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العدد رقم 4

برعاية مفوض السياحة والبيئة  في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة برنامج األمم المتحدة  اإلنمائي في
األردن ( UNDP ) يعقد الورشة الوطنية لمؤتمر ستوكهولم + 50 في العقبة.
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مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تبدأ في تنفيذ حملة " بيئتنا مسؤوليتنا " التوعوية
لطلبة مدارس العقبة للعام الدراسي 2022 / 2023  .
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برعاية مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن
 ( UNDP ) يعقد الورشة الوطنية لمؤتمر ستوكهولم + 50 في العقبة.

عقد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في يوم الثالثاء الموافق  19-4-2022 الورشة الوطنية لمؤتمر ستوكهولم + 50 في محافظة العقبة بالتعاون
مع وزارة البيئة وتحت رعاية سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، بحضور الدكتور نضال المجالي مفوض السياحة والبيئة، وممثلين عن
وزارة البيئة، والدكتور نضال العوران مدير برنامج البيئة والتغير المناخي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن وعدد من المهتمين في

المجال البيئي والتغير المناخي في األردن .
سلسة الورشات الوطنية تأتي مع كافة القطاعات من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصه ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم
توصيات واضحه عن األولويات الوطنية والقطاعية والتي تعزز مفاهيم التغير المناخي والحلول المستدامة المبنية على حلول بيئية في المؤتمر
 على انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، والذي

ً
 بمرور 50 عاما

ً
الذي سيعقد في ستوكهولم بداية حزيران المقبل ، احتفاأل

يتضمن عدة محاور متمثلة في بناء رؤية عالمية مشتركة تهدف الى جعل كوكب األرض صحيا ومزدهرا والتعافي بعد جانحة كوفيد 19 وسبل
تسريع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

وأكد المجالي أننا سعيدون بعقد هذا اللقاء التشاوري مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة البيئة وبكون العقبة حاضنة لهذا اللقاء في إقليم
الجنوب ويشكل هذا اللقاء إحدى مراحل إعداد تقرير ستوكهولم +50 وهو تقرير مهم على المستوى الوطني والدولي اولذي سيعرض في شهر

حزيران في ستوكهولم يوفر معطيات على تدهو بيئي حاصل على مستوى العالم وهناك حاجة التخاذ خطوات وإجراءات بشكل سريع». 
 في وجه التحديات التي نواجهها

ً
وبدوره أضاف العوران «أن سلسلة الورشات الوطنية التشاورية لمؤتمر ستوكهولم +50 تآتي في وقت مهم جدا

من أزمة كوفيد-19، تغير المناخ، التدهور البيئي وجميع ذلك يتطلب حلوال عالمية وشركات وطنية ومحلية».
وشملت الجلسة الثانية من الورشة تقديم عرض حول خلفية المؤتمر وإضاءات حول وضع األردن ضمن المحاور الرئيسة للمؤتمر وتقسيم

المشاركين الى مجموعات عمل لمناقشة النتائج الخاصة بالمجموعات.
من جهتها أعربت المهندسة المعايطة، مديرة السياسات والتعاون الدولي في وزارة البيئة،" أن هذه المشاورات الوطنية تأتي بالتوازي مع إعداد
التقرير الوطني الطوعي ألهداف التنمية المستدامة ، وبما أن البيئة تتقاطع مع معظم هذه األهداف ، لذا فهي فرصة جيدة لالستفادة من التقدم

المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية معالجة العقبات وتحويل التحديات إلى فرص"  .
مصدر الخبر  : جريدة الدستور األردنية 

مصدر الصور : صفحة  الفيس بوك لبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي - األردن 



 في إطار الخطة التشغيلة لقسم التوعية البيئية للعام 2022  والخاصة في نشر الوعي البيئي لطلبة المدارس في  مدينة العقبة من جميع
المراحل التعليمية ،  بدا قسم التوعية البيئية وخالل شهر نيسان في تنفيذ الحملة البيئية التوعوية " بيئتنا مسؤوليتنا " والتي تسعى وتهدف
 لتسليط الضوء ونشر الوعي لهذه الفئات حول اآلثار السلبية للنفايات على البيئة وكذلك على البيئة البحرية في خليج العقبة وكذلك
التعريف بالنفايات اإللكترونية ومخاطرها على الصحة واإلنسان ، وذلك من خالل تقديم عروض تقديمية منوعة من معلومات وأفالم
وبوسترات توعوية وانشطة تفاعلية مختلفة أخرى  ، وبلغ مجموع المدارس التي شاركت في الحملة التوعوية منذ إطالق الحملة ( 8 ) مدارس

من مراحل تعليمية مختلفة ، وسيتم إستكمال الحملة بعد إنتهاء شهر رمضان المباركوالكبر عدد ممكن من مدارس مدينة العقبة .
 

مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تبدأ في تنفيذ حملة " بيئتنا مسؤوليتنا " التوعوية لطلبة مدارس
العقبة للعام الدراسي 2022 / 2023  .



   من إصدارات قسم التوعية البيئية   : منشورات توعوية"من  إمساكيات رمضان البيئية التوعوية   .




