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التسجيل ٨:٣٠ صباًحا – 9:٠٠ صباًحا

افتتاح ورشة العمل بكلمة للدكتور رياض فخري، أستاذ القانون بجامعة الحسن األول بمدينة سطات، 
الدار البيضاء، المغرب ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

9:٠٠ صباًحا – 9:٠٥ صباًحا

كلمات ترحيبية 

الدكتورة خديجة الصافي، رئيس جامعة الحسن األول بمدينة سطات، المغرب

أفروديت سماجادي، مسؤولة قانونية، قسم القانون، برنامج األمم المتحدة للبيئة

الدكتور نجيب الحجيوي، عميد كلية العلوم القانونية، واالقتصادية، واالجتماعية بجامعة الحسن 
األول، سطات، المغرب

سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، جامعة حمد بن خليفة

الدكتور داميلوال إس أوالوي، أستاذ مشارك بكلية القانون، جامعة حمد بن خليفة، ورئيس 
جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا

9:٠٥ صباًحا – 9:٣٠ صباًحا

المحاضرة الرئيسية األولى: 

تغير المناخ وحقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

المتحدث الرئيسي: 

الدكتور المحجوب الهيبة، خبير في العدالة االنتقالية والقانون البيئي، وعضو المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان

رئيس الجلسة: 

الدكتور عمر الخطايبة، كلية الحقوق، الجامعة األردنية

9:٣٠ صباًحا – 1٠:٠٠ صباًحا

أسئلة ومناقشات 1٠:٠٠ صباًحا – 1٠:1٥ صباًحا

ورشة العمل األولى:  

قيادة التعليم القانوني البيئي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: دور ومستقبل جمعية 
محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا

1٠:1٥ صباًحا – 11:٣٠ صباًحا

الرؤساء المشاركون: 

أفروديت سماجادي، مسؤولة قانونية، قسم القانون، برنامج األمم المتحدة للبيئة

الدكتور داميلوال إس أوالوي، أستاذ مشارك بكلية القانون، جامعة حمد بن خليفة، ورئيس 
جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الدكتورة باتريشيا موبتي، أستاذ القانون المشارك بجامعة نيروبي، ورئيس جمعية محاضري القانون 
البيئي في الجامعات األفريقية

الدكتور رياض فخري، أستاذ القانون بجامعة الحسن األول بمدينة سطات، المغرب

في هذا القسم، سيناقش المشاركون ما يلي:

 الرؤية االستراتيجية لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودورها في قيادة التعليم القانوني  _
البيئي بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

  عضوية جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا وعالقاتها مع جمعية محاضري  _
القانون البيئي في الجامعات األفريقية.

  الوثائق االستشارية لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا: الميثاق،  _
والمجلس االستشاري، والمسؤولون، والسكرتارية واالجتماعات.

  آليات الستدامة جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا: التمويل، وخطط استقطاب المزيد _
     من األعضاء، وضمان التكافؤ في التمثيل بين غرب آسيا وشرق أفريقيا، وتنويع العضوية والمشاركة لتشمل النساء وعلماء

     القانون البيئي المبتدئين
  الخطط للفعاليات المقبلة: مسابقة المحكمة الصورية اإلقليمية في القانون البيئي، واالجتماع/ المؤتمر المقبل لجمعية محاضري  _

القانون البيئي في جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا

استراحة لتناول القهوة 11:٣٠ صباًحا – 11:٤٥ صباًحا

تدريس قانون تغّير المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
اليوم األول: 4 نوفمبر، 2019
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ورشة العمل الثانية: 

تدريس القانون المناخي والبيئي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: القضايا الحالية

واالتجاهات المستقبلية

11:٤٥ صباًحا – 12:1٥ ظهًرا

رئيس الجلسة:

الدكتور عبد الجبار عراش، أستاذ القانون بقسم القانون العام في كلية القانون واالقتصاد 
والعلوم االجتماعية، جامعة الحسن األول بمدينة سطات، المغرب

المتحدثون:

الدكتور بوحنية قوي، عميد كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، الجزائر

سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، جامعة حمد بن خليفة، قطر

الدكتور محسن عبد اللهي، أستاذ مشارك القانون الدولي والبيئي،
جامعة الشهيد بهشتي، إيران

الدكتور إبراهيم كومغار، أستاذ التعليم العالي في القانون العام، ونائب العميد للقانون البيئي 
بكلية الحقوق، آيت ملول أغادير، المغرب

العقيد الدكتور حسين العجمي، مدير إدارة الشرطة البيئية، الكويت

في هذا القسم، سيناقش المشاركون ما يلي:

ثة حول التقدم في دمج تدريس القانون البيئي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا _  معلومات محدَّ

، أم ضمن القانون البيئي؟ _
ً

 هل يجب تدريس قانون تغير المناخ باعتباره مقرًرا منفصال

 ما هو وضع منهج قانون تغير المناخ في كليات المنطقة، على سبيل المثال: كم عدد المقررات الدراسية،  _
م، وهل قانون التغير المناخي مادة إجبارية أم اختيارية؛ دَّ

َ
ق

ُ
    وفي أي مستوى ت

 االحتياجات والتحديات في تدريس قانون تغير المناخ بكليات القانون في المنطقة _

 ما هي مجاالت التعاون الحالية بين كليات القانون المختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا _

  ما الذي يرغب أساتذة/ محاضرو القانون في تغييره ورؤيتهم للمستقبل فيما يتعلق بتدريس قانون تغير المناخ  _
والقانون البيئي في كلياتهم.

أسئلة ومناقشات 12:1٥ ظهًرا – 12:٣٠ ظهًرا

استراحة للغداء 12:٣٠ ظهًرا – 2:٠٠ ظهًرا

ورشة العمل الثالثة: 
كيف تؤهل ممارسي قانون التغير المناخي بقاعدة معرفية أفضل

رئيس الجلسة: 
الدكتور محسن عبد اللهي، رئيس قسم القانون البيئي، جامعة الشهيد بهشتي، إيران

المتحدثون:
 الدكتورة عزيزة منير، باحثة بيئية، معهد بحوث البيئة المستدامة، الجامعة األمريكية 

في القاهرة، مصر
الدكتور محسن األحمدي، أستاذ القانون العام، جامعة القاضي عياض في مراكش، المغرب

الدكتور محمد فتوحي، أستاذ القانون في جامعة محمد الخامس ونائب رئيس الشبكة العربية 
للبيئة والتنمية، المغرب

الدكتورة حسنة كجي، أستاذ القانون البيئي والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، المغرب

2:٠٠ ظهًرا – 2:٤٥ عصًرا

تدريس قانون تغّير المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
اليوم األول: 4 نوفمبر، 2019
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 في هذه الجلسة، سيناقش المشاركون ما يلي:

 نطاق ومحتوى مقرر قانون تغير المناخ: ما الذي يجب أن يتضمنه تدريس قانون تغير المناخ وكيف يجب ربطه بالموضوعات الرئيسية  _
)القانون المدني، والجزائي، والدستوري، واإلداري(؟

 الثغرات المعرفية في القطاعات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيات الدولية واإلقليمية حول تغير المناخ. _

 الفرص العملية للتعاون مع األطراف المعنية خارج القطاع األكاديمي لتلبية احتياجات تنمية القدرات. _

 تلبية األولويات واالحتياجات اإلقليمية والوطنية فيما يتعلق بالتعليم والبحوث وتطوير السياسات. _

أسئلة ومناقشات 2:٤٥ عصًرا – ٣:٠٠ عصًرا

ورشة العمل الرابعة:  

التدريس الفعال لقانون تغّير المناخ
رئيس الجلسة:  

الدكتور أرديت ميميتي، أستاذ القانون المشارك، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت

المتحدثون:

الدكتور رياض فخري، أستاذ بجامعة الحسن األول بمدينة سطات، المغرب

الدكتور لطفي الشاذلي، أستاذ القانون، كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية، تونس

الدكتورة هالة شط، أستاذ القانون المشارك، جامعة الغرير، اإلمارات العربية المتحدة

الدكتور عبد العزيز عديدي، أستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، المغرب

فهيمة كشكولي، محامية وباحثة في القانون الدولي، جامعة الشهيد بهشتي، إيران

٣:٠٠ عصًرا – ٣:٤٥ عصًرا

سينظر المشاركون في كيفية جعل تدريس قانون تغير المناخ أكثر فعالية، وسيناقشون منهجيات
التدريس المختلفة، وفعاليتها، وكيف يمكن دمجها بالشكل األمثل، مثل:

 المحاضرات التقليدية في قاعة المحاضرات. _

  التدريس عبر عرض التشريع )من العام إلى األكثر تحديًدا أو حسب تطوره تاريخًيا( مقارنة بالعمل على دراسة حالة  _
في سياق فصٍل دراسٍي؛ لمنح الطالب فرصة لدراسة التشريع ذي الصلة.

 تدريب ما يصل إلى 1٥ طالًبا في إطار مجموعات/ دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم في التعرف على القضايا القانونية _
    وحل المشكالت.

 هل من األفضل تدريس موضوع واحد من كل منظور )مثل تشريعات تلوث الهواء في القانون الدولي والوطني( _
    أو بشكٍل منفصٍل؟

  الخبرات متعددة التخصصات لطالب القانون البيئي: كيفية تدريب طالب القانون للعمل عن كثب برفقة المهنيين  _
في المجاالت األخرى المتعلقة بالبيئة مثل الهندسة، والكيمياء، والفيزياء، واألرصاد الجوية، أو األحياء.

 المشاركة في الفعاليات الطالبية الدولية، مثل منافسات المحكمة الصورية. _

 تبادل طالب القانون البيئي والباحثين بين الجامعات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. _

أسئلة ومناقشات ٣:٤٥ عصًرا – ٤:٠٠ عصًرا

صورة جماعية ٤:٠٠ عصًرا

عشاء المؤتمر 7:٠٠ مساًء

تدريس قانون تغّير المناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
اليوم األول: 4 نوفمبر، 2019



٥

التسجيل ٨:٣٠ صباًحا – 9:٠٠ صباًحا

الكلمة االفتتاحية:

عيسى مصطفى حمدين )األردن(، نائب الرئيس اإلقليمي لمنطقة غرب آسيا، لجنة السياسات
البيئية واالقتصادية واالجتماعية في االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

9:٠٠ صباًحا – 9:٣٠ صباًحا

المحاضرة الرئيسية الثانية: 

تغّير المناخ ومن ال صوت لهم: حماية األجيال القادمة،والحياة البرية، والموارد الطبيعية 

المتحدث الرئيسي: 

الدكتور راندال إس أبيت، أستاذ القانون وكرسي عائلة ركنتز الوقفي/ معهد الساحل الحضري في 
القانون والسياسة البحرية والبيئية، جامعة مونموث، الواليات المتحدة 

رئيس الجلسة:

الدكتور عبد الجبار عراش، أستاذ القانون بقسم القانون العام في كلية القانون واالقتصاد والعلوم 
االجتماعية، جامعة الحسن األول بمدينة سطات، المغرب

9:٣٠ صباًحا – 1٠:٠٠ صباًحا

أسئلة ومناقشات 1٠:٠٠ صباًحا – 1٠:٣٠ صباًحا

استراحة لتناول القهوة 1٠:٣٠ صباًحا – 11:٠٠ صباًحا

المرونة المناخية في المنطقة العربية: التمويل واعتبارات البنية التحتية

رئيس الجلسة: 

أيمن شرقاوي، منسق بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، المغرب

المتحدثون: 

الدكتور أرديت ميميتي، أستاذ القانون المشارك، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت

رياض العبدلي وشكري كولي، جامعة أم البواقي، مدينة الجزائر، الجزائر

خالد أحمد األنصاري، مرشح لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة حمد بن خليفة

كريستينا أبي حيدر، محامية وخبيرة في القانون البيئي، لبنان

الدكتورة دالل عسولي، أستاذ مساعد في برنامج التمويل اإلسالمي بجامعة حمد بن خليفة

11:٠٠ صباًحا – 11:٤٥ ظهًرا

في هذه الجلسة، سيناقش المشاركون ما يلي:

 الجوانب القانونية لتحسين المرونة المناخية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل تطوير البنية التحتية،  _
    وتخطيط المرونة، والتمويل المناخي، وطرق التمويل اإلسالمي.

 ما هو وضع األبحاث فيما يتعلق بالمرونة المناخية وتطوير البنية التحتية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟ _

 ما دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحسين المرونة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟ _

  كيف يؤكد منهج وتدريس قانون تغير المناخ التفكير الجديد بشأن المرونة المناخية وتمويل البنية التحتية،  _
وما إذا كان الوضع كذلك.

أسئلة ومناقشات 11:٤٥ ظهًرا – 12:٠٠ ظهًرا

استراحة للغداء 12:٠٠ ظهًرا – 1:٣٠ ظهًرا

بناء القدرات لتخفيف التغّير المناخي والتكيف معه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
اليوم الثاني: ٥ نوفمبر، 2019
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ورشة العمل الخامسة:  

التكنولوجيا النظيفة وريادة األعمال المناخية

رئيس الجلسة:  

الدكتورة دالل عسولي، أستاذ مساعد في برنامج التمويل اإلسالمي، بكلية الدراسات اإلسالمية،
جامعة حمد بن خليفة 

المتحدثون:

الدكتور عمر الخطايبة، كلية الحقوق، الجامعة األردنية

الدكتور محسن عبد اللهي، رئيس قسم القانون البيئي، جامعة الشهيد بهشتي، إيران

الدكتور جعفر ذيب المعاني، محكمة السلط االبتدائية، المجلس القضائي األردني، وزارة العدل، األردن

سميرة عداللين، كلية القانون، جامعة القاضي عياض. 

الدكتور إن فنكاتشوارلو، مدرس مساعد أول قوانين الشركات ومسؤول بلجنة المنح البحثية الجامعية 
في كلية القانون بجامعة أوسمانيا، حيدر أباد، الهند.

1:٣٠ ظهًرا – 2:1٥ ظهًرا

 في هذه الجلسة، سيناقش المشاركون ما يلي:

 الحلول القانونية المستجدة بشأن التكنولوجيا النظيفة ومنخفضة الكربون في المنطقة، وكيف تدعم مثل هذه المنهجيات _
     القانونية المبتكرة التحول إلى االقتصاد منخفض الكربون واألخضر في الدول التي تعتمد بكثافة على الوقود األحفوري 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

  ما هي العوائق، والفرص، والجوانب القانونية لتعزيز ريادة األعمال في قطاع التكنولوجيا النظيفة في أوساط الشباب  _
في المنطقة؟

 ما هي مقررات القانون المبتكرة التي تؤكد على مشاريع التكنولوجيا النظيفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟ _

 ما هي الثغرات الحالية في المناهج البيئية/ تغير المناخ فيما يتعلق بريادة األعمال في التكنولوجيا النظيفة وكيف يمكن _
   معالجة هذه الثغرات؟

أسئلة ومناقشات 2:1٥ ظهًرا – 2:٣٠ ظهًرا

استراحة لتناول القهوة 2:٣٠ ظهًرا – ٣:٠٠ عصًرا

خريطة طريق لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
مناهج تغّير المناخ واالستعداد للمؤتمر المقبل

الرؤساء المشاركون:

أفروديت سماجادي، مسؤولة قانونية، قسم القانون، برنامج األمم المتحدة للبيئة

 الدكتور داميلوال إس أوالوي، أستاذ مشارك بكلية القانون، جامعة حمد بن خليفة، 
ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقي

الدكتور رياض فخري، أستاذ القانون بجامعة الحسن األول بمدينة سطات، المغرب

 الدكتورة باتريشيا موبتي، أستاذ القانون المشارك بجامعة نيروبي، ورئيس جمعية 
محاضري القانون البيئي في الجامعات األفريقية

الدكتور أرديت ميميتي، أستاذ القانون المشارك، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت

٣:٠٠ عصًرا – ٤:٣٠ عصًرا

في هذه الجلسة، سيناقش المشاركون ما يلي:

 مراجعة وتبني مسودة منهج قانون تغير المناخ. _

 التصويت بشأن اعتماد مسودة دستور جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا. _

 انتخاب مسؤولي الجمعية. _

 مناقشة الخطط المتعلقة بمؤتمر الجمعية المقبل. _

 تعيين مستضيف ورئيس لجنة التخطيط للمؤتمر المقبل. _

 مناقشة أي أعمال تتعلق بمستقبل الجمعية. _

اإلعالن عن توصيات المؤتمر واختتام فعالياته، 
بواسطة الدكتور نجيب الحجيوي، عميد كلية العلوم القانونية، واالقتصادية، واالجتماعية 

بجامعة الحسن األول، سطات، المغرب

٤:٣٠ عصًرا – ٥:٠٠ مساًء

بناء القدرات لتخفيف التغّير المناخي والتكيف معه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
اليوم الثاني: ٥ نوفمبر، 2019


