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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ∆ιεθνής Οργάνωση Βιο̟ολιτικής και το Ελληνικό Παράρτηµα της Λέσχης της Ρώµης
διοργάνωσαν εκδήλωση υπό την αιγίδα του Πρέσβη του Μαρόκου κ. Abdelkader El Ansari.
Θέµα της εκδήλωσης ήταν ‘Πράσινη ∆ιακυβέρνηση – Οικοδόµηση µιας Κοινωνίας Ελ̟ίδας –
Μαρόκο µε κεντρική οµιλήτρια την Καθηγήτρια Assia Bensalah Alaoui, Αmbassador-atLarge του Μαρόκου. Παραβρέθηκαν πρέσβεις ξένων κρατών, ακαδηµαϊκοί, επιχειρηµατίες και
άλλες προσωπικότητες και συζήτησαν µεσογειακές πολιτικές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και
ανάκαµψης για τη δηµιουργία µιας κοινωνίας ελπίδας.
Η κα. Alaoui είναι παγκοσµίως αναγνωρισµένη καθηγήτρια νοµικής, συγγραφέας και ειδική στην
ανάπτυξη, µε εντυπωσιακή ακαδηµαϊκή καριέρα στο Πανεπιστήµιο Mohammed V στη Ραµπάτ, και
ως διευθύνων σύµβουλος σε πλήθος διεθνών υψηλόβαθµων συµβουλευτικών οµάδων, επιτροπών και
οργανισµών που ασχολούνται µε την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτηξη. Στην οµιλία της, η κα.
Αlaoui υπογράµµισε το δικαίωµα στο περιβάλλον ως συνταγµατικό δικαίωµα στο Μαρόκο, στα
πλαίσια της προσπάθειας για την εδραίωση της δηµοκρατίας και τη βαθιά δέσµευση του Βασιλείου
του Μαρόκου απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης σε συνεργασία µε όλους τους ενδιαφερόµενους: κράτος, τοπικά συµβούλια, ιδιωτικό
τοµέα, κοινωνία των πολιτών και του πληθυσµού γενικότερα. Σε αντίθεση µε τα µεγάλα λόγια που
συχνά ακούγονται ανά τον κόσµο, η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται πραγµατικότητα στο
Μαρόκο, όπως µαρτυρούν ορισµένα πρωτοπόρα σχέδια στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας όπως η ηλιακή µονάδα στο Ouarzazate, η µεγαλύτερη στον κόσµο. Επιπλέον, η φιλοδοξία
είναι να αναπτυχθεί µια κουλτούρα πραγµατικής περιβαλλοντικής συνείδησης από την παιδική ηλικία
µεταξύ όλων των πολιτών, γεγονός που αποδεικνύεται από τις εκπαιδευτικές προσπάθειες του
Ιδρύµατος Mohammed VI για το Περιβάλλον.
Την εκδήλωση συντόνισε η Καθηγήτρια Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής και του Ελληνικού Παραρτήµατος της Λέσχης της Ρώµης, και
συµµετείχαν πρέσβεις και αξιωµατούχοι από 24 χώρες: Ελλάδα, Μαρόκο, Βέλγιο, Αργεντινή,
Καναδάς, Ελβετία, Μεξικό, Αλγερία, Αρµενία, Ιράκ, Ιορδανία, Περού, Φιλι̟̟ίνες, Σερβία,
Ταϊλάνδη, Τυνησία, Ουκρανία, Βιετνάµ, Παλαιστίνη, ΠΓ∆Μ, Τουρκία, Λουξεµβούργο, Ινδία
και Αγκόλα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους και τις δραστηριότητες της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Βιοπολιτικής και του Ελληνικού Παραρτήµατος της Λέσχης της Ρώµης, µπορείτε να
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.biopolitics.gr και www.clubofrome.gr
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