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9:00 am -12:00 pm  

  

البيئة للمدن العربية مركز-كلمة ترحيبية   9:10-9:00 

 التوقيت الجهة المشاركة المحاضر أوراق العمل

االستراتيجية الوطنية للتوعية "

"والتثقيف البيئي  

 نوال سالم الرويحي  /السيدة

التوعية والتثقيفرئيس قسم   

-وزارة التغير المناخي والبيئة

 دبي

9:25-9:10 

التثقيف البيئي والصحي 

 2071ومئوية االمارات 

تعليم في العالم "  )أفضل

 مهارات وعقول منفتحة "(

 

بهيه محمد على شهاب األستاذة /

–أخصائي أول تطوير مهارات   

مدير المشاريع البيئية   

 

 –سوسن االميري األستاذة/

 رئيس قسم التثقيف الصحي

 

 

 9:25-9:45 وزارة التربية والتعليم

) المنصة محميات امارة دبي "

."(السياحية  

 –تسنيم الفالسي األستاذة/

  مدير قسم التوعية البيئية

 

 -العتومعالية األستاذة /

  توعية بيئية اول ضابط 

إدارة البيئة  -بلدية دبي  10:00-9:45 



يئي الببناء الوعي والتثقيف "

 "لدى األطفال والناشئة

 -الطالبة/ عائشة ناصر العلي

عضو البرلمان اإلماراتي للطفل 

 االستشاريوعضو المجلس 

 لألطفال

المجلس األعلى لألمومة 

 أبوظبي-والطفولة

10:15-10:00 

نشر  ودورها فيمدينة الطفل "

ثقافة التعليم الترفيهي 

"المستدام  

 

 

–األستاذة/نيلة المنصوري   

 مدير مدينة الطفل

 

 مدينة الطفل-بلدية دبي

 

 

10:30-10:15 

التعرف على االستراتيجيات "

والسياسات المعتمدة في بناء 

الوعي والتثقيف البيئي 

"لألطفال الناشئة  

 األستاذة / حليمة خميس الزحمي 

 مثقفة بيئية

 بلدية الفجيرة

 

 

 

10:45-10:30 

أساسيات التغذية الصحية "

لألطفال في ظل فترة والسليمة 

"كورونا  

 

 -زين إبراهيم/األستاذة 

 ضابط تصاريح ورقابة أغذية أول

 

إدارة سالمة الغذاء-بلدية دبي  11:00-10:45 

"جيل يعي حقوقه"  

 

 

 األستاذة/ عائشة المري

 من قطاع حقوق اإلنسان 

  

 بدبي هيئة تنمية المجتمع

 

 

 

11:00-15:11 

مبادرة إعالمية لتوطين "

"المعرفة البيئية  

 الدكتور /عماد سعد 

 رئيس شبكة التحرير

11:   شبكة بيئة أبوظبي 30- :11 15  

"مبادرات المسؤولية 

المجتمعية ودورها في التوعية 

 البيئية "

 

 -السيد/هاني نصيرات

 ضابط تثقيف وتوعية

 

إدارة النفايات-بلدية دبي  11:45-11:30 

أساسيات سالمة الغذاء ودور "

 "دبي خالل فترة كورونابلدية 

 -ندى الشامسياألستاذة /

 ضابط تصاريح ورقابة أغذية 

 

 الدكتورة /أمونة يوسف 

 ضابط تصاريح ورقابة أغذية

 11:45-12:00 إدارة سالمة الغذاء-بلدية دبي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -الملتقى: أهداف 

  ية دولة اإلمارات العربالتعرف على االستراتيجيات والسياسات والمبادرات والجهود القائمة في

  المتحدة والدول العربية كنماذج متميزة بخصوص ثقافة الطفل ووعيه الصحي والبيئي

 

  تمثل خارطة طريق مشتركة بين الجهات المشاركة  الملتقى استراتيجيةالعمل على وضع رؤية

 قافةثغرس القيم اإليجابية التي تحفز سلوك الناشئة إلنتاج تهادفة  مبادراتب االسترشاد إلمكانية

  وسلوك حضاري وإبداعي مستدام يضع قضية البيئة والمجتمع نصب عينيه

 

 

  كوالتقليل من تكرار الجهود  توعامشر الجهات في البيئي بين ة والتعاونرفع مستوى الشرا

  مشتركة

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjI4MTY5NzgtZTQzMi00YzFjLWExNTgtYTZjNjBiNjRjNTY5@thread.v2/0?context={"Tid":"2f2c638b-4645-435f-af15-231addc6e9db","Oid":"114bc4ad-5084-4412-b6d4-5ecbdeba20df"}


 يولة للطفل اإلمارات ؤوالمبدعة في صياغة الشخصية المس تكريم وتقدير الجهود النوعية 

 

  تعزيز اهتمام المؤسسات المعنية بأدب وثقافة الطفل بالتعرف على األنشطة والمبادرات والجهود

كبة المستجدات العلمية والتقنية الحادثة القائمة حالي   ا والتعرف على أفضل الممارسات وموا

  وخارجهاعلى أرض الواقع داخل الدولة 

 

 

  تمكين المؤسسات المشاركة من صياغة رسالة إعالمية مسؤولة ومحفزة وهادفة لزراعة الوعي

 لدى األطفال والناشئة 

 

 وتعظيم االستفادة من اإلمكانيات والخبرات والتجارب ظيم والتسويق للبرامج والمسابقاتالتن ،

  وخارجها المتحدةالمطبقة داخل دولة اإلمارات العربية 

 

  -للملتقى:  المحاور العلمية

 

  التعرف على االستراتيجيات والسياسات المعتمدة في بناء الوعي والتثقيف البيئي لألطفال

 والناشئة

 

  على البرامج والمبادرات المعتمدة لألطفال 19تأثير جائحة كوفيد   

 

 

  الوعي والتثقيفاستعراض أحدث المبادرات واألنشطة والفعاليات والبرامج الداعمة لتحفيز 

 البيئي والصحي

 

  التعرف على الجوائز والمطبوعات والمسابقات العربية  

 

 

  الدروس المستفادة والتحول النمطي المنشود ..... آفاق مستقبلية 

 



 

 -عامة: إحصائيات 

  المشاركة:عدد الجهات   

  المستغرقالوقت:  

  :عدد المشاركين المتخصصين بموضوع الملتقى 

 : عدد الحضور 

  مشارك التقييم العام للملتقى والوارد من عدد 

التقييمموضوع  ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف  

 عنوان وموضوع المؤتمر - - -

 االوراق العلمية وتنوع المشاركات - - -

مستوى تفاعل الحضور وتنوع  - -

 خبراتهم

 الوقت المخصص للملتقى  - -

)نعم( الرغبة في دورية تنظيم الملتقى  

 بشكل سنوي

)نعم(  العلمية الرغبة في نشر الورقة

مركز البيئة المقدمة على موقع 

 للمدن العربية

 

 أهم توصيات المشاركين: -

  توجيه الشكر لمركز البيئة للمدن العربية ولجميع الجهات المشاركة وأصحاب األوراق العلمية

متكامل حتى يلقى الملتقى آثاره فريق العمل التنظيمي الذين عملوا بشكل والمتحدثين و

 المرجوة العلمية 

 



  موجهة والوالفعاليات الحية المطبقة ضمن خطط المؤسسات  على البرامجأهمية تسليط الضوء

 امجنبر اتهم مع توضيح األثر على تطبيق كل عداد المستهدفة ضمن فعاليمدارس وذكر األلل

 

 

  كثر في موضوع المطلوب  محدد / عنوان واحد أن تكون الملتقيات القادمة متخصصة أ

 

 اقة في النشاطات البيئية المختلفةوتفاعل األطفال من ذوي اإلع أهمية العناية بإشراك 

 

   

  وأن ة خليجية وعربية موسع التوسع بتنظيم هذا الملتقى ليكون عربي بامتياز بمشاركةضرورة

ا ألهمية خبرات علمية ومهنية نظر   وإشراك العربيةجامعة الدول يكون التنظيم بالتنسيق مع 

 الموضوع 

 

 رامج ب باستدامةموضوع الثقافة البيئية المتعلقة ب الجهات المهتمةنشاء مجلس دائم يضم إ

وضع خطط وفعاليات مشتركة واقتراح مبادرات و بطاقة عضوية للمجلس واستحداثالطفل 

 جديدة من خالل المجلس

 

 

 وتوصيات الملتقى على المشاركين وتعميمها على الجهات المعنية بثقافة  همية تعميم نتائجأ

 ا الطفل البيئية والصحية وتغطيتها إعالمي  

 

 

  ضرورة توثيق التجارب وتلخيصها وإعدادها في كتيب واحد يشتمل على الجهود المقمة والبرامج

 لألطفالالمهتمة التي عرضت ونتائجها على التثقيف والتوعية 

 

 

 اليات فعالة شكل مبكر لجدولة الملتقى ضمن أجندالدعوة للجهات المشاركة ب مية تعميإمكان

 المقبلة والعمل على إعداد معرض مصاحب للملتقى 

 

  ال التقنيات المستهدفة للتواصل مع تثقيف األطفالوسائل والبرامج وضرورة التركيز على تطوير

ر المرح والترفيه باإلضافة مع إضافة عناص 19لمواجهة آثار محتملة مثل تداعيات أزمة كوفيد 

  العلمي والعملي بللجان

 



 

  وق الحقوالمعنية بحقوق اإلنسان واالستراتيجيات والسياسات  التشريعاتمراعاة تضمين

التعليمية والتثقيفية للطفل لضمان إيجاد قواعد منهجية ومبتكرة وعلمية في عملية التثقيف 

عالم يعتمد عليها في اإل استرشاديةولتمثل خارطة طريق ا ي عموم  الموجهة للطفل اإلماراتي والعرب 

   والنشر 

 -واقتراحات: مالحظات 

  ؤتمر حية عن المواضيع المتعلقة بالم بتقديم فيديوهاتضرورة التنويع في المحتويات المعروضة

 إلضافة نوع من أنواع التغيير

 

  في  اراختصعلى كثافة في المعلومات وممكن في الملتقى القادم  واحتوىالملتقى كان جدا  مهم

 إذ هناك بعض التشابه في المبادرات التي طرحت العناوين المطروحة

 

  نشر تقرير مصور عن فعاليات الملتقى تعميمه على موظفي الدائرة ونسخة للجهات إمكانية

معلومات العروض التقديمية والنقاشية  وأبرزالمشاركة يتضمن معلومات الملتقى والمتحدثين 

 والتوصيات

 -القادم: عناوين ومحاور مقترحة للملتقى 

 في عصر الثورة الصناعية الرابعة العربيتنشئة وتمكين الطفل  .1

 العربيحقوق اإلنسان وتربية الطفل  .2

 المهارات الحياتية وتربية الطفل .3

 التعلم المدمج وأزمة كورونا. .4

 لألطفال في ظل األزمات والكوارث النفسيالدعم  .5

 العربيباحث بالمجلس -وزارة سابق  وكيل-عمارة  عبد هللا /سعادةمقدم من  رأى مقترحمجرد .. 

 للطفولة والتنمية

 لمعاصرة،اظل ثورة المعلومات واالتصاالت والطفرة التكنولوجية  فيتواجه المدرسة العربية تحديا  كبيرا  

" من مواقف ومشكالت تركت انعكاساتها على األنظمة 19وفى ضوء ما أفرزته جائحة كورونا " كوفيد 



والمحاذير،  ويواجه مستقبال مليئا بالتحديات ليتالءمأضحى لزاما  عليها أن تعد الطفل  التيالتربوية العربية 

منها "  التيوالمفاهيم المعاصرة ويفهم القضايا و وسلبياته،ويتكيف مع متطلبات هذا القرن بإيجابياته 

 الثقافة البيئية"

ضوء هذه  فيمن هذا المنطلق أرى أن تشارك كل الجهات والمؤسسات المشاركة في هذا الملتقى 

بإجراء دراسة حول " دمج مفاهيم الثقافة البيئية  –تم استعراضها  التيالمبادرات والعروض الثرية الجادة 

األطفال بهذه المفاهيم " وذلك بهدف إعداد مناهج دراسية يختلف محتواها في المناهج الدراسية وتوعية 

ا للمرحلة العمرية للتالميذ وبما يتناسب مع قدراتهم العقلية ودرجة نضجهم   لفكرياوأساليب تناولها وفق 

 .واالجتماعي والوجداني

ربويين أن يتم التقاء الت يعيالطبومن  ومحتواه،واسع له أهدافه  معرفيمجال  هيومفاهيم الثقافة البيئية 

واهتماماتهم باإلضافة إلى تجميع المادة العلمية  أراءهمهذا المجال واالستماع إلى  فيبالمتخصصين 

وذلك بإعداد  الدراسة،مجملها محتوى هذه  فيتكون  التيوتحديد المعلومات والمهارات واالتجاهات 

 ع.وتتابخريطة لمفاهيم الثقافة البيئية ومصفوفة مدى 

ا لكل المؤسسات التربوية بالدول العربية في مجال الثقافة البيئية مراعية وتكون هذه الدراسة مرجع  

 كورونا.والتعلم المدمج في ظل جائحة  النظاميالتعلم 

  

                               

 

 

 

  



والعروض صور من الملتقى مقتطفات 

 ة يالتقديم

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


