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 العربية(من أجل جودة الحياة في المدينة  )تجارب السادس للخبراء العرب االفتراضيأجندة الملتقى العربي 

 بعنوان )مدينة عربية خالية من الكربون(

2022ديسمبر  6التاريخ   

صباحا بتوقيت اإلمارات 11التوقيت   

 

الدولة / 

 المدينة

 الوقت عنوان الورقة  المحاور الرئيسية  مقدم ورقة العمل المسمى الوظيفي 

 

 –اإلمارات 

 دبي 

Lead Architect 

الجامعة األمريكية 

 في الشارقة 

 .أنظمة إنتاج المياه  ميساء جرجوس

  وإعادة معالجة مياه الصرف الصحي

 تدويرها

 طرق الحفاظ على المياه 

إلدارة المستدامة للمياه في التخطيط العمراني ا

 الساحلي في أبو ظبي

 دراسة حالة لمنطقة جنوب المصفح البيئية 

11:00-11:20 

الكرك -األردن  المدير التنفيذي  

 لبلدية الكرك الكبرى

رك البيئي لبلدية الك االستراتيجي التوجه  ساجده عقل الرهايفة

 الكبرى

  عضوية بلدية الكرك الكبرى بمجلس

و  المتجددةالعمداء العالمي للطاقة 

المترتبة على  االلتزاماتتغيير المناخ و 

  العضوية

ممارسات فضلى لتطبيق منهجية الترابط بين المياه 

و الغذاء الطاقةو  

 

  بمنطقة بلدية الكرك الكبرى

11:20-11:40 
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 المترابطة الخضرااالقتصاد عرض لمشاريع 

NEXUS   ضمن منطقة بلدية الكرك الخضراء 

كاديمي فلسطين   – باحث أ

مسجل في برنامج 

 الدكتوراة 

الهدر الغذائي  ماهية-الغذائيمشكلة الهدر    محمد يوسف محمد وادى

  واآلثار االقتصادية لها

 

  أثر الهدر الغذائي على التنمية االقتصادية

من الهدر الغذائي في  االستفادةوآليات 

 تحقيق التنمية االقتصادية 

 

 رؤية االقتصاد اإلسالمي في الهدر الغذائي 

الهدر الغذائي وتأثيره على التنمية المستدامة مع 

  اإلسالمي لالقتصادرؤية 

11:40-12:10 

باحث دراسات بيئية  مصر

وخبير نظم 

معلومات جغرافية 

–  

رئيس منتدى البيئة  

 –وتغير المناخ 

شبكة العمل 

بالوطن  المناخي

،  CANWالعربى

،والشبكة الدولية 

للقضاء على 

الملوثات الثابتة  

IPEN  

الهيئة العامة 

 العمرانيللتخطيط 

د. إيمان عبدالعظيم 

 عبدالرحمن أحمد

 ضة الكربون  مدينة بدون /أو منخف 

  نمط الحياة الثقافية المؤثر على البيئة 

  مستقبل مدن المستدامة منخفض

 االنبعاثات

 12:30-12:10 مدينة العلمين الجديدة
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 -تركيا 

 اسطنبول

 مدير تنفيذي

منظمة المهندسين 

لالعمار و  السوريين

 تركيا -التنمية 

أهمية تحويل النفايات الصلبة المنزلية   عبد هللا صغير

 الى محسنات للتربة.

 

  تجربة منظمة المهندسين السوريين

و التنمية في تحويل النفايات  لإلعمار

 الصلبة الى كومبوست / محسنات للتربة.

 

  القبول/ الرفض االجتماعي لعملية

لمنزلية الى تحويل النفايات الصلبة ا

 كومبوست

تحويل النفايات الصلبة المنزلية الى محسنات 

 / دراسة حالة شمال سوريا للتربة

12:30-12:50 

 مصر/

 المنوفية

مدرس التصميم 

المعمارى وتاريخ 

ونظريات العمارة 

  جامعة المنوفية

  جودة الحياة العمرانية   احمد سعيد عبدهللا عامر

  التنمية المستدامة  

  الفراغات المفتوحة  

الفراغات المفتوحة كمدخل لالرتقاء العمرانى بالمدن 

  القائمة

 

12:50-13:10 

Lagos  KatexPower 

CEO 

 Onyekachi Nwafor Global trend on smart city 

A people-centric approach to smart city 

 

Role of governments-Smart governance 

 االتجاه العالمي للمدينة الذكية 

 نهج يركز على الناس في المدينة الذكية 

 

  الحوكمة الذكية -دور الحكومات 

Future Greentech Cities: Beyond aesthetics 

and shiny tech 

مدن التكنولوجيا الخضراء المستقبلية: ما وراء 

 الجماليات والتكنولوجيا الالمعة

13:10-13:30 

 أستاذ محاضر الجزائر

جامعة 

 القسطنطينية

عالقة التمدد المجالي للمدن   بالصحة والسالمة  مقدمة وإشكالية )األهمية واألهداف( عمار مبروكي

 البيئية

 دراسة حالة الجزائر -

13:30-13:50 
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* طرق رسكلة النفايات الحضرية وتأثيرها على 

 الجانب االيكولوجي الحيوي

وتحويلها *المأمول من تثمين النفايات الحضرية  

 طاقة في المدن العربية

الواليات 

 المتحدة 

بوسطن ، 

ماساتشوست

 س

مدير البحث 

 Lautec والتطوير

 

 

رامي خالد زكريا العادلي  -أ 

 إمام

ودورها في توليد الطاقة الطاقة الشمسية المركزة 

 المتجددة في الشرق األوسط

  

فكرة استخدام الرمل كناقل للحرارة و كوسيط  -

 تخزين للتطبيقات الحرارية الشمسية

  

منهجية البحث الذي قمت به في الواليات المتحدة  -

 .والنتائج

 تطوير مبادل حراري مباشر

 لبرج حراري شمسي باستخدام الجسيمات

 

13:50-14:10 

 المغرب

 -الرباط

 استاذة جامعية

تخصص 

االنثروبولوجيا 

 والسوسيولوجيا

متخصصة في 

انثروبولوجيا الماء 

والموارد بالمجاالت 

 الواحية بالمغرب

جامعة محمد 

 الخامس الرباط

حنان حموداد.    الى و االستقاللمسار السياسة المائية بالمغرب منذ  

 اليوم

 بالمغرب ازمة الماء -

لتدبير قطاع وملف الماء  الوطنيةاالستراتيجية  -

 والموارد

دور البحث العلمي في تشخيص وتقييم  -

 واستشراف الوضع المائي والبيئي بالمغرب

استراتيجية المغرب الُمستدامة في تدبير أزمة الماء، 

 مالحظات استشرافية متقاطعة.

14:10-14:30 

 /الجزائر 

 البليدة

مديرة دار المرافقة 

 واالدماج

  االقتصاد األخضر بالجزائر فهيمة دوة

  بالطاقات المتجددة بالجزائراالهتمام  -

 14:50-14:30 واقع االقتصاد األخضر بالجزائر
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وزارة التكوين 

 والتعليم المهنيين

 بعض المشاريع والمؤسسات الجزائرية الخضراء -

 

 

 


