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  :ف املؤمترادىأ
 مناقشة قضااي التغريات املُناخية وأبعادىا، وتقييم أتثرياهتا املتفاوتة على أىداف وقطاعات التنمية املستدامة. (1
وتوظيفها لدرء حتليل اخلربات املستفادة من التجارب العاملية واإلقليمية )خاصة العربية واألفريقية(، وخربات التجربة املصرية  (6

 .نا  وادحد من تداعياهتا السلييةخماطر تغري امل
تعامل الفعال مع التغريات لطرح سياسات وآليات بديلة  وعملية لدعم املخطط ومتخذ القرار  واألجهزة املعنية يف مصر ل (3

 املُناخية وإجراءات التخفيف والتكيف اإلجيايب معها لدعم التنمية املستدامة.

 :االىتمامالقضااي حمل 
القضااي التالية، سواء ابلتطييق على الواقع املصري، أو من  تتناول الندوات وادحلقات النقاشية واألوراق اليحثية اليت ستقدم للمؤمتر

 خالل عرض اخلربات اإلقليمية والدولية ذات الصلة على املستويني الكلى والقطاعي.  

 ىداف األدمية للتنمية املستدامةتطورات تغري املُنا  يف أجندة األ :SDGs وعالقة ىدف تغري املُنا  التشابكية التفاعلية ،
 مع أىداف التنمية املستدامة األخرى. 

  ات اخلضراء، : حتوالت االقتصادمل الفعال مع قضااي تغري املُنا التكيف والتعاو خربات وجتارب دولية يف إجراءات التخفيف
 .بوانً، والطاقة النظيفة املتجددةوالُيٌت التحتية األقل كر 

  أدوار املؤسسات وامليادرات الدولية: اهليئة ادحكومية الدولية املعنية بتغري املنا-IPCC: الصندوق األخضر للمنا ، 
GCF: وحتالف االستثمارات اجليدة للمنا ،CCRI . 

  مع قضااي تغري املُنا التكيف والتعامل الفعال و خربات وجتارب عربية وأفريقية يف إجراءات التخفيف. 
 العالقة بني تغري املُنا  وإدارة األزمات والكوارث الطييعية. 

 امة، املُنا  يف إطار اسًتاتيجيات وخطط التنمية املستد متطليات وحتدايت التخطيط ورسم السياسات الكلية والقطاعية لتغري
 .والسياسات الييئية وادحضرية

 األطر التشريعية، األطر املؤسسية،  والقطاعي يمتطليات وحتدايت ادحوكمة وإدارة ملف تغري املُنا  على املستوى الكل(
 .تنسيق األدوار، املتابعة والتقييم(

  الطاقة النظيفةو املدن اخلضراء واملستدامة، و التكنولوجيا اخلضراء، و اخلضراء،  تصاداتاالقمتطليات وحتدايت التحول إىل 
 .املتجددة، والنقل األقل كربوانً 

  أولوايت التمويل( –متطليات وحتدايت برامج التمويل األخضر )مصادر التمويل. 
  ات التكنولوجية والفنية واليحثيةية، القدر القدرات املؤسسية، القدرات اليشر )متطليات وحتدايت بناء القدرات ذات الصلة ،

 .التفاوض، وإدارة األزمات والكوارث(
 .متطليات وحتدايت غرس الوعى  وثقافة التعامل مع خماطر تغري  املُنا  يف اجملتمعات 
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 وحتديثاهتا ٠٢٠٢ية املستدامة رؤية مصر قضية التغريات املناخية ىف اسًتاتيجية التنم. 
  تقدير التهديدات واخلسائر وحتليل املخاطر الناجتة عن التغريات املناخية مثل: ارتفاع منسوب مياه اليحر، وما يتعلق

خر، بسيب ما ينتج عن ارتفاع درجات ادحرارة من زايدة يف املياه الضائعة جراء اليو بتدفقات مياه النيل وحبصة مصر منها، 
وبسيب النقص احملتمل يف ىطول األمطار يف دول املنيع، وكذلك املخاطر واخلسائر يف جمال الزراعة واألمن الغذائي، وخماطر 

 .التغريات املناخية على الصحة العامة
  ،وتقييم سيل التعامل معهاوالقطاعات االخرىآاثر التغريات املناخية على النظام الييئي، وعلى الطاقة ،. 
 6222و 6232الكلي للتغريات املناخية على االقتصاد املصري حبلول كل من عام  األثر. 
  تقييم موقع إجراءات ومشروعات التعامل مع التغريات املناخية على سلم األولوايت يف االسًتاتيجيات واخلطط  والسياسات

 .ىذه التغريات والتكيف معهااملصرية، مع بيان العقيات اليت حتول دون املضي بسرعة أكرب على طريق ادحد من 
  األدوار ادحكومية املعنية، وأدوار القطاع اخلاص ورايدة األعمال، وأدوار املنظمات غري ادحكومية األىلية ذات الصلة يف

 .التعامل مع التغريات املناخية يف مصر
 يفة واخلضراء صديقة الييئة يف أولوايت وحمفزات التمويل األخضر، وبناء القدرات، وتسخري التكنولوجيات اليازغة والنظ

 .قطاعات التنمية املختلفة
  التوعية اجملتمعية، وتعزيز الشراكات اجملتمعية مع أصحاب املصلحة للتعامل مع تغري املُنا  وآاثره، خاصة على املستوى

 .ة(احمللى )احملافظات املصري
  واإلقليمية الفعالة )االتفاقيات الدولية ذات الصلة، والشراكات إجراءات التعامل مع التغريات املناخية يف الشراكات الدولية

 اإلقليمية خاصة العربية واألفريقية(.

  املؤمتر: أنشطة
  متحدثني رئيسيني.مقدمة من  أوراق عمل ضجلسات عامة لعر 
   ملناقشة األوراق اليحثية املقيولة للعرض يف املؤمترجلسات متخصصة.  
  مداخالت رئيسية لعدد من اخلرباء وصناع السياساتتنطلق من حلقات نقاشية.  

 :املشاركون
  ًابحثون وأكادمييون وخرباء ومراكز فكر ومعاىد حبثية مهتمون بقضااي تغري املُنا  والتنمية املستدامة والقضااي الييئية حمليا

 .وإقليمياً ودولياً 
 التنمية املستدامة بوجو عام، والقضااي الييئية وتغري املُنا   دمثلو اهليئات واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بقضااي

 .على وجو اخلصوص
 تغري املُنا  وقضااي الييئةو  ةدمثلو الوزارات واهليئات الوطنية املعنية بقضااي التنمية املستدام. 
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 دمثلو قطاعات األعمال اخلاصة والعامة يف خمتلف األنشطة االقتصادية يف مصر. 
 جملتمع املدين املعنية بقضااي الييئة واالستدامة على وجو العموم وقضااي تغري املُنا  على وجو اخلصوصدمثلو منظمات ا. 

 :اللغات
  .أثناء انعقاد جلساتو الًتمجة الفورية اتاملؤمتر خدمسوف يوفر و ، العربية أو اللغة اإلذمليزية ابللغة األوراق اليحثيةتقدم 

  :االنعقادمكان 
 .مجهورية مصر العربية - القاىرة –مدينة نصر  –طريق صالح سامل  – يالقوممعهد التخطيط 

 :مقًتح الورقة اليحثية
، ةيكلمة على أن يتضمن: اسم الياحث ووظيفتو، واملؤسسة الىت يعمل هبا، وعنوان الورقة، وعناصرىا الرئيس  022يكون ىف حدود 
 . صفحة 32حجم الورقة اليحثية عن  د، مع مراعاة أال يزيللياحث كًتويناإللوعنوان الربيد 

  :كتاب املؤمتر
، وسيتم ضوء مناقشات املشاركني ابملؤمتر يتضمن األوراق اليحثية الىت عرضت ىف املؤمتر بعد تنقيحها ىف عهد كتاابً املسوف يصدر 
 .من الكتاب للمشاركني ىف املؤمتر إىداء نسخة

  :املواعيد
  6261 سيتمرب 32 األوراق اليحثية                لتلقى مقًتحات  النهائياملوعد 
  6261 أكتوبر 12            األوراق اليحثيةمقًتحات اإلخطار بقيول 
  6266 يناير 12    كاملة األوراق اليحثيةلتلقى  النهائياملوعد 
  6266 فرباير 10    اليحثية األوراقاإلخطار بقيول 

 
 research.conf.inp@inp.edu.eg للمؤمتر: كًتوىن اإللالربيد املراسالت: 

 https://inp21.conferences.ekb.eg:منصة املؤمتر بينك املعرفة املصري:                     
 ( 6)+ 66261101 – 66232222فاكس: 

 
 مقرر املؤمتر(
 سحر اليهائيأ.د. 
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 رئيس املؤمتر
 زىران عالءأ.د. 
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