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تنشــأ النزاعــات بســبب القضايــا البيئيــة وهــي أيضــاً مصــدر للتدهــور البيئــي. وعلــى مــدى الســتين عامــاً الماضيــة، 

ارتبطــت النزاعــات المتعــددة التــي اجتاحــت منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا  البيئيــة. ويف الوقــت نفســه، فــإن 

كبــر الكــوارث البيئيــة التــي وقعــت مؤخــراً قــد نشــأت نتيجــة النزاعــات المســلحة وتفاقمــت بســبب  العديــد مــن أ

تلــك النزاعــات. ويثيــر ذلــك عــدة تســاؤالت حــول كيفيــة فهــم هــذه العالقــة وتصورهــا وتفســيرها. وكيــف يمكننــا 

توثيــق العالقــة بيــن النــزاع والبيئــة بشــكل أفضــل؟ ومــا هــو تأثيــر النــزاع علــى القضايــا الملحــة المتعلقــة باألمــن 

الغــذايئ والمــايئ؟ ومــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه المنظمــات الدوليــة يف ضمــان مراعــاة األولويــات 

البيئيــة يف التخطيــط وبنــاء الســالم بعــد انتهــاء النــزاع؟ وكيــف يمكننــا بنــاء المؤسســات يف مرحلــة مــا بعــد النــزاع 

التــي يمكنهــا التعامــل بشــكل أفضــل مــع القضايــا البيئيــة؟ ومــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه الصحفيــون يف 

توثيــق تأثيــر النزاعــات علــى البيئــة؟

يدعــو هــذا المؤتمــر، الــذي تنظمــه مبــادرة اإلصــالح العــريب، ومؤسســة “روبــرت بــوش”، وشــركة االستشــارات 

“أورينــت ماتــرز”، النشــطاء والباحثيــن والخبــراء يف طليعــة األنشــطة البيئيــة والمناخيــة يف منطقــة غــرب آســيا 

وشــمال أفريقيــا لمناقشــة العالقــات المعقــدة والمتعــددة األوجــه ومســاحات االلتقــاء بيــن النزاعــات والبيئــة.

حول برنامج السياسات البيئية يف مبادرة اإلصالح العريب

يتنــاول برنامــج مبــادرة اإلصــالح العــريب للسياســات البيئيــة، البيئــة ليــس فقــط بوصفهــا كمجموعــة مــن المــوارد 
الطبيعيــة، بــل أيضــاً باعتبارهــا مســاحة عامــة مشــتركة، ومجــال للصحــة العامــة، وســاحة لالقتصــاد السياســي؛ 
ال يمكــن فصلهــا عــن المناقشــات السياســية واالقتصاديــة األوســع يف منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا. 
ويجمــع البرنامــج شــبكة مــن الباحثيــن والممارســين والناشــطين إلنشــاء مجتمــع ممارســة بيئــي، مــن خــالل 

أربعــة مجــاالت رئيســية:

فهم طبيعة النشاط البيئي يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودعمه	 
تحليل هياكل الحكم على المستوى الوطني والدعوة إىل إحداث تغيير ايجايب	 
تسليط الضوء على المبادرات المحلية وتشجيعها	 
البيئة خالل النزاعات	 

ويهــدف البرنامــج إىل مناقشــة ومشــاركة طــرق جديــدة للتفكيــر يف الظــروف البيئيــة يف المنطقــة العربيــة، وتعزيــز 
شــبكات التواصــل بيــن الناشــطين، وعــرض التجــارب المحليــة التــي تتصــدى للظلــم البيئــي، وتحديــد مناطــق 

األزمــات وإمكانيــة تطويــر طرقــاً مختلفــة للعمــل مــن أجــل إحــداث تغييــر.



نبذة عن مؤسسة “روبرت بوش”

كبر المؤسســات األوروبية المرتبطة بشــركة خاصة. تعمل المؤسســة  تعد مؤسســة “روبرت بوش” واحدة من أ
علــى أســاس غيــر ربحــي ومســتقل وبعيــداً عــن االنتمــاءات الحزبيــة عبــر مجــاالت الصحــة والتعليــم والقضايــا 
المســاواة”  و”عــدم  و”الهجــرة”  المنــاخ”  و”تغيــر  “الســالم”  موضوعــات  العالميــة  القضايــا  وتشــمل  العالميــة. 
وكذلــك “الديمقراطيــة” و”مجتمــع الهجــرة”. وتركــز اســتراتيجية الســالم علــى دعــم الُنهــج التــي تقودهــا جهــات 
محليــة كوســيلة لإلســهام يف تحقيــق الســالم المســتدام يف الشــرق األوســط ومنطقــة الســاحل وغــرب البلقــان. 
وبالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة اإلقليميــة، وضعنــا مبــادرات ترمــي إىل تشــكيل عمليات الســالم الشــاملة وتنفيذ 
المشــاريع علــى الصعيــد المحلــي. ونظــراً إىل أن التطويــر والتنفيــذ المتواصــل لُنهــج الســالم المحليــة يتطلــب 
جهــوداً جماعيــة، فإننــا نشــجع التبــادل بيــن األكاديمييــن والممارســين علــى مســتوى العالــم مــع المســاهمة 

بالنتائــج التــي توصلنــا إليهــا يف دراســتنا يف المناقشــات واألنشــطة المتعلقــة ببنــاء الســالم.

نبذة عن شركة االستشارات “أورينت ماترز”

“أورينــت ماتــرز” هــي شــركة استشــارية بحثيــة، تركــز علــى التحليــالت القائمــة علــى البحــوث الموجهــة نحــو 
السياســات، فضــالً عــن االستشــارات االســتراتيجية للمشــاريع يف منطقــة غــرب آســيا. انطالقــاً مــن برليــن، يرتكــز 
عمــل شــركة “أورينــت ماتــرز” علــى الخبــرات المحليــة والتصــورات المنبثقــة عــن المنطقــة. توفــر الشــركة يف 
والطاقة/المنــاخ، خبــرات متعمقــة،  واالقتصاد/التنميــة  السياســية  الجغرافيــا  فيهــا  تتداخــل  التــي  المجــاالت 
ومعرفــة عمليــة، وشــبكة مــن الخبــراء المرموقيــن. وتدعــم المؤسســات العامــة والخاصــة: يف تقييــم الفــرص 
والمخاطــر، وتصميــم المشــاريع وتنفيذهــا، ومواصلــة تحديثهــا علــى نحــو دائــم. وعــالوة علــى ذلــك، تشــارك 
الشــركة أيضــاً يف البحــوث الموجهــة نحــو السياســات وتتعــاون لهــذا الغــرض مــع المعاهــد والجامعــات الرائــدة.
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اليوم األول: 31 كانون الثاين/يناير 2023

 ً 9:00 - 9:15 صباحا

 ً 9:30 - 11:00 صباحا

 ً 9:15 - 9:30 صباحا

االستقبال وتسجيل المشاركين

الجلسة األوىل: إعادة تصّور البيئة خالل النزاع: من فكرة ثانوية إىل مصدر قلق أولوي

جلسة افتتاحية )كلمة ترحيب ومقدمة( ُتلقى من قبل نديم حوري، 
المدير التنفيذي لمبادرة اإلصالح العريب

تدير المناقشة سارين كراجرجيان

المتحدثون:

أليكس سيمون

ســتناقش الجلســة ضــرورة توثيــق األضــرار البيئيــة وتأثيرهــا طويــل األمــد علــى التربــة والميــاه والغذاء بشــكل أفضل، 
ويف المحصلــة علــى المجتمعــات، علــى ســبيل المثــال، يف أماكــن مثــل ســوريا والعــراق واليمــن. وستســعى جلســة 
النقــاش هــذه أيضــاً إىل التأكيــد علــى أهميــة تنــاول القضايــا البيئيــة يف سياســات بنــاء الســالم وإعــادة اإلعمــار. وكيــف 
يمكننــا وضــع البيئــة واألضــرار البيئيــة يف بــؤرة التركيــز عنــد التفكيــر يف النزاعــات المســلحة يف المنطقــة؟ وكيــف تتأثــر 
المــوارد الطبيعيــة الحيويــة بالنــزاع؟ وكيــف يمكــن اســتخدام برامــج التصويــر الحديثــة لتصــّور هــذا الضــرر؟ وكيــف 
يمكــن للجهــات الفاعلــة يف المجــال اإلنســاين أن تأخــذ العوامــل البيئيــة بعيــن االعتبــار يف عملهــا، وكيــف ينبغــي لهــا 

ذلك؟

مديرة برنامج السياسات البيئية يف مبادرة اإلصالح العريب

المؤسس المشارك ومدير ملف سوريا يف شبكة “سينابس”
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عمر بادخن

ويم زوايننبورغ

مؤسس ورئيس مؤسسة “حلول لمجتمعات مستدامة”، اليمن

مدير برنامج نزع األسلحة اإلنساين التابع لمنظمة “باكس”، هولندا

لؤلؤة الرشيد

بسنت عبد المجيد

مستشارة سياسية رئيسية يف “مركز الحوار اإلنساين”، جنيف

المستشارة القانونية يف القسم اإلقليمي للقانون الدويل اإلنساين للدول الناطقة باللغة العربية 
باللجنة الدولية للصليب األحمر، مصر

الجلسة الثانية: فهم أفضل للعالقة بين النزاع وتغير المناخ والبيئة فيما 11:30 - 1:00 ظهراً  
يتعلق باألمن الغذايئ

مــع تفاقــم شــبح انعــدام األمــن الغــذايئ يف جميــع أنحــاء العالــم، ال ســيما يف منطقــة تعتمــد بشــدة علــى اســتيراد 
المــواد الغذائيــة مثــل منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، أصبــح تأثيــر النــزاع وتغيــر المنــاخ علــى الُنظــم الغذائيــة 
واضحــاً علــى نحــو متزايــد. كيــف ولمــاذا يؤثــر النــزاع علــى األمــن الغــذايئ علــى المــدى القصيــر والطويــل؟ وكيــف 
يمكــن النعــدام األمــن الغــذايئ نفســه أن يــؤدي إىل النــزاع ويطيــل أمــده؟ فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تمنــع 
المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب الوصــول إىل الحقــول الزراعيــة، وكثيــراً مــا يــؤدي القتــال والقصــف إىل تدميــر 
شــبكات الــري وإلحــاق الضــرر بخصوبــة التربــة. ويمكــن أن تــؤدي النزاعــات إىل نقــص الطاقــة الالزمــة لضــخ الميــاه، 
واالســتغالل المفــرط للميــاه الجوفيــة )يف غيــاب رقابــة الدولــة(، وتعريــة التربــة، واختفــاء “بنــوك الحبــوب” وغيــاب 
تمويــل المزارعيــن، ومــا إىل ذلــك. وســتناقش الجلســة بعــض الطــرق التــي تجلــى فيهــا هــذا التأثيــر يف المنطقــة، 

واإلجــراءات التــي تتخــذ اســتجابًة لذلــك.

استراحة11:00 - 11:30 صباحاً 
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المتحدثون:

يونس أبويوب

هانيا الشهال

سعد داغر

ألين يعقوبيان

مدير شعبة الحوكمة وبناء الدولة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف األمم المتحدة 

خبيرة اقتصادية يف تسويق األغذية الزراعية يف لبنان

مهندس زراعي مستقل، وخبير يف الزراعة البيئية، وعضو مؤسس للملتقى الفلسطينّي للزراعة البيئّية

مسؤولة سياسات األمن الغذايئ وسبل العيش يف منظمة أوكسفام بسوريا

تدير المناقشة فرح الشامي 
زميلة باحثة يف مبادرة اإلصالح العريب

 ً استراحة غداء1:00 - 2:30 ظهرا
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الجلسة الثالثة: حروب المياه؟ إعادة تصّور العالقة بين النزاع والمياه من 2:30 - 4:00 مساًء  
المستوى اإلقليمي إىل المستوى المحلي

لطالمــا هيمــن خطــاب “حــروب الميــاه” علــى العناويــن الرئيســية، ال ســيما يف تغطيــة أخبــار منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، وهــي المناطــق التــي كثيــراً مــا ُتعــد األكثــر عرضــة لحــروب الميــاه. ومــع تســبب تغيــر المنــاخ 
والتلــوث يف إجهــاد إمــدادات الميــاه العذبــة، فقــد يبــدو النــزاع داخــل الحــدود الوطنيــة وعبرهــا أمــراً حتميــاً. بيــد 
أن هــذا الخطــاب ُيجــازف أيضــاً بتجاهــل األدلــة علــى التعــاون العابــر للحــدود والمحلــي يف مجــال الميــاه، وُيخفــي 
األســباب األخــرى للنزاعــات، أو ُيصــرف االنتبــاه عــن أوجــه عــدم المســاواة الحاليــة يف الميــاه. كيــف يمكننــا تحديــد 
التحديــات الحقيقيــة الحاليــة والمســتقبلية التــي تواجههــا إمكانيــة الوصــول إىل الميــاه العذبــة، وكيــف ُيمكننــا فهمهــا 
كثــر  واالســتجابة لهــا علــى نحــو أفضــل؟ وكيــف يمكــن أن يــؤدي أيضــاً التفكيــر يف الميــاه والنزاعــات إىل ممارســات أ

اســتدامًة وإنصافــاً؟

تدير المناقشة خوليا شقير بيثوسو
زميلة رئيسية غير مقيمة يف مبادرة اإلصالح العريب

المتحدثون:

منى الدجاين

سامي كايد

أحمد الوادعي

باحثة يف سياسات المياه والبيئة، المملكة المتحدة

المؤسس المشارك والمدير العام ألكاديمية البيئة يف لبنان

أستاذ مشارك يف قسم األراضي والمياه والبيئة، كلية الزراعة، جامعة صنعاء يف اليمن
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حسام حسين

ناصر ياسين

نديم حوري

كات من أجل التنمية يف الجمعية العلمية الملكية يف األردن المدير التنفيذي للشرا

وزير البيئة اللبناين

المدير التنفيذي لمبادرة اإلصالح العريب

ندوة رئيسية مع وزير البيئة اللبناين، الدكتور ناصر ياسين، والمدير التنفيذي 4:00 - 5:00 مساًء  
لمبادرة اإلصالح العريب، نديم حوري.
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اليوم الثاين: - 1 شباط/فبراير 2023

 ً | الجلسة الرابعة: دور المجتمع الدويل والجهات الفاعلة العالمية يف 9:30 - 11:00 صباحا
التخطيط يف مرحلة ما بعد النزاع. كيف يمكن إدماج األولويات البيئية يف 

عملية بناء السالم؟

تدير المناقشة أتجي دريكسلر

لقــد أُجريــت العديــد مــن الدراســات حــول بنــاء الســالم والعدالــة االنتقاليــة، بيــد أنــه لــم ُيذكــر ســوى القليــل عــن 
كيفيــة إدمــاج األولويــات البيئيــة يف أُطــر بنــاء الســالم والعدالــة االنتقاليــة. والواقــع أن الرغبــة يف تحقيــق العدالــة 
البيئيــة واالســتقرار يمكــن أن تكــون ركيــزة أساســية لمفاوضــات الســالم، وثمــة فرصــة ســانحة أمــام المنظمــات 
الدوليــة لالضطــالع بــدور حاســم يف هــذه العمليــات. مــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه المنظمــات الدوليــة لوضــع 
إدمــاج الديناميــات البيئيــة يف صــدارة عمليــة بنــاء الســالم؟ وكيــف يمكــن تمويــل هــذه المشــاريع علــى نحــو مســتدام 
ويتســم بالشــفافية؟ وكيــف يمكــن أن تكــون عمليــات إعــادة اإلعمــار المســتدامة يف المناطــق الحضريــة بعــد انتهــاء 

النــزاع عامــالً يف بنــاء الســالم؟

نائبة الرئيس األوىل للتعاون الدويل والتفاهم يف مؤسسة “روبرت بوش”

المتحدثون:

ناتاشا هول

هبة بو عكر

زميلة رئيسية يف برنامج الشرق األوسط بمركز الدراسات االستراتيجية والدولية

أستاذة مساعدة يف برنامج التخطيط العمراين يف كلية الدراسات العليا للهندسة يف جامعة كولومبيا
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سليم روحانا

خليل دينغزيل

أخصايئ أول يف مجال التنمية الحضرية والمرونة وقائد فريق العمل يف البنك الدويل

رئيس عمليات البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية يف لبنان

 ً الجلسة الخامسة: الحوكمة يف مرحلة ما بعد النزاع: كيف يمكن بناء مؤسسات 11:30 - 1:00 ظهرا
قوية يف مرحلة ما بعد النزاع يمكنها التخفيف من اآلثار البيئية والتكيف معها.

تدير المناقشة  أنجيال الودنباخر

ُتمثــل الحوكمــة الســيئة إحــدى المســائل التــي تتســم بهــا األوضــاع يف مرحلــة مــا بعــد النــزاع؛ وتتجــه نحــو االنتشــار يف 
جميــع إدارات الدولــة بمــا يف ذلــك يف إدارة القضايــا البيئيــة. يف حيــن تعنــي الحوكمــة الضعيفــة أن تأثيــر النــزاع علــى 
البيئــة يمكــن أن يســتمر لعقــود بعــد انتهــاء النــزاع. وكل مــن لبنــان والعــراق وســوريا أمثلــة ملموســة علــى ذلــك. 
علــى ســبيل المثــال، لــم تتمكــن مؤسســات المــوارد المائيــة يف لبنــان والعــراق مــن التعــايف أبــداً مــن األضــرار التــي 
لحقــت بهــا خــالل النــزاع المحتــدم، ومــن المحتمــل أن يحــدث األمــر نفســه يف ســوريا واليمــن. كيــف يمكــن معالجــة 
هــذه المســائل؟ وعلــى وجــه الخصــوص، كيــف يمكــن بنــاء مؤسســات قويــة يف مرحلــة مــا بعــد النــزاع يمكنهــا أن 

تتنــاول التخطيــط الطويــل األجــل الــالزم للقضايــا البيئيــة؟

مستشارة يف شركة االستشارات “أورينت ماترز”

المتحدثون:

كارول شوشاين شرفان
مديرة مجموعة تغّير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية يف األمم المتحدة - اإلسكوا 

استراحة11:00 - 11:30 صباحاً 
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الجلسة السادسة: حلقة نقاشية مع الصحفيين الدوليين واإلقليميين والمحليين2:30 - 5:00 مساءً 

كيــف يمكننــا بنــاء تحالفــات قويــة مــع الصحفييــن لتغطيــة أخبــار تغيــر المنــاخ المرتبطــة بالنــزاع واآلثــار البيئيــة؟ 
تغطيــة  حــول  لمشــاركة قصصهــم  ودوليــة(  إعالميــة محليةوإقليميــة  منابــر  )مــن  ســيجتمع خمســة صحفييــن 
النزاعــات وآثارهــا علــى المنطقــة. ُتعــد مســألة التغطيــة اإلعالميــة ضروريــة لوضــع القضايــا البيئيــة يف الصــدارة 

بوصفهــا أولويــة مــن أولويــات السياســات العامــة يف المنطقــة.

تدير المناقشة  : مايا جبيلي
مديرة مكتب وكالة “رويترز” يف لبنان وسوريا واألردن

شيفان فزيل

طارق الخوري

أسماء خليفة

باحث يف برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف معهد ستوكهولم الدويل لبحوث السالم

المنسق اإلقليمي لتغير المناخ ببرنامج األمم المتحدة للبيئة بمنطقة غرب آسيا

مؤسسة مشاركة يف “معهد خليفة إيهلر”، وباحثة دكتوراه يف “المعهد األلماين للدراسات العالمية والمناطقية”

استراحة غداء1:00 - 2:30 ظهراً 
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الصحفيون المشاركون:

يارا المّر

عليا إبراهيم

أنيا سيزادلو

حبيب معلوف

مخرجة أفالم وثائقية وصحفية يف مؤسسة “مصدر عام” اإلعالمية 

Daraj.com المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لموقع

صحفية يف مؤسسة “مصدر عام” اإلعالمية 

صحفي يف جريدة “األخبار”، وأستاذ الفلسفة يف الجامعة اللبنانية
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 فرصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات
لمدة نصف يوم مع المنظمات المحلية

بإدارة أليكس سيمون وويم زوايننبورغ

انطالقــاً مــن العــروض التقديميــة والمناقشــات المفتوحــة التــي جــرت خــالل أول يوميــن، تعقــد ورشــة 

وتبــادل  المعلومــات،  تبــادل  لتســهيل  والناشــطين  والباحثيــن  للصحفييــن  اجتماعــات  هــذه  العمــل 

التاليــة: الخبــرات والمعــارف، وتعزيــز الشــبكات حــول المســائل 

مــا هــي التحديــات الرئيســية التــي تواجــه العمــل علــى القضايــا البيئيــة والمناخيــة يف أوقــات النــزاع 	 

يف منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا؟ وإىل أي مــدى ُتعــد هــذه التحديــات مشــتركة يف مختلــف 

أنحــاء المنطقــة أو أنهــا تعتمــد علــى الســياق؟

مــا هــو وضــع شــبكات التعــاون العابــرة للحــدود الوطنيــة؟ وكيــف يمكــن تحســينها؟ ومــا هــي األشــياء 	 

التــي مــا زلنــا نفتقــر إليهــا يف ســياق آثــار الحــرب علــى البيئــة والعكــس صحيــح؟ وكيــف يمكــن بنــاء 

كات مســتدامة؟ شــبكات وشــرا

كيــف يمكننــا زيــادة إمكانيــة الوصــول إىل المعــارف الموثوقــة والمنتجــة محليــاً بشــأن العالقــة بيــن 	 

النزاعــات والبيئــة ونشــر هــذه المعــارف؟

كيــف يمكننــا تعزيــز مجتمعــات الممارســة لاللتقــاء لتبــادل األفــكار والخبــرات وأفضــل الممارســات 	 

ودعــم بعضهــا البعــض؟

كيــف يمكننــا إقامــة جســور مــع صانعــي السياســات والصحفييــن يف المنطقــة للتأثيــر علــى عمليــة 	 

صنــع القــرار يف ســياق الحــرب؟

كيــف يمكننــا اســتخدام األدوات التقنيــة الحديثــة لتوثيــق آثــار النــزاع علــى البيئــة؟ وكيــف يمكننــا 	 

العمــل عــن كثــب مــع المجتمعــات المحليــة ومشــاركة القصــص اإلنســانية للســكان المحلييــن؟

ورشة عمل مغلقة

اليوم الثالث: 2 شباط/فبراير 2023
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة اإلصالح العريب

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

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

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


