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أهاًل بكم في
قمةإرثنا 2023 

لمزيد من التفاصيل حول القمة 
قم بزيارة موقعنا اإللكتروني:

Earthna.qa
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دأبت النقاشات العالمية حول االستدامة على تناول قضايا يرتبط أغلبها ببلدان تتسم 
بمناخات استوائية أو معتدلة، بينما حظيت المناطق الحارة والجافة باهتمام أقل؛ بل 

 وتعدى األمر ذلك إلى ظهور تصّوٍر أن هذه المناطق أقل صلة باالستدامة العالمية.

تسعى قمة إرثنا 2023 إلى تغيير هذا التصّور وبناء مسارات جديدة الستدامة المناطق 
الحارة والجافة. وستجمع القمة نخبة عالمية من صناع القرار والمفكرين؛ من أجل تداول 

استدامة البيئات الحارة والجافة، مع التركيز على المحاور األربعة التالية:

بناء مسارات جديدة الستدامة المناطق الحارة والجافة

األمن الغذائي والقدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ

المناخ والطاقة 

التنوع الحيوي، والنظم البيئية وابتكار الحلول النابعة من البيئة المحلية
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https://www.earthna.qa/
https://goo.gl/maps/6gfCaDhsqLSLere7A
https://goo.gl/maps/qKZFMU55WzqPhHit9 
https://www.earthna.qa/
https://goo.gl/maps/6gfCaDhsqLSLere7A
https://www.earthna.qa/
https://goo.gl/maps/6gfCaDhsqLSLere7A
https://goo.gl/maps/6gfCaDhsqLSLere7A
https://goo.gl/maps/6gfCaDhsqLSLere7A
https://goo.gl/maps/6gfCaDhsqLSLere7A


المدخل عبر الدرج/ المصاعد – المستوى B1الدرجB1 المصاعد – المستوى

قاعة الماس

قاعة ُجمان
Juman

الموائد
المستديرة

منطقة الطعام
 والتعارف

فندق ماندارين اورينتال، الدوحة



جلسة 
نقاشية

المدخل

بيت بن جلمود



جلسة نقاشية

المدخل

بيت محمد بن جاسم



األمن الغذائي:
 االكتفاء الذاتي، المتاح و الفائض

ماندارين أورينتال  – حلقة نقاشية

 التحول إلى الممارسات المستدامة في
 المناطق الحارة والجافة في أفريقيا

جنوب الصحراء

بيت محمد بن جاسم

مسارات االستدامة للمناطق الحارة والجافة

بيت بن جلمود

  العمارة المستدامة في الشرق األوسط
  

قاعة ماندارين أورينتال

االتجاهات العالمية في الطاقة واالقتصاديات

بيت محمد بن جاسم

عاصفة في األفق:
 التغير المناخي، واألمن الغذائي، والصحة

ماندارين أورينتال  – حلقة نقاشية 

الفعاليات الكبرى وإرثها

بيت بن جلمود قاعة ماندارين أورينتال

 التكيف مع التغّير المناخي: المعرفة
المحلية والمرونة المناخية

 االقتصاد الدائري في المناطق الحارة
والجافة

بيت بن جلمود قاعة ماندارين أورينتال

 التحديات  العالمية لألمن الغذائي:
المعرفة المحلية وآليات تطبيقها

 التنوع الحيوي في المناطق الحارة
والجافة

بيت محمد بن جاسم

التكنولوجيا الخضراء وإزالة الكربون

بيت بن جلمود

الدين واألخالق والبيئة

قاعة ماندارين أورينتال

جلسة تقنية: االنتقال العالمي
 إلى الطاقة النظيفة

ماندارين أورينتال  – حلقة نقاشية قاعة ماندارين أورينتال

حوكمة تغير المناخ في الحواضر
 والمناطق الحارة والجافة:

النظر في إنشاء تحالف المدن الجافة

 تمكين الشباب من أجل مستقبل
مستدام

بيت بن جلمود

الجلسة العامة االفتتاحية
بناء مسارات جديدة الستدامة المناطق الحارة والجافة

استراحة

استراحة

استراحة 

الجلسة العامة الثانية 
التنوع الحيوي والنظم البيئية والقيم

استراحة الغداء

الجلسة العامة الثالثة
إدارة مستقبل المناخ

استراحة

استراحة

استراحة الغداء

الجلسة العامة الرابعة 
االستخدام المستدام للموارد الطبيعية: ابتكارات محلية

اليوم األول

اليوم الثاني

9   
-

10

10
-

-

10:45

1:45

2:15
-

3:15
3:45

-

10:00
-

10:30

3:45

-
4:45

10:45

-
11:45

12:45

-
1:45

1:30

2:00
-

9

-
10

2:00

-
3:15

10:30

-
11:30

12:30

-
1:30

2:15

-
3:15

11:45

-
11:30

12:30

12:45

ظهًرا

ظهًرا

عصًرا

عصًرا

صباًحا

ظهًرا

عصًرا

ظهًرا

صباًحا

  صباًحا

  صباًحا

ظهًرا

ظهًرا

عصًرا

صباًحا

صباًحا

ظهًرا

ظهًرا

صباًحا

صباًحا

نبذة عن البرنامج



تدعــو قمــة إرثنــا المعنييــن باالســتدامة مــن كل بــاد العالــم ليشــاركونا خبراتهــم الحياتيــة، ومعرفتهــم المتأصلــة 
فــي تراثهــم، وأبحاثهــم، وأفكارهــم، وحلولهــم. تهــدف القمــة لتحفيــز محادثــة بيــن مــن يمتلكــون خبــرة عالميــة 
عامــة فــي مجــال االســتدامة، وهــؤالء الذيــن يمتلكــون خبــرات محــددة ببيئتهــم وتاريخهــا، وكيفيــة تعامــل 
أجدادهــم مــع التحديــات التــي واجهتهــم فــي الماضــي، حتــى نستســقي مــن خــال ذلــك حلــواًل مناســبة قــادرة 

علــى إثــراء الحــوار العالمــي حــول االســتدامة والتغييــر المناخــي.

ولجعــل هــذا الحــوار واقًعــا ملموًســا، تقــدم قمــة إرثنــا 2023 تجربــة تفاعليــة للحاضريــن مــن خــال قريــة إرثنــا فــي 
براحة مشــيرب لتظهر الممارســات المحلية المســتدامة التي تشــمل االســتدامة الثقافية والبيئية واالجتماعية. 
ويحتــوي المعــرض علــى ثاثــة مناطــق مخصصة: البحــر، واألطعمة واألدوات الموروثة، والمنســوجات والحرف. 
وستســتضيف المســاحة المفتوحــة للمعــرض قســًما خاًصــا للمشــاركين لتقديــم نقاشــات تفاعليــة قصيــرة عــن 
عروضهــم مــع الجمهــور، ولشــرحهم عــن عاقتهــم مــع االســتدامة، والتحديــات التــي تلــم باالســتدامة فــي 
بلدانهــم وأقاليمهــم وكيفيــة التعامــل معهــا. وســتتوفر الفرصــة لبعــض المشــاركين لعمــل ورشــات مصغــرة عــن 

عروضهــم وحلولهــم فــي مجــال االســتدامة.

قرية إرثنا



استلم شارتك

جميع المشاركين المسجلين بحاجة 
إلى الشارات للدخول إلى أماكن القمة 

ومناطقها.

استالم الشارات للمشاركين المسجلين*:
االثنين 6 مارس والثاثاء 7 مارس في

األربعاء 8 مارس والخميس 9 مارس في

فندق ماندارين اورينتال

فندق ماندارين اورينتال

أرقام مفيدة:

الخط الساخن للخدمات اللوجستية: 
 الشرطة، المطافئ، اإلسعاف: 

إدارة الدوريات والتحقيق المروري: 

*نحث جميع المشاركين على استام شاراتهم قبل تاريخ انطاق القمة لتجنب 
الطوابير الطويلة يوم القمة

استالم الشارات

9:00

7:00

7:00

6:00

-

-

صباًحا

صباًحا

مساًء

مساًء

+974 77004425 
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44890666



تفاصيل الجلسات

بناء مسارات جديدة الستدامة البيئات الحارة والجافة

التحديات العالمية التي تواجه األمن الغذائّي:
األنظمة المعرفية للسكان األصليين وتطبيقاتها

مدير الجلسة

مدير الجلسة

المتحدثون

المتحدثون

8 مارس، 9 صباًحا

8 مارس،  10:45 صباًحا

علــى مــدار الســنوات األخيــرة، حــّل موضــوع االســتدامة ضيًفــا دائًمــا علــى عناويــن األخبــار. ورغــم غــزارة التعهــدات بالتصــدي للتدهــور البيئــّي، فــإن مســار البشــرية 
مــا يــزال بعيــًدا عــن تحقيــق االســتدامة المرجــّوة فــي المســتقبل، وبــات علــى األجيــال المقبلــة أن تتســلم كوكًبــا أفقــر فــي مــوارده عّمــا كان عليــه حيــن ورثــه 
أســافها. وال شــك فــي أّن ثاثيــة أزمــات الكوكــب المتمثلــة فــي: التلــوث، والتغيــر المناخــّي، وفقــدان التنــوع الحيــوي، ليســت فــي حقيقــة األمــر ســوى نتيجــة 

مباشــرة للنشــاط البشــري علــى ظهــر هــذا الكوكــب. 

ــا تذكــر أّن المجتمعــات اإلنســانية نجحــت علــى مــر العصــور فــي  ــا، لذلــك علين ــوم والتكنولوجي ــا بفضــل الطفــرة فــي العل ــزال التقــدم ممكًن ومــع ذلــك، مــا ي
التغلــب علــى كثيــر مــن التحديــات التــي فرضهــا عليهــا الكوكــب. وهنــا، نلفــت االنتبــاه إلــى أنــه ال يمكــن لألشــخاص والتكنولوجيــا وحدهــم مســاعدتنا فــي إيجــاد 
مســارات جديــدة لاســتدامة المرجــّوة. ولضمــان وقــف التدهــور البيئــي، ال ســيما فــي المناخــات الحــارة والجافــة، علــى المجتمعــات أواًل أن تــدرك جيــًدا معنــى 
االســتدامة فــي هــذا الســياق، ناهيــك عــن معرفــة التحديــات التــي تواجههــا الزراعــة، ومحدوديــة الميــاه والقــدرات الحيويــة للنظــم البيئيــة، والظــروف المناخيــة 

القاســية.

ــا علــى تضافــر الجهــود بيــن كل مــن المجتمــع، واالقتصــاد والبيئــة. أّمــا العاقــة المتشــابكة  وفــي الوقــت ذاتــه، علينــا اإلقــرار بــأّن تحقــق االســتدامة يتوقــف كليًّ
والمعقــدة بيــن اإلنســان وهــذا الكوكــب، فــإّن أفضــل ســبيل لفهمهــا هــو الرجــوع ألولئــك الذيــن ارتبطــت حياتهــم ومعيشــتهم ارتباًطــا وثيًقــا بــاألرض منــذ آالف 
الســنين. ومــع أن قامــوس الســكان األصلييــن واألســاف يخلــو مــن كلمــة تعبــر عــن التغّيــر المناخــي، فإّنهــم يعرفــون حقيقــة األرض ويدركــون ماهيتهــا، وقــد 
تراكــم لديهــم مــن الخبــرات والمعــارف المتوارثــة مــا قــد يعيــن الحكومــات وصّنــاع السياســات علــى التصــدي لهــذه التحديــات غيــر المســبوقة التــي يواجههــا 
العالــم. فاحتــرام األرض التــي احتضنتهــم هــو جــزء أصيــل ال ينفــك عــن أصولهــم وتراثهــم وتقاليدهــم. فكيــف نســتمد اإللهــام مــن عاداتهــم وممارســاتهم 

التاريخيــة؟ ومــا الــذي يمكــن أن نتعلمــه منهــم، وكيــف يمكننــا وضــع معارفهــم موضــع التطبيــق فــي البيئــات الحــارة والجافــة؟

تســتعرض الجلســة العامــة االفتتاحيــة هــذه التحديــات، وتضــع مســارات لقضايــا االســتدامة فــي ســياق البيئــات الحــارة والجافــة، وتســتنهض حلــواًل ترتكــز إلــى 
المعــارف القديمــة وتحتــرم اإلرث الثقافــّي.

ســيكون للتغيــر المناخــي عظيــم األثــر علــى النظــم البيئيــة فــي األراضــي الجافــة ومــا يقــرب مــن 2.5 مليــار نســمة مــن قاطنيهــا. فالمســتقبل ينذر 
بتفاقــم الجفــاف فــي المناطــق الجافــة ويســترعي االنتبــاه إلــى اســتفحال نــدرة الميــاه فيهــا، ناهيــك عّمــا ســيحل بتربتهــا مــن تدهــور مســتمر مــع 
الوقــت، األمــر الــذي يشــي بزيــادة رقعــة التصحــر. وبــدوره، ســيفرض التصحــر ضغوًطــا علــى أنشــطة الزراعــة والنظــم الغذائيــة فــي العالــم، ممــا 

يفاقــم مــن األزمــات اإلنســانية ومعــدالت الهجــرة.

ومــن المقــرر أن تدعــو هــذه الجلســة كوكبــة مــن قــادة الــدول ورؤســاء المنظمــات الدوليــة لمناقشــة الحلــول التــي يمكــن تطبيقهــا فــي البيئــات 
الحــارة والجافــة؛ بهــدف تأســيس أنظمــة غذائيــة تتمتــع بقــدر أكبــر مــن المرونــة واالســتدامة. وسيستكشــف النقــاش الــدور الــذي يمكــن أن 

تمارســه التكنولوجيــا فــي التصــدي لهــذا التحــدي وبحــث ســبل االســتفادة مــن المعــارف التقليديــة لــدى الســكان األصلييــن.

 قاعة فندق ماندارين اورينتال

 قاعة فندق ماندارين اورينتال

 سعادة الشيخةالدكتورة أمينة حسين
 هند بنت حمد

آل ثاني

 سعادة الشيخ الدكتور
 فالح بن ناصر بن أحمد

بن علي آل ثاني

 سعادة عبد الرحمن
االرياني

حابس حويل

 الدكتورة زينب
البكري

 سعادة هاكايندي
هيشيليما

 سعادة جوليوس
مادا بيو

 حضرة باتريسيا
سكوتالند كيه سي

جاي شروف



تفاصيل الجلسات

 االقتصادات الدائرية في البيئات الحارة والجافة

التكّيف مع التغير المناخّي:
المعرفة والقدرة على الصمود لدى السكان األصليين

مدير الجلسة

مدير الجلسة

المتحدثون

المتحدثون

8 مارس، 10:45 صباًحا

8 مارس، 12:45 صباًحا

يعــّد الســعي نحــو تحقيــق اقتصــاد دائــرّي حقيقــّي أحــد الركائــز األساســية التــي يتوقــف عليهــا تصدينــا لثاثيــة أزمــات الكوكــب وهــي: التلــوث، والتغيــر المناخــي، 
وفقــدان التنــوع الحيــوي.

ويظــّن الكثيــرون أّن تثبيــت دعائــم االقتصــاد الدائــرّي يأتــي ببســاطة عبــر تركيــز الجهــود علــى النفايــات وتجنبهــا وإعــادة اســتخدامها وتدويرهــا. ورغــم أهميــة 
هــذه الجوانــب، فــإّن الدافــع الرئيــس وراء ســعي الحكومــات إلــى تحقيــق هــذا التحــّول فــي اقتصادهــا يتمثــل فــي كفــاءة اســتغال المــوارد واســتنزاف أقــل قــدر 

ممكــن مــن ثــروات األرض الطبيعيــة.

ومــن المقــرر أن يصــدر تقريــر جديــد فــي األســابيع المقبلــة عــن بنــاء اقتصــاد دائــرّي فــي دولــة قطــر، بتكليــف مــن مركــز إرثنــا. وخــال هــذه الجلســة، ســيعمد 
المشــاركون إلــى تقديــم مــا يثــري هــذا التقريــر عبــر االســتفادة مــن أفضــل الممارســات علــى الصعيديــن الوطنــّي والدولــّي، ومــن رؤى األوســاط األكاديميــة 

والقطاعيــن العــام والخــاص، وذلــك بحًثــا عــن حلــول مجديــة ووضــع نهــج براغماتــّي يوائــم ظــروف دولــة قطــر الفريــدة؛ مــن أجــل بنــاء اقتصــاد دائــرّي فيهــا.

لــم تعــد التأثيــرات الناجمــة عــن التغيــر المناخــّي مجــرد تهديــد مســتقبلّي، بــل أضحــت واقًعــا ملموًســا فــي أرجــاء العالــم كافــة. فقــد باتــت الــدول 
الجزريــة الصغيــرة والبلــدان الســاحلية معرضــة لمخاطــر فقــدان مســاحات مــن أراضيهــا وارتفــاع درجــات الحــرارة فيهــا؛ جــراء ارتفــاع منســوب ميــاه 
ســطح البحــر. كمــا أّن انخفــاض معــدالت هطــول األمطــار يســفر عــن زيــادة فــي معــدالت التصحــر، ممــا يفــرض مزيــًدا مــن التحديــات علــى البيئــات 
الحــارة والجافــة التــي تــرزح فــي األصــل تحــت أوضــاع قاســية ليــس أقلهــا انحــال التربــة، وانخفــاض إنتاجيــة المحاصيــل، وتنامــي الظواهــر الجوّيــة 

الشــديدة. فــا شــك أّن مثــل هــذه اآلثــار تهــدد ســبل عيــش الماييــن حــول العالــم وتــّؤرق أنمــاط حياتهــم.

ــر أّن اإلنســان نجــح علــى مــدار آالف الســنين فــي التأقلــم مــع الظــروف القاســية والمتغيــرة. لــذا، صــار مــن األهميــة  ــا تذّك ومــع ذلــك، فعلين
بمــكان أن نأخــذ بعيــن االعتبــار الحصيلــة المعرفيــة التاريخيــة لــدى الســكان األصلييــن، وأن نســتمد منهــا اإللهــام فــي التصــدي للتغيــر المناخــّي، 

وتعزيــز قدرتنــا علــى التكّيــف مــع الظــروف المناخيــة الصعبــة التــي نتعــرض لهــا اليــوم.

سيســتمع المشــاركون فــي هــذه الجلســة إلــى خبــراء مــن البلــدان التــي تعانــي مــن بيئــات قاســية ليتعرفــوا منهــم علــى كيفيــة اســتغال التــراث 
الثقافــّي والتقليــدي فــي ابتــكار حلــول، نابعــة مــن البيئــات المحليــة، لمشــكات العالــم المعاصــرة.

 قاعة فندق ماندارين اورينتال

بيت بن جلمود

 حضرة اللورد بيتر
ماندلسون

 الدكتورة ايدوان
بوريون

 الدكتور براناب
بارواه

أليس براونجون كيلي

 السيدة فولي باه
ثيبولت

 السيد مانفيندرا
سينغ شيخاوات

 الدكتور عبد الله
سيف سالم الغافري

 السيدة إيمانويال
شينتا



تفاصيل الجلسات

الفّعاليات الرياضية الضخمة وإرثها

المتحدثونمدير الجلسة

8 مارس، 12:45 ظهًرا

تجتــذب الفّعاليــات الرياضيــة الضخمــة مزيــًدا مــن الجماهيــر والحشــود مــع كل نســخة منهــا، مخّلفــة بذلــك تأثيــًرا متنامًيــا علــى المــدن المضيفــة لهــا، ممــا دفــع 
الحكومــات ووســائل اإلعــام الدوليــة واألوســاط األكاديميــة والممارســين إلــى وضعهــا تحــت المجهــر وإخضاعهــا لتدقيــق شــديد. وأصبــح لزاًمــا علينــا أن نبــادر 
إلــى تقييــم إرث الفّعاليــات الضخمــة الســابقة؛ مــن أجــل إعــادة النظــر فــي المقاييــس المســتخدمة فــي قيــاس تأثيرهــا ومــدى اســتدامتها فــي الســياقات 

المرتبطــة بهــا.

ــرات التــي تشــهدها المــدن المضيفــة فــي البنيــة التحتيــة والناحيــة  ــًرا فــي المــدن المضيفــة؟ وبخــاف التغي كيــف تحــدث الفّعاليــات الرياضيــة الضخمــة تغيي
الجماليــة، كيــف تتأثــر بالتبــادل الثقافــّي والمعرفــّي المصاحــب لهــذه الفعاليــات؟ وكيــف لهــذه المــدن أن تحصــد منافــع طويلــة األمــد لقاطنيهــا مــن وراء 
ــا فــي التنافــس علــى االســتضافة وتقييــم األداء التحديــات اإلقليميــة والوطنيــة  هــذه الفعاليــات الضخمــة؟ وهــل تراعــي مســارات االســتدامة المتبعــة حالًي

واالجتماعيــة والبيئيــة التــي ينفــرد بهــا كل متنافــس عــن غيــره؟

ستشــهد هــذه الجلســة تحديــد مــا تتحملــه البلــدان المضيفــة مــن تكاليــف ومــا تحصــده مــن فوائــد علــى األمــد الطويــل. كمــا ستشــهد نقاًشــا يتنــاول اتبــاع 
منهجيــات قيــاس بديلــة للوضــع الحالــي والمســتقبلّي لعــروض التنافــس علــى االســتضافة وتقييمــات األداء بعــد االســتضافة.

بيت بن جلمود

 السيدة نهال محمد
الصالح

 السيدة الكسندرا
شاالت

 السيد فيصل
الكوهجي

 السيدة سبيكة
شعبان

 الدكتورة كاميال
سوارت أريس

 المهندسة بدور
المير

السيد ناصر الخاطر

االتجاهات العالمية في الطاقة واالقتصاد

المتحدثونمدير الجلسة

8 مارس، 12:45 ظهًرا

ــخ، وعلــى الرغــم مــن اعتقــاد بعــض النــاس أن معــدل  ــا المــوارد الطبيعيــة بشــكل أســرع مــن أي وقــت مضــى فــي التاري تســتخدم المجتمعــات البشــرية حالًي
ــر مســتدام، فــإن لــدى بعضهــم اآلخــر قصــة مختلفــة.  االســتهاك هــذا غي

ــى أن الوفــرة  ــا يشــير إل ــاب طرًح ــوان Superabundance )الوفــرة(. يقــدم هــذا الكت ــا بعن ــو المتخصــص فــي أبحــاث السياســات العامــة، كتاًب نشــر معهــد كات
العالميــة تتزايــد بوتيــرة أســرع مــن النمــو الســكاني، ممــا يعــزز الرفــاه االجتماعــي بســبب االبتــكار والتكنولوجيــا والعلــوم. هــل يمكــن لــألرض أن تحافــظ علــى 
مســتويات االســتهاك الحاليــة؟ هــل توجــد طــرق بديلــة لقيــاس وتحقيــق االســتدامة والرفــاه واإلنتاجيــة؟ مــا األدوار التــي تلعبهــا األســواق والحكومــات فــي 

الســماح باالزدهــار البشــري أو إعاقتــه؟

ســيناقش أعضــاء اللجنــة خــال هــذه الجلســة التقــدم غيــر العــادي الــذي حققتــه المجتمعــات البشــرية فــي العقــود األخيــرة بفضــل العلــوم والتكنولوجيــا والنمــو 
االقتصــادي، وسيتناقشــون فيمــا إذا كان مــن الممكــن الحفــاظ علــى معــدل التقــدم الحالــي إلــى أجــل غيــر مســمى.

بيت محمد بن جاسم

 الدكتور جونزالو
كاسترو دي ال مات

 السيد مانويلالسيد إيان فاسكيز
بولجار فيدال

 الدكتور ماثيو
أغارواال

 السيدة لورناالدكتور رباح أرزقي
ريتشي



تفاصيل الجلسات

مسارات االستدامة في الدول الحارة والجافة

المتحدثونمدير الجلسة

8 مارس، 2:15 ظهًرا

ال تنطبــق دائًمــا مســارات ومؤشــرات التنميــة المســتدامة الحاليــة علــى ظــروف الــدول التــي يتــم تنفيذهــا فيهــا. قامــت دراســة حديثــة تركــز 
علــى قطــر، بقيــادة مركــز إرثنــا، بتفصيــل نتائــج مســارات تغييــر ثــروة األمــم الــذي وضعــه البنــك الدولــي بحيــث تســلط الضــوء علــى النتائــج الخاصــة 
بــكل بلــد. وقــد هدفــت الدراســة إلــى إطــاع صانعــي السياســات علــى االعتبــارات االســتراتيجية المتعلقــة بــإدارة المخــزون المتبايــن لــرأس 

المــال، والتــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تحديــد مســارات التنميــة المرتبطــة باالســتدامة فــي قطــر والمناطــق الحــارة والجافــة األخــرى.
هــذا األمــر مرتبــط بحــوارات التنميــة المســتدامة التــي تؤكــد أهميــة رأس المــال الطبيعــي، لكــن دون مراعــاة خصوصيــة المناطــق ذات الثــروات 

الطبيعيــة المنخفضــة مثــل قطــر، حيــث يقــوم االقتصــاد علــى مــوارد طبيعيــة غيــر متجــددة.

ــا تعريــف االســتدامة فــي البلــدان الحــارة والجافــة؟ ومــا هــو مســار االســتدامة الــذي يجــب أن تتبنــاه هــذه  ــا لهــذه الغايــة، كيــف علين تحقيًق
ــا االســتدامة العالميــة؟ البلــدان؟ ومــا هــو دورهــا فــي حــل قضاي
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 السيدة نهال محمد
الصالح

 الدكتور ماثيو
أغارواال

 الدكتور كميار
محدس

الدكتورة ايمي 
بينر

 سعادة فهد بن محمد
العطية

 قاعة فندق ماندارين اورينتال

الفّن المعمارّي المستدام في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المتحدثونمدير الجلسة

8 مارس، 2:15 ظهًرا

تســتضيف هــذه الجلســة المهنــدس المعمــاري عبــد الواحــد الوكيــل، أحــد أهــم رواد الفــّن المعمــارّي ذي الطابــع التاريخــّي فــي العالــم العربــّي 
وخارجــه. ُيعــرف الوكيــل بتصميماتــه المســتدامة والصديقــة للبيئــة، ويعــّد أحــد أهــم الخبــراء باألنمــاط المعماريــة التقليديــة. ولــد عبــد الواحــد 
الوكيــل فــي 7 أغســطس 1943 فــي القاهــرة، وذاع صيتــه بتصميمــات المســاجد الرائعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن الــدول. 
كمــا يعــّد أحــد أهــم المراجــع المعاصــرة فــي العمــارة اإلســامية. درس الوكيــل الهندســة المعماريــة الحديثــة، إاّل أّنــه تأثــر بالبروفيســور حســن 
ــرز مهندســي الفــّن  ــة. ويعــّد الوكيــل أب فتحــي )1900-1989(، وصاَحبــه فــي رحلــة البحــث عــن الفنــون المعماريــة التقليديــة والقديمــة والمحلّي
المعمــاري اإلســامّي فــي وقتنــا الراهــن. وتعكــس جميــع جوانــب أعمالــه المعماريــة والعمرانيــة مــدى تمســكه بتقاليــد البنــاء باعتبارهــا فــي 

نظــره عنصــًرا ال يتجــزأ مــن العمــارة المعاصــرة.

 المهندس عبد
 الدكتورة زينبالواحد الوكيل

البكري

بيت بن جلمود



تفاصيل الجلسات

تحوالت االستدامة في المناطق الحارة والجافة 
في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

المتحدثونمدير الجلسة

9 مارس، 2:15 ظهًرا

ــرة فــي عــدد الســكان. توفــر  ــزال تشــهد ارتفاعــات كبي ــدة، ومــا ت ــة متزاي ــرى تنمي ــا جنــوب الصحــراء الكب ــن الماضييــن، شــهدت مــدٌن فــي إفريقي خــال العقدي
المناطــق الحضريــة فرًصــا اقتصاديــة أفضــل، وباتــت مــاذات آمنــة للفاريــن مــن الصراعــات، والمجاعــات والقحــط. ومــن المتوقــع أن تــؤدي آثــار التغيــر المناخــي 
علــى الحيــاة الريفيــة، مثــل التصحــر وتذبــذب هطــول األمطــار، والهجــرة المصاحبــة لذلــك، إلــى زيــادة العــبء علــى البنيــة التحتيــة فــي المناطــق الحضريــة، وُيمّثــل 

ذلــك إشــكالية بصفــة خاصــة فــي المناطــق ذات البيئــات الحــارة والجافــة. 

مــا يــزال األثــر البيئــي للمــدن اإلفريقيــة جنــوب الصحــراء الكبــرى قليــًا نســبًيا حتــى اآلن. لكــن مــع اســتمرار عمــل الحكومــات علــى توســعة البنيــة التحتيــة 
األساســية الســتيعاب الســكان الجــدد فــي مناطــق حضريــة، فــإن التطــور الســريع للمــدن فــي شــبه القــارة ينبغــي أن يكــون مســتداًما ومناســًبا، علــى حــد ســواء، 
ــاع  ــرة، وإمــا باتب ــة ومختب ــاع أســاليب مجرب ــزال الســؤال حــول تحقيــق هــذا التوســع إمــا باتب ــة المتنوعــة. ومــا ي ــة، والجغرافي ــة، والثقافي للســياقات االجتماعي

أســاليب مبتكــرة لتجــاوز عوائــق البنيــة التحتيــة التقليديــة، مثــار جــدل بيــن خبــراء التنميــة.

تبحث هذه الجلسة الطريقة التي يمكن اعتمادها إلنجاز هذا التحول وضمان تحقيق توسع مستدام للبنية التحتية الهامة.

 الدكتور زريمريامالسيدة لورنا ريتشي
فري

 الدكتور ديفيد
سيمون

 الدكتور سانديلالدكتور معز علي
مباثا

بيت محمد بن جاسم

التنوع الحيوي، والنظم البيئية، والقيم

المتحدثونمدير الجلسة

8 مارس، 3:45 ظهًرا
يعتبــر تناقــص رصيــد التنــوع الحيــوي العالمــي بمثابــة »األزمــة الصامتــة« علــى هــذه األرض. وتتزايــد وتيــرة هــذا التناقــص بشــكل يعــرض النظــم 
البيئيــة للخطــر ويهــدد العديــد مــن األنــواع باالنقــراض، علًمــا أن الســبب األساســي لهــذه األزمــة هــو تزايــد انفصــال المجتمعــات البشــرية عــن 

الطبيعــة.

كيــف يمكننــا التواصــل وحشــد الدعــم لحمايــة التنــوع الحيــوي بطريقــة تــؤدي إلــى تغييــر حقيقــي؟ هــل يمكننــا أن نســتقي اإللهــام مــن الطبيعــة 
للوصــول إلــى أنمــاط حيــاة أكثــر اســتدامة؟ خاصــة أن المجتمعــات المحليــة مــا تــزال هــي المفتــاح لحمايــة التنــوع الحيــوي فــي هــذا الســياق

  .
تشــجع هــذه الجلســة العامــة المشــاركين علــى مناقشــة طــرق جديــدة ومبتكــرة لحمايــة التنــوع الحيــوي لــألرض. وســتتحدث الدكتــورة جيــن 
غــودال، خــال الجلســة، عــن عملهــا ومــا تعلمتــه مــن أبحاثهــا وحياتهــا مــع الشــمبانزي. كمــا ستشــرح كيــف قــاد عملهــا إلــى تشــكيل مفاهيــم 
جديــدة عــن األنــواع، وســتتطرق لــدور البشــر فــي الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي. ســتعتمد الدكتــورة غــودال أيًضــا علــى تجربتهــا فــي العيــش 
مــع مجتمعــات الســكان األصلييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم والمعرفــة المســتمدة مــن ممارســات األجــداد التــي يمكــن أن تســاعد فــي ضمــان 

اســتدامة التنــوع الحيــوي لــألرض والحفــاظ عليــه فــي المســتقبل.

 السيدة فولي باه
ثيبولت

 السيدة الدكتورة جين
غودال

 قاعة فندق ماندارين اورينتال



تفاصيل الجلسات

إدارة مستقبل المناخ

المتحدثونمدير الجلسة

9 مارس، 9 صباًحا

أدت الحالــة الصعبــة للبيئــة العالميــة، التــي أكــد عليهــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة، إلــى نشــوء أزمــة ثاثيــة تتمثــل فــي: التلــوث، والتغيــر المناخــي، وفقــدان 
ــة أســاليب الحوكمــة الســاعية إلــى تمكيــن التحــوالت  ــة، فقــد ثبــت عــدم كفاي التنــوع الحيــوي، علــى مســتوى الكوكــب. وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذول
المنهجيــة الازمــة للحــد مــن االنبعاثــات، والحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة العالميــة إلــى مــا ال يزيــد عــن 1.5 درجــة مئويــة )وهــو المطلــوب لتجنــب اآلثــار األكثــر 

خطــورة لتغيــر المنــاخ(.
يقــف العالــم اآلن عنــد مفتــرق طــرق، وســتقدم لجنــة حوكمــة المنــاخ )التــي تشــارك فــي رئاســتها مــاري روبنســون وماريــا فرنانــدا إســبينوزا ويوهــان روكســتروم( 

وجهــات نظــر جديــدة لمعالجــة حوكمــة المنــاخ المشــتركة، والســعي إلــى التوصيــة بأفــكار جديــدة وطــرق ممكنــة للمضــي قدًمــا.
فــي الوقــت نفســه، يطالــب الشــباب فــي جميــع أنحــاء العالــم باتخــاذ إجــراءات عمليــة، ويدافعــون عــن حقهــم فــي منــاخ مســتقر، وفــي الصحــة البيئيــة الشــاملة 

للكوكب. 
ــة، وارتفــاع درجــات الحــرارة،  ــادة التصحــر، وانحــال الترب ــا عــن الكوكــب الموجــود اليــوم. حيــث يعانــي مــن زي ــا تماًم ــا مختلًف ــرى الشــباب أنهــم ســيرثون كوكًب ي
والظواهــر الجوّيــة الشــديدة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. وعليــه، تحتــاج األجيــال الشــابة إلــى التمكيــن، وإلــى حــوار شــامل حــول الحوكمــة المشــتركة لمســتقبل 

الكوكــب.
سيتم في هذه الجلسة دعوة الشباب لمشاركة أفكارهم حول الموضوعات البيئية في حوار مع مفوضي لجنة حوكمة المناخ. 

 قاعة فندق ماندارين اورينتال

 سعادة بدر عمرالسيدة ماجا جروف 
 إسماعيل الدفع

الدكتور أرونابها غوششاران بورو

جلسةتقنية: التحول العالمي للطاقة النظيفة

المتحدثونمدير الجلسة

9 مارس، 10:30 صباًحا

هّزت األحداث الجيوسياسية أسواق الطاقة العالمية بعمق، ودفعت بموضوع أمن الطاقة إلى قمة األجندة العالمية.

مــا تــزال الطاقــة المتجــددة حجــر الزاويــة فــي مســتقبل توليــد الطاقــة، لكــن اســتخدام الوقــود األحفــوري زاد مؤخــًرا، حيــث تكافــح العديــد مــن البلــدان إليجــاد 
مزيــج جديــد مــن الطاقــة. 

ســتحاول هــذه الجلســة اإلجابــة عــن أســئلة مثــل: مــا هــو الوضــع العالمــي الحالــي لتحــول الطاقــة؟ ومــا هــي الدوافــع الرئيســية لهــذا التحــول، وكيــف تطــورت 
هــذه الدوافــع فــي العقــد الماضــي وفــي اآلونــة األخيــرة؟ ومــا هــي خصائــص تحــول الطاقــة مــن منظــور إقليمــي؟ ومــا هــي السياســات الرئيســية المؤثــرة فــي 

هــذا األمــر دولًيــا؟ ومــا مــدى فعاليــة هــذه السياســات؟ وهــل يلعــب الوقــود األحفــوري دوًرا فــي تحــول الطاقــة؟

 قاعة فندق ماندارين اورينتال

 مارسيلوجيرجيلي مولنارعمران الكواري
كونتستابيل

الدكتور معز 
علي

الدكتورة ظبية المهندي



تفاصيل الجلسات
تمكين الشباب من أجل مستقبل مستدام

المتحدثونمدير الجلسة

9 مارس، 10:30 صباًحا

الشــباب هــم مــن ســيغيرون قواعــد اللعبــة فــي العصــر القــادم، حيــث يمثــل الشــباب أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم، وهــم أكثــر وعًيــا واهتماًمــا 
باآلثــار الشــديدة لتغيــر المنــاخ مقارنــة باألجيــال الســابقة. وعلــى الرغــم مــن اســتعدادهم القــوي التخــاذ إجــراءات جريئــة للتصــدي لتغيــر المنــاخ، 

يواجــه الشــباب عقبــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، ممــا يعيــق فرصهــم فــي تحويــل األفــكار إلــى إجــراءات ملموســة وعمليــة.

الازمــة إلعدادهــم  إجــراءات مناخيــة مؤثــرة؟ ومــا هــي األدوات والمهــارات  لتوّلــي أدوار قياديــة واتخــاذ  الشــباب  كيــف يمكننــا تمكيــن 
لاقتصــادات الخضــراء فــي المســتقبل؟ ومــا هــو الــدور الــذي يجــب أن تلعبــه المؤسســات التعليميــة؟ وكيــف يمكــن دمــج التعليــم مــن أجــل 

االســتدامة فــي كل مســتوى مــن مســتويات النظــام التعليمــي؟

ســيدرس المتحدثــون فــي هــذه الجلســة مــا تــم إنجــازه ومــا يمكــن القيــام بــه لدعــم الشــباب ومســاعدتهم فــي تأميــن مســتقبل مســتدام، كمــا 
سيتناقشــون حــول مقومــات األجنــدة الخضــراء الشــاملة، وحــول مــدى فعاليــة تطبيــق االســتراتيجيات المحليــة علــى نطــاق عالمــي.

بيت بن جلمود

 السيدة شهد
دولة

 الدكتورة دانييال
كورسارو

 الدكتورة إيزابيال
ماجيني

 الدكتور ماسيميليانو
جي فالكون

 السيدة دينيس
أميوت

 السيدة فاطمة
المهدي

 السيدة منزة
صديقي

التكنولوجيا الخضراء وإزالة الكربون

المتحدثونمدير الجلسة

9 مارس، 12:30 ظهًرا

دفعتنــا االضطرابــات الشــديدة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19 والجيوسياســية إلــى االبتعــاد أكثــر عــن أهــداف اتفاقيــة باريــس للمنــاخ. ومــع اســتمرار تزايــد آثــار 
االحتبــاس الحــراري، أصبــح مــن الواضــح أن تقليــل انبعاثــات الكربــون قــد ال يكــون كافًيــا إلعادتنــا إلــى المســار الصحيــح.

ــة الكربــون، واستكشــاف مزاياهــا،  فــي هــذا الســياق، تنظــر هــذه الجلســة فــي دور الطاقــة المتجــددة، والحلــول المحليــة، والحــركات الشــعبية وتقنيــات إزال
ــات. ــى الهيدروكربون ــر المعتمــدة عل ــة فــي االقتصــادات المعتمــدة وعي ــة، وحــاالت االســتخدام المحتمل ــق التنمي وعوائ

 عمران حمد
الكواري

 الدكتور إيهاب
السنباطي

 الدكتور أرونابها
غوش

مارك فيرميرشبهادرا كانيه

 قاعة فندق ماندارين اورينتال



تفاصيل الجلسات

التنوع الحيوي في المناطق الحارة والجافة

المتحدثونمدير الجلسة

9 مارس، 12:30 ظهًرا

يتجاهــل النــاس، غالًبــا، األهميــة البيئيــة للمناطــق الجافــة، رغــم أنهــا تغطــي 41 بالمئــة مــن مســاحة اليابســة فــي العالــم. ومــع أنــه عــادة مــا ُينظــر 
إليهــا علــى أنهــا أرض جــرداء، فــإن المناطــق الجافــة تحتضــن بعًضــا مــن أكثــر أنــواع التنــوع الحيــوي المســتوطنة قــدرًة علــى التكيــف، وُتشــّكل نحــو 

نصــف النظــم المزروعــة )44 بالمئــة(، باإلضافــة إلــى تأثيرهــا بشــكل مباشــر علــى القــوت اليومــي لحوالــي 2 مليــار نســمة.

كانــت المناطــق الجافــة يوًمــا مــا مأهولــة بالعديــد مــن الحضــارات القديمــة، وغالًبــا مــا تعــد اليــوم مــن المناطــق التراثيــة ذات األهميــة العالميــة؛ 
األمــر الــذي قــد يزيــد مــن صعوبــة اقتــراح صونهــا واســتصاحها. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تصبــح عمليــة صياغــة السياســات وإعــداد اســتراتيجيات 
اإلدارة أكثــر تعقيــًدا عنــد أخــذ الســياق الشــامل لدولــة قطــر باالعتبــار؛ حيــث تندمــج المناطــق الجافــة فــي النظــم البيئيــة البحريــة الُمنِتجــة، كمــا 
هــي حــال كل البلــدان التــي تحيــط بالخليــج وفــي شــبه الجزيــرة العربيــة. كمــا أدى التحــول الحضــري الســريع فــي هــذه المنطقــة الجافــة إلــى أن 

ــم غالبيتهــا بأســاليب أكثــر ماءمــة للنظــم البيئيــة معتدلــة المنــاخ. تتخللهــا معالــم حضريــة بصــورة متزايــدة، حيــث ُتصمَّ

ــات«،   ــدة لاســتدامة فــي المناطــق الحــارة والجافــة: النظــام البيئــي فــي قطــر - تقييمــات وتوصي ــاء مســارات جدي ــا »بن ــر مركــز إرثن فــي تقري
قــّدم الخبــراء تقييًمــا لحالــة تلــك المســائل الشــاملة، وقدمــوا توصيــات محــددة لدولــة قطــر، لكــن يمكــن تطبيقهــا أيًضــا علــى المناطــق الجافــة 

األخــرى حــول العالــم.
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 الدكتور الكسندر
أماتو

 الدكتورة أسبا
شاتزيفثيميو

 الدكتورة مانجوالجاسم الري
تيواري

الدكتور كاي فان دام

اإليمان واألخالق والبيئة

المتحدثونمدير الجلسة

9 مارس، 12:30 ظهًرا

ــا ودقيًقــا، وإمــا أن يحافــظ النشــاط البشــري علــى هــذا الترابــط أو يكــون ســبًبا فــي  تترابــط جميــع النطــم البيئيــة علــى الكوكــب ترابًطــا متوازًن
إضعافــه. ويعــد التغيــر المناخــي أحــد العواقــب الوخيمــة التــي يمكــن أن تتســبب بهــا األنشــطة البشــرية علــى العالــم، وفــي الوقــت الــذي يوضــح 
فيــه العلــم أن التغيــر المناخــي أصبــح األزمــة األبــرز فــي عصرنــا، فإنــه ُيظهــر أيًضــا أن األوان لــم يفــت للحيلولــة دون تفاقــم األمــر. بيــد أنــه لفعــل 
ــا مــن أجــل هــدف  ذلــك يلــزم وجــود تحــول جــذري فــي جميــع مناحــي المجتمــع، واتبــاع نهــج يجمــع النــاس مــن خلفيــات مختلفــة للعمــل مًع

مشــترك. 

ومــن الممكــن أن يعمــل الحــوار بيــن األديــان والقيــم علــى تيســير هــذا النهــج مــن خــال مســاعدة المجتمعــات علــى تجــاوز االختافــات فيمــا 
بينهــا وتمكينهــا مــن العمــل مــن أجــل عالــم أكثــر اســتدامة وأكثــر قــدرة علــى التكيــف، ويحتــرم الروابــط المتبادلــة بيــن اإلنســانية جمعــاء. 

مــا هــي القيــم البيئيــة واألخاقيــات المشــتركة بيــن األديــان؟ ومــا هــي المــوارد فــي الســياقات التراثيــة التــي يمكننا االســتفادة منها للمســاعدة 
علــى تحســين عاقتنــا مــع الطبيعــة؟ وكيــف يمكــن توظيــف هــذه القيــم والمــوارد إليجــاد مســتقبل أخضــر، يعــود فيــه االنســجام بيــن البشــر 

والكوكب؟ 

ســتبحث هــذه الجلســة كيــف يمكــن للوعــي الدينــي أن يكــون حافــًزا حاســًما اللتــزام المجتمعــات باإلجــراءات المناخيــة اإليجابيــة، كمــا ســتنظر 
فــي كيفيــة تحويــل األخاقيــات إلــى إجــراءات وسياســات، وكيــف يمكــن أن تنشــر دور العبــادة الوعــي البيئــي وتدفــع نحــو اإلجــراءات المناخيــة 

اإليجابيــة.
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تفاصيل الجلسات

االستخدام المستدام للموارد الطبيعية: 
ابتكارات محلية

المتحدثونمدير الجلسة

9 مارس، 2 ظهًرا

ما هي الدروس المستفادة من الماضي التي يمكننا حملها معنا إلى المستقبل؟

ــع بهــا أجــداد الســكان األصلييــن  لطالمــا كان الســكان األصليــون ُعرضــًة لتأثيــرات التغيــر المناخــي والتدهــور البيئــي. ولهــذا الســبب، تزّودنــا المعرفــة التــي تمتَّ
بمصــدٍر فريــٍد وغنــٍي لبلــورة فهــم حــول العالــم الطبيعــي، وُتظهــر لنــا عمــق احترامهــم للبيئــة. ُيشــّكل تاشــي نمــط الحيــاة الــذي كان يعيشــه الســكان األصليــون 
ونظــم المعرفــة التــي كانــوا يتمتعــون بهــا خطــًرا حرًجــا علــى هويتهــم الثقافيــة؛ حيــث كان ارتباطهــم الوثيــق بــاألرض، واعتمادهــم عليهــا، يدفعهــم إلــى التصــرف 
بمثابــة أمنــاء علــى حكمــة األجــداد، وهــو أمــر أساســي للحفــاظ علــى المعلومــات التاريخيــة القّيمــة. وعلــى الرغــم مــن أنهــم ُيمّثلــون 5 بالمئــة فقــط مــن ســكان 

العالــم، إال أن الســكان األصلييــن يســكنون مــا يصــل إلــى 25 بالمئــة مــن ســطح األرض، وهــي منطقــة تضــم 80 بالمئــة مــن التنــوع البيئــي فــي الكوكــب.

تبــدأ الجلســة مــع أحــد كبــار الســن مــن شــعب الدينيــه مــن المناطــق الشــمالية الغربيــة لكنــدا، والــذي ينشــط فــي حمايــة نمــط حيــاة شــعب الدينيــه، فمــن الجديــر 
بالذكــر أن شــعب الدينيــه تكّيــف مــع الظــروف الجويــة شــديدة البــرودة والجفــاف علــى مــّر األجيــال. كمــا ستســلط الجلســة الضــوء علــى قــادة البــدو القطرييــن 

وحــّراس المعرفــة، الذيــن سيشــاركون حكمتهــم حــول كيــف تكّيــف أجدادهــم مــع الطبيعــة الحــارة والجافــة للصحــراء القطريــة.

يختتم الجلسة والقمة الرئيس التنفيذي لمركز إرثنا، الذي سيتوجه بالشكر للمشاركين وُيقّدم ملّخًصا بأبرز الدروس المستفادة على مدار القمة. 
وهذا يجب أن يكون إرثنا المستدام، مركز إرثنا.

 قاعة فندق ماندارين اورينتال

 السيدة فولي باه
ثيبولت

 الدكتور فرانسوا
بوليت

 علي طالب
الحنزاب

 الدكتور جونزالوهابس حويل
كاسترو دي ال مات



اضغط هنا لمعرفة المزي حول المتحدثين

المتحدثون

سعادة الشيخة هند 
بنت حمد آل ثاني

السيدة الدكتورةالسيد ناصر الخاطرالدكتور ماثيو أغارواال
جين غودال

حضرة باتريسيا 
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نائب رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي 

للمؤسسة

الرئيس التنفيذي خبير اقتصادي
مؤسس، معهد جين غودال، 

ورسول األمم المتحدة 
للسام

 األمين العام

رئيس، جمهورية زامبيا وزير البيئة والتغير المناخي

دولة قطر

معهد بينيت للسياسة 
العامة، جامعة 

كامبريدج

 FIFA كأس العالم
الكومنولثقطر 2022

سعادة جوليوس
 مادا بي

رئيس، جمهورية سيراليون

الدكتور اليخاندرو
شافون

الدكتورة أمينة 
حسين

الدكتور براناب 
بارواه

السيد مانويل 
بولجار فيدال

السيدة دينيس 
أميوت

السيد إيان فاسكيز

الدكتور ديفيد سيمونالدكتور أرونابها غوش

مدير عام الشؤون الدولية

مدير مركز اللغات
رئيس بعثة قطر

قائد عالمي في مجال 
المناخ والطاقة

الرئيس والرئيس 
التنفيذي

نائب الرئيس، معهد كاتو 
للبحوث والسياسات

المؤسس والرئيس 
أستاذ الجغرافيا التنمويةالتنفيذي

معهد آكتون

جامعة حمد بن خليفة
 المعهد العالمي للنمو 

األخضر
الصندوق العالمي 

شركة كليات ومعاهد كنداللطبيعة

مجلس الطاقة والبيئة 
والمياه

كلية رويال هولواي، 
جامعة لندن
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السيد كمران شيزاد 
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السيد مانفيندرا 
سينغ شيخاوات

الدكتورة مانجوال 
تيواري

الدكتورة كاميال 
سوارت أريس

الدكتور إيهاب 
دكتور. ريتشارد بونزيوشاران بوروالسنباطي

أستاذ مشارك ومدير 
مشارك في مختبر 

االقتصاد الدائري

 أستاذ كرسي اليونسكو 
لدراسات األفاج

وزير المياه والبيئة األسبق، 
اليمن

 زميل أول، كلية جون 
كينيدي للحكم في جامعة 

هارفارد

أستاذ مساعد في الهندسة 
الكيميائية

 ناشطة من شعب الداياك 
ومناصرة للبيئة

 أستاذ مشارك في االقتصاد 
والسياسة، في كلية االقتصاد، 

جامعة كامبريدج، ومؤسس 
مشارك ومدير مختبر ريادة 

األعمال في كلية الملك، 
جامعة كامبريدج

 باحث وأخصائي طبيعة، 
ورئيس مجلس إدارة منظمة 

أصدقاء سقطرى

مدير، المؤسسة اإلسامية مذيعة الجزيرة اإلنجليزية
للبيئة والعلوم البيئية

المؤسس والرئيس 
التنفيذي

 شبكة بيئة المحيطات، 
مؤسسة بحثية تابعة 

لإلدارة الوطنية للمحيطات 
والغاف الجوي

مدير برنامج ماجستير 
العلوم في إدارة األنشطة 

الرياضية والفعاليات

شريك في مكتب نيويورك، 
رئيس، مبادرة الواليات 

المتحدة/الشرق األوسط

األمين العام السابق، 
االتحاد الدولي لنقابات 

العمال

مدير الحوكمة العالمية

كلية لندن الجامعية

DHUN

شركة دي إل إيه بايبر

جامعة حمد بن خليفة

جامعة تكساس إي أند إم 
في قطر

مؤسسة رانو ويلوم

ستيمسون
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كورسار
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فري

مؤسس، الدليل القطري 
لذوي اإلعاقة

 أستاذ تسويق مشارك، 
الكلية العليا للتجارة في 

باريس

الرئيس التنفيذي، شركة عالم بدراسة األشجار
يو بي إل ليميتيد

محلل طاقة، الغاز 
الطبيعي، وكالة الطاقة 

الدولية

منسقة، نظم التعلم، 
مؤتمر القمة العالمي 

لابتكار في التعليم »وايز«

الرئيس التنفيذي، مؤسسة 
قطر الدولية

المدير التنفيذي، مركز 
إرثنا

جامعة إيولم، خبير اتصال 
استراتيجي، كونكت فور 

كايمت، مجموعة البنك 
الدولي

 مستشار بحوث، مركز 
ستيمسون

أستاذ مشارك، جامعة إيولم

ريك إداري وشريك 
مؤسس، صنوايز رينيوابل 

بارتنرز، لندن

زعيم متقاعد من شعب 
الديني، وأستاذ في جامعة 

ألبرتا ورئيس معهد صحة 
المحيط القطبي

 أستاذ مشارك، زميل 
المصالحة العالمية، وحدة 

التخطيط التنموي في كلية 
بارتليت

الحديقة القرآنية النباتية
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دأبــت النقاشــات العالميــة حــول االســتدامة علــى تنــاول قضايــا يرتبــط أغلبهــا ببلــدان تتمتــع 
بمناخــات اســتوائية أو معتدلــة، بينمــا حظيــت المناطــق الحــارة والجافــة باهتمــام أقــل؛ بــل 
 وتعــدى األمــر ذلــك إلــى ظهــور تصــّور يــرى أن هــذه المناطــق أقــل صلــة باالســتدامة العالميــة.

  
ــا 2023 إلــى تغييــر هــذا التصــّور وبنــاء مســارات جديــدة الســتدامة المناطــق  تســعى قمــة إرثن
الحــارة والجافــة. وســتجمع القمــة نخبــة عالميــة مــن صنــاع القــرار والمفكريــن؛ مــن أجــل تــداول 

اســتدامة البيئــات الحــارة والجافــة، مــع التركيــز علــى المحــاور األربعــة التاليــة:

التزام إرثنا تجاه االستدامة

ةدمتعم ءارضخ تآشنم هایملاو ةقاطلا كالھتسا ةءافك ةیمقر ةیراجت تامالع

ریودتلا ةداعإو ةلیلقتایافن نوبركلا ضیوعت مادتسم لقن



يعتبر التجول في مشيرب وقمة إرثنا سهًا ومريًحا إلى حد كبير، حيث تقع مواقع القمة على مسافة قريبة من 
 بعضها. كما يمكن العثور على مسار مخصص حول مشيرب لتوجيه جميع المفوضين والمشاركين في قمة إرثنا.

أصبحــت  حيــث  العالــم،  فــي  ومســتدام  ذكــي  البنــاء  مكتمــل  حــي  أول  الدوحــة  قلــب  مشــيرب  تعــد 
التجزئــة  لتجــارة  األمثــل  بموقعهــا  مشــيرب  تتميــز  واألعمــال.  والترفيــه  للمعيشــة  الجديــدة  الوجهــة 
حصلــت  حيــث  باالســتدامة  مشــيرب  تتميــز  كمــا  المجتمعيــة.  والخدمــات  والســكن  التجاريــة  واألعمــال 
الباتينيــة،  أو  الذهبيــة  الفئتيــن  مــن  والبيئــة  الطاقــة  تصميمــات  فــي  الريــادة  شــهادات  علــى  مبانيهــا  كل 
للبيئــة. الصديقــة  الخضــراء  بالبنايــات  الخاصــة  العالميــة  المعاييــر  أعلــى  المشــروع  التبــاع   تقديــًرا 

تعتمد مشيرب لغة معمارّية متعددة العناصر والركائز، فهي لغة عصرّية تستشرف المستقبل من جهة، وتستمّد 
إلهامهــا مــن الماضــي مــن جهــة أخــرى. وتعــّد مشــيرب قلــب الدوحــة مدينــة ذكيــة منــذ مرحلــة التأســيس، وتتبنى 
 أحدث نظم التكنولوجيا في جميع مرافقها وبنيتها التحتية، لتواكب متطلبات العصر الحديث لألجيال القادمة. 
ــي  ــز، وعــدًدا مــن المبان ــة التجهي ــة وكامل ــة تضــم مرافــق ســكنية عصري ــة متكامل مشــيرب قلــب الدوحــة مدين
التجاريــة متعــددة االســتعماالت بخيــارات متنوعــة لتجارة التجزئة وخدمات األعمــال، والمرافق الثقافية. من أبرز 
معالمهــا: متاحــف مشــيرب، وفنــدق مانداريــن أورينتــال الدوحــة، وفنــدق الــوادي-إم غاليــري مــن أكــور، وفنــدق 
 بــارك حيــاة، ومشــيرب غاليريــا، وبراحــة مشــيرب التــي تعتبــر أكبــر ســاحة مشــاة مفتوحــة ومغطــاة فــي المنطقــة. 

كمــا يوفــر تــرام مشــريب فرصــة رائعــة للراغبيــن فــي استكشــاف باقــي المنطقــة، وكذلــك محطــة متــرو مشــيرب 
التــي تعــد بوابــة الستكشــاف بقيــة مدينــة الدوحــة والعديــد مــن معالمهــا الفريــدة.
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