
Session (1):  

“INTERCULTURAL DIALOGUE AND THE RESILIENCE OF COMMUNITIES IN 

THE FACE OF ENVIRONMENTAL THREATS TO SOCIAL COHESION AND PEACE-

BUILDING” 

 

Moderated by Hatem Atallah, Executive Director of the Anna Lindh Foundation 

 –شح المياه  –تدهور البيئة : المناخي واختالله واضطرابه وما تربطه من مشاكل مثلالتحديات البيئية نتيجة التغير  -

 زيادة ملوحة البحر

 دور مؤسسة آنا ليند في ترسيخ الحوار بين الثقافات -

 تأثير التغير المناخي على قدرة الشعوب على البقاء -

 الحاجة الماسة إلى الحوار بين الثقافات بناء على المسؤولية المشتركة -

 

 

Silvia Zamboni, Journalist and former Vice mayor of Bolognia for Environment – 

Kyoto Club 

 تعزيز الحوار بين الثقافات العادة الثقة بين الشعوب -

 / Zero CO2 / Wealth Green Partnerships: منها Koyotoتم طرح مشاريع منتدى  -

 :الدول منهاتم الحديث عن اآلليات التي تنتهجها بعض  -

 نهج فنلندا التشاركي لتخفيف الجهد والوقت 

   دعم الفاتيكان لدعم المبادرات وكيفية تأثيره دوليا 

 تأثير الدول الكبرى والصناعية على الدول الفقيرة والصغيرة وكيف يمكن خلق توازن في العالم  -

إنما مشكلة تؤثر على القطاع االقتصادي تبين أن التغير المناخي ليست ظاهرة بيئية فقط و: تقرير التغير المناخي -

 والقطاع الصحي واألمن الغذائي

 بسبب تهافت الدول على اآلراضي والمياه الصالحة األمن واآلمان في الدولأثر التغير المناخي على  -

 ربط التغير المناخي بانتشار الفقر  -

 المستقبليجب النظر إلى آليات حل مشكلة التغير المناخي بأنه استثمار في  -

 مليون نسمة معرضين للهجرة لعدم توافر بيئة صالحة للعيش  005إلى  05من  -

 التقدم المناخي يقوض التقدم إلى األمام والذي يدفع ثمنه الفقراء -

من العناصر التي ساهمت في حدوث الثورة السورية  0505إلى عام  0552موجة الجفاف التي طالت سوريا من عام  -

 الحالية

 قرار وتحقيق الرخاء وتأثير الهجرة على االستقرار الداخلي للدول تعزيز االست -

 يجب أن يكون تخفيض استهالك الوقود األحفوري هدف جميع األطراف والجهات المعنية  -

 صفقة يجب تمويلها من القطاع العام والخاص : االقتصاد األخضر -

وظائف في قطاع االقتصاد األخضر للنساء حيث يجب توفير االقتصاد األخضر يهدف إلى المساواة بين األجناس  -

 لتحقيق مجتمع عادل 

 



Munqeth Mehyar, Chairman and Jordanian Director of EcoPeace Middle East 

  Good Water Neighbors Innovationلمبادرة  Eco Peaceعرض تجربة منظمة  -

 تم الحديث عن هجرة اإلسرائيلين إلى المنطقة وكيف أدى إلى النزاع الحالي  -

 التقريب بين الثقافات من بعضها وتخفيف النزاع من خالل مشكلة نهر األردن: هدف المنظمة -

 التأكيد على أن مشكلة نهر األردن مشكلة سياسية وبيئية تعتمد على دراسات علمية  -

 خلق مشكلة سوريا الحالية  التغير المناخي عامل أساسي في -

 ضرورة مشاركة المجتمعات والمؤسسات المحلية قنوات الحوار مع مجالس النواب والحكومات -

 فتح الحوار بين الحكومات وشعوبها وخاصة في المناطق الريفية  -

 دور كل من سوريا وإسرائيل واألردن في تفاقم مشكلة نهر األردن -

 (المياه المشتركة بين األردن وفلسطين)المجتمع بهذه المشكلة اشراك مئات الطلبة في توعية  -

 تعزيز المبادرات المحلية لحل المشاكل المحلية منها مشكلة تلوث المياه والصرف الصحي بالدرجة األولى -

 : الحاجة إلى التعاون مع الحكومة النجاز المهام والخطط والمشاريع منها -

Neighbor’s Path Tours/ Sewage Treatment/ Model Farm/ Water Released into Jordan River 

 التوعية المبنية على الدين لما لها تأثير على المجتمعات : تحسين التعليم -

 

 

Nikos Chrysogelos, Specialist on Green and Social Economy, NGO leader 

 التغير المناخي خطر يوحد الجميع وهناك مشاكل مرتبطة، ولذلك يجب أن يكون هناك تعاون وثيق  -

 خلق مزيد من فرص العمل وتحقيق اللحمة االجتماعية والحفاظ على أسس الحياة  -

 (هل يمكن أن ندمر الحياة وندمر األرض؟)الموضوع يتعلق بقيم أخالقية  -

 لحاضر وليست في المستقبل آزمات سوريا وأفريقيا هي مشاكل في ا -

 ايجاد الحلول واستثمار الموارد االقتصادية لمنع حدوث المشاكل بدال  من انتظار حدوث المشكلة ثم محاولة حلها  -

 الوقت جوهر حل المشكلة  -

 إلى اقتصاد أخضر ( نفايات –استهالك  –انتاج )االنتقال من  -

 يجب أن تعتمد على التكنولوجيا واألبحاث المحلية : االقتصاد األخضر -

 (تقليل النفايات وإعادة االستخدام وإعادة تدويرها)العمل على موضوع النفايات  -

 %استراتيجية لتخفيض نسبة النفايات لحد صفر -

 استخدام الطبيعة والخبرة والتجربة المحلية للزراعة والحفاظ على المساحات الخضراء  -

 عرض استراتيجية الزراعة عند الشواطئ واستراتيجية الزراعة البيولوجية -

 الربط بين الثقافة المصرية واإليطالية في بناء نماذج ناجحة  -

 

 

 



Session (2):  

“WORKING FOR A SHARED MEDITERRANEAN SPACE OF PEACE, 

COOPERATION AND PROSPERITY IN THE FACE OF WATER SCARCITY AND 

CLIMATE CHANGE” 

 

Moderated by Nicolas Debaisieux, Climate change advisor to the Secretary General of the 

Union for the Mediterranean 

 منطقة األورومتوسطة هي األكثر المناطق المتأثرة بالتغير المناخي وذلك بسبب وجود تنوع حيوي واسع  -

 : أربعة محاور سيتم نقاشها -

  التعاون بين الدول والذي بحاجة إلى جهد جماعي 

  العالقة بين التغير المناخي والتنمية 

 التغير المناخي وأثره على شح الموارد واألمن الغذائي 

  التمويل المالي الالزم 

 يجب حساب الكلفة البيئية عند استخدام الوقود األحفوري -

Kelly Robin, Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen (IPEMED) 

 التغير المناخي يمس كل القطاعات  -

 التحدي في حل هذه المشكلة وجود منهجية مشتركة  -

 لميتطوير المعارف واألسس الع -

 (IPEMED)تم وضع وتحليل الكلفة االقتصادية للتنمية الخضراء في  -

 

Jaroslav Mysiak, Euro-Mediterranean Center on Climate Change 

 

 الجانب االقتصادي بحاجة إلى معلومات دقيقة  -

 من خالل شبكات الرقابة والتحليل يوجد اآلن تصور وحالي ومستقبلي واضح عن مشكلة التغير المناخي  -

 وضع استراتيجيات زيادة التعاون وكل شريك مسؤول عن هذه األهداف الموضوعة في هذه الخطة -

 البحث عن وسائل فعالة لحل مشكلة ندرة المياه  -

 

Djaheezah Subratty, United Nations Environment Programme 

 

 جهود اقليمية خارج األورومتوسطة لمواجهة مشكلة التغير المناخي -

 تدريب األهالي والعاملين في جنوب آسيا وأمريكا الالتينية بهدف تحقيق الخطة الموضوعة تم الحديث عن ورشة  -

 محاولة مساعدة بعض األهالي في إيجاد آلية لحفظ الطعام تم الحديث عن ورشة ل -

 هذه الورشات وضعت بهدف التعاون بين الدول من خالل التركيز على اآلهاليكل  -

-  



Hammou Laamrani, League of Arab States 

 التغير المناخي ومدى صعوبة ربطهما بعالقة التنمية  -

 ضرورة اشراك القطاع الخاص باالقتصاد األخضر -

 ألحفوريهناك دول عندها معدل تنمية عالي لكن باالعتماد على الوقود ا -

القدرات، القوانين والتشريعات، الموارد البشرية، ربط االقتصاد بالصناعة : حقيق االقتصاد األخضر يجب مراعاةلت -

 والطاقة

 تصاد األخضريعتمد االقتصاد األخضر على انخراط المستهلك باالق -

 دور المرأة في االقتصاد األخضربهدف تحقيق العدالة  -

 طريقة اسنهالك السلعة  -

 المجتمع المدني باالقتصاد األخضر مطلب أساسي لتحقيقهربط  -

 التركيز على أهمية الثقافة والتوعية -

 


