
منتدى المبادرات المستدامة
و

المؤتمر الدولي

“استدامة المدينة في مواجهة التغير المناخي”   

25، 26، 27 مارس 2022
المعهد الفرنسي بمصر

نـحــو مـدن مســـتدامـة



بــات مــن اآلن التغيــر المناخــي أمــًرا معتــرف بــه مــن قبــل المجتمــع العلمــي الدولــي بأســره ومعظــم الــدول وصنــاع القــرار فــي العالــم، 
وذلــك لضخامــة التحديــات التــي تعتــري كوكبنــا، إذا مــا بدأنــا باالحتبــاس الحــراري. غيــر أن هــذا الجانــب بمفــرده ال يكفــي إليجــاز مجمــل 

التحديات الســريعة والمتشــابكة، والناتجة عن النشــاط البشــري والمؤثرة في البشــرية في آن.

المــدن  حــول  األخــرى  والمؤتمــرات  المدينــة”  فــي  الحضريــة  المواطنــة  “عــن  بعنــوان  المنعقــد  األخيــر  الســمينار  ســياق  وفــي 
المســتدامة، تتنــاول النســخة الخامســة بالبحــث جــزءًا مــن هــذه التحديــات المناخيــة لتقديــم األفــكار حــول ظواهرهــا فــي مــدن 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وذلــك فــي الوقــت الــذي ستســتضيف فيــه مصــر مؤتمــر األطــراف التفاقيــة األمــم 

الجــاري 2022.  العــام  المنــاخ خــال  المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر 

وســتضم “نحــو مــدن مســتدامة” التــي ســتنعقد فــي القاهــرة أيــام 25، 26، 27 مــارس 2022 األبحــاث الوطنيــة والدوليــة القائمــة 
علــى تحديــات التغيــر المناخــي مــع إبــراز مبــادرات المجتمــع المدنــي المصــري واإلقليمــي. وترتكــز “ نحــو مــدن مســتدامة 2022” فــي 
جوهرهــا علــى عنصريــن هيكلييــن: منتــدى المدينــة المســتدامة ومؤتمــر “المراحــل االنتقاليــة للمــدن فــي مواجهــة التغيــر المناخــي”. 
وتهــدف هــذه األيــام التــي ســتناقش التجــارب المتنوعــة واألنشــطة الرقميــة والمبــادالت الحواريــة بيــن التخصصــات المختلفــة 

إلــى الترويــج إلقامــة شــبكة تضــم األطــراف الفاعلــة المختلفــة المعنيــة بإيجــاد حلــول للتغيــر المناخــي والتمــدد الحضــري المتزايــد.

انضــم هــذا العــام كل مــن مركــز الدراســات والوثائــق االقتصاديــة والقانونيــة واالجتماعيــة )CEDEJ( والمعهــد الفرنســي 
بمصــر )IFE( إلــى مؤسســة فريدريــش ايبــرت ســتيفتانج )FES( الســتعراض األفــكار وتقديــم المقترحــات. هــذا، وســوف 
 )FES( يعقــب المؤتمــر المنعقــد ليوميــن بالقاهــرة، مؤتمــر ثــان تحــت إشــراف مؤسســة فريدريــش ايبــرت ســتيفتانج
بمكتبــة اإلســكندرية. وينــدرج هــذان المؤتمــران فــي فعاليــات الشــهر الفرنســي األلمانــي حــول المدينــة المســتدامة فــي 

مــارس 2022. 
ايبــرت  فريدريــش  مؤسســة  نظمتهــا  التــي   Urban Lab الحضــري  المختبــر  بينهــا  مــن  فعاليــات  الشــهر  هــذا  ويضــم 
ســتيفتانج باإلســكندرية ويــوم 8 مــارس المخصــص لطــرح هــذه القضايــا، وفعاليــات اإلســكندرية بالتعــاون مــع بســاريا 

ومعهــد جوتــة و”نحــو مــدن مســتدامة” بالقاهــرة ومؤتمــر فريدريــش ايبــرت ســتيفتانج فــي نهايــة مــارس. 
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فيمــا يتعلــق بالتدهــور البيئــي، ســوف يتــم بحــث ثاثــة عناصــر مترابطــة، قامــت األبحــاث اإلقليميــة والدوليــة األخيــرة 
ببحثهــا وتحليلهــا بدقــة:

1- االضطــراب المناخــي وعواقبــه المأســاوية فــي أغلــب األحيــان، مــن جفــاف، وأحــوال مناخيــة متطرفــة، وفيضانــات، 
وجــزر حراريــة حضريــة،

2- األنثروبوســين أي مجمــل التحــوالت البيئيــة المتولــدة عــن مجمــوع األنشــطة البشــرية والتنميــة الجامحــة: األنشــطة 
االســتخراجية، أنثروبايــزم األراضــي، التمــدد الحضــري، انهيــار التنــوع البيولوجــي،

3- تلــوث الهــواء والميــاه والتربــة، وأيضــًا انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري والتــي تشــكل علــى المــدى القصيــر توليفــة 
ضــارة بالصحــة تعكســها الجائحــة األخيــرة.

وممــا ال شــك فيــه، أن المناطــق الحضريــة هــي فــي آن المســؤول األول عــن هــذا التدميــر النظامــي، بــل وأيًضــا هــي مــن 
بيــن أولــى األماكــن المتضــررة. ومــن حيــث كونهــا المنتــج األول لغــازات االحتبــاس الحــراري والمناطــق األكثــر تلوًثــا، فــإن 

المــدن الكبــرى هــي أيًضــا األماكــن التــي يتجلــى فيهــا الوعــي البيئــي فــي أقــوى صــوره.

وبنــاًء علــى مــا تقــدم، تلــوح فــي األفــق ثاثــة تحــوالت كبــرى، منهــا مــا يشــارك فــي حلــول ســطحية مــن دون إعــادة النظــر 
فــي محــركات التمــدد الحضــري أو االعتمــاد علــى المركبــات، وأيضــًا اإلجابــات الراميــة إلــى إيجــاد حلــول فنيــة، ال ســيما مــن 
خــال خفــض البصمــة الكربونيــة عبــر تعزيــز طاقــات غيــر أحفوريــة أخــرى. وأخيــرا، ســيتناول المؤتمــر اإلجابــات الســاعية إلــى 
قيــاس وتقييــم ومشــاركة الشــعوب والشــركات فــي التغييــر الجــذري ألنمــاط اإلنتــاج واالســتهاك: وهنــا يتطــرق الحديــث 

إلــى المــدن “فــي طــور االنتقــال”.

وتجــدر اإلشــارة إلــى تأثــر مــدن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بشــكل خــاص بتحديــات التدهــور البيئــي. حيــث 
أن بعــض هــذه البلــدان مهــدد علــى المــدى القصيــر بانهيــار كائنــات حيــة جــّراء الحــرارة اآلخــذة فــي االرتفــاع، خاصــًة فــي 
األحيــاء األكثــر كثافــة، وُشــح الميــاه، بــل وأيًضــا الفياضانــات والتلــوث الكبيــر الــذي يعــرض حيــاة ماييــن قاطنــي المــدن 
ا، باإلضافــة إلــى الضغــط علــى مــوارد قيمــة. وهنــا،  للخطــر. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يتزايــد االعتمــاد علــى المركبــات ســنوّيً
يتعيــن تقديــم بيــان كشــفي مــع المجتمــع العلمــي، ويأتــي هــذا المؤتمــر ليضــع بعــض أوتــاده، حيــث سيشــجع علــى عقــد 

نقاشــات مــع مواطنيــن وخبــراء وســيقيم حــوارا مقارنــا.

األهداف:
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منتدى المبادرات المستدامة

الجمعة 25 مارس 2022
من الساعة الواحدة حتى الثامنة

السبت 26 واألحد 27 مارس 2022
من الساعة العاشرة حتى الساعة السادسة

 

03



 

www.aesvtmaroc.org - communication.aesvt@gmail.com
1

www.banlasticegypt.com - info@banlasticegypt.com
2

com.com- info@buttonup100.www.buttonup100 3

www.envirofest.tn - contact@envirofest.tn 4

www.green-ish.org - info@greenishheart.com
5

www.livelove.org - hello@livelove.org 6

www.megawra.com - info@megawra.com 7

www.nadaroadsafety.org
8

info@natureegypt.org - natureegypt.org 9

www.facebook.com/OmHabibehFoundation 10

info@solarsolutionsegypt.com 11

العارضين
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facebook.com/groups/sfamena
12

www.tabdeel.org - tabdeel.eg@gmail.com
13

www.facebook.com/TakafuFoundation-mariem_nabel@yahoo.com
14

www.takween-eg.com - info@takween-eg.com 15

www.tunisierecyclage.org - facebook.com/SoliNgreen
16

www.reformstudio.net- info@reformstudio.net 17

www.verynile.org - info@bassita.org 18

http://yolda.org.tr/ - info@yolda.org.tr
19

www.ytg.eco - info@ytg.eco 20

yle-foundation.com - inf@ylefoundation.com 21

Association of Garbage Collectors for Community Development 22



 

اليوم األول  –  الجمعة 25 مارس 2022
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)Banalistic( منار رمضان -
)YLE(  أحمد فتحي -

- شهاب أبو زيد  )مؤسسة ندا(
)Verynile(  مصطفى حبيب -

)Reform Studio(ٌ  مريم حازم -
- حسام حمدي  )تونس للتدوير(

)Button-UP(  صاح غانم -
- روماني بدري  )الزبالين(

- جورج وإدي بيطار  )Live-Love، لبنان(

التقديم 3.45 – 1

إستراحة 4 - 3.45

- الدحيح )يوتيوبر(
- السيدة نادين دياتر، المستشارة المساعدة للتعاون والنشاط 

الثقافي
- معالي السفير مارك باريتي، سفير فرنسا في مصر

- د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

خطابات 5.15 - 4

)You Think Green( يدير الحوار عبد الرحمن فهمي

- د. هبة خليل، أستاذة التخطيط العمراني المستدام بجامعة 
القاهرة

- معالي السفير محمد نصر، مدير البيئة والتنمية المستدامة بوزارة 
الخارجية

- معالي السفير محمود محيي الدين، صندوق النقد الدولي، 
27 COP المكلف بإنجاز

- د. رانيا هداية، المديرة التنفيذية لموئل األمم المتحدة مصر

حلقة نقاشية
البناء الجماعي لمدن إفريقية أكثر صمودًا

دراسة حالة مطروحة أمام COP 27)مؤتمر 
األطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ( وYTG )ليكن تفكيرك 

أخضر(

6.30 – 5.15

Bantalistic التغير( يتبعه نقاش حول التغير المناخي مع( Immuto عرض فيلم 8 - 6.45
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26 و27 مارس 2022



االستقبال والتسجيل  8.30

دور اتفاق باريس واتفاقية جاسجو للمناخ في مكافحة التغير المناخي.
التحديات العالمية وتلك التي تواجه منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: 

مواجهة التغير المناخي من وجهة نظر إدماجيه ووفًقا لمنظور انتقالي أكثر منه 
تكّيفي.

- شريف داوود،وزارة التخطيط
- ريتشارد بروسب، مؤسسة فريدريش ايبرت 

- أنياس ديبوليه، مركز الدراسات والوثائق االقتصادية و القانونية واالجتماعية 
)CEDEJ(

- سيف اإلسام، خبير بالـ IPCC )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ( 
بنجاديش 

اإلفتتاح 10 - 9

ا في العالم.  دلتا النيل ومدينة القاهرة هما من بين المناطق األكثر كثافًة حضرّيً
ستتناول حلقة النقاش هذه أوجه التغير المناخي المختلفة مع بحث النتائج 

ومستقبل المنطقة.
- المتحدث الرئيس: سيلفي فانشيت، بمعهد البحث من أجل التنمية

أراضي دلتا النيل وأنهار آسيا في مواجهة التغير المناخي:
مقارنة التحديات البيئية والحضرية واستراتيجيات التكّيف

طاولة مستديرة:
- سيف اإلسام، كلية الهندسة والتكنولوجيا ببنجاديش

التقرير التقييمي السادس من مجموعة الخبراء الحكومية البينية بشأن تطور 
المناخ حول المدن التي تواجه االحتباس الحراري

- فلوريان بونفوا، مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية 
)CEDEJ(

اإلفراط في التجهيزات والتغيرات المناخية: أية استراتيجيات تكّيفية في دلتا 
النيل؟

)IFAO( ماييل كريبي، المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية -
ما الذي عرفناه من تطور دلتا النيل خال العصر الهولوسيني حول تغيراته الحالية 

والمستقبلية؟
- مؤمن الحسيني، الجامعة األمريكية بالقاهرة

السكن على أعتاب العصر الجيولوجي الرأسمالي والتوسعات الحضرية

يدير الحوار: هولجر جاديس، الجامعة األلمانية بالقاهرة ونهى رشدي، جامعة 
بوستن

الحلقة النقاشية األولى
-

المدن الكبرى،
منتجة التغير المناخي وضحيته

11.30 – 10

إستراحة 11.45 – 11.30

توافر البيانات وإتاحة المعلومات واالنعكاسات على الصحة هي من بين 
األولويات حين نتناول التغير المناخي. تستعرض هذه الحلقة النقاشية تنوع 

التحديات المناخية وأشكال التلوث من األكثر إلى األقل وضوحُا، سواء تعلق 
األمر بالماء أو الهواء أو التربة.

- المتحدث الرئيس: ثريا بوضياء، أستاذة بجامعة باريس
المخاطر الصحية البيئية في زمن األزمة البيئية الشاملة

طاولة مستديرة: 
- أحمد الضرغامي – موئل األمم المتحدة )برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية(
آثار الجزر الحرارية على المدن

العدالة البيئية والمراعية للبيئة في المدن التي تواجه مشكلة المخلفات
- رجاء الجرزاوي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تلوث الهواء والتغير 

المناخي: المدينة جانية ومجني عليها
- تاال عاء الدين،أشغال عامة، بيروت

أنظمة االستخراج والبيئات السامة: حالة المقالع وإنتاج األسمنت في لبنان
- إمانويل أوزوتيي، وحدة التخطيط التنموي، جامعة كوليج لندن، )مرئي(

التكّيف مع التغير المناخي في العشوائيات في إفريقيا.

يدير الحوار عبير سكسوك )Public Works Studio( ومهدي لبزع مركز الدراسات 
)CEDEJ( والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية

الحلقة النقاشية الثانية
-

المدينة الكبرى في مواجهة التغير المناخي: 
االحتباس الحراري والتلوث والجزر الحرارية الحضرية

13.15 -  11.45

إستراحة غذاء 13.30

اليوم الثاني – السبت 26 مارس: 
»كشف المخاطر االجتماعية – المناخية« للجميع
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اليوم الثاني – السبت 26 مارس: 
»كشف المخاطر االجتماعية – المناخية« للجميع

توسع البنى التحتية من أجل تحرك المركبات، بل وأيًضا مشكات العدالة المكانية 
واالستدامة في مواجهة استراتيجيات إزالة الكربون هي جميعها تحديات عالمية. 

وتعد هذه الحلقة أيًضا فرصًة لطرح تساؤالت حول المخاطر االجتماعية – 
المكانية، مثل تنقات الشعوب، وإدراك المخاطر البيئية.

المتحدث الرئيس: فيليب رود،LSE Cities  و«العمل من أجل المناخ )مرئي(:
 إزالة الكربون بصورة جذرية في قطاع النقل«

طاولة مستديرة: 
- هبة أحمد عطية موسى، تبديل

التنقل الهادئ والتخطيط العمراني في القاهرة
- باسكال مينوريه، جامعة براندايس )مرئي(

التفا-أويل أي التفاؤل بالبترول
- دافيد سيمس، اقتصادي واستشاري مستقل

اآلثار البيئية الناتجة عن التمدد الحضري في مصر
- أحمد زعزع، 10 طوبة

الكلفة البيئية لمنظور التنمية العقارية الجديد

يدير الحوار: ماري فانتزيل )مركزا البحوث الفرنسيةCEDEJ/CNRS( وداليا وهدان 
)الجامعة األمريكية بالقاهرة( 

الحلقة النقاشية الثالثة
-

المدن الكبرى غير المستدامة
تقييم المخاطر االجتماعية -المناخية

4 - 2.30

اإلستراحة 4.15 – 4

هل يتعين إيجاد توازن بين التقليل والتكّيف، أو هل يتعين علينا اقتراح آلية 
تعويضية؟ إن استدامة المدن الكبرى في تراجع جلي. تهدف هذه الحلقة 

النقاشية إلى تقديم بعض محاوالت تقليل المخاطر العظمى، مثل الفيضانات 
والجزر الحرارية الحضرية والجفاف ونقص المساحات الخضراء.

- المتحدث الرئيس: إيف كابان، وحدة التخطيط التنموي، جامعة كوليج لندن
إسهام إعداد الموازنة التشاركية في التكّيف مع التغير المناخي والتقليل من آثاره.

طاولة مستديرة: 
- رومان لوكلير، مركز سياسات األرض )مرئي(

جعل الكارثة »مقبولة«. الهندسة الحضرية وسياسات التكّيف مع التغير المناخي
)CEDEJ( داليدا غضبان، مركز الدراسات االقتصادية والقانونية واالجتماعية -

نحو الحد من الحرارة؟
- إليني موجياكل، مساحة مشتركة، أثينا

مبادرة Participatory LAB مختبر التخطيط التشاركي من أجل التكّيف مع التغير 
المناخي.

- فرانسوا منجيلي، الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
مراعاة السياقات الحضرية الخاصة في األنشطة المناخية

ريهام عبد الحميد، مكتبة اإلسكندرية،
 تعزيز قدرات الشباب على مكافحة التغير المناخي

يدير الحوار أنياس ديبوليه، مركز الدراسات االقتصادية والقانونية واالجتماعية 
)CEDEJ( ووليد منصور، مؤسسة فريدريش إيبرت

الحلقة النقاشية الرابعة
المدن الكبرى غير المستدامة

-
الممارسات الحضرية الخاصة بالتغير المناخي

5.45 – 4.15
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اليوم الثالث – األحد 27 مارس: 
»إيجاد حلول للمخاطر االجتماعية – المناخية«

االستقبال والتسجيل 9

كلمة المتحدث الرئيس نبيل الهادي، جامعة القاهرة مقدمة 9.30

يجب أن نقوم باإلنتاج واالستهاك بروح المسؤولية ولكن هل ينبغي أن نسهلك 
كل ما ننتجه؟ يتناول النقاش هذه القضية من زاوية البيئة السياسية.

طاولة مستديرة:
- محمد كمال، جرينش

كيف ندرك حالة المخلفات الصلبة بقرية منشية دهشور
- مصطفى حبيب، فيري نايل، المبادرة من أجل تنظيف النيل

- مها بو هال، جامعة منوبة، تونس
العدالة البيئية والمراعية للبيئة في المدينة في مواجهة مشكلة المخلفات
- لوكاس شافير، رئيس البرنامج الوطني إلدارة النفايات الصلبة، ، الوكالة 

األلمانية للتعاون الدولي
- روماني بدري، جمعية الزبالين، دور الزبالين في مكافحة التغير المناخي

يدير الحوار مهدي لبزع، مركز الدراسات االقتصادية والقانونية واالجتماعية 
)IRD( وسيلفي فانشيت، معهد بحوث التنمية )CEDEJ(

الحلقة النقاشية الخامسة
-

نحو تقليل المخلفات االستهاك إلى الصفر؟

11.30 – 10

اإلستراحة 11,45 – 11,30

يتعين األخذ بعين االعتبار ممارسات عزل الكربون والحفاظ على البيئة الحضرية 
مًعا. هل المساحات الخضراء والحفاظ على التنوع الحيوي في األوساط الحضرية 

عناصر مركزية لرفاهيتنا؟ هل يمكن التوفيق بين التمدد الحضري وحماية التنوع 
الحيوي؟

طاولة مستديرة:

- إيريك هيبريخت، معهد باريس ريجيون
المساحات العامة في المدن الكبرى

- سارة صيام، تكوين
اإلدماج الحضري والعمارة المسؤولة: إقامة مساحة مائم للمرأة، عزبة البرج، 

دمياط
- دينا األعرج، بلدية بيت لحم

مشروع »إعادة تصميم واستخدام المساحات العامة في بيت لحم«
- نبيل الهادي، جامعة القاهرة

ا-عيش في ظل أنظمة اجتماعية – بيئية

يدير الحوار: لويزا أرانجو، مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية 
واالجتماعية )CEDEJ( بالخرطوم ومؤمن الحسيني، الجامعة األمريكية بالقاهرة

الحلقة النقاشية السادسة
-

المساحات العامة والتنوع الحيوي في المدينة

13,15 – 11,45

استراحة غداء 13,30

في هذه الجلسة، نتناول بوجه خاص االلتزامات نحو العدالة البيئية في المدن مع 
التفكير في مقترحات المدن التي تمر بمراحل انتقالية.

- إيزابيل بيري-شيخاوي وفاليري الفو-لوتييول، جامعة مونبيلييه
تغير مناخي ومدينة عادلة: »طارىء جديد« لتناول المشكات الحضرية مع 

السكان والعمال
- عبير سكسوك، أشغال عامة، بيروت

سياسات األرض والعدالة البيئية: حالة الممتلكات العامة في لبنان
- ليلى اسكندر، وزيرة البيئة السابقة )مصر(

العشوائيات: المركز الرئيسي للقائمين على تدوير المخلفات
- عبد الغني أغزال، بلدية شفشاون

المدينة المستدامة، حالة شفشاون، المغرب

يدير الحوار: كارل رومل، جامعة أبساال و سورايا بوضياء، جامعة باريس

الحلقة النقاشية السادبعة
-

مدن في مراحل انتقالية وعدالة مناخية

4- 2

أنياس ديبوليه، مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية 
)CEDEJ( و إيف كابان، جامعة كوليج لندن و ليون دياس-بوني )ICLEI(  و وليد 

منصور، مؤسسة فريدريش إيبرت

الخاتمة: نحو حوكمة  بيئية في المدن 4
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اللجنة العلمية:
- أنياس ديبوليه، مديرة مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية )CEDEJ( وأستاذة علم االجتماع
- داليدا غضبان، مهندسة معمارية ،0 باحثه في علم االجتماع، و باحثة منتسبة لمركز الدراسات والوثائق االقتصادية 

)CEDEJ( والقانونية واالجتماعية
 )CEDEJ( مهدي لبزع، باحث في علم االجتماع بمركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية -

- محمد أبو طيرة، مهندس معماري
- ثريا بوضياء، أستاذة علم االجتماع بجامعة باريس

- سيلفي فانشيت، مديرة البحوث بمعهد البحث من أجل التنمية )IRD(، جامعة باريس ديدروه
- وليد منصور، مؤسسة فريدريش إيبرت

اللجنة المنظمة:
- أنياس ديبوليه
- عايدة ياقوت

- إيناس أنور
- جان جوران

- مهدي لبزع

مؤسسة فريدريش إيبرت:
- وليد منصور

- هادي الدمياطي

قسم التعاون والنشاط الثقافي بالسفارة الفرنسية في مصر/ المعهد الفرنسي بمصر:
- دافيد رينييه

- أدريان كلوزيه
- لورا كاسوف

- هنا رجب

التصميم الجرافيكي:
- عمر الطوانسي

- مروة كامل

الترجمة الفورية:
- أسماء فهيم

- هاني حنا
- هالة عزيز

- ميشيل نشأت
- منى نبيل

- رحاب صالح الدين
- سماح المهدي




