداد لتنظيم مؤتمر الفجيرة الثالث للبيئة البحرية
“اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتنمية الساحلية والتنمية المستدامة" (مارس )2020

بتنظيم مشترك بين بلدية دبا الفجيرة ومركز البيئة للمدن العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن
العربية يعقد مؤتمر الفجيرة الدولي الثالث للبيئة البحرية والسواحل  2018تحت عنوان (التنمية الخضراء
للمناطق الساحلية) وذلك الفترة  5 – 4مارس 2020م في منتجع الفيرمونت في مدينة دبا الفجيرة –
االمارات العربية المتحدة.
أهداف المؤتمر
.1

التعرف على األطر اإلسترشادية االستراتيجية منهجيا وعلميا على المستوى العالمي والذي أقرته

المنظمات الدولية والممارسات والتجارب المتميزة في التوجهات والرؤى والتشريعات والسياسات
العالمية والمبادرات الحضرية المستدامة في المناطق الساحلية
.2

تحديد التحديات البيئية التي تواجه التنمية طويلة المدى للبيئة البحرية في مناطق ومناهج عالمية

متنوعة والتأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على حماية هذه
المناطق والبيئة البحرية والمدن الساحلية
.3

استعراض أفضل الممارسات العالمية للتنمية الخضراء في المناطق الساحلية ودورها في استدامة

البيئة ومواردها الطبيعية على نطاق أوسع.
.4

التعرف على منطلقات ونماذج ناجحة لتعظيم المنفعة من الموقع الجغرافي الساحلي في دعم

فرص النشاط اإلنساني واستثمار الموارد الطبيعية وحماية الثروات الطبيعية وتحقيق االستثمار األمثل لها
.5

تسليط الضوء على قصص نجاح لشرا كات فعالة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع وبرامج

للمنظمات العالمية حققت فرص التنمية الخضراء للمناطق الساحلية.

المحور السادس :التدريب و بناء القدرات العربية
مسابقة سانت جوبان للتصميم العمراني المستدام (مايو )2019
تم اختيار وتكريم أفضل ثالثة تصاميم فائزة للمشاركة في النهائيات التي تستضيفها مدينة ميالنو
اإليطالية خالل العام الحالي حيث
أحرزت كلية مانيبال المركزين األول
والثاني فيما حصلت الجامعة
الكندية بدبي على المركز الثالث.

ورشة العمل بالتزامن مع المؤتمر العام لمنظمة المدن العربية (يونيو )2019
 ورشة تقنيات الذكاء
االصطناعي وإنترنت األشياء
ّ

ودورها في التنمية البيئية
والمستدامة”

الدكتور  /حسن محمد الرفاعي
– كلية تكنولوجيا المعلومات –
جامعة فيالدلفيا – األردن
" تطبيقات الذكاء االصطناعي
وانترنت األشياء للمدن الذكية
المستدامة"
سعادة السيدة  /كاري اينا أيك –
نائب رئيس مجلس األمم المتحدة للذكاء االصطناعي – رئيس ميثاق األمم المتحدة للتنمية
المستدامة – األمين العام لمنظمة  OiER -المدن الذكية المتحدة -النرويج

" أفضل الممارسات وتطبيقات الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء في االستدامة إلدارة
الطاقة والنفايات والمياه"
سعادة السيد  /أ كين أدامسون  -مدير منطقة الشرق األوسط  -كفاءة الموارد وإدارة النفايات
في ريكاردو للطاقة والبيئة -
استراليا

البرنامج التدريبي "اإلعالم البيئي
ودوره في التغيير اإليجابي" (أ كتوبر )2019
تم تنظيم البرنامج التدريبي والذي من خالله تم إلقاء الضوء على دور اإلعالم في حماية البيئة والتنمية
المستدامة في المدن العربية بجميع أشكاله المرئي والمسموع والمقروء وااللكتروني وعن كيفية إعداد
وتقديم البرامج البيئية الهادفة لنشر الوعي البيئي والتعليم البيئي لكافة شرائح المجتمع وعن أساليب
وأدوات صياغة األخبار البيئية والتحقيقات الصحفية لألحداث والمشاريع والمبادرات البيئية وأيضا ً تناول
كيفية

إدارة

والتسويقية

الحمالت
لألحداث

اإلعالمية
والمبادرات

البيئية ،وكذلك تم توضيح وشرح
اإلعالم البيئي االستقصائي والتركيز على
دور اإلعالم اإللكتروني الرقمي في
التوعية بالقضايا البيئية واستدامة
المدن.

مركز البيئة للمدن ومدينة الطفل بدبي ينظمان الملتقى الوطني األول للثقافة البيئية المستدامة
ألطفال اإلمارات (ديسمبر )2019
نظم مركز البيئة للمدن العربية بدعم من بلدية دبي أعمال الملتقى الوطني األول للثقافة البيئية
المستدامة ألطفال اإلمارات بمشاركات واسعة من الجهات المعنية بثقافة الطفل ووعيه الصحي والبيئي
وغرس القيم اإليجابية التي تحفز سلوك الناشئة إلنتاج ثقافة مبدعة وسلوك حضاري وإبداعي
مستدام يضع قضية البيئة والمجتمع نصب عينيه ،حيث وجه مركز البيئة للمدن العربية دعوات ألكثر من
ستون جهة محلية داخل الدولة مهتمة بثقافة الطفل ووعيه المستدام من وزارات ومنظمات وهيئات
وبلديات ومرا كز للطفولة وغيرها.

هدف الملتقى الذي شاركت فيه  14جهة منها دائرة الثقافة والسياحة ،أبوظبي ،هيئة كهرباء ومياه دبي،
قيادة شرطة دبي ،قسم التوعية البيئية ،بلدية دبي(إدارة سالمة الغذاء – إدارة النفايات-إدارة البيئة ) ،بلدية
الفجيرة ،مركز الجليلة لثقافة الطفل ،مؤسس المشروع البيئي الصغير ،المدرسة اليابانية ،مهتمون بأدب
الطفل ومركز البيئة للمدن العربية) إلى التعرف على الجهود المبذولة من قبل هذه المؤسسات والمرا كز
في

موضوع

تثقيف

األطفال

وغرس

القيم

اإليجابية

المستدامة.

تعرضت أوراق العمل إلى استعراض الرسالة اإلعالمية الموجهة للطفل اإلماراتي مشتملة على
االستراتيجيات المعتمدة والمبادرات واألنشطة والفعاليات والمسابقات والبرامج الداعمة لتعزيز ثقافة
الطفل اإلماراتي
بالبيئة المحلية
وتنمية

الحس

االجتماعي
والوعي

تجاه

االهتمام بالبيئة
والتعامل معها
بشكل

إيجابي

ومبادر وبتفكير
مبتكر.

تنظم ورشة الرسالة اإلعالمية للبعد البيئي (ديسمبر )2019
تم تنظيم الورشة العلمية عن الرسالة اإلعالمية في البعد البيئي والتنمية المستدامة بالتعاون مع مركز
البيئة للمدن العربية وبرعاية اتصاالت بمقر الجمعية في حي الفهيدى التاريخي بدبي  .وشارك في الورشة
 35من الصحفيين يمثلون المؤسسات اإلعالمية المختلفة بالدولة .و جاءت الورشة في إطار الدعم البناء
مع مركز البيئة للمدن العربية.
وقال خالد بدري مدير مركز البيئة للمدن العربية إن هذه الورشة تعد من البرامج السنوية الذى يعدها
المركز بدعم من بلدية دبي وموجهة للقطاعات كافة ونخص منها اإلعالم والقطاعات الحكومية والهيئات
والمؤسسات والدوائر.
وشرح قيس بدر السويدي الخبير في التنمية المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة في محاضرة عن
منطلقات وأبعاد األجندة الدولية المستدامة واستراتيجيات وموقع دولة اإلمارات العربية المتحدة على
الخارطة العربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور اإلعالم في تعزيز السلوك المستدام
موضحا أن هناك  17هدفا
للتنمية

المستدامة

تغطى

األمور

كافة

االقتصادية
واالجتماعية والبيئية.
وأشار إلى االستراتيجية
الوطنية للطاقة 2050
والتي تطمح إلى زيادة
الطاقة

مساهمة

النظيفة والمتجددة في
خلية الطاقة الى نسبة
%50
.2050

بحلول

عام

المحور السابع :الحوكمة و الريادة
المبادرات المجتمعية
تنظيم ورشة توعوية لتحفيز وسعادة الموظفين
تم تقديم محاضرة بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع حول
التسامح تحت عنوان "أثر التسامح على الصحة النفسية
للموظفين" بتاريخ  2مايو .2019

تنظيم ورشة توعوية لتحفيز وسعادة الموظفين
تم تقديم محاضرة بالتنسيق مع جمارك دبي حول مفهوم
اإلبداع واالبتكار وكيفية تطبيق منهجية مستدامة في
المنظمات الغير ربحية بتاريخ  26سبتمبر 2019

التسويق
إعداد وطباعة دليل إنجازات مركز البيئة
للسنوات 2018-2015
تم تصميم وطباعة الكتيب التعريفي للمركز
لألعوام  2018-2015بالنسختين المطبوعة
وااللكترونية.

اعتماد وتنفيذ اتفاقية تعاون جديدة
الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسات

و تهدف هذه االتفاقية لتحقيق التالي:
 .1تحقيق المنفعة المتبادلة من خالل رسم إطار وحدود عالقات التعاون بين الطرفين.
 .2تنسيق الرؤى والمواقف في تنظيم األنشطة والمبادرات العربية.
 .3تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات بما يدعم استدامة البيئة
العربية.
 .4تبادل األفكار والمعلومات والدراسات ذات العالقة باختصاصات الطرفين ومجال عملهما.
 .5إيجاد عالقة للتكامل والتعاون بين الطرفين بما يسهم في تطوير المدينة العربية.
 .6التنسيق بين الطرفين في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز المبادرات المشتركة بينهم في
مجال المسؤولية المجتمعية واالستدامة.
 .7االستفادة من الخبرات المكتسبة لدى الطرف الثاني لبناء قدرات العاملين لدى الطرف االول فيما
يخص مفاهيم وممارسات المسؤولية المجتمعية واالستدامة.
 .8تبادل المعرفة والتجارب والخبرات والمنافع واإلمكانيات لتحقيق رؤية الجهتين في خدمة المدن
العربية.
 .9بناء عالقات تعاون فعالة بين الطرفين لتحقيق األهداف االستراتيجية المشتركة.
 .10االستخدام المشترك للموارد واإلمكانيات المتاحة بما يسهل من وصول الطرفين لتحقيق رؤيتهما
ورسالتيهما.

التعاون مع المؤسسات والمنظمات
التعاون لنشر التوعية والتعليم البيئي في المدن العربية من خالل اإلصدارات والنتاجات الفكرية لمركز
البيئة للمدن العربية حيث تمت االستجابة من قبل عدد من المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية
منها:
 .1جمعية البيئة بالمدينة المنورة – المملكة العربية السعودية
 .2هيئة حماية البيئة والتنمية في امارة راس الخيمة

 .3جمعية حماية البيئة من التلوث -جمهورية مصر العربية
 .4مجموعة عمل االمارات للبيئة – االمارات العربية المتحدة
 .5هيئة البيئة ابوظبي
 .6الجمعية السعودية لعلوم الحياة
 .7أمانة العاصمة المقدسة لتنظيم مؤتمر مكة المكرمة الدولي لالستدامة وصحة البيئة
 .8المجلس األعلى للبيئة – الخرطوم
شكر وتقدير
يتقدم مركز البيئة للمدن العربية بوافر الش ك ك ك كككر والتقدير لكل من س ك ك ك ككاهم في إثمار جهود المركز وتكللت
بالنجاح والتوفيق وتذليل كل الصككعوبات التي واجهها المركز في الوصككول الى هذا المسككتوى المرموق بين
المرا كز والمؤس ك ك كسك ك ككات البيئية في الوطن العربية عامة ودولة االمارات العربية المتحدة خاصك ك ككة والش ك ك ككر
موصول باألخص لرعاية ودعم بلدية دبي ومنظمة المدن العربية.

التقرير المالي للعام 2019
مصروفات مركز البيئة للمدن العربية للعام 2019
التاريخ

البند

المبلغ بالدرهم

المطبوعات والتسويق
17/01/2019

تصميم وطباعة العدد  13من مجله االطفال بيئتي

37,331.27

13/06/2019

تصميم وطباعة العدد  14من مجله االطفال بيئتي

37,331.27

26/09/2019

تصميم وطباعة العدد  15من مجله االطفال بيئتي

37,331.27

6/05/2019

تصاميم الفنية لهوية المطبوعات لمركز المدن العربية 2019

14,500

2019

إصدار نشرات النافذة الخضراء للعام 2019

25,741

18/02/2019

تصميم وطباعة شهادات تقدير للمدارس في احتفالية المدارس المستدامة

1,500

27/05/2019

تصميم وطباعة كتيب المركز (البروشور)

35,721

05/09/2019

تصميم وطباعة كتيب تقرير انجازات مركز البيئة للمدن العربية
األعوام 2019-2015

41,275

24/12/2019

طباعة االوراق التعريفية للمركز للعام 2019

4,400

08/12/2019

طباعة البطاقات الشخصية للسيد مروان الفالسي

550

06/02/2019

توفير عدد  3لوح ذكي للفائزين بجائزة سفراء للمدن العربية

4,571.43

31/07/2019

توفير احتياجات مركز البيئة للمدن العربية دروع عدد 50

11,250

29/07/2019

الفيديو التعريفي للمركز

36,000

برامج التعليم البيئي
21/10/2019

رسوم عضوية مركز البيئة للمدن العربية لعام 2019

14,250.20

08/12/2019

عضويه منظمة التعليم البيئي لعام  2019عن برامج المدارس المستدامة

2,185.03

08/12/2019

عضويه منظمة التعليم البيئي لعام  2019عن برامج العلم االزرق

5,937.59

11/02/2019

تكاليف زيارة أمين أحالفي

1,308

2019

راتب المتعاون – مدير مشروع البرامج

167,000

مهمات خارجية
11/9/2019
13/3/2019

رسوم لعدد  3مرشحين لحضور مؤتمر المنظمة العالمية للنفايات الصلبة
واالجتماع السنوي في بلباو
صرف فاتورة امر شراء مغلق رقم  41701376عن تذا كر سفر -المملكة المغربية

10,093.89
18,400

مصروفات عامة للمركز
24/12/2019

الدفعة الثانية من انجاز الموقع االلكتروني

73,500

2019

أعمال الترجمة للعام 2019

11,040

2019

االتصاالت

13,957.38

09/01/2019

ضيافات

525

2019

السلفة الدائمة للعام 2019

3,000

اإلجمالي

608,699.33

مركز البيئة للمدن العربية
مبنى الحضيبة للجوائز – مبنى ج
صندوق البريد67 :
إنجازات
تقرير

دبي  -دولة االمارات العربية المتحدة

+9714-3889999
مركزالهاتف:
العربية
البيئة للمدن
الفاكس+9714-3370989 :

للعام 2019

البريد اإللكترونيecat@dm.gov.ae :
الموقع اإللكترونيwww.ecat.ae :

