
 

 

 يـــــــــــــــــان صحفــــــــــــــــــــــــبي

= = = = = = = = = = = = = = = = = 

 مستدامة"مدن  نحو "حدث 

د تنظيمه في شرم الشيخ، يسعد المعه( الذي سيتم COP 27قبل عدة أشهر من المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية )

مارس، الساعة  25مستدامة" من الجمعة نحو مدن " في حدثدعوتكم للمشاركة الفرنسي في مصر ومعهد السيداج 

 مساء، بالمنيرة.  5مارس، الساعة  27، إلى األحد 12.00

 

 2022مبادرة لعام  22: المنتدى

ليومية ردود ملموسة للتحديات ا وفي الوقت نفسه طرح في مدن المنطقةالتحديات البيئية  موضوعحول نقاشا  الحدثقترح ي

مؤسسة مصرية وإقليمية، من خالل أماكن  22ستعرض مارس،  25للمواطن في مواجهة التغيرات المناخية. منذ الجمعة 

 لمنطقة. باعرض مخصصة لكل منها، التزاماتها لصالح البيئة. وسيعكف المنتدى على وضع شبكة من الفاعلين الخضر 

وسيعقب المنتدى، الذي سيفتتحه سفير فرنسا في مصر، السيد/ مارك باريتي، ووزيرة البيئة، د. ياسمين فؤاد، واليوتيوبر 

(، منهم السيد/ محمد نصر، COP27"الدحيح"، مائدة مستديرة تجمع بين شخصيات رفيعة معنية بمؤتمر التغيرات المناخية )

( ود. رانيا هدية، مديرة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية COP27 المناخ لقمة الـد. محمود محيي الدين )رائد و

 في مصر. 

 المؤتمر الدولي: "في مواجهة التغيرات المناخية، نحو مدن مستدامة"

مارس، سيتناول مؤتمر دولي بصورة دقيقة أبحاثاً مؤخرة، إقليمية ودولية،  27و 26وبالتوازي وفي يومي السبت واألحد 

الجفاف والطقس المتقلب والفياضات والجزر العمرانية -لمظاهر التغيرات المناخية وأثارها في المناطق العمرانيةمخصصة 

سيف اإلسالم أحد محرري  AKM، بعرض من تقديم د. 9.00لسبت، الساعة الحارة. وسيفتح المؤتمر أعماله صباح يوم ا

والذي سيعقبه موائد مستديرة ستجمع بين  (GIECمجموعة الخبراء الحكوميين حول تطورات المناخ ) أخر تقرير صادر من

 ة في المدن. عدد من األساتذة الجامعيين ومسئولي مؤسسات دولية معنيين بالمسائل المتعلقة بالتغيرات المناخي

دامة" األلماني للمدن المست-"الشهر الفرنسي في إطاريأتي حدث "نحو مدن مستدامة، الذي يشارك في تنظيمه مركز السيداج، 

وهو يقدم  Goethe-Instituteومعهد جوته  Friedrich Ebertبالتعاون مع مؤسسة  2022الذي تم إطالقه في مارس 

 العديد من الفاعليات المتعلقة بالمسائل البيئية في القاهرة واإلسكندرية. 

 المشاركة:  22المؤسسات الـ

 AESVT )المغرب( 

 )بانالستيك )مصر 

 Button up  )مصر( 

 Envirofest Tunisia  )تونس( 

 EGG  )مصر( 

  جرينشGreenish )مصر( 

  كنداكاKendaka )مصر( 

 Live Love  )لبنان( 

 )مجاروة )مصر 

 Nature Conservation Egypt  )مصر( 

 م حبيبة )مصر(مؤسسة أ 



 

 Solar Solution  )مصر( 

 Sustainable Fashion Alliance MENA  )مصر( 

 )تبديل )مصر 

  )مؤسسة تكافؤ )مصر 

 )تكوين )مصر 

 Tunisie Recyclage – Soli & Green ()تونس 

 Reform Studio  )مصر( 

 You Think Green  )مصر( 

 Youth Loves Egypt  )مصر( 

 VeryNile )مصر( 

 Yolda Initiative  )تركيا( 

 )مؤسسة زبالين )مصر 

Version-content/uploads/2022/03/FVD_AGENDA-https://www.ifegypte.com/wp-البرنامج: 

 AR_VF.pdf 

https://www.ifegypte.com/wp-content/uploads/2022/03/FVD_AGENDA-Version-AR_VF.pdf
https://www.ifegypte.com/wp-content/uploads/2022/03/FVD_AGENDA-Version-AR_VF.pdf

