وزارة البيئة

جهاز شئون البيئة

حلقة العمل لرفع الوعي بالتغريات املناخية للصحفيني واإلعالميني

برنامج األمم املتحدة اإلمنائى

 18 – 16مارس  -2020العني السخنة

مشروع اإلبالغ الوطىن الرابع ملصر

جـــــــــدول األعمـــــــــال
اليوم األول :االثنني  16مارس 2020

التوقيت

احملتوى

9:30- 9:00
10:00- 9:30

11:30 - 10:00

التسجيل

وزيرة البيئة

د /مسري طنطاوي

مقدمة عن التغريات املناخية وتقارير البالغات الوطنية

مدير مشروع اإلبالغ الوطني الرابع

اسرتاحة شاي
د/محد اهلل زيدان

مستقبل التنوع البيولوجي بعد مؤمتر شرم الشيخ

15:00- 14:30
17:30- 15:00

د /يامسني فؤاد (يؤكد)

كلمة االفتتاح والرتحيب باملشاركني

12:00- 11:30
14:30- 12:00

احملاضر/املتحدث

مستشار وزيرة البيئة

اسرتاحة شاي
العالقة بني التغريات املناخية والتنوع البيولوجي

د /مصطفى فودة
مستشار وزيرة البيئة

وزارة البيئة

جهاز شئون البيئة

حلقة العمل لرفع الوعي بالتغريات املناخية للصحفيني واإلعالميني

برنامج األمم املتحدة اإلمنائى

 18 – 16مارس  -2020العني السخنة

مشروع اإلبالغ الوطىن الرابع ملصر

اليوم الثاني :الثالثاء  17مارس 2020

التوقيت
11:300- 9:00

احملاضر/املتحدث

احملتوى

م /شريف عبد الرحيم

البناء املؤسسي واجلهود الوطنية للتعامل مع التغريات املناخية

12:00- 11:30

رئيس اإلدارة املركزية للتغريات املناخية

اسرتاحة شاي

13:30 - 12:00

دور األرصاد اجلوية يف التعامل مع قضية التغريات املناخية – دراسة حالة عن مصر

14:30 - 13:30

البعد البيئي يف اسرتاتيجية التنمية املستدامة

15:00- 14:30
17:30 - 15:00

د /جمدي عبد الوهاب
أستاذ األرصاد اجلوية – علوم القاهرة وخبري التغريات املناخية

د/حسني اباظة
مستشار وزيرة البيئة

اسرتاحة شاي
مستقبل الطاقات املتجددة يف مصر ودورها يف مواجهة التغريات املناخية

د /ماهر عزيز
خبري الطاقة والتغريات املناخية

وزارة البيئة

جهاز شئون البيئة

حلقة العمل لرفع الوعي بالتغريات املناخية للصحفيني واإلعالميني

برنامج األمم املتحدة اإلمنائى

 18 – 16مارس  -2020العني السخنة

مشروع اإلبالغ الوطىن الرابع ملصر

اليوم الثالث :االربعاء  18مارس 2020
التوقيت

11:300- 9:00

احملاضر/املتحدث

احملتوى
التغريات املناخية وعالقتها بارتفاع معدالت املخاطر والكوارث والظروف املناخية واجراءات
التكيف بها

12:00 - 11:30

د/امين فريد أبو حديد
وزير الزراعة األسبق وخبري التغريات املناخية

اسرتاحة شاي

13:00 - 12:00

اجلهود الوطنية للتعامل مع قضية تدوير املخلفات والقضاء على السحابة السوداء

14:00 - 13:00

دور اإلعالم فى خدمة قضايا البيئة

أ/حممود البسيوني
مدير إدارة البحوث والدراسات والتطوير – وزارة البيئة

أ /خالد مبارك
رئيس مجعية كتاب البيئة املصرية

14:30- 14:00

اسرتاحة شاي

15:00- 14:30

عرض توصيات حلقة العمل واخلتام

