تجارب ناجحة من أجل جودة الحياة في المدينة العربية
بتنظيم مشترك بين مركز البيئة للمدن العربية والشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائ ـ ـد) وشبكة العمل المناخي بالوطن
العربي

يعقد الملتقى العربي الرابع للخبراء العرب
بعنوان - :الطاقة ومستقبل التنمية
بتاريخ 27 :أبريل 2022

الوقت 11 :صباحا بتوقيت دبي

المداخالت العلمية
الوقت

المحاور الرئيسية

عنوان الورقة

مقدم ورقة العمل

• االثار المتوقعة لتغير المناخ على المنطقة العربية

خبير الطاقة عضو مجلس

ومحيطها اإلقليمي
•
آفاق التحول في نظم الطاقة،

11:00-11:20

استدامة التنمية في المنطقة
العربية

امناء المنتدى المصري

التحول العالمي لنظم الطاقة “المنطلق ،العناصر

للتنمية المستدامة ومدير

والتأثيرات"
•
•

تقنيات التحول في نظم الطاقة ،استدامة التنمية في

سعادة د /.أنهار

مصر والمنطقة العربية

إبراهيم حجازي

التحول في نظم الطاقة في إطار االستراتيجيات

قطاع التنمية المستدامة،
نائب األمين التنفيذي

مصر

"االسبق" للجنة األمم
المتحدة االقتصادية

والخطط الوطنية للطاقة
•

المسمى الوظيفي

الدولة

واالجتماعية لغرب اسيا

السياسات واالجراءات التنظيمية الالزمة ليحقق

"اإلسكوا"

التحول في نظم الطاقة
• طبيعة الوظائف المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة فرصة
11:20-11:40

لتحقيق العدالة الوظيفية
والتنمية المجتمعية

• تحقيق التوازن بين العمالة المدربة وذات الخبرة
والعمالة الغير مدربة
• الطريق نحو مشاركة المرأة بنسبة  % 50من وظائف

سعادة د /.منيف
بركات

مدير عام solararabic UG

ألمانيا

الطاقة المتجددة
11:40-12:00

الطاقة المتجددة في العراق • الطاقة المتجددة في العراق الواقع والتحديات

سعادة م /.محمد

• الفرص الواعدة

شاكر

الفرص والتحديات

رئيس مركز بغداد للطاقة
المتجددة واالستدامة

العراق

12:00-12:20

استشراف المستقبل في
عالم الفولكا

• لماذا استشراف المستقبل
• عالم الفوكا
• التحديات والفرص من استشراف المستقبل

سعادة د / .صالح
سليم الحموري

خبير التدريب والتطوير
كلية محمد بن راشد لإلدارة

اإلمارات

الحكومية

• االنتقال نحو الطاقة المتجددة :الفرص والتحديات
التجربة المغربية في دور
12:20-12:40

الحكومات المحلية في
التدبير الطاقي المستدام

• سياسات االنتقال نحو الطاقة المتجددة في العالم
العربي
• التدبير الطاقي المستدام في المدن

سعادة د .عبد العالي
دقينة

عضو هيئة الخبراء  -النادي
المغربي للبيئة والتنمية في

المغرب

التنمية المستدامة

• خاتمة
• مفهوم الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة؛
• مصادر الطاقات المتجددة؛
الطاقات المتجددة ودورها
12:40-1:00

في تحقيق التنمية
المستدامة

• دور الطاقات المتجددة في تحقيق اهداف التنمية
المستدامة؛
• البعد االقتصادي

سعادة م .سامي
حسين المبروك

• البعد االجتماعي

النائب األول لرئيس شبكة
العمل المناخي بالعالم
العربي

ليبيا

• البعد البيئي
• التحول الى الطاقات الخضراء
• سبب تسمية السد األخضر
1:00-1:20

السد االخضر مصدر

• خصائص السد األخضر

للتنمية المستدامة

• أهداف انشاء السد األخضر

سعادة د .قايد يوسف
مهدي شريف

األمين العام لشبكة العمل
المناخي بالعالم العربي

الجزائر

• فوائد وجود السد األخضر
1:20-1:40

تحديات وفرص االستدامة

سعادة د .كريم

والمرونة في المدن العربية

الجندي

استشاري االستدامة عمرانية
والمناخ ومؤسس مبادرة
كربون

بريطانيا

تخضير المباني العامة:
1:40-2:00

نموذج محلي للطاقة

•

المشروع وأسباب تنفيذه

البديلة

•

أنشطة المشروع وأماكن التنفيذ

•

التأثيرات البيئية واالقتصادية للمشروع

•

الدروس المستفادة والدعم لفكرته ()Synergies

نظم الحماية في

2:00-2:20

• مقدمة عن األردن
سعادة م .زياد جبر
العالونة

رئيس جمعية األرض واالنسان

األردن

لدعم التنمية

• نظم الحماية في المجتمعات النائية والمهمشة من

المجتمعات النائية

الهشاشة االجتماعية الناتجة عن التغير المناخي في

والمهمشة من الهشاشة

المنطقة العربية

االجتماعية الناتجة عن

• استكشاف أشكال الهشاشة وأسبابها

التغير المناخي في المنطقة

• رصد الظواهر المسببة للهشاشة في المدينة العربية

العربية

• وضع الحلول والسياسات التي ستحد من مخاطر

خبير البيئة
سعادة  /مالك أبو
الفيالت

EuroMed Alliances for
Consultancies and

فلسطين

Capacity Development

التغيير
أجندة التنمية المستدامة
2:20-2:40

أستاذ التعليم العالي  /باحث

• مشروع استبدال األفرنة التقليدية بقرية صناعة

واالنتقال الطاقي

الفخار بمرا كش واثاره على الوضع السوسيو-
اقتصادي والبيئي

سعادة د .يوسف

مركز التنمية لجهة تانسيفت/

الكمري

شبكة العمل المناخي بالعالم
العربي

• تجربة مركز التنمية لجهة تانسيفت -مرا كش
التحديات الرئيسة التي
2:40-3:00

تواجه احراز تقدم في مجال

•

الخليج والطاقة المستدامة

الطاقة المستدامة في

•

التحديات والحلول

المنطقة العربية

المغرب

سعادة م .سعاد
الحسين

رئيس مجلس إدارة الجمعية
الكويتية للطاقة المستدامة

الكويت

