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

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

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

الرسالة
نعمل معاً للحفاظ على البيئة الطبيعية 
والعمرانية وحمايتها من التلوث لتحقيق 
التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة 

في المدينة العربية.

4 مركز البيئة للمدن العربية



القيم

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

المتعاملون
المساهمة الفعالة في توفير 
حلول بيئية تلبي احتياجات 

المدن العربية.

 اإلبداع والتقدير
بث روح التنافس والتميز 
في تبني وتنفيذ المشاريع 
البيئية البناءة في المدن 

العربية.

كة الشرا
التعاون البناء والمثمر مع 
جميع األطراف المعنية 
لتحسين الممارسات 

 البيئية في
المدن العربية.

يعمل المركز على تحقيق 
رؤيته ورسالته بتطبيق منظومة 

من القيم تتمثل فيما يلي: -

االقتصاد األخضر
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05
التغير المناخي 

وإدارة نوعية 
الهواء

09
إدارة التربة

10 المواصالت والنقل الذكي

13
 الرفاه

 المجتمعي
وجودة الحياة

02
التنمية المستدامة

إدارة المياه04

التنوع البيولوجي07

15
الذكاء االصطناعي

12  استشراف
المستقبل

01

الطاقة والطاقة المتجددة

إدارة النفايات03

المباني الخضراء06

08
المدن الذكية المستدامة

11 االقتصاد األخضر

14 الصحة والسالمة البيئية

مجاالت االهتمام
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األهداف

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

المستدامة واستشراف المستقبل وجودة الحياة.

وكذلــك  العربيــة  المــدن  تحفيــز 
عـلـى  والهيئــات  المؤسســات 
الحديثــة  التكنولوجيــا  اســتخدام 
الصديقــة للبيئــة ـفـي مجــاالت البيئــة 

المســتدامة. والتنميــة 

التوعية والتثقيف بقضايا 
البيئة ورفع مستوى المشاركة 

والوعي االجتماعي من خالل 
إصدار النشرات العلمية والكتب 

والمجالت الدورية وتصوير األفالم 
 وإقامة المعارض الخاصة

والمشتركة وغيرها.

والبحــوث  البيئيــة  الدراســات  حصــر 
المطبقــة  الممارســات  وأفضــل 
عربيــا وعالميــا وتوثيقهــا وتعميمهــا 
علــى المــدن العربيــة وتســهيل كافــة 

إليهــا. اإللكتروـنـي  للوصــول  المــدن 

أفضــل  ونشــر  وتوثيــق  توفيــر 
المــدن  عـلـى  العالميــة  الممارســات 
االرتقــاء  عـلـى  والعمــل  العربيــة 
بمســتوى البيئــة الطبيعيــة والتنميــة 
المــدن  ـفـي  والعمرانيــة  المســتدامة 

األعضــاء.
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توثيــق الصــالت وتعزيــز التعــاون ونقــل 
وتبــادل الخبــرات فــي المجــاالت البيئيــة 
المــدن  بيــن  المركــز  بعمــل  المرتبطــة 

العربيــة.

تصميــم وتنفيــذ برامــج التدريــب والــورش 
المتخصصــة  العربيــة  القــدرات  وبنــاء 
الجامعــات  مــع  والتعــاون  والبرامــج 
ـفـي  القيــادات  وتطويــر  لتأهيــل  األكاديميــة 

الموضوعــات ذات العالقــة وإعــداد عناصــر 
وفــق  البيئيــة  لــإدارة  ومؤهلــه  قــادرة 
الحديثــة  العلميــة  والوســائل  األســاليب 

المجــال. هــذا  ـفـي  المتبعــة 

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.

8 مركز البيئة للمدن العربية



الجامعــات  مــع  التواصــل 
العلميــة  والمعاهــد  والكليــات 
الــذي  العلمــي  البحــث  وتحفيــز 
المســتدامة. والتنميــة  البيئــة  يخــدم 

مــع  والتعــاون  كة  الشــرا جســور  مــد 
المنظمــات الدوليــة والمتخصصــة وكذلــك 
الشــركات  وكبريــات  المتقدمــة  المــدن 
بالبحــث  المعنيــة  والمؤسســات  العلميــة 

والخبــرات  التجــارب  لتبــادل  واالبتــكار 
والممارســات الناجحــة والوصــول إـلـى رؤى 

كة. والشــرا التعــاون  ـفـي  مشــتركة 

تنظيــم المؤتمــرات العلميــة والزيــارات 
اســتقدام  وبرامــج  والــورش  الميدانيــة 
الخبــراء لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
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االستشــارية،  الخدمــات  تقديــم 
البيئــة  المشــكالت  حــل  ـفـي  والمســاهمة 

تذليــل  عـلـى  والعمــل  بالمــدن  الخاصــة 
وتطويرهــا. نموهــا  تعيــق  التــي  الصعوبــات 

العالميــة  البرامــج  وتبنــي  إعــداد 
مجــاالت  ـفـي  المســتدامة 
المســتدامة  والتنميــة  البيئــة 
عـلـى ونشــرها  وتبنيهــا   وتعميمهــا 

المستوى العربي.

التكنولوجيــا  نقــل  عـلـى  العمــل 
والمبــادرات  المتقدمــة  والمشــاريع 
لتعمــل  وتوظيفهــا  عالميــا  المطبقــة 

العربيــة. للمــدن  بنجــاح 
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بلدية دبي

الرؤية
بناء مدينة سعيدة ومستدامة.

الرسالة
تخطيط وتطوير وإدارة مدينة متميزة تتوفر 

فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات 
النجاح.
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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 عالمياً في كافة 
مجاالت عملنا.

المشاركة
والعمــل اإليجابيــة  الطاقــة   نبــث 
الجماعــي والمشــاركة الفعالــة مــع 

كافــة الفئــات المعنيــة.

االبتكار
ـفـي  طريقنــا  االبتــكار  اســتدامة 
مــن  وصــدارة  المتغيــرات  مواجهــة 

. لمســتقبل ا

الشفافية
نتبنــي مبــادئ الشــفافية والبيانــات 
المفتوحــة مــع جميــع المعنييــن فــي 

القطاعيــن العــام والخــاص.

السعادة
نســخر كافــة اإلمكانيــات والطاقــات 
إلســعاد النــاس والــذي يأتــي فــي قمــة 

أولويــات قيادتنــا الرشــيدة.
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منظمــة إقليميــة عربيــة غيــر حكوميــة، وليــس لهــا نشــاط 

المــدن  شــؤون  ـفـي  متخصصــة  عقائــدي،  أو  سياســي 
والبلديــات. تــم تأسيســها فــي مدينــة الكويــت فــي 15 مــارس 

1967

مؤسسات المنظمة

منظمة المدن العربية
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األهداف

01
الحفاظ على هوية المدينة 

العربية.

02
تعزيز مكانة السلطات المحلية 

العربية وتشجيع الالمركزية.

03
رفع مستوى الخدمات 

والمرافق البلدية في المدن 
04العربية.

رعاية التعاون وتبادل الخبرات 
بين المدن العربية.

05
اعتماد أسلوب التخطيط 
الشامل لتوجيه نشاطات 

وخدمات المدينة على أساس 
من واقعها االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي والبيئي
06

العمل على تحقيق التنمية 
المستدامة في المدن العربية.
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