
 

 

 

 

 

 

ي  من جائحة كورونا
 
    COVID-19 برنامج المدن الرابطة حول التعاف

ي وحماية البيئة  فعالية االنطالق لمجموعة عمل التنوع البيولوج 

 

 2021  آب/ أغسطس 9: التاري    خ

 بتوقيت وسط أوروبا   13:00 -  11:00 الوقت: 

ية والعربية  اللغة:  ز  األلمانية واإلنجلي 

  cities.net/en/node/739-https://community.connective :المنصة 

 ثم  االنضمام إىل االجتماع(  م)يرجى  زيارة الرابط أعاله، حيث يمكنك
ً
 التسجيل أوال

 

 

كت   الموضو 
 عي وأهداف الفعالّيةالتر

 

ي وحماية البيئة، باإلضافة   تهدف فعالّية االنطالق ي مجموعة العمل المواضيعية "التنوع البيولوجى
ز فز إىل تعريف المشاركي 

ز عىل أفضل الممارسات من ألمانيا ولبنان حول نشر أنظمة اإلنذار المبكر لحرائق الغابات. هناك حاجة   إىل تقديم مثالي 
ق ز منطقة الشر ايدة باستمرار لتعزيز التعاون الالمركزي بي  ز األوسط وشمال إفريقيا وألمانيا فيما يخص نشر الممارسات   مي 
ي هذا المجال المواضيعي 

ز األقران  فز  .الجيدة واالستشارات بي 

 

ق األوسط وشمال إفريقيا من ثالثة تحديات رئيسية:   ي منطقة الشر
ي فز

ي موارد األراضز
، تعانز عىل المستوى اإلقليمي

ي إىل حرائق الغابات وإزالتها، و استخدام  الجفاف، والقحط المتكرر، والتصحر.  تعود األ 
سباب الرئيسية لتدهور األراضز

ق األوسط وشمال إفريقيا إىل حرائق   ي منطقة الشر
ي فز

التقنيات الزراعية غي  المالئمة، وما إىل ذلك. ويرجع تدهور األراضز
ي المناطق ا

لجبلية والنباتية. غالًبا ما تنشأ  الغابات، خاصة وأن إدارة الغابات ضعيفة، وأن التطورات السكنية تنتشر فز
ي، وعدم مراعاة البيئة وتغي  المناخ  .حرائق الغابات بسبب اإلهمال البشر

 

م من األقران، من  
ّ
م الذي أحرزته مكاتب إدارة الكوارث المحلية، وكذلك تعزيز التعل

ّ
إن هذه الفعالّية فرصة لعرض التقد

ي للقدرات المحلّية والوطن
ز اإلضافز ة الموجهة نحو الممارسة نقل الحلول  أجل التحسي  ّية. ستسهل مشاركة الخيى

ة، واستدامتها، وابتكارها
ّ
 .التطبيقية الفعال
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 :كما يىلي هي   أهداف الفعالية 

ي وحماية البيئة - ي مجال التنوع البيولوجى
ز فز يي  ز الحضز ز الممارسي  ي عمىلي بي 

 .بدء تبادل معرفز

ز التأهب للكوارث المتعلقة بحرائق  تسهيل التعلم من األقران فيما يخص  - أحدث التقنيات لزيادة المرونة وتحسي 
 .الغابات

 .تعزيز تطوير أفكار مشاري    ع ملموسة تتعلق بالوقاية من حرائق الغابات -

 

 

 

 

 

 لمحة عن المدن الرابطة   

وع المدن الرابطة    ز رابطة المدن   (Connective Cities)مشر ية المستدامة، هو ائتالف بي  مجتمع الممارسة الدوىلي للتنمية الحضز

ي عالم واحد. 
األلمانية والوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي والوكالة الخدمية للمجتمعات فز

ات   1 وع إىل تعزيز تبادل الخيى يهدف المشر

ي  البلدية و الوسط ب
ي مختلف المناطق فز

ية فز ي مجااللتمسية الحضز
ز فز ز العاملي  ة العملية وكذلك بي  ز العرض و السلب عىل الخيى ي 

ز النظراء،   ك، واالستشارات بي  ق األوسط وشمال افريقيا. تتيح أنشطة المدن الرابطة التعلم المشي  العالم ومن ضمنها منطقة الشر

ية المستدامة. وتطوير مشاري    ع مشاركة حول مواضيع التنمية ا   لحضز

نامج المتحدثي    الوقت )بتوقيت   الت 
 ألمانيا( 

 10:50-11:00 تسجيل الدخول  

ي  - المدن الرابطة 
المضيف التقنز ي الفحص  

 11:00-11:05 الفنز

 
 السيدة حنان هت  
 د. من  شعالن 

ق األوسط   ةمنسق شبكة المدن المتصلة لمنطقة الشر
 وشمال إفريقيا 

 
 كلمة ترحيب ومقدمة 

 كلمات ترحيب  •
ي  •  مقدمة لفريق عمل التنوع البيولوجى

ز  •  تقديم المشاركي 
 
 

11:20-11:05 

 
ي 
 السيد نزار هان 
 لبنان  - الحيوي مدير محمية الشوف للمحيط 

 
 :1عرض الممارسة الجيدة  

ي محمية   SBR تجربة
ي الوقاية من حرائق الغابات فز

فز
 الشوف للمحيط الحيوي 
 )تليها جلسة أسئلة وأجوبة( 

 

11:45-11:20 

 
 السيد هيلموت بيوك 
 قسم الغابات والبيئة 
ألمانيا  -غابات والية ساكسونيا السفىل   

 
 : 2عرض الممارسة الجيدة  

ي والية سكسونيا  النذار اإل نظام 
مبكر لحرائق الغابات فز

 السفىل 
 )تليها جلسة أسئلة وأجوبة( 

12:40-11:45 

 
 السيدة حنان هيى 
 د. منز شعالن 

 

 
ي قدًما والدعم من قبل 

 Connective Cities المضز
 مالحظات ختامية 

13:00-12:40 


