الملتقى االفتراضي العربي الثالث للجمعيات والمنظمات العربية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة
بعنوان  -:التنظيم العربي لمؤتمر األطراف  .. COPالتحضيرات وخبرة التنظيم
التاريخ 11 - :أ كتوبر 2022
برنامج المشاركات والمداخالت العلمية- :
عنوان

كلمة االفتتاح الرسمي
الوقت

المحور
تحضيرات

اسم الجمعية /

الدولة

مقدم

المسمى

العرض

الوظيفي

الجمعية المصرية

جمهورية مصر

د .خالد

المدير

تأثيرات التحول الي الطاقة المتجددة على التنوع البيولوجي:

لحماية الطبيعة

العربية

النوبي

التنفيذي

عالميا ومحليا

المنظمة
11:15-11:00

وجهوزية

عنوان العرض التقديمي  /المشاركة

جمهورية
مصر العربية
الستضافة
مؤتمر
األطراف (
COP27

11:30-11:15

مؤسسة مناخ أرضنا

جمهورية مصر

دكتور صابر

رئيس مجلس

للتنمية المستدامة

العربية

عثمان

أمناء
المنسق
األسبق التفاقية
تغير المناخ
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تغيير الوعي الجمعي للمواطنين بقضايا البيئة وتغير المناخ

11:45-11:30

جمعية النهضة

جمهورية مصر

دكتورة

استشاري

تعظيم االستفادة من المحاصيل االقتصادية البديلة المتحملة

للتنمية الزراعية

العربية

لمياء لطفي

الجمعية

للملوحة وتطوير مهارات المرأة الريفية لتحقيق االكتفاء الذاتي

للزراعة والنوع

وادارة المياه

االجتماعي
12:00-11:45

الشبكة العربية

جمهورية مصر

د .عماد

للبيئة والتنمية

العربية

الدين عدلي

التحالف المغربي من

المملكة

د .سعيد

المنسق

الخبرة في

أجل المناخ والتنمية

المغربية

شكري

الوطني للجنة

التحضير

المستدامة

12:15-12:00

لمؤتمر
األطراف /

12:30-12:15

تجارب من

التغيرات

استضافة المملكة المغربية ألعمال مؤتمر األطراف .. 26

المناخية

التنظيم وعوامل التميز

مركز تانسيفت

المملكة

م .يوسف

رئيس مجلس

الجهوي للتنمية

المغربية

الكمري

تانسيفت

دورات سابقة
وقادمة

المنسق العام

دور المجتمع المدني العربي والتحضير لقمة المناخ

للتنمية
12:45-12:30

برنامج األمم

دولة اإلمارات

د .ريدان

المنسق

المتحدة

العربية

السقاف

االقتصادي

المتحدة

المقيم لألمم
المتحدة في
دولة اإلمارات
العربية
المتحدة
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مؤتمر األطراف  -28الطموح والتوقعات

أبطال األمم المتحدة

جمهورية مصر

جمعيات و

13:00-12:45

منظمات

رفيعو المستوى

العربية

وتجارب

بشأن تغير المناخ

عربية

حملة ZEV
13:15-13:00

جمعية حماية البيئة

المواصالت صفرية الكربون

م .أحمد
سمير

تونس

والتنمية المستدامة

م .نجوى بو

رئيسة جمعية

راوي

حماية البيئة

– بنزرت

والتنمية

و المنسق الوطني

المستدامة

لرائد بتونس

والمنسق
الوطني لرائد
بتونس

13:30-13:15

الجمعية الليبية

الجماهيرية

سامي

رئيس الجمعية

للتغير المناخي

الليبية

المبروك

الليبية للتغير
المناخي

والتنمية المستدامة

والتنمية
13:45-13:30

التعريف بالجمعية  /المنظمة
مجاالت التركيز واالهتمام
المبادرات واألنشطة السنوية -إحصائيات
مدى ترابط الرؤية االستراتيجية مع أجندة التنمية المستدامة
2030

المستدامة
االئتالف المغربي من

المملكة

سعيد

المنسق

أبرز المبادرات  /المشاريع  /التقنيات المستخدمة

اجل المناخ و التنمية

المغربية

شكري

الوطني للجنة

إنجازات قادت للحصول على جوائز محلية ودولية

المستدامة

التغيرات
المناخية
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14:00-13:45

المرصد الوطني

جمهورية

للبيئة والتنمية

الجزائر

شيخ اميل

المستدامة

مدير المرصد

عالقات التعاون والشرا كة القائمة مع المنظمات والهيئات

الوطني للبيئة

ذات العالقة بالبيئة والتنمية المستدامة

والتنمية
المستدامة

14:15-14:00

جمعية عين البيئة

جمهورية مصر

أحمد

رئيس مجلس

بمصر

العربية

معوض

إدارة جمعية
عين البيئة
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مشاريع ومبادرات قادمة

