برنامج البرامج التوعوية لالحتفال باليوم العالمي للبيئة لعام 2022
 7-6يونيو 2022
التاريخ

الجهة

الوقت

العنوان

المتحدث

مركز البيئة للمدن العربية

11-11:05

كلمة االفتتاح

خالد محمد بدري

11:05-11:20

البعد البيئي ضمن أجندة  :2030أين نحن في المنطقة من تحقيق

مدير مركز البيئة للمدن العربية
 6يونيو
2022

جنى البابا

هذه األهداف وما هي أبرز التحديات والحلول
لجنة األمم المتحدة

مسؤولة في شؤون التنمية المستدامة

االقتصادية واالجتماعية

اإلسكوا

لغرب آسيا

11:20-11:35

اإلسكوا

االستدامة البيئية كمدخل لتعزيز قدرة المناطق الحضرية على

د .سكينة النصراوي

الصمود :الحلول الرقمية الذكية وتوطين أهداف التنمية

مديرة ملف التنمية الحضرية المستدامة في اإلسكوا

المستدامة
11:35-11:50

إدارة الشؤون االقتصادية

11:50-12:05

كفاءة الطاقة في المدن العربية كمدخل لتحقيق الهدف  7من

راضية سداوي

أهداف التنمية المستدامة :تسريع االستثمار في كفاءة الطاقة في

رئيس قسم الطاقة

المباني القائمة

اإلسكوا

مقدمة لدليل استدامة األصول

مشاركة مباشرة من االء الحراكي

واالجتماعية التابعة لألمم

مستشار االتصال والتواصل لمنطقة الشرق األوسط

المتحدة

وشمال إفريقيا
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فريق إدارة أصول البنية التحتية
مكتب تمويل التنمية المستدامة

UN – DESA Team
12:05-12:55

عرض دليل الحكومات المحلية و الوطنية في أداة أصول البنية

سامي عريقات

التحتية للتنمية المستدامة
مسئول التنمية المستدامة  -شعبة أهداف التنمية
المستدامة
12:55- 1:25

حول مؤتمر األطراف COP28

1:25-1:45

التوعية بالقمر االصطناعي البيئي DMSAT1

11:00- 11:10

كلمة افتتاحية

د .ريدان عبدالعزيز السقاف
منسق تنمية  /اقتصادي
مكتب المنسق المقيم
االمارات العربية المتحدة

بلدية دبي
7

المنتدى العربي للمدن

يونيو

الذكية

2022

السيدة عالية العتوم
ضابط توعية بيئية أول
السيدة م .سميرة الدحيات
مدير عام المنتدى العربي للمدن الذكية

-

11:10-12:12

الطبيعة ،المكان واالبتكار لمدن مرنة للتغير المناخي

وزارة البيئة  -ليبيا

12:10-2:10

إعداد التقارير البيئية باستخدام بيانات األقمار الصناعية

د.ندين البيطار
مستشار تنمية عمراني ،مستدامة والتحول الحضري
د .مباركة الغرياني
باحثة في ادارة الموارد المائية والبيئة ،محلل بيانات
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
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مركز البيئة للمدن العربية

2:10-2:40

برنامج العلم األزرق – األهداف ومنهجية التطبيق

معاذ الصواف
منسق متعاون لبرامج التوعية
مركز البيئة للمدن العربية
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