
المؤتمر السنوي الثاني
حول السياسات البيئية

نحو تحقيق انتقال بيئي
عادل في منطقة الشرق
 األوسط وشمال أفريقيا

31 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيو 2022 
وجاهًيا، فندق جفينور روتانا، بيروت، لبنان 

بث مباشر من خالل زوم وفيسبوك



نحو تحقيق انتقال بيئي عادل في منطقة الشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا

كيــف تتقاطــع األزمــات البيئيــة والمناخيــة مــع عــدم المســاواة االجتماعيــة ـفـي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا؟ كيــف ُيمكننــا ترســيخ المناقشــات البيئيــة والمناخيــة داخــل المنطقــة 
العــادل عنصــراً  االنتقــال  أصبــح مفهــوم  فقــد  واإلنصــاف؟  االجتماعيــة  العدالــة  ضمــن قضايــا 
أساســياً ـفـي عالــم السياســة ـفـي مرحلــة مــا بعــد اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، بينمــا يدعــي العديــد 
مــن الناشــطين والمجتمعــات األكثــر تأثــراً بتداعيــات تغّيــر المنــاخ أنــه فقــد معنــاه األصلــي. ومــع 
انعقــاد االجتماعيــن المقبليــن لمؤتمــر األطــراف -مؤتمــر األمــم المتحــدة المعنــي بتغّيــر المنــاخ- 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا - مؤتمــر األطــراف COP27( 27( فــي مصــر ومؤتمــر 
األطــراف COP28( 28( ـفـي اإلمــارات العربيــة المتحــدة - كيــف ُيمكــن للمناقشــات العالميــة 
حــول تحقيــق االنتقــال البيئــي العــادل أن تــؤدي دوراً ـفـي المنطقــة؟ ومــا الــذي يعنيــه االنتقــال 
العــادل ـفـي قطاعــات الطاقــة، واألنظمــة الغذائيــة، وإدارة النفايــات والميــاه للســكان ـفـي جميــع 
أنحــاء المنطقــة؟ وهــل هــذا هــو اإلطــار األمثــل لتنظيــم التضامــن البيئــي والنشــاط البيئــي ـفـي 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا؟ 
 

يجمــع المؤتمــر الســنوي الثانــي الــذي تنظمــه مبــادرة اإلصــاح العربــي لبرنامجهــا حــول السياســة 
البيئيــة طائفــًة مــن الناشــطين والباحثيــن والعامليــن فــي النشــاط البيئــي والمناخــي فــي المناطــق 
لمناقشــة  أفريقيــا  األوســط وشــمال  الشــرق  ـفـي منطقــة  المنــاخ  تغّيــر  بتداعيــات  تأثــراً  األكثــر 
التصــورات واالســتراتيجيات والتوتــرات والتناقضــات حــول مــا يجــب أن تنطــوي عليــه االنتقــاالت 

البيئيــة العادلــة. 

برنامج السياسات البيئية
يهــدف برنامــج مبــادرة اإلصــاح العربــي للسياســات البيئيــة إلــى وضــع البيئــة فــي صميــم مجــاالت 
البحــث والسياســة والنشــاط ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. فضــاً عــن أننــا ال 
باعتبارهــا  بــل أيضــاً  المــوارد الطبيعيــة فحســب،  البيئــة بوصفهــا مجموعــة مــن  نتعامــل مــع 
مســاحة عامــة مشــتركة، ومجــال للصحــة العامــة، وأحــد مياديــن االقتصــاد السياســي. يضــم 
البرنامــج شــبكة مــن العلمــاء والممارســين والنشــطاء لطــرح ومناقشــة أبــرز القضايــا البيئيــة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتقاطعهــا مــع مجــاالت األنشــطة األربعــة للبرنامــج: 

الحوكمة 	 
النشاط والتعبئة الشعبية 	 
السياسة المحلية 	 
النزاع المسلح 	 

يهــدف البرنامــج اـلـى تعزيــز الروابــط عبــر اإلقليميــة بيــن النشــطاء والحــركات التــي تدعــو إـلـى 
العدالــة البيئيــة وعــرض تجــارب المجتمعــات المحليــة ـفـي مواجهــة المظالــم البيئيــة وتحديــد 

المواقــع الحيويــة وأفــق التحــرك المتاحــة مــن أجــل التغييــر البيئــي.



اليوم األول: 31 أيار/مايو 2022 

 ً 9:30 - 10:00 صباحا

 ً 10:00 - 11:30 صباحا

االستقبال والمقدمات

االنتقال العادل، إطار لبناء التحالفات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟ 

تدير المناقشة خوليا شقير بيثوسو 

المتحدثون:

علي ازناك 

 نديم حوري                                  المدير التنفيذي لمبادرة اإلصاح العربي 
 سارين كراجرجيان                     مديرة برنامج السياسة البيئية في مبادرة اإلصاح العربي 

منــذ ظهــور مفهــوم االنتقــال العــادل ألول مــرة ـفـي ســبعينيات القــرن الماضــي، ظهــر عــدد متزايــد مــن المشــاريع 
فــي جميــع أنحــاء العالــم ترمــي إلــى بنــاء تحالفــات بيــن الحــركات العماليــة وحــركات ومنظمــات العدالــة االجتماعيــة 
والبيئيــة المتنوعــة - فضــاً عــن الزعــم بــأن التصــدي للكــوارث البيئيــة بمعــزل عــن الهيــاكل االجتماعيــة واالقتصاديــة 
هــي حلــول واهيــة. إذاً، إـلـى أي مــدى يعتبــر االنتقــال العــادل إطــاراً موحــداً للنشــاط ـفـي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا؟ ومــا هــي اإلمكانيــات والقيــود فــي الســياق اإلقليمــي؟ ومــا هــي أوجــه التضامــن الحاليــة والمحتملــة 
فيمــا بيــن الحــركات العابــرة للحــدود واألقاليــم؟ ومــا الــذي ُيمكــن أن نتعلمــه مــن التجــارب والصراعــات التــي يواجهها 

اآلخريــن حــول العالــم؟ 

خوليــا شــقير بيثوســو زميلــة رئيســية غيــر مقيمــة فــي مبــادرة اإلصــاح العربــي. تعمــل خوليــا أســتاذة مســاعدة فــي 
العاقــات الدوليــة جامعــة “أي إِي” ـفـي مدريــد. حصلــت عـلـى درجــة الدكتــوراه ـفـي العلــوم السياســية مــن جامعــة 
ييــل بالواليــات المتحــدة االمريكيــة ودرجــة الماجســتير ـفـي الدراســات العربية/بكالوريــوس ـفـي الشــؤون الخارجيــة 
مــن جامعــة جورجتــاون. وقــد شــغلت مــن قبــل منصــب نائبــة رئيــس مركــز دراســات الشــرق األوســط فــي جامعــة 
مؤسســة  ـفـي  ومســاعدة   ،)2014-2016( ســتانفورد  جامعــة  ـفـي  وزميلــة   ،)2016-2019( بيركـلـي  كاليفورنيــا، 
أيًضــا منصــب رئيســة تحريــر صحيفــة صــدى  العاصمــة، حيــث شــغلت  ـفـي واشــنطن  الدوـلـي  كارنيغــي للســام 

الشــهرية التــي تصــدر باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة. 

ناشط اجتماعي وباحث من المغرب ومنسق شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية. 

نحو تحقيق انتقال بيئي عادل في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

المؤتمر السنوي الثاني 
حول السياسات البيئية 



فرح دعيبس 

كاتي ساندويل 

بمؤسســة  الخــاص  أفريقيــا”  األوســط وشــمال  الشــرق  ـفـي منطقــة  السياســية  “النســوية  لبرنامــج  أوـلـى  مديــرة 
فريدريــش إيبــرت. تركّــز فــي عملهــا علــى دمــج المنظــورات النســوية فــي النقاشــات اإلقليميــة المتعلقــة بالتحديــات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية بهــدف بنــاء حلــول نســوية بديلــة ألكثــر القضايــا إلحاحــاً التــي تواجــه المنطقــة 

العربيــة. 

كاتي ساندويل هي مديرة مشروع رئيسية في المعهد عبر الوطني )Transnational Institute( ، مؤسسة فكرية 
ناشــطة دوليــة مركزهــا ـفـي أمســتردام. عملهــا يركــز عـلـى عدالــة المــوارد واألرض والســيادة الغذائيــة والمحيطــات 
واالنتقــال العــادل. لديهــا ماجســتير فــي الدراســات البيئيــة مــن جامعــة يــورك فــي كنــدا مــع تركيــز فــي الســيادة الغذائيــة 
حــركات الغــذاء المحليــة، كمــا أنهــا عاشــت فــي كنــدا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة وهولنــدا وشــاركت فــي مجموعــة مــن 

منظمــات الغــذاء والمجتمــع والبيئــة والعدالــة االجتماعيــة. 

سرمد أمجد 
منسق مشروع العدالة التحويلية وممثل منظمة دولية في العراق 

العدالة المائية وغيابها: مشكلة الندرة أو اإلنصاف؟ 12:00 - 1:30 ظهراً  

كثــر المناطــق نــدرًة للميــاه ـفـي العالــم، وتواجــه وطــأة انعــدام  تعــد منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن أ
األمــن الماـئـي ـفـي ظــل النزاعــات وتغّيــر المنــاخ واســتغال المــوارد. وعـلـى الرغــم مــن هــذه العوامــل، ال تــزال إدارة 
الميــاه تفضــل المصالــح االقتصاديــة عـلـى اإلنصــاف والممارســات التكيفيــة. مــا هــي العوائــق التــي تحــول دون 
اإلدارة العادلــة للميــاه فــي المنطقــة العربيــة، ومــا هــي السياســات الازمــة لضمــان إصــاح المــوارد المائيــة والحــق فــي 

الوصــول إليهــا بصــورة مشــروعة؟ 

يدير المناقشة جميل معوض 
جميــل معــوض زميــل رئيســي بمبــادرة اإلصــاح العربــي مكلـّـف بمشــروع العدالــة االجتماعيــة وكوفيــد19- ومشــروع 
النقابــات والجمعيــات المهنيــة المســتقلة. وهــو يعمــل كذلــك كمحاضــر فــي العلــوم السياســية فــي الجامعــة األمريكيــة 
ـفـي بيــروت، حيــث يــّدرس السياســات العامــة والعلــوم السياســية والسياســة ـفـي لبنــان. حاصــل عـلـى دكتــوراه ـفـي 
السياســة مــن مدرســة الدراســات الشــرقية واألفريقيــة، جامعــة لنــدن )SOAS(. عمــل كزميــل باحــث ـفـي معهــد 
الجامعــة األوروبيــة، فلورنــس. وهــو عضــو مؤســس فــي “مجموعــة بيــروت لدراســات النقديــة حــول األمــن فــي العالــم 
العربــي” ومنســق مشــروع “أخاقيــات البحــث العلمــي فــي العلــوم االجتماعيــة” الــذي أطلقــه المجلــس العربــي للعلــوم 

االجتماعيــة. 

نحو تحقيق انتقال بيئي عادل في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

المؤتمر السنوي الثاني 
حول السياسات البيئية 



المتحدثون:

مساعد عقالن 

مها ياسين 

حسام حوا

ياسر سويلمي 

كثــر مــن 15 ســنة مــن الخبــرة المهنيــة  مســاعد عقــان هــو مهنــدس مدنــي وباحــث فــي مجــال الميــاه والبيئــة. لديــه ا
واألكاديميــة، حيــث عمــل مــع عــدد مــن المؤسســات الرســمية والجامعــات والمنظمــات الدوليــة ونشــر العديــد 
مــن البحــوث العلميــة المحكمــة التــي ركــزت بشــكل اساســي علــى أزمــة الميــاه الحاليــة والحلــول االكثــر اســتدامة 
وكيفيــة تطويــر النظــم التقليديــة إلدارة الميــاه. مســاعد عقــان حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي االدارة المتكاملــة 
للميــاه مــن جامعــة كولونيــا بألمانيــا. بعــد التخــرج مــن الماجســتير، أدار مشــروعين تنموييــن مموليــن مــن بنــك 
  )IHE-Delft( التنميــة االلمانــي و األمــم المتحــدة وذلــك قبــل انضمامــه لدراســة الدكتــوراه فــي معهــد الميــاه العالمــي

 .)PAB( فــي هولنــدا، حيــث ُرشــح كعضــو فــي مجلــس رابطــة الدكتــوراه
 

مهــا ياســين هــي زميلــة باحثــة ـفـي معهــد كلينجينديــل. يركــز عملهــا عـلـى زيــادة الوعــي مــن خــال البحــث ـفـي 
السياســات العامــة والتوعيــة حــول العاقــة بيــن األمــن والمنــاخ فــي العــراق ومنطقــة الشــرق األوســط. هــي مســؤولة 
عــن التواصــل ـفـي لمبــادرة أمــن الكوكــب ـفـي المعهــد )Planetary Security Initiative(، كمــا أنهــا مســؤولة عــن 
جهــود هــذه المبــادرة إلنشــاء منتــدى لألمــن المناخــي والســام بيــن أصحــاب المصلحــة المحلييــن المعنييــن بالبيئــة 

والمنــاخ فــي جميــع أنحــاء العــراق. 

حســام حــوى حاصــل عـلـى بكالوريــوس العلــوم ـفـي العلــوم الزراعيــة ودبلــوم الهندســة مــن الجامعــة األمريكيــة 
ـفـي بيــروت وكذلــك ماجســتير ـفـي دراســات التنميــة الريفيــة مــع تخصــص فرعــي ـفـي اإلدارة المتكاملــة للمــوارد 
كمــل دراســاته بأكثــر مــن 12 عاًمــا مــن الخبــرة ـفـي تنفيــذ وإدارة  المائيــة مــن جامعــة Wageningen، هولنــدا. أ
وتقييــم المشــاريع فــي قطاعــات الميــاه والصــرف الصحــي والبيئــة بالتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
والجهــات المانحــة والحكومــة ومؤسســات الميــاه والبلديــات والمجتمعــات المحليــة فــي جميــع أنحــاء لبنــان وحــول 
منطقــة البحــر األبيــض المتوســط. حســام هــو المؤســس والرئيــس التنفيــذي الحالــي لشــركة ضفــاف، وهــي شــركة 
استشــارات هندســية بيئيــة مقرهــا ـفـي لبنــان. تتنــاول مشــاريع ضفــاف الحفــاظ عـلـى الميــاه وكفــاءة اســتخدامها 
وجمع مياه األمطار ومعالجة مياه الصرف الصحي ومكافحة التلوث وتقييمات األثر البيئي والزراعة المســتدامة 
واالســتعادة البيئيــة والسياســات البيئيــة. يســتهدف نطــاق عمــل ضفــاف لبنــان ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا. وكممثــًا لضفــاف قــدم حســام دورات تدريبيــة ـفـي مجــال تطويــر األعمــال الفنيــة والتجاريــة للمزارعيــن 
والطــاب وأصحــاب المشــاريع البيئيــة، وشــارك فــي العديــد مــن النــدوات وورش العمــل التــي تتنــاول قضايــا الميــاه، 
وقــد تمــت دعوتــه كمتحــدث فــي أحــداث بــارزة مثــل أســبوع الميــاه فــي بيــروت، IUCN - World مؤتمــر المحافظــة 

علــى البيئــة. 
 

مهنــدس تصــرّف فــي المــوارد الطبيعيــة ورئيــس مشــروع فــي منظمــة “حلــول”، يعمــل فــي المجتمــع المدنــي ويدافــع 
عــن حقــوق اإلنســان والحكــم الرشــيد. حائــز علــى الجائــزة الوطنيــة ألفضــل ابتــكار فــي مجــال تثميــن النفايــات ســنة 

  .FarmVie 2016 وشــارك فــي تأســيس الشــركة الّناشــئة

نحو تحقيق انتقال بيئي عادل في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

المؤتمر السنوي الثاني 
حول السياسات البيئية 



نحو تحقيق انتقال عادل في قطاع الزراعة والسيادة الغذائية في منطقة 2:30 - 4:00 مساًء  
الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

شــهد قطــاع الزراعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تحــوالً فــي العقــود الماضيــة، حيــث أصبــح العاملــون 
كثــر فقــراً بينمــا بــات تحقيــق الســيادة الغذائيــة أمــراً بعيــد المنــال  ـفـي القطــاع الزراعــي والمجتمعــات الريفيــة أ
كثــر مــن أي وقــت مضــى. مــا هــي البدائــل المســتدامة لألنظمــة الغذائيــة اإلقليميــة الحاليــة؟ ومــا الــذي يترتــب  أ
علــى تحويــل النظــام مــن األمــن الغذائــي إلــى الســيادة الغذائيــة؟ وكيــف يمكــن للمنطقــة إعــادة صياغــة سياســاتها 

الغذائيــة؟ ومــا الــذي ُيمكــن أن نتعلمــه مــن البدائــل الموجــودة، ولكــن المهمشــة علــى المســتوى المحلــي؟ 

تدير المناقشة فرح الشامي 
ـفـي  ـفـي مبــادرة اإلصــاح العرـبـي. تركــز أبحاثهــا عـلـى مســارات الشــباب العرـبـي  فــرح الشــامي هــي زميلــة باحثــة 
ســياقات الصــراع، والحمايــة االجتماعيــة فــي حقبــة مــا بعــد كوفيــد19- فــي المنطقــة العربيــة، ودور الحــركات العماليــة 
الجديــدة فــي المراحــل االنتقاليــة فــي لبنــان والعــراق والســودان والجزائــر، وغيــر ذلــك. قبــل االلتحــاق بمبــادرة اإلصــاح 
العربــي، عملــت فــرح كمســؤولة برامج/باحثــة مبتدئــة فــي شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، ولجنــة 
األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا )اإلســكوا(، ومعهــد األصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة فــي 

الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت. 

المتحدثون:

ندى الطريقي 

مدني عباس مدني محمد

نــدى الطريقــي هــي خبيــرة اقتصاديــة سياســية مقيمــة ـفـي تونــس تخرجــت مــن كليــة إدارة األعمــال ـفـي تونــس. 
شــاركت فــي تأســيس “مرصــد الســيادة الغذائيــة والبيئــة “فــي عــام 2017، وعملــت مــع مجموعــة العمــل للســيادة 
كة بيــن المســتهلكين والمنتجيــن لانتقــال إلــى اإليكولوجيــا الزراعيــة  الغذائيــة، فيمــا أدارت فــي 2020/2021 شــرا
مــع الجمعيــة التونســية للزراعــة المســتدامة. عملــت كمراقبــة برلمانيــة مــع منظمــة “البوصلــة” المراقبــة البرلمانيــة 
غيــر الحكوميــة وكصحفيــة فــي جمعيــة “بــر األمــان” المختصــة فــي البحــث واالعــام وعملــت فــي قضايا تتعلــق بالعدالة 
االنتقاليــة والعدالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والســيادة الغذائيــة والحــركات المدنيــة. وانضمــت إلــى فريــق المرصــد 

التونســي لاقتصــاد عــام 2022. 

مدنــي عبــاس مدنــي، وزيــر الصناعــة والتجــارة األســبق، مديــر منظمــة نــداء التنميــة الســودانية الحالــي ، عضــو مجلــس 
تنســيق الشــبكة العربيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة ٢٠١٤ - ٢٠١٩ ، عضــو مجلــس إدارة شــبكة التغييــر واالبتــكار 
لمنظمــات المجتمــع المدـنـي ، مركــز شــمال افريقيــا والشــرق األوســط ٢٠١٨ -٢٠١٩ ، دراســات وأوراق وتقاريــر  

متعلقــة بالتنميــة ، وفعاليــة المســاعدات التنمويــة والمجتمــع المدنــي. 

نحو تحقيق انتقال بيئي عادل في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

المؤتمر السنوي الثاني 
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عمر تسدال 

رامي زريق 

عمــر تســدل هــو أســتاذ مســاعد فــي قســم الجغرافيــا ويــدرس البيئــات الطبيعيــة والتحــول الزراعــي البيئــي فــي شــرق 
 Plants, People, Planet )2020(, Frontiers in :البحــر األبيــض المتوســط. نُشــر بحثــه فــي مجــات علميــة منهــا
 Plant Science )2020(, Journal of Arid Environments )2020(, Agroecology and Sustainable Food
 .)Systems )2019(, Geoforum )2017(, and International Journal of Middle East Studies )2015
نشــر مــع فريــق باللغــة العربيــة مقــاالً عــن منهجيــة مجموعــة “مكانيــات” )2022(، كمــا قــام بتحريــر دليــل عربــي-
إنجليــزي بعنــوان “النباتــات البريــة الفلســطينية” )2018( كجــزء مــن مجموعــة بحثيــة اجتماعيــة. تشــمل إصداراتــه 
الحديثــة األخــرى “تجمــع الحدائــق” ـفـي حديقــة بيــن التــال: تــراث األزهــار ـفـي فلســطين، المتحــف الفلســطيني 
)2019(. حصــل علــى الدكتــوراه فــي الجغرافيــا والزراعــة المســتدامة مــن جامعــة مينيســوتا وكان زميــل باحــث فــي 

جامعــة كولومبيــا فــي نيويــورك عــام 2015. 

الدكتــور رامــي زريــق هــو أســتاذ ومديــر فــي كليــة الزراعــة وعلــوم األغذيــة )FAFS(. كان عضــًوا فــي اللجنــة التوجيهيــة 
لفريــق الخبــراء المعنــي باألمــن الغذائــي والتغذيــة )HLPE( التابــع للجنــة األمــن الغذائــي العالمــي )CFS( ، ومفوًضــا 
فــي لجنــة EAT-Lancet بشــأن النظــم الغذائيــة المســتدامة مــن أنظمــة الزراعــة المســتدامة. عمــل وكتــب بشــكل 
مكثــف حــول العالــم العرـبـي مــع التركيــز عـلـى السياســات البيئيــة لألمــن الغذاـئـي العرـبـي وارتباطهــا بالمســألة 

الزراعيــة. 
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اليوم الثاني: 1 حزيران/يونيو 2022 

 ً التحوالت في قطاع الطاقة في الخليج: اآلثار الداخلية والخارجية10:00 - 11:30 صباحا

تدير المناقشة سارين كراجرجيان

تثيــر الســمات الخاصــة التــي تميــز االقتصــادات السياســية المعتمــدة علــى النفــط والغــاز -المــواد الهيدروكربونيــة- 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أســئلة بالغــة األهميــة حــول كيفيــة تكيفهــا فــي المســتقبل مــع أســواق الطاقــة 
العالميــة المتغيــرة، ومــا هــي التداعيــات التــي ســتترتب علــى ذلــك خــارج حدودهــا. فعلــى الصعيــد الداخلــي، ينطــوي 
النمــو الســكاني والعقــد االجتماعــي الريعــي القائــم عـلـى عائــدات الوقــود األحفــوري عـلـى آثــار اجتماعيــة محتملــة 
وخيمــة ناجمــة عــن التحــوالت فــي مجــال الطاقــة. وعلــى الصعيــد اإلقليمــي، تعــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
كبــر مصــدر لانبعاثــات الكربونيــة فــي المنطقــة،  باعتبارهــا األكثــر ثــراًء فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، أ
ــر المنــاخ - األمــر الــذي يثيــر تســاؤالت حــول  وأيضــاً الُمجهــزة علــى النحــو األفضــل بمــا يلــزم لتجنــب أســوأ آثــار تغّي

كيفيــة توزيــع األضــرار البيئيــة. 

ســارين كاراجرجيــان هــي مديــرة برنامــج السياســة البيئيــة ـفـي مبــادرة اإلصــاح العرـبـي. قبــل العمــل ـفـي المبــادرة، 
ــا فــي معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة والشــؤون الدوليــة فــي الجامعــة األميركيــة فــي  عملــت لمــدة 15 عاًم
ــا للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه فــي األنثروبولوجيــا فــي كليــة الدراســات  بيــروت منــذ افتتــاح المعهــد. تســعى حالًي
المتقدمــة فــي العلــوم االجتماعيــة فــي باريــس وتكتــب أطروحتهــا عــن نفــي وصدمــة الاجئــات الســوريات فــي بيــروت. 
وهــي حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي السياســات البيئيــة وبكالوريــوس العلــوم فــي الصحــة البيئيــة مــن الجامعــة 

األمريكيــة فــي بيــروت. 

المتحدثون:

كريستال إينيس 

كمّي عّمون 

كريســتال إينيــس باحثــة ـفـي االقتصــاد السياســي العالمــي ومحاضــرة جامعيــة ـفـي االقتصــاد السياســي للشــرق 
األوســط بجامعــة ليــدن بهولنــدا. يــدرس بحثهــا حوكمــة العمالــة والهجــرة والبحــث عــن العمــل واالنتمــاء االقتصــادي 
العرـبـي.  الخليــج  اقتصــادات  ـفـي  األجنبيــة  والعمالــة  الهيدروكربونــات  بعائــدات  المتعلــق  السياســي  واالقتصــاد 
شــاركت ـفـي تحريــر كتــاب “مجمــع حوكمــة الهجــرة مــن جنــوب آســيا إـلـى الخليــج” )مطبعــة جامعــة بريســتول 
 Global Social“ و ”New Political Economy“ ـفـي منشــورات بــارل. ظهــرت كتاباتهــا  2022( مــع نيكولــس 
 Cambridge“ و ”International Journal of Middle East Studies“ و ”Third World Quarterly“ و ”Policy

Review of International Affairs” وغيرهــا. 

درس كمــّي عّمــون العلــوم السياســية واالقتصــاد. بصفتــه مستشــاًرا للسياســات فــي التنميــة المدنيــة المســتدامة 
لمــدة عشــر ســنوات، ركــز جهــوده علــى تعزيــز العمــل المناخــي داخــل حكومــة دبــي. انتقــل كمــي مؤخــًرا إلــى بيــروت 
حيــث يعمــل ـفـي مشــاريع سياســية مــع العديــد مــن المنظمــات المحليــة والدوليــة. كمــا يقــوم بتدريــس اقتصــاد 
تغيــر المنــاخ والبيئــة المدنيــة ـفـي قســم االقتصــاد بجامعــة ســانت جوزيــف. تستكشــف كتاباتــه طــرق لمعالجــة 

القضايــا الحضريــة مــن خــال األدب. 

نحو تحقيق انتقال بيئي عادل في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

المؤتمر السنوي الثاني 
حول السياسات البيئية 



محمد السعيدي 

منال الشهابي 

د. محمــد الســعيدي هــو أســتاذ مســاعد ـفـي قســم الشــؤون الدوليــة بجامعــة قطــر. حاصــل عـلـى الدكتــوراه ـفـي 
االقتصــاد مــن جامعــة هايدلبــرغ، ألمانيــا. عمــل فــي مشــاريع ونشــر أوراًقــا بحثيــة عــن اليمــن والخليــج وشــرق أفريقيــا 

واألردن حــول قضايــا التنميــة والبيئــة وإدارة المــوارد المائيــة وتحــوالت االســتدامة. 

الدكتــورة منــال الشــهابي هــي خبيــرة اقتصاديــة تطبيقيــة تتمتــع بخبــرة معتــرف بهــا ـفـي مجــال الطاقــة واالقتصــاد واســتدامة 

كســفورد  كاديميــة فــي كليــة ســانت أنتونــي بجامعــة أ المــوارد عنــد مصــدري المــوارد مــع التركيــز علــى الشــرق األوســط. هــي زائــرة أ

كســفورد لدراســات وبحــوث  والمديــرة المؤسســة لـــ SHEER لألبحــاث واالستشــارات. وهــي أيًضــا زميلــة أبحــاث أولــى فــي معهــد أ

الطاقــة ـفـي منتــدى البحــوث االقتصاديــة. تنشــر ـفـي مجــات وكتــب وتقاريــر سياســية عاليــة التأثيــر. يقــدم بحثهــا مســاهمات 

مهمــة ـفـي فهــم الطاقــة واالســتدامة االقتصاديــة و السياســات البديلــة ـفـي اقتصــادات النفــط والغــاز ـفـي الخليــج بعــد انتقــال 

الطاقــة وتقلــب أســعار الهيدروكربونــات. يبحــث هــذا البحــث ـفـي مجــاالت الهيدروجيــن وإزالــة الكربــون والتنويــع االقتصــادي 

وإصــاح الدعــم والعمالــة الوافــدة وإيجــارات احتــكار القلــة وبدائــل السياســات. واســتخدم بحثهــا لبنــاء نمــوذج اقتصــادي لصنــع 

السياســات فــي الكويــت و لمراجعــة اســتراتيجية الكويــت الوطنيــة للهيدروجيــن وإلجــراء بنــاء القــدرات لصانعــي السياســات كمــا 

عملــت كخبيــرة مــع اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ.

نحو تحقيق انتقال بيئي عادل في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

المؤتمر السنوي الثاني 
حول السياسات البيئية 

االنتقاالت العادلة في مجال الطاقة: النأي عن الوقود األحفوري في شمال أفريقيا12:00 - 1:30 ظهراً 

تدير المناقشة  مالك األكحل

تتمتــع منطقــة شــمال أفريقيــا بإمكانــات كبيــرة تؤهلهــا للتوســع فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة. ونظــراً إلــى أننــا نشــهد 
زيــادة فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة، يشــعر المنتقــدون والمقيمــون فــي األراضــي التــي توجــد فيهــا هــذه المشــاريع 
بالقلــق مــن أنهــا قــد تعيــد إنتــاج التفاوتــات االقتصاديــة والسياســية المتأصلــة فــي اســتخراج الوقــود األحفــوري. مــا 
هــي اآلثــار الماديــة الحاليــة والمتوقعــة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة ـفـي شــمال أفريقيــا؟ ومــن هــم األكثــر تعرضــاً 

لإلضــرار وكيــف يؤثــر ذلــك عليهــم؟ مــا الــذي يتطلبــه العمــل نحــو انتقــال عــادل للطاقــة؟ 

مــاك األكحــل باحثــة وصحافيــة تونســية. تركـّـز أبحاثهــا علــى المواطنــة والحــركات االجتماعيــة ومنظمــات المجتمــع 
المدـنـي والنســوية. قبــل االنضمــام إـلـى مبــادرة اإلصــاح العرـبـي، عملــت مــاك كصحافيــة متعاقــدة بموقــع “نــواة” 
المســتقل كمــا عملــت كمســاعدة باحــث فــي مؤسســة كارنيغــي للســام الدولــي. وهــي حاصلــة علــى درجــة الماجســتير 

فــي العلــوم السياســية مــن معهــد الدراســات السياســية )ســيونس بــو( بباريــس.

المتحدثون:

عايدة دلبوش
عايــدة دلبــوش صحفيــة مســتقلة مركزهــا فــي تونــس. شــغفها فــي القضايــا البيئيــة وتنشــر فــي الموضوعــات المتعلقــة 
بالزراعــة والتلــوث واألنظمــة الغذائيــة. وـفـي شــهر نوفمبــر ســنة 2021 تــم اختيارهــا لتغطيــة مفاوضــات مؤتمــر 
األطــراف 26 ـفـي غاســكو للموقــع اإلعامــي انكفاضــة بمنحــة مــن “شــبكة الصحافــة لــألرض” و “مركــز ســتانلي 

للســام واألمــن”. 



عثمان عوي 

إلياس بن عّمار 

ربيع وهبة 

ولــد عثمــان عــوي فــي خيمــة لعائلــة بدويــة، وهــو الوحيــد مــن بيــن 14 مــن إخوتــه وأخواتــه الذيــن أتيحــت لهــم الفرصــة 
للذهــاب إلــى المدرســة. مــن خــال بــذل جهــود كبيــرة تمكــن مــن الحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي علــوم األرض 
كتشــف الوســاطة مــن خــال االتواصــل مــع  ودبلــوم فنــي كمبيوتــر ممــا أتــاح لــه فرصــة الحصــول عـلـى العمــل. ا
المجتمعــات المتنازعــة وهــو ميّســر لــورش عمــل تدريبيــة وحواريــة. بصفتــه رئيًســا لجمعيــة تعزيــز الوســاطة ـفـي 
المغــرب وعضــًوا فــي مجلــس إدارة ae-centre سويســرا فهــو علــى درايــة بصعوبــة الوســاطة كعمليــة، وقــد خضــع 

لتدريــب مكثــف فــي هــذا المجــال. هــو أيًضــا معلــم وناشــط فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

عضو مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة )المنصة التونسية للبدائل( ونقابي. 

المنسق اإلقليمي للتحالف الدولي لألراضي 

نحو تحقيق انتقال بيئي عادل في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

المؤتمر السنوي الثاني 
حول السياسات البيئية 

إدارة النفايات: ما هي اإلصالحات المطلوبة؟ 2:30 - 4:00 مساءً 

يــؤدي النمــو الحضــري وارتفــاع معــدالت االســتهاك فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إلــى زيــادة كميــة 
النفايــات المنزليــة وال ســيما النفايــات الباســتيكية، التــي ال يعــاد اســتخدامها أو تدويرهــا وينتهــي بهــا المطــاف 
ـفـي مطامــر النفايــات أو مواقــع إلقــاء النفايــات غيــر الخاضعــة للرقابــة. مــا هــي النمــاذج البديلــة لــإلدارة المتكاملــة 

والمســتدامة للنفايــات التــي تتســم بالشــمول والمنصفــة اجتماعيــاً؟ 

يدير المناقشة  زياد بوسن
زيــاد بوســن ناشــط تونســي وباحــث فــي مجــال الحوكمــة والسياســات العامــة وحقــوق اإلنســان. تركــز أبحاثــه علــى 
اإلصاحــات المؤسســية والقانونيــة فــي الســياقات االنتقاليــة. زيــاد حاصــل علــى الماجســتير فــي القانــون الدولــي )بنــاء 

دولــة مــا بعــد الصــراع وإعــادة اإلعمــار( مــن جامعــة إيكــس مارســيليا بفرنســا. 



المتحدثون:

لين سراج

محمد كمال 

نادين وهاب 

كثــر مــن 6 ســنوات مــن الخبــرة فــي إدارة النفايــات الصلبــة، بمــا فــي ذلــك  ليــن ســراج هــي مستشــارة بيئيــة لديهــا أ
إنشــاء منتــج “Yalla Return” فــي لبنــان وتخطيــط دراســات وتصميــم البنيــات التحتيــة لمشــاريع “نديــرة” و إعــداد 
خطــط إلدارة النفايــات الصلبــة تجهيــزاً لمشــاريع تطويريــة ومرافــق صناعيــة. لديهــا خبــرة واســعة فــي أنظمــة إدارة 
النفايــات الصلبــة بمــا ـفـي ذلــك معــدالت توليــد النفايــات الصلبة/التركيبــات لمختلــف المجتمعــات والصناعــات 
وطــرق التخزين/الجمــع والتخلــص وتصميــم مناطــق التخزيــن ألنــواع مختلفــة مــن النفايــات الصلبــة والخبــرة فــي 

“Estidama” و “GSAS” فيمــا يتعلــق إدارة النفايــات الصلبــة. 

محمــد كمــال مهنــدس صحــة عامــة ذو خبــرة فــي إدارة النفايــات الصلبــة وتلــوث الباســتيك. يشــغل حالًيــا منصــب 
المديــر المشــارك لـــ “جرينــش” )Greenish(، وهــي منظمــة تعمــل فــي مجــال التوعيــة البيئيــة والتعليــم والمناصــرة 
البيئيــة. عمــل محمــد علــى المشــاريع المتعلقــة بالتلــوث الباســتيكي فــي مصــر علــى مدار الســنوات األربع الماضية، 

وتحديــداً فــي تحديــد كميــات المــواد الباســتيكية ورســم خرائــط لســوء إدارة هــذه المــواد فــي جميــع أنحــاء البــاد. 

أنشــأت ناديــن وهــاب شــبكة مصــر المســتدامة للجمــع بيــن المنظمــات والمؤسســات االجتماعيــة واألفــراد الذيــن 
يعملــون علــى تقليــل النفايــات الباســتيكية ذات االســتخدام الواحــد فــي مصــر. وهــي أيًضــا مؤسســة “إيكــو دهــب” 
))Eco-Dahab، وهــي منظمــة إلدارة الوجهــات المســتدامة فــي دهــب، جنــوب ســيناء. عملــت منظمــة “إيكــو دهــب” 
بشــكل وثيــق مــع مجلــس مدينــة دهــب ومكتــب محافظــة جنــوب ســيناء ووزارة البيئــة لتعزيــز التنميــة المســتدامة 
فــي جنــوب ســيناء. بالتعــاون مــع العديــد مــن المنظمــات والمجتمــع المحلــي، تمكنــت منظمــة “إيكــو دهــب” مــن 
الضغــط عـلـى رئيــس المحافظــة لتوقيــع مرســوم يحظــر اســتخدام الباســتيك ذات االســتخدام الواحــد ـفـي عــام 
2019. عملــت ناديــن مــع العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة حيــث ركــزت علــى المشــاركة المدنيــة فــي 
أهــداف التنميــة المســتدامة مــع صانعــي السياســات. ناديــن هــي غواصــة وتربــي ثاثــة كاب وتعمــل علــى حمايــة 

كل كاب الشــوارع فــي دهــب. 

نحو تحقيق انتقال بيئي عادل في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

المؤتمر السنوي الثاني 
حول السياسات البيئية 



 تعزيز مجتمعات الممارسة في مجال البيئة في 
  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اســتناداً إـلـى الجلســات والمناقشــات المفتوحــة التــي اســتمرت عـلـى مــدى أول يوميــن، تجمــع حلقــة 

المعلومــات  تبــادل  لتســهيل  والناشــطين  والباحثيــن  الصحفييــن  مــن  طائفــًة  هــذه  المغلقــة  العمــل 

ووجهــات النظــر والمعــارف بشــأن المســائل التاليــة:  

مــا هــي أهــم التحديــات التــي تواجــه العمــل علــى قضايــا البيئــة والمنــاخ فــي منطقــة الشــرق األوســط 	 

وشــمال أفريقيــا؟ وإلــى أي مــدى تكــون هــذه التحديــات مشــتركة أو تعتمــد علــى الســياق؟  

ما هي بعض االستراتيجيات وأساليب العمل الحالية لمواجهة هذه التحديات؟  	 

ما هي أنجح الحمات والتحالفات الوطنية حول القضايا البيئية؟ وماذا يمكننا أن نتعلم منها؟  	 

ما هو وضع شبكات التعاون عبر الوطنية؟ وكيف يمكن تحسينها؟ وما الذي ينقصها؟  	 

كيف يمكننا زيادة الوصول إلى المعارف البيئية الموثوقة والمنتجة محلياً ونشرها؟  	 

كيــف يمكننــا تعزيــز مجتمعــات الممارســة، لكــي تتمكــن مــن التكاتــف وتبــادل األفــكار والخبــرات 	 

وأفضــل الممارســات ودعــم بعضهــا البعــض؟  

تهدف حلقة العمل إلى ما يلي:  

السماح بتبادل الخبرات في مجال الدفاع عن البيئة؛  	 

تسهيل خبرات التعلم عبر الدول وعبر القطاعات؛  	 

وتعزيز التواصل اإلقليمي.  	 

الحمــات  تعبئــة  ـفـي  الشــخصية  تجاربهــم  لمناقشــة  أصغــر  مجموعــات  ـفـي  المشــاركون  ســيجتمع 

فيهــا. البحــث  أو  توثيقهــا  أو  إليهــا  الدعــوة  أو  المحــددة  الوطنيــة  أو  المحليــة  والمشــاريع 

ســتنطوي هــذه الجلســة األخيــرة علــى تبــادل األفــكار حــول نمــاذج التعــاون. كيــف يمكــن أن يبــدو مجتمــع 

الممارســة؟ ومــا هــي األمثلــة المحتملــة مــن ســياقات/مناطق أخــرى؟ ومــا الــذي تحتاجــه مــن مجتمــع 

الممارســة والشــبكة هــذه، ومــا هــي االســتراتيجية التــي يمكننــا العمــل عليهــا أو اعتمادهــا؟  

حلقة عمل:

اليوم الثالث: 2 حزيران/يونيو 2022 

 ً 10:00 - 12:30 ظهرا

12:30 - 2:00 مساءً 

الجزء األول: المجموعات الفرعية: مشاركة القضايا والدروس  

الجزء الثاني: تبادل األفكار: نماذج التعاون  

نحو تحقيق انتقال بيئي عادل في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

المؤتمر السنوي الثاني 
حول السياسات البيئية 



 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة اإلصالح العربي

كة  مبادرة اإلصاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة باألبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتمّيزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


