
برنامج االحتفاء بالعواصم اإلسالمية

 للبيئة والتنمية املستدامة









5

1. مقدمة:

للبيئة  سالمي  الإ التنفيذي  للمكتب  الرابع  الجتماع  الصادر عن  القرار  تنفيذ  متابعة  إطار  ي 
�ف الوثيقة  يسيسكو هذه  الإ أعدت 

لالحتفاء  برنامج  بوضع  المنظمة  كلف  والذي  بالرباط،  يسيسكو  الإ بمقر   2017 مايو  و10   09 ف  ب�ي ما  ة  الف�ت خالل  المنعقد 

المستدامة. والتنمية  للبيئة  سالمية  الإ بالعواصم 

سالمي،  الإ العالم  بلدان  ي 
�ف المثىل  البيئية  الممارسات  ميدان  ي 

�ف المحرز  التقدم  الوقوف عىل  من  الحتفالية  وسُتمكن هذه 

البيئة. المحافظة عىل  مجال  ي 
�ف اماتها  ف وال�ت الأعضاء  الدول  بجهود  اف  والع�ت

سالمي، مناسبة للفت انتباه الدول الأعضاء  ي العالم الإ
ي �ف

ي زيادة الوعي البي�أ
كما سُيشكل هذا الحتفال، نظرا لدوره المحوري �ف

ي هذا الصدد، سيتم تكثيف النقاش حول مختلف المواضيع المرتبطة بالبيئة والقضايا 
إىل تحديات البيئة والتنمية المستدامة. و�ف

الرئيسة ذات الصلة بحماية البيئة وانعكاساتها عىل رفاه الشعوب والمحافظة عىل كوكبنا. وسُيمثل هذا الحتفال، فضالً عن 

سالمي من أجل ضمان مستقبل أك�ث ازدهاراً ومراعاة للبيئة لالأجيال القادمة.  ذلك، مناسبة لتوحيد جهود بلدان العالم الإ

سالمية للبيئة والتنمية المستدامة  نامج الحتفال بالعواصم الإ 2. الخطوط العريضة ل�ب

، طبقاً للمعاي�ي الُمشار إليها أدناه.  ووفقا لذلك، سيتم  ف سالمية للبيئة والتنمية المستدامة كل عام�ي سيتم اختيار العواصم الإ

العربية  المنطقة  ة 2018-2028؛ وسَتُهُم ثالث دول من  الثالثة للف�ت سالمية  العواصم الإ ف وضع قائمة تضم أسماء  كل عام�ي

ي تُشكل 
اء وال�ت عالن عن جائزة المدينة الخ�ف امن مع الإ ف عالن عنها بال�ت شيحات والإ فريقية. كما سيجري اعتماد ال�ت والآسيوية والإ

سالمي لوزراء البيئة.  سالمي، ومع انعقاد المؤتمر الإ ي العالم الإ
دارة البيئية �ف الفرع الخامس لجائزة المملكة العربية السعودية لالإ

ام  ف ال�ت الرئيسة وتعزيز  البيئية  المواضيع  لمناقشة  الحتفال  ى خالل سنة  أنشطة مكثفة وندوات ك�ب الغرض، سُتقام  ولهذا 

ورية  تيبات ال�ف ي هذا الجزء إىل ال�ت
سالمي بمنظور تحقيق التنمية المستدامة. وسيتم التطرق بشكل ُمفصل �ف بلدان العالم الإ

للحدث. للتحض�ي 

سالمية للبيئة والتنمية المستدامة: 2.1 معاي�ي اختيار العواصم الإ

والتنمية  للبيئة  سالمية  الإ »العاصمة  لتكون  مدينة  لديها،  البيئة  ووزارة  الوطنية  لجنتها  خالل  من  عضو،  دولة  كل  ح  ستق�ت

التالية: الوثائق  يضم  تحمالت  دف�ت  بإرسال  وتزكيته  المشاركة  طلب  إرفاق  وسيتم   .« المستدامة 

ي بذلتها هذه المدينة للحفاظ عىل البيئة والتنمية المستدامة. 
نجازات والجهود ال�ت ـ تقرير يتكون من 20 صفحة ويتضمن الإ

ويجب أن يتطرق هذا التقرير للمواضيع الآتية:

• تدب�ي المياه ومياه ال�ف وإعادة استعمالها؛
• تدب�ي النفايات وإعادة تدويرها؛

ات المناخية والتكيف معها؛ • التخفيف من التغ�ي
• الحفاظ عىل الطبيعة والتنوع البيولوجي؛

• اقتصاد الطاقة والطاقة المتجددة؛
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ي ؛
• التدب�ي المستدام لالأرا�ف

• جودة الهواء والبيئة الصوتية؛

• البناء المستدام المحافظ عىل البيئة؛

. • النقل النظيف والذكي

ف الوضعية البيئية الراهنة. ي تنوي المدينة القيام بها لتحس�ي
ل وفق إطار محدد( لالأعمال المستقبلية ال�ت ـ وصف )ُمفصَّ

ل ومخصص لالحتفال بهذا الحدث. ـ برنامج ُمفصَّ

وسيتم رفض أي طلب مشاركة يقل مجموع نقطه عن 50 نقطة، كما سيتم وضع لئحة للمدن وفق التنقيط الذي ستحصل 

عليه كل مدينة.

سالمي مدعوة لتقديم  ي العالم الإ
دارة البيئية �ف اء وجائزة المملكة العربية السعودية لالإ والمدن المرشحة لجائزة المدينة الخ�ف

سالمية للبيئة والتنمية المستدامة وسيتم إعطاؤها الأولوية أثناء الختيار. ي نفس الوقت للقب العاصمة الإ
ترشيحاتها �ف

سالمية البيئة والتنمية المستدامة: ي برنامج الحتفال بالعواصم الإ
يسيسكو �ف 2.2 مساهمة الإ

ت مدنها عواصم  ي اخت�ي
يسيسكو عدداً من الأنشطة المرتبطة بهذا الحدث، من أجل دعم جهود الدول الأعضاء ال�ت ستنظم الإ

يسيسكو ندوات وورشات  ي الحتفاليات المرتبطة بهذا الحدث. كما ستنظم الإ
إسالمية للبيئة والتنمية المستدامة والمساهمة �ف

ي برنامج الحتفال من خالل 
تدريبية ومعارض وأنشطة للتوعية حول موضوع البيئة والتنمية المستدامة، ويمكن أن تشارك �ف

ي الدول الأعضاء.
ف المنظمة والجهات المعنية �ف أنشطة أخرى يتم التفاق عليها مسبقا ب�ي

ي يجب اتخاذها من طرف مختلف الجهات المعنية:
جراءات ال�ت 2.3 الإ

، الأوىل قبل سنة الحتفال والثانية خالل  ف ي تحض�ي أساسيت�ي
من أجل ضمان نجاح تنظيم هذه الحتفالية، يجب القيام بخطو�ت

ورية يجب القيام بها للتحض�ي للحدث. سنة الحتفال، وتشمل كل خطوة ترتيبات �ف

التقييم معاي�ي الختيار 

30 نقطة
ي بذلتها هذه المدينة 

نجازات والجهود ال�ت تقرير يصف الإ

للحفاظ عىل البيئة والتنمية المستدامة

30 نقطة
ي تنوي المدينة القيام بها 

وصف لالأعمال المستقبلية ال�ت

ف الوضعية البيئية الراهنة لتحس�ي

40 نقطة ل ومخصص لالحتفال بهذا الحدث برنامج ُمفصَّ
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ي يجب القيام بها قبل سنة من الحتفال
تيبات ال�ت 2.3.1 ال�ت

ات  سالمية للبيئة والتنمية المستدامة أن تقوم بالتحض�ي ي وقع الختيار عليها لتكون العاصمة الإ
ف عىل دولة المدينة ال�ت يتع�ي

يسيسكو: التالية بالتعاون مع الإ

سالمية للبيئة والتنمية المستدامة ؛ 1. تشكيل اللجنة العليا لالحتفال بالعاصمة الإ

ف مكتب اللجنة العليا واللجان المتفرعة وتحديد مهامها؛ 2. تعي�ي

يسيسكو ؛ دارة العامة لالإ ي لالحتفال وجهة التنسيق مع الإ
ف المنسق الوط�ف 3. تعي�ي

يسيسكو؛ 4. تصميم شعار الحتفال بالتنسيق مع الإ

ات إعالنية وشارات وملصقات وفيلم وثائقي...(؛ 5. إعداد مجموعة كاملة من مختلف مواد الدعاية الخاصة بالحتفال )ن�ث

يسيسكو والمواقع ذات  ها عىل موقع الإ عالم ون�ث 6. إعداد بطاقة معلومات عن العاصمة من أجل توزيعها عىل وسائل الإ

الصلة بهذا الحدث؛

ي لأنشطة الحتفال ومتابعة تنفيذه؛
نامج الوط�ف 7. تحض�ي ال�ب

يسيسكو؛ 8. تحديد تاريخ النطالق الرسمي لالحتفال بالتنسيق مع الإ

يسيسكو. 9. تحديد تاريخ الختتام الرسمي لالحتفال بالتنسيق مع الإ

يسيسكو من جهتها عىل: وستعمل الإ

ف لالحتفال؛  ات حفىلي النطالق والختتام الرسمي�ي ي تحض�ي
1. المساهمة �ف

2. التنسيق والمتابعة والتشاور بشأن تداب�ي التنفيذ من أجل ضمان نجاح الحدث؛

ي الحتفال بالتشاور مع اللجنة العليا لالحتفالية. 
3. إعداد برنامج أنشطة علمية وتربوية واتصالية للمساهمة �ف

ي يجب القيام بها خالل سنة الحتفال
تيبات ال�ت 2.3.2 ال�ت

ينبغي أن تس�ي الأنشطة خالل هذه السنة بشكل مكثف ومتوازن. كما يمكن القيام بأنشطة أخرى عىل طول السنة من أجل 

ي تُقام حول موضوع البيئة، خاصة يوم البيئة العالمي ويوم الشجرة ويوم 
مواكبة الأحداث الدولية والوطنية السنوية ال�ت

 . الأرض ويوم الغابات الدوىلي

: ويمكن أن يشمل برنامج الحتفال ما يىلي

ات المناخية والتنمية المستدامة؛ • عقد مؤتمرات وندوات حول مواضيع المحافظة عىل المحيط الحيوي، والتغ�ي
• تنظيم معارض للكتب والمخطوطات والوثائق والالفتات والدراسات؛

• تنظيم حمالت للتوعية وأنشطة تربوية أو زيارات ميدانية لفائدة الطالب، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية بهدف 
القادمة بأهمية حماية كوكب الأرض؛ توعية الأجيال 

ي إطاره؛
ي سُتقام �ف

عالن عن الحدث والأنشطة ال�ت • إعداد لفتات لالإ
• تنظيم مسابقة رسم لفائدة الطالب حول أحد المواضيع المتعلقة بالمحافظة عىل البيئة والتنمية المستدامة؛

• تنظيم معرض للرسم والأعمال الخشبية والمواد المعاد تدويرها؛
• عرض أفالم وتنظيم حفالت موسيقية حول موضوع البيئة؛
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؛ ف فهات والمحميات الطبيعية ولمشاريع الب�ف التحتية الرئيسة للمحافظة عىل البيئة لفائدة المشارك�ي • تنظيم زيارات للمن�ت
ي ميدان البحث التطبيقي حول مواضيع 

ي العديد من المؤسسات العاملة �ف
• تنظيم أيام تثقيفية وأيام الأبواب المفتوحة �ف

البيئة والتنمية المستدامة؛

نتاج العلمي.  ي ميدان البحث والإ
سالمية للبيئة والتنمية المستدامة الشباب �ف • تنظيم مسابقة لفائدة مبدعي العواصم الإ

ي هذا المجال؛
فت من خالل إسهاماتها �ف ي تم�ي

وستكون هذه المسابقة فرصة لتكريم الشخصيات المرموقة ال�ت

ي والجمعيات البيئية عىل بذل مزيد 
ي ميدان البيئة، بهدف تشجيع المجتمع المد�ف

• تنظيم مسابقة أفضل عمل جمعوي �ف
ي هذا الميدان.

من الجهود ومكافأة الجمعيات الأك�ث نشاطا �ف

مفصل  برنامج  اح  واق�ت إعداد  احتفال  لجنة   لكل  ويمكن  رشاد،  الإ سبيل  عىل  حة  ُمق�ت الأنشطة  هذه  أن  إىل  شارة  الإ وتجدر 

المجال. هذا  ي 
�ف وأولوياتها  رؤيتها  وفق  عاصمة  لكل  ومخصص 




