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للمدن البيئة  ومركز  الطبيعية  للموارد  الفجيرة  مؤسسة  و  الفجيرة  بلدية  بين  مشترك   بتنظيم 

 العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية، يعقد المؤتمر العالمي الحادي عشر "بيئة

بين ما  الفترة  في  والمرنة"  المستدامة  الذكية  المدن  "تطبيقات  بعنوان  الفجيرة   –  2022  المدن 

22-24 نوفمبر 2022 في إمارة الفجيرة – اإلمارات العربية المتحدة

البيئي البعد  على  التركيز  مع  للموارد  أمثل   
ٍ
الستخدام أداًة  للمدن  المستدام  التخطيط   يعتبر 

 إلى
ٍ
 ماسة

ٍ
 واالقتصادي واالجتماعي معًا، فالمدن في ظل التزايد السكاني والمستمر، في حاجة

من واالستفادة  جوانبها،  جميع  في  االستدامة  مبادئ  على  معتمد  استراتيجي   
ٍ

تخطيط  آلية 

 االبتكارات والتطبيقات الذكية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والذكاء االصطناعي

للهدف تحقيقا  ومستدامة،  وصحية  ومرنة  وشاملة  آمنة  ذكية  المدن  لجعل  األشياء،   وانترنت 

شاملة البشرية  والمستوطنات  المدن  "جعل  المستدامة  التنمية  أهداف  من  عشر   الحادي 

 للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة " لتتمتع األجيال الحالية بما تمتلكه من موارد دون

 التأثير على حق األجيال القادمة في التمتع بذات الحق. فالبيئة المستدامة الصحية تلعب دورًا

وجه في  والصمود  الحضري،  التطور  لعجلة  الداعم  الحيوي  الشريان  بمثابة  وتعد  األهمية   بالغ 

التغيرات المناخية وحاالت الطوارئ واألزمات

 يجب تصور مفهوم "المدن الذكية المستدامة" على أنها رحلة استكشافية نحو االستفادة بشكل

الموارد وتحسين  واستدامتها  المدينة  أداء  لتعزيز  المترابطة  والبيانات  التقنيات  من   متزايد 

 المحدودة مع توفير االهتمام الالزم للبيئة كتعزيز كفاءة الطاقة وإدارة النفايات، وتحسين أنظمة

النقل والسالمة، ومراقبة تدفق حركة  الخضراء، وتحسين  والمباني  الصحية  والرعاية   اإلسكان 

 جودة الهواء، وتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي

 مع التطور الهائل للثورة التقنية في العالم في وقتنا الحالي بما في ذلك علم البيانات والذكاء

 االصطناعي وإنترنت األشياء، أصبح من الضروري ألي مدينة مرنة قادرة على الصمود أن تقوم

 بإدخال كافة تلك العناصر في معظم القطاعات والمجاالت، حيث تعد هذه التكنولوجيا في حال

 استخدامها بحوكمة رشيدة بمثابة المعزز والمساعد الضروري ألنها تساعد على توفير الوقت و

  تحقيق نتائج أكثر دقة

المؤتمر العالمي الحادي عشر "بيئة المدن 2022 - الفجيرة
"تطبيقات المدن الذكية المستدامة والمرنة" 

22-24              2022
إمارة الفجيرة – اإلمارات العربية المتحدة

نوفمبر
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 ومن جهة أخرى، تتميز "المدينة القادرة على الصمود" بأنها مصممة بشكل يمكنها من تحمل

وهويتها المدينة  وبنية  الحيوية  الوظائف  على  الحفاظ  مع  عليها،  والتغلب  والكوارث   الضغوط 

 األساسية، باإلضافة إلى قدرتها على التكيف واالزدهار في ظل التغيرات المستمرة

 ويتطلب بناء المدن الصامدة تحديد وتقييم المخاطر و الحد من نقاط الضعف و النقاط األكثر

عرضة للضرر ، وزيادة المقاومة، والقدرة على التكيف، والتأهب للطوارئ

آفاق المستدامة والمرنة يحمل في طياته خلق فرص وظيفية و فتح  الذكية  المدن   إن مفهوم 

 االستثمار اآلمن و بناء مجتمعات وإقتصاد مستدام و يعمل على تطوير النقل العام، وإنشاء

بوجود وشاملة  تشاركية  بطرق  واإلدارة  الحضري  التخطيط  وتحسين  خضراء،  عامة   مساحات 

 مراكز حضرية متطورة تدعم صّناع القرار و إدارة المشاريع المستدامة فنحن بناة مدننا نبني ثم

.نحصد نتائج تخطيطنا ورؤانا االستراتيجية والتنفيذية

.

.
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أهداف المؤتمر:

 التعرف على االستراتيجيات والسياسات
 والتشريعات العالمية للمدن الذكية المستدامة

مجاالت في  والتجارب  والخبرات  اآلراء   تبادل 
بالغ لها  يكون  التي  المستدامة  الذكية   المدن 
 األثر في تعزيز فرص تحقيق التعاون مع مدن
متخصصة إقليمية  ومؤسسات   عالمية 

 وصديقة للبيئة، وخبراء رواد  في هذا المجال

المعلومات إدارة  أنظمة  مع   التفاعل 
مثل المستقبلية،  بالتحديات   والتنبؤ 
وغيرها، واألزمات  الطبيعية   الكوارث 
للتصدي المالئمة  اإلجراءات   ووضع 

آلثارها  ونتائجها

الذكية المدن  مستقبل   استشراف 
من تزيد  التي  و  والمرنة،   المستدامة 
 رفاهية المجتمعات عند تطبيقها بصورة

صحيحه و فعالة

العالمية الممارسات  أفضل  على   االطالع 
الذكية للمدن  والمحلية   واإلقليمية 
 المستدامة والمرنة والتي تعمل على االرتقاء
وكفاءة وسهولة  وسرعة  البلدي،   بالعمل 
الخدمات تطوير  طريق  عن  الخدمات   تقديم 

االلكترونية والذكية

 التعرف على تطبيقات وأنظمة المدن الذكية
االصطناعي الذكاء  وأنظمة   المستدامة 
 وانترنت األشياء في المجاالت الحيوية الهامة
المتجددة الطاقة  و  كالطاقة   للمدينة، 
المياه وإدارة  المستدامة   والمواصالت 
وغيرها والنفايات  المحيط  الهواء   ونوعية 
 الكثير من التطبيقات التي تدعم االنتقال الى

الثورة الصناعية الرابعة

01

02

03

04

05

06
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المواضيع الرئيسية للمؤتمر:

والتشريعات والسياسات   االستراتيجيات 
 العالمية وممكنات المدن الذكية المستدامة

والمرنة
بحيث والمجتمعات  للمدن  الذكي   التحول 
طريقة وتطوير  ذكية  مستدامة  أمة   نصبح 
الجامعات والمدن للحفاظ على  جديدة لدمج 

االبتكار المجتمعي في جميع القطاعات

لمدن والذكي  المستدام  الحضري   التحول 
 صالحة للعيش ومزدهرة ومرنة وتدعم رفاهية

الحياة

العالمية الممارسات   أفضل 
الذكية المدن  مجال   في 
 المستدامة والمرنة والدروس

المستفادة

 دور الذكاء االصطناعي
         وإنترنت األشياء

 لدعم االستدامة والبيئة
في المدن

01

02

03

04

05

 تطبيقات و أنظمة اإلنذار
 المبكر لدعم مرونة المدن

 لمواجهة األزمات
 والطوارئ وتقليل االثار

 السلبية للكوارث
واألزمات

06

07

 تطبيقات وحلول الذكاء االصطناعي وإنترنت
 األشياء            لعمليات االستدامة في المدن والتي

طبقت بنجاح على ارض الواقع
09

 االقتصاد األزرق ودوره في تنمية
المدن الساحلية

10

11

 االقتصاد الدائري للحلول المبتكرة
 الذكية كمحفز لتحقيق مشاريع العمل
 البلدي وأهداف التنمية المستدامة -
إقتصاد (صفر كربون)

 رؤية لمدن مستدامة ذكية
 لخدمة الناس والمجتمع

12
 دور المرأة في االستدامة
 والمحافظة على التنوع
البيولوجي

 دور الشباب في االبتكار لمواجهة
 تحديات االستدامة والبيئة ومرونة
 المدن

 إنشاء بيئة مستدامة لتكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت كعامل تمكين لالقتصاد الرقمي
 المستدام

 عمليات صنع القرار والسياسات المتعلقة بالنمو
 األخضر لدعم المدن المستدامة والقادرة على
 "الصمود من أجل تعزيز مبدأ "نحن نبني مدننا

13

14

15

08

 التقنيات والتطبيقات الذكية لتعزيز استدامة المدن وزيادة كفاءة العمل البلدي لتحقيق
السعادة والرفاهية وجودة الحياة للمجتمعات من أجل مستقبل مستدام في المجاالت التالية

 التغير المناخي والتمويل المستدام لمشاريع التغير المناخي

 (سياسة التخفيف والتكيف مع تغير المناخ والتمويل المستدام)

 عمليات تحلية المياه الصديقة للبيئة وباستخدام مصادر طاقة

 متجددة

 التطبيقات الذكية والمستدامة في المباني الخضراء

 وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

.A

.C

 الحلول (IOT) و (AI) و إدارة الطاقة في المباني واألصول البحرية

الذكية

.Eالتطبيقات الذكية إلدارة جودة الهواء المحيط.F

D. النقل المستدام الذكي والنظيف

.B
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(IOT)

(IOT)



المستهدفون بالمؤتمر:

6789

1234
 صناع القرار من

 أصحاب المعالي و

 الوزراء والوكالء

 وعمداء المدن

ومدراء البلديات

المهندسين والخبراء

 و المختصين بمواضيع

االستدامة والمدن

 الذكية والذكاء

 االصطناعي والبيئة

والطاقة والعمل

 البلدي

 خبراء تكنولوجيا

 المعلومات واالتصاالت

 ذات الصلة بتطبيقات

 المدن الذكية المستدامة

وتخطيط المدن

5
 شركات

 القطاع

 الخاص

 خبراء 

 البرمجة

 وتقنيات

 تطوير

 األعمال

 وريادة

 األعمال

 أساتذة 

 الجامعات

 والكليات

 والمؤسسات

 البحثية وطالب

الجامعات

 الهيئات الدولية

 ومنظمات المجتمع

 المدني المتخصصة في

 االستدامة والمدن

 الذكية واالبتكار

 واإلبداع والذكاء

 االصطناعي

 كافة المعنيين •

 بموضوعات الثورة

 الصناعية الرابعة

 واستشراف

المستقبل

معدين

السياسات

العامة

ومخططين

المدن

10
 موظفي الدوائر

 والجهات

 الحكومية في

إمارة الفجيرة
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تأسست بلدية الفجيرة عام 1969 بموجب القانون المحلي رقم (1) لسنة 1969
الصادر عن المغفور له بإذن هللا الشيخ / محمد بن حمد الشرقي، طيب هللا ثراه

 استطاعت البلدية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ / حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة،
 وتوجيهات سمو الشيخ / محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة القيام بإنجازات عديدة ومشاريع حضارية في
 إطار خطة تنموية تهدف إلى تحقيق التميز في العمل البلدي واستثمار أمثل للموارد المتاحة لتوفير بنية تحتية متطورة وبيئة
 مستدامة وخدمات متميزة، ومنذ وقت إنشائها شهدت البلدية تطوراً متنامياً وانبثقت عنها عدد من دوائر ومؤسسات

حكومة الفجيرة
المتعاملين الرئيسي ومراكز إسعاد  - بمقرها  التي تقدمها  الخدمات  الحكومية من حيث  الدوائر  أكبر  البلدية من   وتعد 
 والمختبرات والمقاصب ومختلف المقرات التابعة لها – وكذلك من المشروعات واألعمال التي تشرف عليها من خالل

وحداتها التنظيمية

الرؤية
أن نكون نموذجاً ريادياً في اإلرتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة

الرسالة
 بناء وتعزيز بنية تحتية استثمارية وصحية وتخطيط عمراني عصري ومستدام وتقديم أفضل الخدمات وفقا ألفضل
 الممارسات والتقنيات الحديثة والتي تدعم وتفي بمتطلبات وتوقعات المعنيين بمختلف فئاتهم وتعزز العدالة والتنمية

المجتمعية وجودة الحياة في إمارة الفجيرة

القيم المؤسسية
    الخدمات المستدامة                    

الحوكمة الرشيدة

.

.

.

.

.

1
2

نبذة عن بلدية الفجيرة
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نشأتها

في التاسع من مارس عام 2009م

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي – عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الفجيرة

قانون رقم (1) بتسمية هيئة الموارد الطبيعية كجهة مستقلة تشرف عليها حكومة الفجيرة وفي السابع عشر من ما

رس عام 2011 م تم تعديل مسمى هيئة إلى مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بنص قانون رقم (3) 2011م

أهدافها

إجراء دراسات وأبحاث جيولوجية و إحصاءات متعددة لتطوير قطاعي الصخور والمعادن بصفة خاصة واستغالل

الموارد الطبيعية الموجودة في أراضي اإلمارة وعالوة على ذلك تبذل المؤسسة جهودا كبيرة في أعمال المساحة

الجيولوجية مستندة إلى الحقوق واالتفاقيات والتراخيص الخاصة بالصخور والمعادن وتسهيل إنشاء المشروعات

الحيوية، كما تختص المؤسسة بكل األنشطة الصناعية التعدينية وتقييم اآلثار البيئية الناتجة عنها ضمانا لحماية

المستهلك والسالمة العامة واستدامة البيئة والتي تتوافق مع القوانين والسياسات البيئية والمقاييس الفنية

المعمول بها في الدولة

نبذة عن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية

.

.
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 يعتبر مركز البيئة للمدن العربية مؤسسة من المؤسسات التابعة لمنظمة المدن العربية، ويقع تحت مظلة بلدية دبي
 وبرئاسة مدير عام بلدية دبي – رئيس المركز. وهو الجهاز المتخصص لها ولمدنها األعضاء في مجاالت البيئة والتنمية
الخبرات وتبادل  والتوثيق  واالستشارات  والتدريب  القدرات  وبناء  البيئي  والتثقيف  الوعي  نشر  بما يشمل   المستدامة 
 والمعارف وتنظيم الشراكات والتفاهمات لتعزيز دور إدارة موارد البيئة ودور التنمية المستدامة وكل ما من شأنه دعم

 المدينة العربية وتحسين جودة الحياة بها

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

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

الحياة في المدينة العربية

مجاالت االهتمام
•  الطاقة والطاقة المتجددة

•  التنمية المستدامة
•   إدارة النفايات

•  إدارة المياه
•  التغير المناخي وإدارة نوعية الهواء

•   المباني الخضراء
•  التنوع البيولوجي

•  المدن الذكية المستدامة
•  إدارة التربة

•  المواصالت والنقل الذكي
•  االقتصاد األخضر

•  التوعية والتثقيف البيئي
•  الرفاه المجتمعي وجودة الحياة

•   الصحة والسالمة البيئية
•   الذكاء االصطناعي

  www.ecat.ae :الموقع اإللكتروني

.

نبذة عن مركز البيئة للمدن العربية
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Conference Objectives 
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Main Themes of the Conference
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