
 

 

 

 

 

 

 

ي البلدي من جائحة كورونا 
 
 برنامج المدن الرابطة حول التعاف

ي والنمو األخض   ي حماية التنوع البيولوج 
 
ية والريفية ف  دور البلديات الحض 

 

 2021سبتمبر  أيلول/  8 التاري    خ: 

 ألمانيا بتوقيت   12:30  –  11:00 الوقت: 

ية، العربية، األلمانية  اللغة:  ز  اإلنجلب 

 cities.net/en/node/740-https://community.connective التسجيل: 

 

 

اضية كت   الموضوعي للفعالية االفتر
 التر

ي وحماية  ات وباء كورونا، بناًء عىل فكرة أنه إذا  سيتم تسليط الضوء عىل التنوع البيولوجر ي من تأثب 
ي خطط التعافز

البيئة فز

ية   ز األنواع األخرى أساس وجودهم. تستضيف المناطق الحضز ي خطر، فقد يفقد البشر من بي 
ي فز كان التنوع البيولوجر

ا يدعم مجموعة م
ً
تنوعة من النباتات والحيوانات  والريفية عىل حد سواء تنوًعا بيولوجًيا غنًيا وتوفر منظًرا طبيعًيا فريد

ي  
ية الطبيعية المتنوعة. إن الحفاظ عىل النظم البيئية الطبيعية بشكل جيد، يمكن أن يساهم فز واألنظمة البيئية الحضز

ي  
ي تتخذها الحكومات المحلية والت 

الصحة العامة وزيادة نوعية حياة السكان. هناك العديد من األمثلة عىل اإلجراءات الت 

ي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل التنمية المستدامة للبلديات   تهدف إىل تعزيز نهج شامل ومتكامل للتنوع البيولوجر

ز رفاهية   ي وتحسي  ي وقف فقدان التنوع البيولوجر
ية والريفية. عىل هذا النحو ، يمكن للمدن أن تلعب دوًرا مهًما فز الحضز

 .اإلنسان 

 

اضية مجموعة م ي والبنية التحتية الطبيعية  تعرض هذه الفعالية االفب 
ي إدارة النظام البيت 

ختارة من المبادرات المبتكرة فز

ي بناء مرونة االقتصادات والمجتمعات
ي تلعب دوًرا مهًما فز

 .الت 

 

اضية  أهداف الفعالية االفتر

ح  
ّ
ي لتوض

ي وحماية البيئة".  وتأت  اضية كجزء من أنشطة مجموعة عمل1 "التنوع البيولوجر تقام هذه الفعالية االفب 

ز حماية التنوع البي ام بتحسي  ز ي مجال  الممارسات الجيدة بشأن القيادة البلدية وااللب 
ي واإلجراءات المحلية الناجحة فز ولوجر

:  إدارة التنوع البيو  يون بما يىلي
ي هذا الحدث، سوف يقوم الممارسون البلديون والحضز

. من خالل المشاركة فز ي لوجر  

 
 .الرابط هذا  عبر إليها  الوصول  ويمكن ،   الخضراء الحضرية  التنمية مجموعة من جزًءا  البيئة وحماية البيولوجي التنوع عمل مجموعة تعد 1

 

https://community.connective-cities.net/en/node/740
https://community.connective-cities.net/en/group/78/conferences
https://community.connective-cities.net/en/group/78/conferences
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-  . ي
ي وقيمة خدمات النظام البيت  ي السياق الحضز

ي فز  اكتساب الوعي بأهمية التنوع البيولوجر

ي وأهمية دمج إدارة التنوع  - . فهم تأثب  األنشطة البلدية عىل التنوع البيولوجر ي التخطيط المحىلي
ي فز  البيولوجر

ي حماية التنوع   -
الحصول عىل نظرة عامة عىل المجاالت المختلفة حيث يمكن للحكومات المحلية المشاركة بنشاط فز

ي عىل أساس الحكومات المحلية الناجحة عىل أرض الواقع.   البيولوجر

اكات والتحالفات من مدينة إىل مدينة لمعالجة قضايا إدار  - . تشجيع الشر ي  ة التنوع البيولوجر

 
 ةبرنامج الفعالي  

 

 

 لمحة عن المدن الرابطة   

وع المدن الرابطة    ز رابطة المدن   (Connective Cities)مشر ية المستدامة، هو ائتالف بي  مجتمع الممارسة الدوىلي للتنمية الحضز

ي عالم واحد   (GIZ)األلمانية والوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي 
وع إىل تعزيز  . يهدف   (SKEW)2والوكالة الخدمية للمجتمعات فز المشر

ي مختلف  
ية فز ي مجااللتمسية الحضز

ز فز ز العاملي  ة العملية وكذلك بي  ز العرض و السلب عىل الخبر ات البلدية و الوسط بي  تبادل الخبر

ز   ك، واالستشارات بي  ق األوسط وشمال افريقيا. تتيح أنشطة المدن الرابطة التعلم المشب  ي العالم ومن ضمنها منطقة الشر
المناطق فز

ية المستدامة. ا   3لنظراء، وتطوير مشاري    ع مشاركة حول مواضيع التنمية الحضز

 

 

 
  .(BMZ)يتم دعم المدن الرابطة من قبل الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية 2
مشارك من أكثر   2000ورشة عمل حضرها أكثر من  30أكثر من  -  Connective Cities، عقدت  المدن الرابطة  2013منذ إطالقها في عام  3

   .لقاًء حواريًا حول موضوع حماية الصحة العامة في حاالت الطوارئ Connective Cities دولة حول العالم. نظمت 65مدينة في  200من 

نامج المتحدثي     الوقت )بتوقيت ألمانيا(  الت 

 10:50-11:00 تسجيل الدخول  

ي  - المدن الرابطة 
المضيف التقتز ي  

 11:00-11:05 التحقق الفتز

 السيدة حنان الهبر 
 

 

حيب والتقديال  م ب 
 

 كلمات ترحيب   -
ز  -  تقديم المشاركي 

11:15-11:05 

 
 

 السيدة بيت بوتش 
 هانوفر، ألمانيا 

ية  اء الحضز  قسم البيئة والمساحات الخضز
 

 د. جورج يوسف 
 رئيس بلدية منجز، لبنان

 :عرض الممارسة الجيدة 
 

 ألمانيا  –هانوفر  -
ي المدينة والريف  

المروج الغنية باألنواع فز
 المحيط بها 

 
 لبنان  -منجز  -

ي ريف لبنان الشماىلي 
 بلدية نموذجية فز

12:00-11:15 

 السيد رامي كنعان
كة  ي نظم المعلومات الجغرافية ، شر

أخصات   
Accumapping 

ي مسؤوليات الحكومة  
ي فز دمج التنوع البيولوجر

 المحلية من خالل أدوات اإلدارة البيئية الرقمية 
12:15-12:00 

 12:15-12:30 مالحظات ختامية  د. متز شعالن 


