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 شبكة  EdiCitNet من أجل حلول لمدينة مغذية بهذه الخطوات البسيطة 

مدينة مغذية
حلول لعالم أفضل

Horizon 2020 تلقى هذا المشروع تمويال من االتحاد األورويب
برنامج البحث واالبتكار، اتفاقية عدد 776665.

 المشروع هو عبارة عن شبكة من المجتمعات الحضرية ينتمون اىل 12 مدينة يف أوروبا
وإفريقيا وأمريكا الالتينية وشرق آسيا، يدعمها فريق كفء من خبراء إدارات المدن المحلية
و5 منظمات غير حكومية و5 مؤسسات  صغيرة ومتوسطة الحجم و 10 منظمات بحثية ,

ملتزمون جميعاً للتعاون من أجل حياة أفضل وحلول لمدن مغذية.

منسق المشروع
Humboldt Universität zu Berlin

IRI THESys
العنوان البريدي:
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 EdiCitNet لعالم أفضل خطوة بخطوة

 فرق عمل المدينة هم العمود الفقري للمشروع, تتمثل
 مهمتهم يف ربط الصلة بين المواطنين والشركات

 الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية وغيرها
من المنظمات ذات الصلة يف كل مدينة البتكار حلول

مشتركة.

 المخابرالحية هي فضاءت مؤقتة  تمكن المجتمعات
 الحضرية ممثلة بفرق المدينة من تجربة مختلف الحلول

لمدينة مغذية على ارض الواقع لتعزيز المرونة االجتماعية
والبيئية واالقتصادية للمدينة.

 المخططات الرئيسية تطرح مقاربة منهجية لدعم مخطط
 تعاون بين فرق المدن لضمان ترسيخ الحلول لمدينة

كثر جلبا إلنتباه مغذية على المدى الطويل وجعل المدن أ
المواطنين.

يوفر التبادل المعريف و التواصل المنفتح بطريقة تكاملية 
ومفيدة  EdiCitNet لمن يريد تغيير العالم.
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مدن مغذية توفر الحلول
يتنامى عدد المواطنين الذين ينتجون ويوزعون ويستخدمون األغذية يف المدن من اجل خلق

حلول لمدينة مغذية.

تربية األغنام يف أندرناخ حدائق على أسطح المنازل يف روتردام             الطبخ المشترك يف أوسلو

حلول لمدينة مغذية
كثر صحية واخضرار ,يطيب فيها العيش.  • اجعل مدينتك أ

 • أحدث مشاريع ومواطن شغل خضراء.
• دعم المجتمعات المحلية لحل المشاكل اإلجتماعية.

  راجع المخابر الحية لحلول من أجل مدينة مغذية القريبة منك وشارك
يف إحداث مخطط لمدينتك.

شارك يف مدينتك
وطور بزيارة  وقم  تعال  للجميع.  مفتوحة  الحية   المخابر 

 حلولك من أجل مدينة مغذية

ابحث عن معلومات محلية ,و تظاهرات و اتصل ب:

أبدع يف  إيجاد حلول مدن مغذية
فوق الزراعة   ، األغنام  أو  النحل  تربية  حضرية:  حركة  من  جزًءا   كن 
االسطح واالزراعة الداخلية ذات التقنية العالية ، االشتراك يف الطبخ و

تناول الطعام ،تقديم الطعام الحضري يف المتاجر والمطاعم.
يمكنك أن تفعل ذلك! ابحث عن الدعم على:

   استلهموا األفكار من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية خبرائنا ىف
إالقتصاد يقدمون لكم االستشارات واإلرشادات المهنية.

ازرع الغذاء يف مدينتك قم بأعمال من أجل مدينة مغذية   

Mundraub 
  ابحث عن أشخاص يشبهونك وشاركهم . إزرع وحافظ وإختر

مع األخرين.
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Nabolagshager 
تعاونا مع Nabolagshager أنشأ مدرسة ثانوية داخل 

المدينة الستكشاف روح المبادرة لدى أقلية من الشباب من 
اجل إنشاء  أعمال صالحة لألكل تشمل إدارة حديقة على 

السطح واستكشاف خدمات السماد العضوي واستضافة 
التظاهرات المجتمعية.

سوق األعمال من أجل مدينة مغذية: 
دعم و االستشارات

هيأت EdiCitNet مكان لسوق العرض و القيام 
بأعمال من أجل مدينة مغذية من خالل المشاركة 
ستكتسب فرص و أدوات فريدة من نوعها و ذلك 

 من اجل التخطيط ألفكار وتحقيقها وتطويرها.
 

ابحث عن الدعم على:

شارك يف حلول لمدينة مغذية
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