ـ رئيس المؤتمر ـ د /أشرف عبد العزيز ـ األمين العام لالتحاد.
ـ السيد المستشار  /نادر جعفر ـ رئيس اإلتحاد.
ـ األستاذ الدكتور  /دعد محمد فؤاد ـ نائب رئيس اإلتحاد وعضو المجلس القومي للمرأة.
ـ السيد الدكتور  /محمد بن هالل الكسار ـ نائب رئيس اإلتحاد.
ـ األستاذ الدكتورة  /تفيدة غانم ـ عضو األمانة العامة لالتحاد ورئيس لجنة صياغة التوصيات.
ـ األستاذ الدكتور  /هشام القصاص ـ عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.
ـ األستاذ الدكتور  /عبد المسيح سمعان ـ وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية لشئون الدراسات العليا.
ـ األستاذ الدكتور  /طه عبد العظيم ـ وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية لشئون المجتمع والبيئة.
ـ السيد الفريق  /أسامة منير محمد ربيع ـ نائب رئيس هيئة قناة السويس.
ـ السيد الوزير  /محب الرافعي ـ وزير التربية والتعليم األسبق.
ـ السيد الوزير  /صالح السيد يوسف ـ وزير الزراعة وإستصالح األراضي األسبق.
ـ السيد الدكتور  /فيصل بن فرج المطيري ـ المشرف على مرصد المسئولية اإلجتماعية بجامعة المجمعة بالمملكة
العربية السعودية.
ـ السيد الدكتور  /أحمد بن سالم باهمام ـ األمين العام للمنظمة العالمية للتنمية بلندن.
ـ السيدة الدكتورة  /فضيلة شبابحة ـ األستاذ المحاضر بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة محمد
بوضياف بالمسيلة بالجزائر.
ـ السيد الدكتور  /عبد الملك شاهين ـ المملكة العربية السعودية.
ـ السيد الدكتور  /رفاعي إبراهيم ـ نائب رئيس جامعة السادات لشئون الدراسات العليا.
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ـ السيد الدكتور  /عطوة حسين أحمد عطوة ـ مستشار رئيس هيئة قناة السويس.
ـ الدكتور مهندس  /إبراهيم يس ـ مدير البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بمصر.
ـ السيدة الدكتورة  /آمال شوتري ـ األستاذ بجامعة محمد البشير اإلبراهيمي بالجزائر وأمين عام المؤتمر.
ـ السيد الدكتور  /خالد محمد حسين القيسي ـ أستاذ االقتصاد بجامعة السليمانية بالعراق وأمين عام المؤتمر.
ـ لواء دكتور  /محمود ضياء الدين عيسى عفيفي ـ أستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
ـ األستاذ الدكتور  /محمود مغربي عراقي ـ عميد كلية الزراعة بجامعة بنها.
ـ السيد السفير  /أشرف عبد الوهاب عقل ـ مساعد وزير الخارجية األسبق.
ـ السيدة الدكتورة  /جيهان محمود عبد الواحد ـ رئيس مجلس إدارة مؤسسة العقل الذهبي.
ـ السيدة الدكتورة  /مرفت رشاد أحمد محمد ـ مدرس جامعي بكلية العلوم واآلداب جامعة القصيم بالمملكة العربية
السعودية.
ـ األستاذ الدكتور  /أيمن جابر حسونة على ـ معلم رياضيات خبير وباحث إدارة تربوية ـ مدرسة الواسطي الثانوية
الصناعية ـ وزارة التربية والتعليم.
ـ السيد الدكتور /جمال عبده عبد العزيز سيد ـ مدرس القانون بالمعهد الفني التجاري ـ الكلية التكنولوجية بوسط الوادي
 وزارة التعليم العالي.ـ األستاذ الدكتور  /عبد الرحمن فرحات طلبة ـ استاذ الزراعة العضوية والمقاومة الحيوية ألمراض النباتات ـ وكيل
المعمل المركزي للزراعة العضوية (سابقا) ـ مركز البحوث الزراعية.
ـ األستاذ /عمر أحمد صبري محمد عبيد منصور ـ مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وعضو لجان الطعن الضريبي
بوزارة المالية ومستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب.
ـ األستاذة  /نورهان عبد الرحمن محمود ـ باحثة اقتصادية بالمركز المصري للبحوث والدراسات األمنية.
ـ السيدة الدكتورة  /نور الهدى أحمد زيدان ـ دكتورة بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.
ـ السيدة الدكتورة  /كاميليا يوسف ـ مشروع تحسين كفاءة الطاقة لإلضاءة ولألجهزة المنزلية.
ـ السيد الدكتور  /محمد عبد العزيز خليفة ـ كلية التجارة ،جامعة عين شمس.
ـ السيدة الدكتورة  /ليلى محمد خضيرـ كلية الهندسة ،جامعة عين شمس
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ـ السيد الدكتور  /إيهاب مدبولي محمود نصار ـ معهد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة عين شمس.
ـ د.م /داليا محمد رضا عبده علي ـ تخصص تكنولوجيا البناء ـ دكتور مهندس معماري – اإلدارة المركزية لالستثمارات
الرياضية ـ المجلس القومي للرياضة – وزارة الشباب والرياضة المصرية.
ـ د.م /سماح صبحي عبد العزيز منصور ـ تخصص تصميم بيئي ـ مدرس بقسم الهندسة المعمارية – معهد أكتوبر
العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة  6أكتوبر.
ـ السيد الدكتور  /أشرف محمد عبد البديع عزاب ـ كلية الهندسة ،جامعة عين شمس.
ـ السيد الدكتور  /صالح حسن سالم ـ كلية التجارة ،جامعة عين شمس.
ـ السيد الدكتور  /محمد السيد عبد الحميد الشاعر ـ معهد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة عين شمس.
ـ األستاذة  /ساره نعمان محمد ـ معيده باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وباحثة في العمارة داخلية،
جامعة اإلسكندرية.
ـ ا.د /دينا منــــــــــــدور ـ أستاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة ،قسم الديكور ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئية ورئيس قسم الديكور السابق ،جامعة اإلسكندرية.
ـ ام.د /مي عبد الحميد عبد المالك علي ـ األستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة ،قسم الديكور تخصص العمارة الداخلية،
جامعة اإلسكندرية.
ـ د /كاوه محمد جمال رشيد ـ أستاذ مساعد ـ جامعة السليمانية – كلية االدارة واالقتصاد ـ قسم اإلحصاء والمعلوماتية.
ـ د /سوزان صابر حيدر ـ ـ أستاذ مساعد ـ جامعة السليمانية – كلية االدارة واالقتصاد ـ قسم اإلحصاء والمعلوماتية.
ـ أ.م.د /خالد حيدر ـ كلية اإلدارة االقتصاد بجامعة السليمانية وكلية العلوم االدارية والمالية بجامعة جيهان -السليمانية.
ـ أ.م.د  /نرمين معروف غفور ـ كلية التجارة بجامعة السليمانية.
ـ السيدة الدكتورة /ليلى شيخة ـ أستاذة محاضرة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة باتنة
بالجزائر.
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 -1تعزيز التكنولوج يا النظي فة والتقن يات صددددددددي قة البي ئة بالمنر قة العرب ية من خال الع مل على
استخدام المساحات الشاسعة والمحفزة إلنتاج الراقة الشمسية وطاقة الرياح باستخدام و سائل
تكنولوجيا مترورة.
 -2نشددر اقافة اتسددتدامة البيئية عبر منالت التعليم ووسددائل اإلعالم ووسددائل التواصددل اتجتماعي
بما يحقق الوعي البيئي.
 -3تبني رؤي وأفكار باسدددددتخدام التكنولوجيا النظيفة صدددددديقة البيئة من خال مشدددددروعات بالدو
العربية.
 -4التخريط السليم للتنمية المستدامة الذي يركز على الموارد الربيعية المتاحة وتوزيعها الجغرافي
ام تحديد محاور وقراعات التنمية ،مما يؤدي إلى اتسددددددتخدام األمثل للموارد وخفا الكثافة
السكانية وتقليل أحما التلوث وحماية التنوع البيولوجي.
 -5ضددددرورة اإلدارة البيئية للمخلفات للحصددددو على الراقة النظيفة وتجنب التخلص من المخلفات
بالحرق أو إلقائها بالمصارف المائية.
 -6تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
 -7ضرورة اتلتمام باألمن البيئي وأبعاده بالدو العربية.
 -8عقد دراس دة من خال منظمة اليونسددكو لتعرف واقع التعليم العام وما يتنددمن من سددبل تعزيز
التكنولوجيا صديقة البيئة.
 -9تشجيع البحوث البينية في إطار التكنولوجيا صديقة البيئة.
 -10توجيه الخرط البحثية على مسددددددتوي الدو لتحديد احتياجات العالم العربي من التكنولوجيات
المناسبة لالستخدام.
 -11استخدام التقنيات الحديثة مثل النانوتكنولوجي لتوفير مصادر الغذاء بالمنرقة العربية.
 -12ضدددرورة اتلتمام بزراعة واسدددتصدددالح اتراضدددي الصدددحراوية وشدددبه الصدددحراوية بالنباتات
المقاومة للجفاف والملوحة باستخدام تكنولوجيات متعددة.
 -13اتلتمام بالمشددروعات متنالية الصددغر من أجل تحقيق التنمية المسددتدامة وبتكنولوجيات نمنة
بيئياً.
 -14إعددداد دليددل لجمع تجددارب الدددو الندداجحددة في مجددا توايا التكنولوجيددا النظيفددة في الدددو
اتجنبية المتقدمة لالستفادة منها في الدو العربية حسب اروفها.
5

-15

-16
-17

-18
-19

-20
-21

-22

-23

-24

-25

التأكيد على دعم اتستثمار بالبحث العلمي بمجا استخدام التكنولوجيا المتقدمة وباألخص في
مجا اسدددددتخدام الراقة البديلة والمسدددددتديمة لما لها من أار إيجابي برضدددددافة مصدددددادر جديدة
للراقة.
اتلتمام بالتعليم الفني لدوره اتسددددداسدددددي في تكوين كوادر قادرة على اسدددددتخدام التكنولوجيا
صديقة البيئة.
وضددددع النددددوابط القانونية لنددددمان األمن البيئي من خال دور المنظمات الدولية في الرقابة
على اتنشرة النووية للحفاا على البيئة أمنة ومستقرة في ال تعاام اتعتماد على الترورات
العلمية والتكنولوجية في استخدامات الراقة النووية.
دعم الصناعة المستدامة من خال اعتماد التقنيات الصناعية النظيفة والسليمة بيئياً.
العمل على تالفي اآلاار السددلبية تس دتخدام المبيدات واألسددمدة الكيماوية على اإلنسددان والبيئة
وذلك باسدددددتخدام تقنيات مترورة وباسدددددتخدام المقاومة الحيوية والبدائل الربيعية والتسدددددميد
الحيوي الكمبوسدد الغني بكل العناصددر الغذائية والزراعية العنددوية عن طريق إنتاج نباتات
مقاومة ضد األمراض واآلفات.
وضدددع إطار مقترح للنظام الندددريبي المصدددري في تشدددجيع اتسدددتثمار في العمارة الخندددراء
وتنمية الحالي منها لتحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة.
اسددددتخدام التكنولوجيا النظيفة للحد من اتنبعااات الكربونية التي تسددددبب اتحتباي الحراري،
نتيجة اتعتماد على مصدددادر الراقة المتجددة واتسدددتغال األمثل للموارد الربيعية األمر الذي
يعزز النمو اتقتصادي المستدام.
اسدددتخدام التقنيات النانونية في تجهيز المباني لجعلها أكثر صدددمودا ً في مواجهة الكوارث مثل
توفير مالجئ أسمنتية سريعة البناء ومزودة بمواد جديدة توفر لها العز الحراري ،حيث تقدم
تقنية النانو حلوتً واعدة في الحد من الكوارث من خال تربيقاتها العديدة وغير تقليدية.
تحسددين كفاءة الراقة الكهربائية بهدف ضددمان اسددتدامتها باإلضددافة إلى تقليل انبعااات غازات
اتحتباي الحراري من خال اسددددددتخدام اإلضددددددداءة بتكنولوجيا الليد في المنشددددددد ت التجارية
والخدمية وإسددتبدا اللمبات العادية بأخرى "ليد" ألنها فرصددة جيدة لترشدديد اسددتخدام الراقة
وخاصة باألماكن والحجرات والصاتت التي تحتاج أن تكون مناءة لفترات طويلة.
اسددتخدام الراقة المتجددة مع تربيق نظام المحاسددبة البيئية في المنشد ت لتسددتريع المؤسددسددة
مزاولة نشددددداطها دون أضدددددرار بيئية وتحقيق التنمية المسدددددتدامة وتوفير الكوادر البشدددددرية
المتخصصة في مجا الراقة المتجددة بالمنش ت والمؤسسات للوصو إلى التنمية المستدامة.
تنفيذ مشددروعات تربوية بيئية على مسددتوي المؤسددسددات التربوية تسددتخدام التقنيات الحديثة
والتكنولوجيا النظيفة في إعادة تدوير النفايات لتحسددددددين البيئة ولتعزيز ناارلا اإليجابية على
البيئة بالمدي المتوسط والبعيد.
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 -26اسدددتغال الفرال اتسدددتثمارية للحوسدددبة السدددحابية المترورة في الوطن العربي والعمل علي
التعاون المشترك في إطار ما يعرف بالتكامل اتقتصادي العربي.
-27

-28
-29
-30
-31
-32

ضدددرورة أن تقوم منظمات األعما برعادة النظر في مسدددؤولياتها اتجتماعية واتخالقية تجاه
المجتمع من خال إيجاد أفنددل السددبل الكفيلة بمعالجة أو إزالة األسددباب المؤدية إلى اإلضددرار
بددالبيئددة ،وذلددك من خال إعردداء البعددد البيئي ألميددة بددارزة في اسددددددتراتيجيدداتهددا اإلنتدداجي دة
والتسددويقية وتقديم منتجات صددديقة للبيئة وذلك من خال تفعيل التسددويق األخنددر في الدو
العربية.
تحرير تجارة السددددلع البيئية لتيسددددير الحفاا على البيئة في الدو العربية عن طريق تخفيا
الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
تفعيل نظام المحاسبة الخنراء بقراعات مختلفة مع ترويرلا بما يناسب المجتمع الذي تعمل
به مع تحديد المدخالت والمخرجات البيئية واإلفصاح عنها.
إنشدددددداء قناة واائقية على غرار  National geographicلتعزيز وعي المجتمع بالتقنيات
صديقة البيئة في الدو المتقدمة لنقلها إلى دو الوطن العربي.
اتلتمام بالمشروعات القومية العربية إليجاد مدن صديقة البيئة على غرار مدينة نيوم.
إحياء المناسبات البيئية العالمية للتوعية بقنايا التكنولوجيا الخنراء.

وهللا ولي التوفيق
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