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  ى ا�ولالجلسة العمومية

  "ا$يكولوجي ا#نتقال دعامة التربية"

  

   الجلسةرئيسة

 

  ةالسيدة أمينة بنخضر

 

   والبيئةهاي والمعادنوزيرة سابقة للطاقة والم

  )المغرب (للمحروقات والمعادنالمديرة العامة للمكتب الوطني 
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  ةالسيدة أمينة بنخضر

حاصلة على دبلوم وھي .  والبترولعادن عن كفاءتھا في مجال المةبرھنت السيدة أمينة بنخضر
 ودكتورة 1978 سنة سينانب عادنليا للم من المدرسة الوطنية الععادن في المة مدنيةمھندس

  . في باريسعادنالوطنية العليا للممھندسة في العلوم والتقنيات المنجمية من المدرسة 

من  1990سنة  ة استفادت السيدة أمينة بنخضر إذ تجربتھا المھنيةغنىمسار تكوينھا غني 
باريس حيث ب غرفة التجارة بعد فترة قصيرة من العمل فيوجامعة كولومبيا بتكوين في التدبير 

 1982 بدأت حياتھا المھنية في المغرب سنة حول مستقبل أسواق المواد ا3ولية،قامت بدراسات 
 مصلحة بصفتھا رئيسة مشاريع المنجميةوالث ابحوھي الفترة التي انضمت فيھا إلى مكتب ا3

يس قسم الدراسات ئر وسرعان ما شغلت منصب ،التقييمالدراسات وقسم الدراسات المنجمية ب
  . المساھماتقسملرئيسة 8حقا المنجمية لتصبح 

  . نفسهدولة بالقسملل ثم كاتبة عادن بوزارة الطاقة والملمعادن لة مدير1994سنة ينت عُ وقد 

مكتب الوطني  في مجالس إدارة عدة شركات منجمية تابعة للةمتصرفذاته في الوقت ھي و
  .للمحروقات والمعادن

 مديرة عامة للمكتب الوطني ل>بحاث 2000 منذ غشت ةينة بنخضرأصبحت السيدة أم
   . ت النفطيةوا8ستغ=8

  جوقةحصلت على وسام، 2003وفي سنة .  الصناعة المنجميةتحادوھي أيضا رئيسة 8
  .الشرف من السفارة الفرنسية في الرباط
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  إرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو

 2009 نونبر 15منذ أصبحت و، )بلغاريا( في صوفيا 1952  يوليوز12ولدت إرينا بوكوفا في 
  .خب على رأس ھذه المنظمةتنت أول امرأة لتكونمديرة عامة لليونسكو 

  دوق

  

  

موسكو وتابعت دراستھا في جامعة بمعھد الع=قات الدولية من السيدة إرينا بوكوفا تخرجت  
التحقت منذ ). جامعة ھارفرد (ةدارة الحكوميكيندي ل@. ومدرسة جون ف) واشنطن(ماري=ند 

 عينت  ثمباعتبارھا مكلفة بقضايا حقوق اCنسانالبلغارية لشؤون الخارجية ا بوزارة 1977سنة 
ة الدائمة لبلغاريا لدى ھيئة ا3مم المتحدة بعثالسياسية والقانونية بالمسؤولة عن الشؤون 

يئة ا3مم المتحدة حول المساواة  وھي أيضا عضو في النيابة البلغارية في مؤتمرات ھ،بنيويورك
 اشاركت بصفتھا عضوكما ). 1995 (ينكوب) 1985 (نيروبي و)1980 (كوبنھاكنبين النساء ب

ساھم بشكل الذي في إعداد الدستور الجديد للب=د ) 2005-2001 و1991- 1990(في البرلمان 
 البرلماني لمجلس  للجمعندوةأطلقت أول و.  في انضمام الدولة إلى ا8تحاد ا3وروبيكبير

Cنسانقوق ا3وروبي لحع=نأوربا حول اCا .  

لع=قات بين بلغاريا لانتخبت السيدة إرينا بوكوفا على التوالي وزيرة للشؤون الخارجية ومنسقة 
 وفي موناكو )2009-2005( ثم سفيرة لبلغاريا  في فرنسا) 1997- 1995(وا8تحاد ا3وروبي 

للدول الناطقة المنظمة الدولية لدى لرئيس الجمھورية البلغارية ولدى اليونسكو وممثلة شخصية 
لدولة من أجل ا8ندماج لكاتبة  بصفتھا ناضلت دوما من أجل ا8ندماج ا3وروبيو. بالفرنسية

عملت من أجل تجاوز التقسيمات في أوربا والنھوض  والخارجية ا3وروبي ووزيرة للشؤون
 عضوا ناشطا في عدة نظرا لكونھاانية وحقوق اCنسان بقيم الحوار والتنوع والكرامة اCنس

شبكات للخبراء الدوليين وناشطة في المجتمع للمدني و8سيما رئيسة وعضوا مؤسسا لمنتدى 
  .السياسة ا3وروبي

اللغة تجيد  و في عدة جامعات عبر العالمفخريةدكتورة حاصلة على السيدة إرينا بوكوفا 
  .إلى لغتھا ا3مباCضافة نية والروسية اCنجليزية والفرنسية واCسبا
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   عبد العزيز عثمان التويجريدكتور ال

  .يسيسكوا3 – الثقافةو والعلوم للتربية اCس=مية للمنظمة عامال مديرال منصب حاليا يشغل

 مختلفة مناصب سعوديا ومحاضرا مؤلفا صفتهب التويجري عثمان العزيز عبد الدكتور شغل
 العربية باللغة صدرت يتال "اليوم اCس=م "الجامعية لجريدةل تنفيذي مديرك تعيينه منھا

  .اCس=مي العالم جامعات اتحاد صدرھاي التي" الجامعة "ومجلة والفرنسية واCنجليزية

 لآ ةالملكي مؤسسةال في وعضوا اCس=مي العالم جامعات تحاد8 عام أمينك الماضي في عمل
 العربية ضارةالح لموسوعة ا8ستشارية الھيئة في وعضوا ا3ردن في اCس=مي للفكر تيالب

 المركز إدارة مجلس في اوعضو للحوار العالمي اCس=مي منتدىال في اوعضو اCس=مية
 بن ل>مير العلمية واللجنة بعمان العربي الفكر منتدىو باريس في للدراسات ا3وروبي العربي

 التابع (مائةال القادة ومجلس "بالشارقة اCس=مية والدراسات البحوث مركز "جلوي المحسن عبد
 اCس=مية المذاھب بين للتقريب العالمية ل>كاديمية العام والجمع )العالمي ا8قتصادي للمنتدى

  .طھران في

 أوغنداب اCس=مية والجامعة النيجرب اCس=مية الجامعة في ا3مناء مجلس في عضوا كان كما
 المؤتمر" الشباب ىومنتد شبنغ=ديب اCس=مية والجامعة باكستانب اCس=مية والجامعة
 في اCسھام ومركز بيروتب اCس=مية الحضارة وجامعة" والتعاون الحوار أجل من اCس=مي
  .لدوحةبا اCس=مية الحضارة
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  لبيئةل، المدير التنفيذي لبرنامج ا�مم المتحدة شتينرأشيم 

  

ة وا8قتصادية بجامعة يم السياسو درس الفلسفة والعل، خبير ألماني في سياسة البيئةشتينرأشيم 
 درس بالمعھد ا3لماني للتنمية في برلين وبجامعة ھارفارد كما. أكسفورد وبجامعة لندن

  .ل>عمال

في الفترة الممتدة من  عين مديرا عاما ل=تحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية
  .لبيئةل منصب مدير تنفيذي لبرنامج ا3مم المتحدة 2006وشغل منذ يونيو ، 2006 إلى 2001

باCجماع من طرف الجمع  شتينرام السيد كوفي عنان، انتخب السيد وباقتراح من ا3مين الع
 لمدة أربع 2006 مارس 16 بتاريخلبيئة لمديرا تنفيذيا لبرنامج ا3مم المتحدة العام ل>مم المتحدة 

 ليصبح بذلك المدير التنفيذي الخامس في تاريخ برنامج ،2006 يونيو 15 من تبتدئسنوات 
 مارس 15و 2009فاتح مارس خ=ل الفترة المتراوحة ما بين ما شغل ك. لبيئةلا3مم المتحدة 

  .نيروبي منصب مدير عام لمكاتب ھيئة ا3مم المتحدة في 2011

وباقتراح من ا3مين العام  2010 أبريل 22المنعقدة في  والثمانين ةالثالث الجلسة العموميةفي 
لبيئة لمدة أربع سنوات لرنامج ا3مم المتحدة  مديرا تنفيذيا لبشتينرالجمع العام انتخاب السيد أعاد 

  .2014 يونيو 14 وتنتھي في 2010 يونيو 15تبتدئ من 

سھر على مم المتحدة التي تالتابعة لھيئة ا3 أيضا مجموعة تدبير البيئة شتينريترأس السيد 
رئاسة لبيئة لة المدير التنفيذي لبرنامج ا3مم المتحد يتولى وموالللبيئة وا3برنامج ا3مم المتحدة 
من أثر التخفيض ي التغير المناخي وضوقد حالتابعة لھيئة ا3مم المتحدة، مجموعة تدبير البيئة 

قرر ا3مين العام ومجلس ، 2007وفي سنة . باھتمام خاص خ=ل السنوات ا3خيرةالكربون 
  .la neutralité climatique نظام ا3مم المتحدة نحو تحويلرؤساء ا3مانة 
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  جان إريكسون، رئيس المؤسسة الدولية للتربية البيئية

 بعدة رح=ت حول العالم سسة الدولية للتربية البيئية،بصفته رئيسا للمؤ، السيد جان إيركسونقام 
دعم وتنفيذ البرامج المتعلقة من أجل  إقناع المنظمات غير الحكومية الدولية والحكومات بھدف

بلغ ھرا إذ بالبيئة والتنمية المستدامة الخاصة بالمؤسسة الدولية للتربية البيئية، وقد حقق نجاحا با
 بلدا عبر 64 منظمة من 76 المؤسسة الدولية للتربية البيئية عدد المنظمات ا3عضاء في

    .  القارات الخمس

تعمل المؤسسة الدولية للتربية البيئية أساسا من خ=ل البرامج الخمسة المتعلقة بالتربية البيئية و
وبرنامج "الشباب من أجل البيئة الصحفيون " و"المدارس اCيكولوجية"وھي اللواء ا3زرق و

"Leaf "من أجل الغابات والمفتاح ا3خضر.  

بالرغم من كونه كي ورادانمالريف البفي أغلب ا3حيان السيد جان إريكسون بالرغم من تواجد 
تجارب في الھواء الطلق ونقل الفرحة التي تمنحھا الطبيعة إلى إنجاز اھتماما كبيرا بيبدي 

يتميز عمله كرئيس للمؤسسة الدولية . كيةرادانموما إلى عبور الحدود الاSخرين فإنه يطمح د
للتربية البيئية بإرادة كبيرة ورغبة ملحة في تلقين الت=ميذ عبر العالم دروسا في ا8ستدامة 

المدارس "أطلق عدة مشاريع دولية من أجل التربية المستدامة منھا . والطبيعة والبيئة
  ."اللواء ا3زرق" و"ا3خضرالمفتاح " و"اCيكولوجية

وللحياة في الھواء طبيعة لل العميق Cدراكاعلى تشجيع السيد جان إريكسون منذ طفولته دأب 
احتفل السنة الماضية وقد . قاده اھتمامه ھذا إلى المشاركة في برامج تلفزية من إعدادهإذ الطلق 

كي حيث عمل كمدير له منذ رادانمن 8لتحاقه بالمجلس الخارجي اليبالذكرى الخامسة والعشر
 40أما حاليا فيوظف حوالي .  موظفا14على في البداية المجلس يتوفر بحيث  ،1990سنة 

 .ويعمل من أجل تحسين الحياة في الھواء الطلقا8بتكارية قود مجموعة من المشاريع شخصا وي
  .كيةرادانموقد عرف خ=ل ھذه الفترة تطورا بارزا وحقق منفعة كبيرة للساكنة ال

ويعمل  لجنة اCرث العالمي فيك رادانمللتمثيل ا اتم اختيار السيد جان إريكسون مرشحوقد 
 "كيب تايدي"جمعية رئيس ل اكية للحفاظ على الطبيعة ونائبرادانم للجنة الوطنية الارئيس

كما كان عضوا في . نككوبنھا بجامعة ةظر الطبيعياالمنو في مجلس الغابة ا وعضوركيةانماالد
  . ورئيسا للطبيعة والشبابةكيرادانم الالخاصة بعلم الطيورجلس الشركة م
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  الحسين التجاني، رئيس منتدب لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

وعلى ) 1963(باريس فرنسا بحاصل على دبلوم مھندس من مدرسة ا3شغال العمومية للدولة 
رئيس عمل ك، )1972(باريس فرنسا ب والطرقات قناطردبلوم مھندس من المدرسة الوطنية لل

 ورضالنارئيس قسم ا3شغال العمومية في  و)1964-1963( أكادير قسم السكن ا8قتصادي في
 ا رئيس ثم)1968-1965(ميناء أكادير ا لرئيس القسم البحري ومدير و)1965 غشت -يناير(
  ).  1972- 1971(مقاطعة ا3شغال العمومية بفاس ل

حن واCفراغ بميناء  للش للوكالة السابقةامقاطعة ا3شغال العمومية بأكادير ومديرل ارئيسكما كان 
 )2001-1980( للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ا عامامدير و)1980- 1972(أكادير 

  ).2002-2001(جھة فاس بولمان ل اووالي) 1998- 1997( بالبيئة ا للدولة مكلفاكاتبو

 رئيسا منتدبا لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة صاحب الج3لة الملك محمد السادسعينه 
 ).2001منذ يونيو  ( حسناءا�ميرة الجليلة ل3صاحبة السمو الملكي ي ترأسھا الت

  :ا�وسمة

 وسامو) 1994 مارس (ضابط درجة من ثم) 1973 مارس (فارس درجة من العرش وسام
 من ا8ستحقاق وسامو )1995 شتنبر( ضابط درجة من الفرنسية لجمھوريةل الوطني ا8ستحقاق
 مملكة من ا8ستحقاق وسامو) 2001 يوليوز( قائد درجة من لمانيةا3 الفيدرالية الجمھورية

  ).2001 يوليوز( قائد درجة من بلجيكا
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  إدغار موران، عالم اجتماع وفيلسوف

يعرف طريقة تفكيره بكونھا . عالم اجتماع وفيلسوف فرنسيھو إدغار نعوم أو إدغار موران 
  ".العالم الخارجي من أجل بناء الحقيقةوفكرنا  التعاون بين"أنه يقصد  موضحا "بنائية مشتركة"

 حول المعارف السبع مستقبل اCنسانية من أشھرھا كتابها حول الفكر المركب وألف كتب
 التعدي=ت التي يراھا ، بدعوة من اليونسكو،الضرورية لتربية المستقبل الذي ناقش فيه

  .تعقيد العالم العصريمع ر بأكمن أجل انسجام ضرورية في التعليم 

 بمساعدة كل من ستيفان ھيسيل 2012 ساھم في إحداث تجمع روزفيلت ،2012في مارس 
قدم ھذا التجمع . وميشيل روكار وعدة مفكرين وشخصيات عامة من المجتمع المدني والسياسي

قتصادي وإعداد مجتمع جديد ومحاربة البطالة المستمرة ا8نھيار ا8تجنب من أجل  اقتراحا 15
 في معركته ضد بناء سد ، دعم ع=نية القائد راؤني2012في سنة . أوروبا ديمقراطيةتحقيق و

  .يبيلو مونت
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 ةالثاني العمومية الجلسة

  
  

 بين أفضل تناسق ورھانات البيئية التربية"
  "والقرية المدينة

 
  اللجنة رئيسة

  صوفي لوسي السيدة
  )كندا (مونتU كيبك، بجامعة أستاذة
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البحث ومديرة مركز  ك في مونتUبالقسم التعليمي بجامعة كيبرسمية أستاذة ھي لوسي صوفي 
 عضو في مؤسسة علوم وفي مجالي التربية والتكوين المتعلقين بالبيئة وبالمواطنة اCيكولوجية

البيئة وباحثة شريكة في شبكة ديالوك حول قضايا الساكنة ا3صلية ومديرة مشروع التعاون بين 
ة اCيكولوجية والصحة التنمي" )موU - كيب جامعة ك- الجامعات ا3مازونيةشبكة (الجامعات 
  ".ةبوليفيال مازونمنطقة ا3البيئية في 

تنتظم مجا8ت تخصصھا ا3ساسية الحالية حول البعد التربوي للحركات ا8جتماعية ومبادرات 
التنمية اCيكولوجية وحول التربية المتعلقة بالصحة البيئية ورھانات تكوين المربين خاصة 

  .جال التعاون الدوليتكوين القادة اCيكولوجيين في م
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  دكتور مجدي محمد ع3م

  التكوين

 الصحة العمومية والعلوم البيئية، جامعة عين شمس؛ فلسفة في دكتوراه : 2003 -

 ماستر في الصحة العمومية وطب الشغل، جامعة القاھرة؛: 1988 -

  في الطب والجراحة، جامعة القاھرة؛وسباكالوري: 1980 -

 ل عبدان، المملكة المتحدة؛آ تكويني بجامعة دريبت: 1986 -

  المملكة المتحدة؛-تدريب في السياسة ا8جتماعية والحضرية، جامعة لندن: 1989 -

لتنمية لتدريب تكويني من أجل التخطيط واCعداد لبرنامج ا3مم المتحدة : 1990 -
 لبيئة؛لوبرنامج ا3مم المتحدة 

 بيئية، جامعة عين شمس؛دبلوم العلوم ال: 1991 -

 ك؛دانمر ال- لبورغآ (SEA)تدريب تكويني من أجل التقييم ا8ستراتيجي 3ثر : 2002 -

، وزارة الدولة المكلفة ھاوتدبير تدريب تكويني من أجل ھيكلة مكاتب الوزراء: 2004 -
 .بالتنمية اCدارية

  :التحسيس

والمنوفية والسويس واCسكندرية القادة الشباب لليونسكو بالقاھرة  برنامج مشرف على •
 والجيزة؛

 ، جامعة الدول العربية؛ "التربية البيئية"مشرف على لجنة  •

ن مقا8 وباحثا من بلدان عربية يواحد وعشرعلى مشرف على الدراسات البيئية و •
 مختلفة؛

 فريق برنامج التربية البيئية بإشراف من ا3ستاذ سليم صابر، جامعة عين ضمنباحث  •
 مس؛ش

 مشرف على برنامج الحفاظ على المياه الصحية من أجل تربية المجموعات ا3ساسية •
 التاسعة للقاھرة والسويس واCسماعيلية بما فيھا مفاھيم المحافظةالمستھدفة من 

 من أجل النساء والشباب وا3طفال والعمال الصيانةا8ستعمال المعقلن للموارد ومفاھيم 
  والحكومة والبحث والتجارة؛ةوالمنظمات غير الحكومي
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  كاتب بولي، نتركا

  
بعد تحقيق مائة مليون وليخوض اليوم بكتابة حكايات ل>طفال  1994سنة في بدأ كانتر بولي 

 حكاية 365ينشر وينشط فأصبح في أحد أكثر البرامج طموحا في مجال التربية البيئية،  نسخة
ل>طفال عبر عن العلم والعواطف والفن وا8ستدامة والثقة الضرورية لتفعيل التربية البيئية 

  .العالم

 تم توسع ليشمل أركان العالم ا3ربعة  في كوريتيبا بالبرازيل2000شرع في البرنامج سنة 
 ثلث ھذه استثمارتم قد في العلوم، والمبتكرة  على ا3فكار هتنبني جميع حكايات. ا3خرى

فال ليصبحوا يحلم كانتر بإلھام ا3طو .العالمعبر أماكن مجموعة في على ا3قل ا8كتشافات 
 مقاولة 12 كانتر بولي أنشأ. مقاولين قصد ا8ستجابة للحاجيات ا3ساسية لما ھو متيسر محليا

على " ا8قتصاد ا3زرق"مؤلفه ا3خير  في عملو .)فشلت اثنتان منھا(مقاول حكم عمله كب
على ماستر في إدارة ا3عمال وھو أستاذ في عدة صل احكانتر . مقاو8ت المستقبلوصف 

  .امعاتج
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  دافيد أور، أستاذ

. نيأوبيرلومستشار رئيسي في جامعة   بسير بولالبيئية والسياسيةأستاذ مميز في الدراسات 
 )2009أكسفورد ( "Down to the Wire: Confronting Climate Collapse" منھا ،ألف سبعة كتب

 وأبواب في مؤلفات ة مقال ومجل200حرر حوالي . وشارك في إصدار ث=ثة مؤلفات أخرى
    . وإصدارات مھنية

، عمل كمستشار في ثمان مؤسسات وعدة ا3خيرةعشرين الوخمس لسنوات افي غضون الو
 في يعمل حاليا كمؤتمنو .منظمات من بينھا مؤسسة روكي مونتن ومؤسسة ألدو ليوبول

  .رلد وتشومؤسسة وفي  من أجل تنمية مستدامة لكولورادو وئت=فاوھو ، يونيرزاب

وھي الجائزة " ورستھنديل" عشر جائزة من بينھا جائزة ي فخرية واثنهمنح سبع دكتورا
 Visionary" جائزة كما حصل مؤخرا على ".وايلد8يف"ل=متياز من الفيدرالية الوطنية الوطنية 

Award Leadership" التي تمنحھا Second Nature والجامعات في س في مئات الكلياتدرّ و 
  .الو8يات المتحدة ا3مريكية وأوربا وآسيا

وھو المركز  ه وبنائهوتمويلامية إلى تصور مركز آدم جوزيف لويس  الجھود الرقام بتوجيهكما 
أھم "ليكون  المعھد ا3مريكي للمھندسين المعماريين من طرف 2010سنة  تم اختيارهالذي 

 " القرن العشرينتطبع من بين ث=ثين بناية اواحد" و"الث=ثين ا3خيرةالسنوات تشييد أخضر في 
ن يمدير تنفيذي لمشروع أوبيرليعمل دافيد أور أيضا كو. ةوزارة الطاقة ا3مريكيمن طرف 

  ."Solutions"مجلة لرئيس تحرير ومؤسس كو
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  )جامعة فلوريدا(ة بيتر ب3ز كوركوران، مدير مركز البيئة والتربية على التنمية المستدام

  

 وأستاذ مدير مركز البيئة والتربية على التنمية المستدامةمنصب  ب=ز بيتر كوركورانيشغل 
  .الدراسات البيئية والتربية البيئية في جامعة فلوريدا

مستشار  وكباحث أساسي في مجال التربية في الجامعة من أجل مستقبل مستدامكأيضا مل يع
عضو في مجلس وھو . أساسي في مبادرة ميثاق ا3رض في سان خوسيه، كوسطاريكا

 "التعليم العالي وتحدي ا8ستدامة، الوعد والممارسة"نشر كتابه . الفيدرالية الوطنية للحيوانات
  .)2004(لصحافة في ھولندا في أكاديمية كلووير ل

من أجل التربية البيئية وعضو في الشمالية الدكتور كوركوران رئيس سابق لجمعية أمريكا 
  .مجلس المحافظة في مؤسسة سانيبيل كابتيفا
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  )مراكش، المغرب(، رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي

 جامعة فرانش منة يلھندسافي العلوم على الدكتوراه الدكتور عبد اللطيف ميراوي حصل 
 اأستاذأصبح . 1999دبلوم الكفاءة في تسيير ا3بحاث سنة  وعلى )1992 (كونتي بفرنسا

3ساتذة سنة وضع على رأس قائمة ا و2000 منذ شتنبر التكنولوجيا لبيلفور مونتبيليار جامعةب
2005.  

المعھد الجامعي لتكوين ا3ساتذة في  و1995 إلى 1993كان محاضرا في جامعة ديجون من 
 كمھندس بشركة ألستوم  أيضاعمل. 1999 إلى سنة 1995 من سنة وفي جامعة فرانش كونتي

  ).1988( فرنسا -كولمارفي ومھندسا مستشارا في مقاولة بادوش ) 1986(

 جامعة  بالبحث فيامكلفورئيس النائب منصب  2008يشغل عبد اللطيف ميراوي منذ يونيو 
. لعلمية للصحف ومؤتمرات دولية شارك في العديد من اللجان ا.التكنولوجيا لبيلفور مونتبيليار

الصادر (" piles à combustible"بطاريات الوقود   بالفرنسية عنكتابكما شارك في تأليف أول 
  ).2007 في فبراير "إليبس تيكنوسوب"عن 

 محاضرات لقاءفي إطار أنشطته التي تنم عن خبرة وتألق دولي، يطلب منه باستمرار إو
8سيما في  وغيرھا من البلدان، ركيا وألمانيا ورومانيا وتونسإيطاليا وتفي (وحلقات دراسية 

  .المجا8ت المرتبطة بالطاقة

عبد اللطيف ميراوي دكتور فخري في الجامعة التقنية لكلوج نابوكا برومانيا وھو التمييز الذي و
" السعفات ا3كاديميةمن فئة فارسا "تم تعيينه ، 2007وفي يونيو . 2005حصل عليه سنة 

"Ordre des Palmes Académiques " من طرف وزارة التعليم العالي والتربية الوطنية في
  ).رومانيا(ا في براسوف يأستاذا فخريا في جامعة ترانسيلفانعين  ،2004في سنة و. فرنسا
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 طارق السجلماسي، رئيس الفدرالية الجمعيات للقروض الصغرى

 

  :التكوين

  ؛مدرسة الدراسات العليا التجارية بباريس: 1986

  .نت جونيفييف، فيرسايساا3قسام التحضيرية بثانوية : 1981-1982

  
  :المسار المھني

بنك برساميل  (المغربيرئيس مجلس اCدارة الجماعي للقرض الف=حي :   2004يونيو منذ  
  .)عمومية مغربية مختص في تمويل الف=حة والتنمية القروية

  مدير عام للقرض الف=حي: 2003شتنبر 

  القرض الف=حيمساعد بمدير عام : 2001نونبر 

  مجموعة من المقاو8ت الصناعيةبمتصرف مدير عام : 2001إلى  1993من 

  .المغربيمدير مركزي للبنك التجاري : 1992 إلى 1986من 

  
  :وظائف أخرى

  عضو في المجلس ا8قتصادي وا8جتماعي -

 رئيس مجلس إدارة المعرض الدولي للف=حة بالمغرب -

 )2009تم دجنبر  زبون في م100.000( للقروض الصغرى أرضيرئيس مؤسسة  -

 زبون على الصعيد 1.300.000(رئيس ا8تحاد الوطني لجمعيات القروض الصغرى  -
 )الوطني

  ا8تحاد العام لمقاو8ت المغربعضو في مجلس إدارة -

 وھي شركة قروض مختصة  التنمية الف=حية من أجلتمويلالإدارة شركة رئيس مجلس  -
 لمستدامةفي برامج التنمية المستدامة والف=حة ا

 عضو في مجلس إدارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن -

 عضو في مجلس إدارة جامعة ا3خوين بإفران -

 المركز الوطني محمد السادس للمعاقينعضو في مجلس إدارة  -

  لدعم القروض الصغرى التضامنيةمركز محمد السادس عضو في مجلس إدارة -
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  م والبيئة للدراسات من أجل الس3ماثاياري غ وانعھد مشروع بمة، رئيسماثايوانجيرا 

 للدراسات من أجل الس=م والبيئةاثاي اري مغبمؤسسة وان مسؤولة عن مشروع اثايموانجيرا 
 حيث عملت على تدبير التحسيس وتعبئة الحزام ا3خضرمديرة سابقة للشؤون الدولية بحركة و

 لمدة ست سنوات كعنصر رئيسي ،الحزام ا3خضربحركة قبل أن تلتحق  ،عملتوقد . الموارد
 حول تتبع )الو8يات المتحدة ا3مريكية(في جورجيا ا تن=تبرنامج المركز الرئاسي كارتير أفي 

  .ھاوتقييم استئصال ا3مراضبرامج 

 التي الحزام ا3خضربحركة ي مديرة للشؤون الدولية اثا، أصبحت السيدة م2002منذ سنة 
وھي حاليا عضو في مجلس .  الحائزة على جائزة نوبل للس=ماثايماري غأسستھا والدتھا وان

وانجيرا حصلت وقد .  ذاته في الوقتاثايماري غوانمؤسسة في و الحزام ا3خضرحركة إدارة 
 الدراسات العليا من ن فيي على دبلوم من جامعة سميت ھوبرت ووليام وعلى دبلومياثايم

  .جامعة إيموري رو8نز للصحة العمومية ومدرسة التجارة كوازييتا
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  الجلسة العمومية الثالثة

  
 التيارات بين الحوار: البيئية التربية آفاق تنوع" 

  "والمعارف التعليمية والمواد

  

 رئيس الجلسة
  

  ودينوغالسيد إدغار كونزاليس 
  )المكسيك(أستاذ في الفلسفة وعلوم التربية 
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  ودينو، فيلسوف ومختص في علوم التربيةغإدغار كونزاليس 

ر في التربية بالجامعة الوطنية باكالوريا وماست وعلى الھندسة الكيميائيةحاصل على دبلوم 
 في الفلسفة وفي علوم التربية بالجامعة الوطنية للتعليم عن لى دكتوراه ثم عالمستقلة للمكسيك

  .بعد بمدريد في إسبانيا

كان بعد أن باحث رئيسي في مؤسسة البحث ا8جتماعي التابعة لجامعة نيوفو ليون كحاليا يعمل 
-2000(بية المكلف بقضايا التربية البيئية والتنمية المستدامة  بقسم التر الدولةمستشارا لكاتب

مدير عام لمركز التربية والتكوين من أجل تنمية مستدامة التابع لكتابة قسم عمل ككما ). 2006
  ).2000- 1995(البيئة والموارد الطبيعية والصيد 

 الذي احتضنته  ا3مريكي حول التربية على البيئةاCبيريعمل كمنسق أكاديمي للمؤتمر 
منسق عام للمعرض الوطني ك و1997 و1992في المكسيك سنتي اليسكو خارا، خوادا8غ

  .1999 سنة اليونتغفي أكواللتربية البيئية المنظم 

عمل بإعطاء دروس في مؤسسات مختلفة للتعليم العالي في المكسيك و 1972 منذ سنة كلف
 .الوطني وخمس مؤسسات ومنظمات دوليةمستشار تربوي في ثمان مؤسسات للتعليم العالي ك
ستراتيجية من أجل وضع اCالصندوق العالمي للطبيعة اCشارة إلى عمله مع اليونسكو وتجدر و

الدعم الذي قدمه للجنة الوطنية للبيئة لحكومتي الشيلي وكواتيما8 إلى لتربية البيئية ولالمكسيكية 
كل من وزارتي البيئة في و  الدومينيكانيةووزارات التربية في البرازيل وكولومبيا وجمھور

  .يصنف ھذا العمل باعتباره حلقة مھمة للتربية البيئية ال=تينية ا3مريكية. كوبا وا3رجنتين

 حيث عمل في على الطبيعةاللجنة المكلفة بالتربية والتواصل با8تحاد العالمي للحفاظ ينتمي إلى 
كما كان رئيسا .  الوسطى أمريكامن أجلھوي  كرئيس ج2006 إلى 2001الفترة الممتدة من 

  ).2004-2003(ل>كاديمية الوطنية للتربية البيئية 
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  الدار(من أجل تدبير مستدام للمياه صاحبة كرسي اليونسكو حورية التازي صديق، 

  ) البيضاء

   

 حاصلة على كرسي اليونسكو متعدد حورية التازي صديق محامية وخبيرة قانونية ومؤسساتية
المشرق من - مغرب التحالفرئيسة  و)لدار البيضاءا(من أجل تنمية مستدامة للمياه المجا8ت 

حورية قامت  .عاملة بالمجلس العالمي للماء وعضو في مجموعات التفكير والعمل وياهأجل الم
بدراسات ونشرت عدة مقا8ت في مجال المياه والتنمية المستدامة على المستويين التازي صديق 

  .الوطني والدولي
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   باريس-إلكساندر ليش، يونسكو

قبل أن و. مية المستدامة باليونسكو في باريسألكساندر ليش رئيس قسم التربية من أجل التن
 ا3مم المتحدة من أجل التربية على التنمية عقديلتحق باليونسكو، كان رئيسا للكتابة ا3لمانية ل

باللجنة ا3لمانية لليونسكو في بون لمدة سبع سنوات تقريبا، حيث عمل أيضا على المستدامة 
تمر العالمي لليونسكو حول التربية على التنمية إدارة فريق التنظيم المكلف بالتحضير للمؤ

  .2009المستدامة سنة 

 حاصل على دبلوم . وفي المملكة المتحدة ھنغارياكما عمل لمدة ث=ث سنوات كأستاذ جامعي في
 وعلى دكتوراه في الدراسات ا3مريكية Sداب بجامعة ماربورغ في ألمانياالدراسات العليا في ا
  .ام بالمملكة المتحدةھنغيالشمالية بجامعة نوت
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  ماركو ريكوتا، كاتب وباحث

النقاش وراء انط=ق في السبعينات بفنانين وكتاب وباحثين ومفكرين كانوا و ريكوتا ماركتأثر 
لماستر في فلسفلة التربية في ساو باولو بالبرازيل ا بدأ في التحضير .حول القضايا اCيكولوجية

 حيث حصلقادته ھذه الدراسات إلى الجامعة الكاثوليكية للوفان في بلجيكا وقد . )باولو فريري(
  .1993سنة ثانية  وإلى جامعة جنيف للحصول على دكتوراه 1990 دكتوراه سنة على

 العرق مثلللتربية البيئية تأسست على مفاھيم فلسفة إقامة أستاذ وباحث ومناضل عمل على 
  .والعدالة والمسؤولية والحوارات حول المعارف

ة المحامين  ممنوحة من طرف ھيئ أفضل شخصية بيئية حصل على جائزة،1998سنة وفي 
أصبح في ، ثم مع باحثين معروفينقوية منافسة بعد ساو باولو ساو كارلوس وبالبرازيل في 

في برنامج الماستر في التربية رسميا نفس السنة عضوا في جامعة سوروكابا باعتباره أستاذا 
 حيث تمحورت أبحاثه حول مقاربة جدلية ومعقدة ل@شكالية اCيكولوجية وحول أسس التربية

  .البيئية
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  بيدرو فيكا

وعلى دكتوراه في علم ) إسبانيا(و كومبوستي= غسانتياحاصل على دبلوم في الكيمياء بجامعة 
أستاذ في التربية البيئية والعلوم التجريبية بكلية علوم التربية  والنفس التربوي بجامعة كوروني

  .بجامعة كوروني

وتخفيض انبعاث  والبصمة البيئية بمجا8ت التربية البيئية والتنمية المستدامةحاليا تھتم أبحاثه 
 (A21L) بالجامعة والبلديات21وتفعيل مخطط العمل لمتسببة في ا8حتباس الحراري االغازات 

  . وتكوين المدرسين في العلوم

قام بعدة أبحاث  ومؤلف وناقد لمؤلفات ومقا8ت بالمج=ت في المجال التربوي والعلمي والبيئي
 للكاربون أقل عاثانب(وشارك في عدة مشاريع للبحث يقودھا ا8تحاد ا3وروبي حول برنامج 

  ).في العمل



                                 

 

 

25 

  

  

  دانيي3 تيلبوري

أبحاثھا في مجا8ت القيادة في التنمية المستدامة والتغير تيلبوري معروفة عالميا بدانيي= ا3ستاذة 
  .المنظماتي والتربية والتكوين في ا8ستدامة

كانت أطروحتھا لنيل . تم تشريفھا 3جل مساھمتھا في إعادة توجيه التعليم العالي نحو ا8ستدامة
حة تدرس التربية من أجل التنمية المستدامة الدكتوراه التي أنجزتھا بجامعة كامبريدج أول أطرو

 سنتي بنك ماكوارين محصلت على عدة جوائز منھا جائزة اCبداع . )1993(في التعليم العالي 
 من أجل "Green Gown Award"البذلـة الخضـراء زة ـجائرف ـن طـة مـ الممنوح2010 و2008

  .التغيير المؤسساتي المتعلق بالتنمية المستدامة

لمجموعة الدولية لخبراء التتبع والتقييم التابعة لليونسكو التي تقدم لالسيدة دانيي= رئيسة تعمل 
وقد . للتربية من أجل التنمية المستدامةي ا3ممالعقد نصائح حول تقييم التطورات العامة خ=ل 

لتربية من بھذه الصفة بتأطير التقريرين العامين ا3ول والثاني لھيئة ا3مم المتحدة حول اقامت 
 المحيط الھادي- ا8تحاد الدولي للحفاظ على البيئة Sسياكما قامت بإدارة. أجل التنمية المستدامة

 عن طريق المشروع المتعلق بالمؤشرات والبحث حول التربية من أجل التنمية المستدامة
مية في مجال التنوع الثقافي والتربية من أجل التنالرشيدة باليونسكو بشأن الممارسات 

  السوق ا3وربية المشتركةينت عضوا في الحكومة البريطانية لمجموعة خبراءعُ و. المستدامة
  .حول مؤھ=ت التربية من أجل التنمية المستدامة

 كتاب ومقال في مجا8ت التربية وأعطت محاضرات عبر 100نشرت السيدة دانيي= أكثر من 
لمؤتمر العالمي ل>مم المتحدة في مجال  محاضرة شرفية في اتع=وة على ذلك، كان. العالم

 والقمة العالمية حول التنمية المستدامة )2009بون (التربية من أجل التنمية المستدامة 
  ).2012البرازيل + (20وريو ) 2002جوھانسبورغ (

قامت بتقييم المبادرات و. ھاوتقييم تمحورت أعمالھا ا3ولى حول مراقبة أطر قابلية ا8ستمرارو
Cراتيجية للھيئات الحكومية وقادت التقييمات التشاركية لبرامج ا8تحاد ا3وربي وقيمت ستا

نزانيا ومدغشقر وإفريقيا الجنوبية وفنزوي= والبرازيل وكولومبيا االمشاريع الميدانية في ت
  .والصين وھنغاريا والفيتنام وأستراليا وإسبانيا وتونس وإيطاليا
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   )السينغال(  أوسيانيومحيدر العلي، رئيس المنظمة غير الحكومية

، " المائة ا3كثر تأثيرا في العالماواحد من علماء اCيكولوجي"ولوجي من السينغال عالم إيكو
عين في . سياسيال هالتزامارتباطا وثيقا بمعركته من أجل البيئة وتعرف . حسب جريدة لوموند

  .وحماية الطبيعة في حكومة عبدول مبايبيئة  وزيرا لل2012 أبريل 03

تحاد 8 ورئيس أوسيانيوم داكارجمعية مدير لفھو  اSن ا أم على الغوصافي ا3صل مدربكان 
  .إفريقياشرق  لضرخ والينعلماء اCيكولوجيال أحزاب

 ضحية، كان من ا3وائل الذين 2000حوالي مخلفة جو8 سفينة عندما غرقت  ،2002في سنة 
خب انتُ . م=حظاته بمرارةنقل أشرطة ويويصور طس  يغكان ، إذانتقلوا إلى مكان الفاجعة

فرط بجھد ضد حيدر العلي ويعمل  .من طرف اCذاعة والتلفزيون السينغالي" رجل السنة"
عن الصيد وأعطى لفريقه من الغواصين ھدف إزالة التلوث من المحيط على طول السينغال 

 وقد تمكن الفريق حتى اSن .ك شبكة صيد مھملة تستمر في تلويث ا3سما3000 جمع طريق
  . منھا1000من إزالة 

عالما إيكولوجيا يعمل على تحسيس جميع طبقات الساكنة بضرورة العيش في حيدر العلي  يعتبر
أھمية احترام البيئة تدريجيا وبشكل متزايد  بدأت الساكنة تدرك ،فعلوبال. انسجام مع الطبيعة

 نباتات ا3يكة الساحليةمنطقة وتحارب اخت=8ت التوازن التي يتسبب فيھا اCنسان خاصة في 
  مليون شجيرة شورى30خطوة مكنت من إعادة زرع أقدم على  ،2009 في سنة ".منغروف"

  . مليون شجرة100 إعادة زرع 2010من بين أھدافه المتعددة لسنة و. نسكازاممنطقة في 
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   لبيئة والتنميةلنجيب صعب، ا�مين العام للمنتدى العربي 

 الرائدة في التنمية الوحدة العربية مجلة ،"البيئة والتنمية" ورئيس تحرير مجلة وناشرمھندس 
  .مةالمستدا

إذ أسس  ،يملك تجربة متنوعةولبيئة والتنمية لا3مين العام للمنتدى العربي يشغل منصب 
 حول الھندسة المعمارية محاضراتألقى ومتعددة الجنسية مثل جينرال موطورز شركات 

استشارات للحكومات والھيئات حول البيئة والتنمية قدم للمقاولة بالجامعة ا3مريكية ببيروت و
  . والتكنولوجياالمستدامة

زايد جائزة على ونجازاته إجائزة برنامج ا3مم المتحدة للبيئة من أجل على  2003 سنة حصل
معرض الكتاب  منحهو ،الطبيعةما يتناول ألف عشرات الكتب منھا . 2011الدولية للبيئة سنة 

  .2002سنة جائزة أحسن كتاب للسنة العربي ببيروت 

  حول حالة البيئةفي إصدار تقارير سنويةد العشري جانب مصطفى طلبة ومحم  إلىشارك
التي يحررھا تنشر ا8فتتاحية الشھرية و. البيئة والتنمية على نشرھل عمل المنتدى العربي والتي

  .بالمنطقة العربية في آن واحد عشر جرائد فيبشأن قضايا البيئة 

 ا3مريكية ببيروت حصل السيد نجيب صعب على دبلوم في الھندسة المعمارية من الجامعة
  .والعلوم السياسيةاCع=م مجال حيث درس أيضا 
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  الدكتورة ليلى مزيان بنجلون، رئيسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة

 كلية الطب بمدريد دراستھا بكلية الطب ببرشلونة تابعت الدكتورة ليلى مزيان بنجلون خريجة
  .من أجل التخصص في طب العيون

 بمستشفى مانھاتن لطب العيون وا3ذنعملت ور خواكين باراكين، مساعدة للدكتانت بعد أن ك
 بيرون ودكتور وغفيي كاسترو دكتور المعروف العيون جراح من بتأطير بنيويورك والحنجرة

  .سميت

 سنة في مستشفيات عمومية في 25مارست الدكتورة ليلى مزيان بنجلون الطب 3كثر من 
  .شاركت في عدة محاضرات وندوات دوليةو .المغرب وفي عيادة الجراحة الخاصة بھا

 لھ=ل ا3حمر لرئيسةك بالدار البيضاء ورعاية المكفوفينلمنظمة العلوية للرئيسة تعمل ك
مؤسسة بنجلون مزيان لرئيسة جمعية ا3طباء في المغرب ورئيسة لالمغربي كما كانت نائبة 

للطلبة المغاربة الشباب عبر ترميم المعالم الوطنية وتھتم بتخصيص منح من أجل التي تعمل 
  .العالم

رئيسة تشغل منصب . شغفھا الجديد وھي التربيةعلى كل جھودھا ركزت  ،1992منذ سنة 
م أساسا بتشجيع التربية المدمجة بالتنمية للتجارة الخارجية التي تھتلمؤسسة البنك المغربي 

صا للعمل من أجل برنامج  مخصكما تقود فريقا. المستدامة والمساھمة في الحفاظ على البيئة
"Medersat.com "المملكة عبر قروية جماعية مدرسة مائة من أكثر إحداث من مّكن الذي 

  .تمويلھا على المؤسسة تعمل والتي اCجباري التعليم تسبق التي الفترة حتى تشمل

 والكونغو السنغال في الخارجية للتجارة المغربي البنك مؤسسة فتعمل ،المغرب خارج أما
  .ومالي برازافيل

 ھما ،نيوالدب زقاورُ  1960 سنة بنجلون عثمان بالسيد بنجلون مزيان ليلى الدكتورة تزوجت
  .بالبيئة ومھتم اCنسان علم في اختصاصي ،وكمال أف=م مخرجة ،دنيا
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  برادان ماھيش

 قسمال داخل لبيئةل المتحدة ا3مم برنامجب البيئي والتكوين التعليم وحدة ئيسر برادان ماھيش
  .بكينيا نيروبي في للبيئة المتحدة 3مما ببرنامج حاليا يعمل. البيئة سياسة تفعيلب المكلف

 طريق عن للبيئة المتحدة ا3مم برنامج مھمة تفعيل على البيئي والتكوين التعليم وحدة ساعدي
 والشعوب ا3مم إع=مب وذلك البيئة حماية قصد التعاون وتشجيع القيادة على قدراتھا إثبات

  .للخطر القادمة 3جيالا حياة ضيتعر دون حياتھا جودة تحسين على ومساعدتھا

 ا3مم لبرنامج المتوسط المدى على استراتيجية بلورة تحديدا البيئي والتكوين التعليم وحدة دعمي
 تفعيل دعم قصد والشركاء والشبكات البيئية التربية موارد توليد "2013- 2010 لبيئةل المتحدة

 اCيكولوجية ا3نظمة وتدبير ةالمناخي التغيرات وھي (ا3ولوية ذات الستة العالمية المواضيع
 وفعالية الخطيرة والنفايات السامة الكيماوية والمنتجات ةيالبيئ حكامةالو والصراعات والكوارث

  .")2014-2005 (المستدامة للتنمية يا3مم العقد كذاو )الموارد

 قطاع مع البيئة أجل من المتحدة ا3مم برنامج التزام على 2011 سنة منذ ماھيش السيد أشرف
 عمل. المستدامة والتنمية البيئة حول الجامعات مع عالمية شراكة إقامة طريق عن العالي التعليم

 العالي التعليم استمرار قابلية مبادرة وصخصب لبيئةل المتحدة ا3مم برنامج في محوري كعنصر
 امجبرن بين ستراتيجيةاC الشراكة على يشرف كما+. 20 ريو مؤتمر ھامش على أطلقت التي
 التنمية أجل من الشريكة البيئة مؤسسة طريق عن ونغجيط وجامعة لبيئةل المتحدة ا3مم

 عدة في بھمة وتشارك سنوات 10 من أزيد منذ تعمل التي ايھشانغ في الموجودة المستدامة
 وشبكة ال=تينية وأمريكا اإفريقي جامعات في وا8ستدامة البيئة إدماج أجل منو جھوية شبكات

للجامعة الجھوية للمحيط الھادي  التجاري ت=فئوا8 آسيا فيو البيئي التكوين أجل من ييبالكار
  .حول البيئة من أجل التنمية المستدامة

المحيط لبيئة لحساب آسيا ول بالمكتب الجھوي لبرنامج ا3مم المتحدة من قبل السيد ماھيش عمل
قام ، المحليسة التعاون اCقليمي ولمؤسع=وة على عمله كرئيس و.  وبانكوك وتاي=نداالھادي

للتربية محلية رابط التربية البيئية في الجھة حيث تم إعداد عدة مخططات عمل مسالة بتنسيق 
آسيا جنوب و) PROE(والجنوب ) ASEAN(سيا الجنوب الغربي Sوالتكوين البيئيين لمنطقة 

)SACEP (آسياشمال و) ADO(.  
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   عالمة إيكولوجيةشھادة السيدة فاندانا شيفا،

   وخبيرة دولية
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  فاندانا شيفا، عالمة إيكولوجية

مؤسسة "تدير السيدة فاندانا شيفا العالمة اCيكولوجية الھندية والكاتبة والمدافعة عن قضية المرأة 
  ."البحث في العلوم والتكنولوجيا والموارد الطبيعية

من أجل وضعھا للمرأة واCيكولوجيا في صلب  "1993 سنة  البديلةحازت على جائزة نوبل
. 2012 سنة وكاو لفوك الجائزة الكبرى للثقافة اSسيويةعلى و"ب حول التنمية العصريةالخطا

ر في فلسفة العلوم بعد أن حصلت على إجازة في الفيزياء، تابعت دراستھا للحصول على ماست
  . من جامعة ويستيرن أونتاريو1978 وأنھتھا بدكتوراه في نفس المادة سنة غويلفبجامعة 

 ھي من بينو. توجيه أبحاثھا في مجال السياسات البيئية بالمؤسسة الھندية للعلومأعادت فيما بعد 
والمناوئين للعولمة  العلماء اCيكولوجيين الميدانيين ونتقدما3شخاص الذين ي

)altermondialistes ( الصعيد العالمي، 8سيما من أجل تشجيع الف=حة الطبيعية التقليدية على
 التي تعمل في الف=حة الغذائية اتياسة توسع الشركات متعددة الجنسي خ=فا لس،والبيولوجية

  .والقرصنة البيولوجية  منح براءات ا8ختراع على ا3حياءتكافح ضد. والھندسة الوراثية

لى بناء سدود كبيرة بنھر التي تعترض ع نارمادا منذ الثمانينات في حركة إنقاذبحماس عملت 
  .ل م=يين الف=حين الفقراءينقتا3نظمة اCيكولوجية وتجبر على د ھذه السدوستقلب نارمادا، إذ 

التي تعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية " نافدانيا"أسست السيدة فاندانا شيفا جمعية 
  .حقوق المزارعين

 مارس 04 فلسطين التي شرعت في العمل في حول اسلھي عضو في لجنة رعاية محكمة رو
 في نخرطتإلى ب=دھا، ا العضويات المعدلة وراثيا عركتھا ضد إدخالفي خضم مو. 2009
  . لفائدة الس=م والتنوع البيولوجي وحق الشعوب في تقرير مصيرھاة عالميفعاليةمبادرة 

  أو البديلة شخصا حائزا على جائزة نوبل14 السيدة فاندانا شيفا رفقة قدمت، 2001سنة في و
ا8عتراف دستوريا بالشعوب من أجل كونغرس المكسيكي الطلبا إلى جائزة كولدمان على 

ا3صلية وبحقوقھا في المكسيك مع التأكيد على دورھا في التنمية والحفاظ على التنوع 
 .البيولوجي الطبيعي والثقافي


