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 العربية (ناجحة من أجل جودة الحياة في المدينة  )تجاربسابع الملتقى االفتراضي ال

   2023فبراير   28 المناخية(المناخي والعدالة  )التغيربعنوان 

سم ا الوقت

 المتحدث

 الدولة المحاور الرئيسية المشاركةعنوان  المسمى الوظيفي

أ. حيدر  10:30-10:50   

 الكفيشي

 

 

مدن  استدامةرئيس منظمة 

منظمة  -خضراء ذكية 

بغداد   -مجتمع مدني 

 العراق

تحديات التغيرات المناخي 

مع واقع  المخطط الحضري 

 للمدن

 مقدمة عامة-

 المخطط الحصري-

 بغداد انموذجا-  مفاهيم تصميمية-

 

 العراق

د./ إيمان  10:50-11:10 

عبدالعظيم 

 عبدالرحمن

 

 

رئيس منتدى البيئة وتغير 

المناخ بشبكة العمل 

  العربيبالوطن  المناخي

البيئة وتغير  استشاري

 المناخ

 

العدالة المناخية العربية 

 COP27 &COP28 بين

 

 مفهوم ومبادئ العدالة المناخية-

 

والمحلى لدعم قضايا  العالمي المدنيالمجتمع -

مبادرة   –العدالة المناخية )مؤسسة ماري روبنسون 

  منصة الوسيط البيئي

 

 لتحقيق العدالة المناخية بين  العربي المناخيالعمل -

COP27 &COP28 

 

والمتوقع من قمة  المستضافمخرجات الدول -

 االمارات  –المناخ القادمة  ) مصر 

 مصر
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د/ محمد  11:10:11:30

عبدالرحمن 

 أبوكحلة

 

 

عضو هيئة تدريس بمنظمة 

 -االتحاد األوروبي

مدرس بكلية       اليونسكو

  جامعة األزهر -الهندسة

مدير وحدة التنمية 

المستدامة والتغير المناخى 

 بكلية الهندسة

مرونة المخططات 

االيكولوجية لمواجهة التغير 

 المناخى

 األيكولوجي العمرانيالتخطيط  عرض-

 المرنةالمدن -

على بعض محافظات مصر وفقا  المناخيآثار التغير -

 للطبيعة الجغرافية

 غرق الدلتا, ياه منسوب سطح الم ارتفاع-

 الحلول التخطيطية االيكولوجية-

 مصر

محمد  أ.د. 11:30-11:50

 أبوزهرة

 

 

الرئيس االقليمي لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا

المعهد العالمي الحتجاز 

 Globalالكربون وتخزينه 

CCS Institute 

  

 

التخلص من  الكربون ودور 

تقنيات احتجاز الكربون في 

 مكافحة تغير المناخ

 أهداف وتقنيات وسيناريوهات إزالة الكربون-

الوضع العالمي الحتجاز الكربون وتخزينه ، واتجاهات  -

 التكنولوجيا ونظرة عامة

 السوق واإلمكانات والتحديات CCSمحركات  -

 مصر

 علي د . احمد 11:50-12:10

 عمرو

 

 

فى إدارة  دكتوراهباحث 

واألزمات وشؤون  المخاطر

 التغيرات المناخية

 تعريف العدالة المناخية - العدالة التاريخية

 العدالة التاريخية  مبادئ-

 والعدالة المناخية  االجتماعيالنوع  -

 الدولية من العدالة المناخيةموقف االتفاقيات -

 

 مصر

د. يوسف  12:10-12:30

 مسلماني

 

مدير تنفيذي، لشركة ايكو 

لالستشارات الهندسية، فيننا 

استشاري وباحث -النمسا  –

تأثير التغير المناخي على 

شح المياه في المنطقة 

 العربية

األحداث المناخية القاسية وتأثيرها على التغيرات في -

 أنماط الدورة الميائية 

 –فيينا 

 النمسا
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في التغيرات المناخية وجودة  

 الهواء

التكيف مع التأثيرات المائية لتغير المناخ / المياه  -

 الذكية.  

تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر في جعل المياه  -

 العذبة مالحة. 

تأثير تغير المناخ إلى تفاقم اإلجهاد المائي / زيادة  -

 على المياه، وحتى الصراع. المنافسة

د. إيناس عبد  12:30-12:50

 الهادى أحمد

 

 

دكتور محاضر علم الحفريات 

-جامعة مطروح -والطبقات 

  مصر

 

التغيرات المناخية عبر -

العصور وتأثيراتها على 

التوقعات  (الحيويالتنوع 

 (المستقبلية

 

  االرضكوكب   التغيرات المناخية خالل حياة -

  التنوع الحيوى عبر العصور الجيولوجية -

  االنقراض انواعه وكيفيته -

 التأثيرات المستقبلية وخطة االنقراض الحالى-

 المناخ واالنقراض السادس-

 مصر

 حنان حموداد.  12:50-13:10

 

 

 

أستاذة علم االجتماع 

  واألنثروبولوجيا

متخصصة في أنثروبولوجيا 

باألنظمة الماء والموارد 

 الواحية والقروية

جامعة محمد الخامس 

 المغرب-الرباط

 

التغيرات المناخية والعنف -

اإليكولوجي بالمجاالت 

الواحات -الهشة بالمغرب

 نموذجا

 

 

 مظاهر التغيرات المناخية بالمغرب-

 السياسة البيئية بالمغرب -

 ما المقصود بالعنف اإليكولوجي -

األنظمة الواحية   من خالل نموذج  دراسة حالة -

 بالمغرب

تبعات االنتقال من التدبير االجتماعي والعرفي  -

للموارد المائية والطبيعية الى التدبير العصري 

 الُمَمكَنن للموارد المائية.

 المغرب
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صابر محمود  13:10-13:30

 عثمان أحمد

 

 

رئيس مجلس أمناء مؤسسة 

مناخ أرضنا للتنمية 

 المستدامة

بالمنشآت زيادة المرونة 

 تحقيق الصحية كأحد محاور

 العدالة المناخية

الفعاليات المتبادلة بين المنشآت الصحية والتغيرات -

 المناخية

كيفية الحد من االنبعاثات الكربونية بالمنشآت -

 الصحية

كيفية تقييم الهشاشة والتكيف مع التغيرات -

 المناخية بالمنشآت الصحية

البصمة الكربونية أهم نتائج دراسات تققيم -

والهشاشة والتكيف وزيادة مرونة المنشآت الصحية 

 بجمهورية مصر العربية

 مصر

محمد يوسف أ. 13:30-13:50

 محمد وادى

 

باحث في مرحلة دكتوراه 

 االقتصاد

أثر النمو االقتصادي على كل 

من رأس المال الطبيعي 

 والتنمية المستدامة

 

  ماهية رأس المال الطبيعي-

رأس المال الطبيعي والتنمية  النمو االقتصادي علىأثر -

  المستدامة

 حساب كلفة التدهور البيئي )أنموذج(-

 فلسطين

د. ندوه هالل  13:50-14:10

 جودة

 

 

محاضر جامعي بكلية االدارة 

  واالقتصاد جامعة البصرة

اثر التغيرات المناخية 

وانعكاساتها على االنتاجية 

العراق في   الزراعية للقمح 

 (2022-2008 للسنوات

 العراق -

 


