
      
 

 

 

 ، السيدات والسادة الصحفيون واإلعالميون الكرام

يسر منتدى القاهرة المناخي بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمصر دعوة حضراتكم لحضور  
  ٢ يوم"  " معا إلى عالم أخضر تحت عنوان:  مهرجان بيئي لفئة الشباب لمدة يوم واحد

  ٬الفرنسية وقالحقشارع مدرسة  ١مقر المعهد الفرنسي المصري ،في  ٢٠٢٢سبتمبر 
المقرر أن تبدأ الفعالية بالجولة اإلرشادية والتبادل ما بين   ومن .المنيرة السيدة زينب القاهرة

الحدث بالموسيقى الحية التي يمكن   ويختتم ١٦:٠٠ الساعةتمام الطالب والعارضين في  
  بها. االستمتاع للجمهور العام وأولياء األمور

الشباب فئة من فئات المجتمع األساسية سواء من أجل التحضير لمؤتمر األطراف  يمثل  
 .أكثر إستدامهلرفع مستوى الوعي البيئي من أجل مستقبل  أو  للمناخ في شرم الشيخ

"معا إلى عالم أخضر" ( الحدث البيئيCCTلمناخي )اذلك ينظم منتدى القاهرة  في ضوء و 
مع المعهد الفرنسي في مصر وبدعم من السفارتين لهذه الفئة المهمة وذلك بالتعاون  
 األلمانية والفرنسية في القاهرة.

ل  عاًما حو ١٥و  ١٠ تثقيف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  هو  الحدثالهدف من  
الصديقة للبيئة. ومن خالل هذا  حتى العادات و الخاصه به العلوم من أولتغير المناخ،  

الحدث، ستعرض عشر منظمات أهلية تعمل في مجال البيئة والتغير المناخي نماذج  
إحداث التغيير ورفع مستوى الوعي. وسوف تعقد كذلك ورش   إلى   التي تهدفألعمالها 

 القادم.   COP 27 عمل لتدريب وتشجيع جيل الشباب على مفاوضات مؤتمر المناخ 

 األهلية المشاركة هي:  المنظمات 

 • دايمة

 • يوثينك جرين 

 • بانالستيك 

 جرينيش • 

 • شجرها

 ؤ للتنميه تكاف مؤسسة•

 إنفنتي • 

 



      

 

 األثر لنا  – BEC • مجاورة |

 مواصلة القاهرة • 

 • مؤسسة بناء

ويسمح بالمشاركة في الحدث للطالب من جميع المدارس، ويتم التسجيل   
   https://forms.gle/QWrDVuQ1U7UShU3T9 عبر

لمزيد من  ل و  وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا يرجى متابعة حسابات المنتدي عبر 
فيسبوك:  المعلومات يرجى زيارة موقعنا على 

https://www.facebook.com/CairoClimateTalks/  

المهتمين بحضور الحدث    السيدات والسادة الصحفيينيسرنا تنظم جوالت ارشادية من اجل  
للمنتدى عن طريق اإليميل  ولذلك يرجى المنسق اإلعالمي  بالتواصل مع   تأكيد الحضور 

  abdulbarzahran@gmail.com 

 

 نبذة عن منتدى القاهرة المناخي: 
  
خلق    إلي هدفالمناخي هو عبارة عن سلسلة من الفعاليات الشهرية التي ت  منتدى القاهرة 

آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين صانعي القرار السياسي 
  مبادرة منتدىالمجتمع المدني. وقد أطلقت  لكذكومجتمع األعمال والمجتمع العلمي و 

بالتعاون بين السفارة األلمانية ووزارة الدولة المصرية   ٢٠١١نوفمبر   فيالقاهرة المناخي 
هيئة األلمانية للتبادل العلمي والوكالة األلمانية للتعاون  الئة وجهاز شئون البيئة و لشئون البي

. للمزيد من المعلومات نرجو زيارة موقعنا:الدولي     

www.cairoclimatetalks.net 

   او تابعونا على الفيس بوك

   www.facebook.com/cairoclimatetalks 

  نتطلع لحضوركم الفعالية!

  والتحية خالص الشكر

  عبد البر زهران

 للمنتدى المنسق اإلعالمي
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