
 الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة

مركز التعليم البيئي

 

 الممارساتالمؤتمر الفلسطيني العاشر للتوعية والتعليم البيئي: 

)القدس عاصمة البيئة العربية  ر المناخيالتغي  والخضراء  نماذج الحياةو

2019) 

اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة، على إطالق مؤتمره يعكف مركز التعليم البيئي/ الكنيسة اإلنجيلية 

، في بيت لحم، بالتزامن مع استمرار االحتفال 2019العاشر، الذي يحتفل بيوبيله البرونزي، خالل تشرين الثاني 

، واستعدادًا 2019 االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة اإلسالمية بموازاة، 2019بالقدس عاصمة للبيئة العربية 

 .2020إلعالن عن بيت لحم عاصمة للثقافة العربية عام ل

الحال البيئي في المدينة المقدسة، بما يشمله من انتهاكات بيئية، وسيتابع  سيعالج المؤتمر الهدف الرئيس:

المبادرات والتجارب الصديقة للبيئة فيها. كما سيناقش أسباب غياب تطبيق التشريعات والقوانين الخضراء، 

مجال والتواصل مع جهات االختصاص لتفعيلها. مثلما سيسلط الضوء على مبادرات أحدثت نقلة نوعية في ال

وأيًضا سيستشرف التغير المناخي وتداعياته ومالمحه وتأثيراته  .البيئي، وقلّلت هدر الموارد، وروجت لالستدامة

المحتملة على فلسطين، وسبل تقليلها. كما يبحث عن أوراق تتبع االقتصاد البيئي، والتوعية من خالل تحويل 

  الضرر البيئي إلى قيمة اقتصادية.

 محاور المؤتمر: 

األوضاع البيئية في القدس، بالتزامن مع اعتمادها عاصمة البيئة مناقشة  :2019لقدس عاصمة البيئة العربية ا

العربية، وتقديم أوراق بحثية ودراسات مخصصة لمخاطبة الراي العام العالمي، والمؤسسات القانونية والحقوقية، 

قدس، وإمعانه في انتهاك القانون الدولي، وصوالً إلى لتبيان فداحة ممارسات االحتالل بحق البيئة واإلنسان في ال

  .تشكيل ائتالف دولي وقانوني، وتنفيذ حمالت مناصرة، ومجهود إعالمي لمساندة أهالي المدينة ومؤسساتها

والبحث عن هيئات وأفراد ينفذون مبادرات بيئية مقدسية، أو يمتلكون تصورات متكاملة لمبادرات قابلة للتطبيق، 

 قصص نجاح خضراء مستدامة، أو لديهم معارض وإبداعات بيئية وتراثية. أو صنعوا

، وتتبع خضراءة الرشادياإل لةداألو ة،مستدام، والتجارب الالمبادرات الخضراءمراجعة  :الممارسات الخضراء

ا بالواقع، القوانين والتشريعات البيئية، ومقارنتهفحص الفجوات بين درجة تطبيق القوانين والتشريعات البيئية، و

مشاركة وآليات ب برامج  اقتراح. ووتقديم أبحاث وأوراق ومقترحات مبنية وفق منهج واضح لتقليص هذه الفجوة

لتطوير القوانين ووضع اللوائح، بما يتناسب مع انضمام فلسطين لمعاهدات مستويات متقدمة من صناع القرار 

ترشادي موحد للهيئات المحلية حول المكاره الصحية واقتراح نظام اس .دولية بيئية، وحالة التطور القائمة

نهي ظاهرة "الذبح والغرامات على ملوثي البيئة، والمساهمة في إنشاء مسالخ للدواجن واألغنام واألبقار، ت  

 األسود" بتداعياتها الصحية والبيئية.

أو يمكن أن  ساهمتنجزة أو قابلة للتحقق، م  مبادرات تقديم وعرض  :مبادرات ونماذج حياة بيئية ومستدامة

كالتدوير، وإنتاج األسمدة العضوية، واالستدامة، والزراعة في إحداث نقلة نوعية في المجال البيئي،  تساهم

 العضوية والبيئية، والنفايات الصلبة والسائلة، دون إغفال الحقوق المنهوبة لشعبنا في ثرواته وموارده الطبيعية.

 ير والمسارات والمحميات، التي اعتمدتها سلطة جودة البيئة في هذا اإلطار.وتتبع المعاي



الوصول إلى أوراق بحثية أو أبحاث علمية وتطبيقية تتخصص بالتغير المناخي، وتتعمق في  التغي ر المناخي:

 مة؛ للحد منه.تتبعه، وتتعرف على موقع فلسطين منه، واالحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها خالل السنوات القاد

 موارد.، واالستخدام األمثل لللبديلةالطاقة اب والتركيز على مبادرات أو مشاريع أو أبحاث خاصة

، أو تقديم تجارب عملية أو اقتراح نماذججديدة،  يبحث المؤتمر عن أوراق علمية أو بحثية طبيعة األوراق:

ومبادرات حققت نتائج مهمة على المستوى البيئي في الحقول المشار إليها، ويمكن تعميمها، وصوالً إلى نتائج 

تطوير الواقع القائم، وتقليل تداعياته.  كما باستطاعتها جسر الفجوات بين جهات االختصاص على  تساعد

 ط أن تكون األوراق حديثة، وملتزمة بأسس البحث العلمي.ويشتر. التشريعات والقوانين البيئية والممارسات

، سيمكن للباحثين، والخبراء، والمختصين، واألكاديميين، وطلبة الدراسات العليا، والبكالوريو المشاركون:

رات والهيئات ذات الصلة، تقديم مقترحاتهم، علًما بأن المركز يشجع مشاركة اوالمهتمين، والعاملين في الوز

بيت لحم،  حولالمقدمة واألبحاث كما سيهتم بالمبادرات وذوي اإلعاقة، والقاطنين في مناطق الريف.  النساء،

 .2020لطبيعة االحتفال بالمدينة كعاصمة للثقافة العربية 

، لتقييم األوراق من أكاديميين وخبراء، والثانية علمية، األولى تحضيريةللمؤتمر ثالث لجان:  لجان المؤتمر:

 ، وتنفيذ خطط العمل التي جرى ويجري إطالقها.لمتابعة التوصياتوالثالثة 

 جدول زمني: 

 باللغة العربية )صفحتانملخصات األبحاث وأوراق العمل والتجارب ستالم موعد ال آخر :2019 حزيران 7

كلمة كحد  200وبواقع Word بصيغة ق،تتضمنان المنهجية والهدف والنتائج المتوقعة، وسبل التطبي واإلنجليزية

 (.كلمة بالعربية 150من  مكثفة وإرفاق سيرة ذاتيةأقصى لكل لغة، 

 الرد على أصحاب األوراق والمبادرات المقبولة مبدئيًا. :2019حزيران  20

 : تقديم البحث األولي كامالً.2019تموز  20

 وتعديالتها.المقبولة والمبادرات واألوراق الرد على أصحاب األبحاث  :2019آب  20

 .استالم التعديالت: 2019 أيلول 20

 .الرد على أصحاب األوراق والمبادرات بقبول التعديالت أو رفضها :2019تشرين األول  20

عدّ  :2019 األولتشرين  31  لة.األبحاث النهائية الم 

 .انعقاد المؤتمر :2019 النصف األول من تشرين الثاني

أو   media@eecp.org، إلى العنوان  Wordترسل المشاركات بالبريد اإللكتروني، وبملف مرفق بصيغة 

 اللجنة العلمية للمؤتمر قبلت ذين، وسيتواصل المركز فقط مع أصحاب األوراق ال022765574عبر فاكس 

 ، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. مقترحاتهم بشكل أولي

 اللجنة التحضيرية للمؤتمر
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