
 نشرة مديرية البيئة اإلخبارية  التوعوية
 اإللكترونية

نشرة دورية اخبارية تصدرها مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة
اإلقتصادية الخاصة وتبرز اهم األنشطة المتعلقة في حماية البيئة

والحفاظ عليها في منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة وإقليمها لضمان
التنمية المستدامة والمعايير المحددة في نظام حماية البيئة رقم 21

لسنة 2001 .

حزيران  2022 

     تقرأ في هذا العدد  :

    من إصدارات قسم التوعية البيئية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة
التصحر الذي احتفل به العالم في 17حزيران لعام 2022  . 

إعداد وتحرير :
رئيس قسم التوعية البيئية : 

حمزة المحيسن 
شارك في اإلعداد :

أخصائي توعية بيئية 
رشا الصباغ 

إشراف :
مدير مديرية البيئة :

م.تغريد المعايطة 

العدد رقم" 6 "

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة توقع مذكرة تفاهم مع األمانة العامة للمجلس
األعىل للعلوم والتكنولوجيا ، لعقد مؤتمر دوري حول الفضاء البيئي للبحر األحمر في العقبة

خالل الفترة ما بين 4-6 تشرين الثاني 2022  .
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سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة – مفوضية السياحة والبيئة – مديرية البيئة / إصدارات قسم التوعية البيئية 

مديرية البيئة تشارك في اعمال وجوالت اللجنة الوطنية لبرنامج العلم االخضر البيئي2
الخاص بمدارس مدينة العقبة والذي تنفذه الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية .
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اعمان ، 14 حزيران  2022 – وقعت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  بتاريخ 14/6/2022  واألمانة العامة
للمجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم وشراكة، بهدف عقد مؤتمر دوري حول الفضاء البيئي للبحر
األحمر في العقبة خالل الفترة ما بين 4-6 تشرين الثاني 2022 ، ووقع االتفاقية عن السلطة مفوض السياحة والبيئة
الدكتور نضال المجالي وعن المجلس األعىل القائم بأعمال األمين العام الدكتور عبد الله الموسى،  وحضر توقيع
مذكرة التفاهم مدير برنامج البيئة والتغير المناخي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP الدكتور نضال العوران
، ومستشار شؤون السياحة والبيئة في السلطة الدكتور أيمن سليمان و مساعد أمين عام المجلس األعىل الدكتور

حسام خصاونة.
 وقال المجالي ان هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس المجلس األمير الحسن بن طالل -
حفظه الله- بضرورة االهتمام ببيئة البحر األحمر للدول المطلة عليه، وتوحيد الجهد العربي المشترك، وإيجاد قنوات
لتسخير الخبرات واإلمكانات العربية والعلمية لخدمة مجتمعاتها، ولحماية أوطانها وأجيالها الحالية والقادمة، والسير
بها في طريق التقدم، وذلك من خالل زيادة الوعي ألهمية البحث العلمي، والتشبيك بين الباحثين والمؤسسات

البحثية، واإلنتاجية، والخدمية محلياً ودولياً .
وأكد، خالل توقيع االتفاقية عىل أهمية المؤتمرات العلمية التي تفتح آفاق جديدة لألبحاث العلمية، والباحثين
والمشاركين فيها، مشيرا في الوقت ذاته اىل أهميته وبشكل خاص لمشروع محمية العقبة البحرية والذي ينتظر أن
يكون مشروعا إقليميا رائدا لحماية البيئة البحرية في خليج العقبة ولتكون العقبة مقصدا سياحيا استثماريا محليا
وعالميا ، ومن جانبه قال الموسى أن األمانة العامة للمجلس تسعى دوماً للعمل المشترك مع المؤسسات الوطنية
المعنية باألولويات والقضايا الوطنية، والتي تحمل عىل عاتقها ترجمة رؤى جاللة الملك المعظم وولي عهده األمين،
والتي نصت عليها رؤية التحديث االقتصادي مشيرا ان هذه االتفاقية ستقوم بتنسيق الدعم المالي للمؤتمر
ومجاالت البحث العلمي المتعلقة بمجاالت البيئة والتغير المناخي، وإقامة شراكات استراتيجية هادفة لتحقق

المنفعة، والعمل عىل رفع الوعي الستيعاب المخاطر التي تواجه البيئة البحرية والحد منها.
ومن جهته أشار العوران عىل دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بكافة األشكال وعبر عن اعتزازه بدور المجلس
األعىل في إقامة فعاليات ذات أثر كبير عىل المستوى المحلي واإلقليمي وان هذا الشراكة التي ستثمر في توحيد
الجهود المنصبة عىل دعم األفكار والحلول اإلبداعية، من خالل تبادل المعرفة للعثور عىل حلول للتحديات التي

تطرحها جدول أعمال المؤتمر.
المصدر : صفحة سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة - الفيس بوك 

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة توقع مذكرة تفاهم مع األمانة العامة للمجلس األعىل للعلوم
والتكنولوجيا ، لعقد مؤتمر دوري حول الفضاء البيئي للبحر األحمر في العقبة خالل الفترة ما بين 4-6 تشرين

الثاني 2022  .
 



 تنفيذا لخطة التوعية البيئية 2021/2022 الخاصة بمدارس مدينة العقبة والخاصة بالشراكة مع كافة الجهات
والمؤسات التطوعية في مجال رفع الوعي البيئي لطلبة مدارس العقبة ،  شاركت مديرية البيئة في سلطة منطقة

العقبة اإلقتصادية الخاصة  ومن خالل  قسم التوعية البيئية الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية وبالتعاون مع
مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة في اعمال وجوالت اللجنة الوطنية لبرنامج العلم األخضر السنوي للمدارس
البيئية في العقبة والذي تنفذه الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في العقبة ،  حيث قامت اللجنة الوطنية  خالل

شهر حزيران بجوالت ميدانية لتقييم المدارس المشاركة بالبرنامج واالطالع عىل األنشطة البيئية التي تم تنفيذها
عىل مدار العام الحالي وتقييم مدى التزامها  وتنفيذها للمعايير المطلوبة والخاصة بالبرنامج للحصول عىل العالمة

الدولية العلم األخضر .
وفي نهاية اعمال اللجنة تم تقييم وإعالن المدارس الفائزة بالبرنامج من خالل 

الحفل التكريمي الذي اعدته الجمعية بهذا الخصوص ،  حيث تم تسليم االعالم الخضراء الخاصة بالبرنامج للمدارس
الفائزة والتي بلغ عددها ( 15 ) مدرسة حكومية وخاصة أستحقت لقب المدارس البيئية  لنجاحهم في تطبيق المعايير

البيئية المستدامة ضمن البرنامج الدولي للمدارس البيئية كما تم في الحفل أعضاء لجنة التقييم .
ومن الجدير ذكره ان ان البرنامج الدولي للمدارس البيئية يهدف اىل زيادة الوعي في المجتمع الطالبي والتركيز عىل

دور طالب المدارس  في إيجاد الحلول للمشاكل البيئية في المجتمعات المحلية ، ولقد صمم البرنامج  لتطبيق ثقافة
التنمية المستدامة في المدارس عن طريق تشجيع الطالب بأخذ دور فاعل في كيفية إدارة مدارسهم ومنازلهم

لفائدة البيئة ، وذلك من خالل العمل في الصفوف المدرسية والمدرسة والمجتمع ، ويعتبر البرنامج الدولي للمدارس
البيئية من أضخم برامج التعليم البيئي في العالم وهو معترف به دوليا من قبل برنامج االمم المتحدة للبيئة ،  وعلم
البرنامج ( العلم االخضر ) هو عالمة بيئية فارقة ومميزة يدل عىل أن المدرسة الحاصلة عليه هي مدرسة بيئية أبدعت

فيما قدمت عىل الصعيد البيئي لوطنها ومحيطها،  وكذلك تكون قد قدمت الكثير من المساهمات االيجابية عىل
مستوى بيئة العالم .

 

مديرية البيئة تشارك في اعمال وجوالت اللجنة الوطنية لبرنامج العلم االخضر البيئي الخاص بمدارس مدينة
العقبة والذي تنفذه الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية .

 
 



   من إصدارات قسم التوعية البيئية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي احتفل به العالم
في 17حزيران لعام 2022   .


