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ة إخبارية  نشر
 

 2019مارس  6أثينا، 

 
ن ذوي العالقة هم من المختصير ن وغير ي لإلعالميير

 تعزيز مهارات التواصل البيئ 
 

هم من  تم تنظيم دورة تدريب ن وغير ن الفلسطينيير ي مجال نقل الحدثلإلعالميير
ن
ن ف قضايا البيئة والتنمية  نقل حول كيفية المتخصصير

ك من قبلالمستدامة  وع آفاق  بدعم مشير وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي  2020آلية دعم مشر الممول من االتحاد األوروب 
ي الرابع من آذار 

ن
ن  2019مارس عام / وسلطة جودة البيئة، وذلك ف ي رام هللا، فلسطير

ن
 . ف

 
ن نقل هذا الهدف من و  ت األوىل ضمن خطوات اخرى التدريب تحسير ي خطوة اعتي 

ن
قضايا البيئة والتنمية المستدامة عي  وسائل اإلعالم ف

ا 
ً
ي الحق

ر
ن الرسائل والمعلومات الهامة، مع استخدام  . ستأب ا إىل الربط الشبكي والتآزر الذي يجمع بير

ً
باإلضافة إىل ذلك، تطرق التدريب أيض

 . وسائل اإلعالم الجديدة لتنفيذ الحمالت
 

ي معظم البلدان ال تعتبر ذات أهمية إخبارية مقارنة بالمسائل السياسية أو قضايا أخرى
 
لذلك، هناك حاجة إىل رسد . يشار إىل أن القضايا البيئية ف

 . هيةحياة بنماذج أفضل لالستهالك واإلنتاج، ورؤية للرفاوالتنمية المستدامة، وأنماط ذكي وصادق، وفهم أعمق للروابط بي   حماية البيئة 
ها)من هذا المنطلق، يمكن أن تساعد المعلومات  نت وغب  وتوعية الجمهور األوسع من المواطني   بشكل ( غب  الرسمية عبر وسائل اإلعالم واإلنبر

 لألجيال الحالية 
ً
ي اتخاذ إجراءات مسؤولة من أجل السالمة البيئية والجدوى االقتصادية ومجتمع أكبر عدال

 . والمستقبليةفعال ف 
 

هعدالة  ةسعادة المهندسهذا وقد افتتحت  السيد شادي عثمان، مسؤول  ومن جانبه خاطبجودة البيئة، جلسات التدريب.  سلطة ة، رئيساألتب 
ي مكتب ممثل االتحاد 

،االتصال واإلعالم ف  ي   25 األوروبر
 
ي مجال االتصال والتوعية الذين قاموا من خالل نشاط  صحفيا

هم من المهنيي   ف  وغب 
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي نقل قضايا المياه والبيئة بشكل أفضل من خالل  2020مشر

بتحسي   مهاراتهم ف 
ي التفاعلية. و  التدريبات الجماعية

 جلسات العصف الذهن 
 

ي 
ن حواىلي وف 

َّ
وذلك من خالل التمارين الجماعية وجلسات  ،من تعزيز مهاراتهم لنقل قضايا المياه والبيئة عىل نحو أفضل 30الواقع، تمك
ي 
 . العصف الذهن 

 
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي مشر

الذي  2020يذكر أن هذا التدريب كان بمثابة متابعة لتدريب المدربي   ف 
ة ما بي    ي الفبر

ي رام هللا  2017سبتمبر  18-17جرى ف 
ي ف 

ي ذلك وسائل اإلعالم)حول تعزيز الوعي البين 
اودعم تنفيذ خطة عمل ( بما ف   تيجيةاسبر

 . لتعليم من أجل التنمية المستدامةلالبحر األبيض المتوسط 
 

ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرابط: 
ن
 ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال
ُ
 بـ:  للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لب  

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
وب  يد اإللكبر  lpa@ldk.grالبر

 

وع لدعم الآلية   2020آفاق  ومبادرةاإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه مشر
وع دعمالآلية  تهدف ي الحد من التلوث البحري  2020آفاق  ومبادرةاإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه  لمشر

 
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األوروبر

، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع التقلبات صحيحةدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البل
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبن كب   عىل بلدان الشر

، مع البر ات المناخية بشكل مبارسر وغب  مبارسر ان وليبيا والمملكة والتغب 
، و ]سوريا[ وتونس(.   المغربية وفلسطي  

 

ي 
وع دعم اللية آليتلقر مكون المجتمع المدبن وع وشبكة بلو 2020 آفاق ومبادرةاإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه لمشر -التيسير من مشر

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األوروبر

وع ل وتتحمل آلية الدعملقد تم إنتاج هذه النشر ا  2020ة آفاق ر والمتكاملة للمياه ومباداإلدارة المستدامة مشر  فيها، والذي ال  الوارد المسئولية عن المحتوى  حرص 
 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األوروبر  يعكس بالرص 

http://www.swim-h2020.eu/ar/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr

