دعوة للصحفٌٌن للتقدٌم :تدرٌب على التحوالت االجتماعٌة والبٌئٌة
وتغطٌتها اإلعالمٌة
تواجه القارة األفرٌقٌة تحدٌات اجتماعٌة  -إٌكولوجٌة تتطلب حلوال ذكٌة و تنمٌة أكثر استدامة وانصافا .تتأثر أفرٌقٌا  ،على وجه
الخصوص ،بشكل ملحوظ ،بتغٌر المناخ الذي ٌؤدي إلى مشاكل مثل نقص المٌاه أو التصحر أو الجفاف أو تغٌر الفصول التً تكشف
التنمٌة والتماسك االجتماعً .فً المغرب ولكن أٌضا فً جمٌع أنحاء القارة للخطر.
من ناحٌة أخرى  ،فإن التلوث البٌئً واالستغالل المفرط للموارد الطبٌعٌة ٌهددان سبل عٌش مالٌٌن البشر وهو ما ٌفسر اإلرتباط الوثٌق
بٌن القضاٌا البٌئٌة واالقتصاد.
ونظراً ألهمٌة هذه القضاٌا باإلضافة إلى الحاجة الماسة إلى تعزٌز الوعً العام  ،تنظم مؤسسة هاٌنرٌش بول الرباط  -المغرب دورة
تدرٌبٌة لمدة ٌومٌن بالشراكة مع منظمة كالٌمت تراكر عن موضوع "التحوالت االجتماعٌة والبٌئٌة وتغطٌتها اإلعالمٌة" لصالح
الصحافٌٌن المغاربة والتونسٌٌن والسنغالٌٌن المهتمٌن بالقضاٌا البٌئٌة.
هذه الدورة التدرٌبٌة جزء من برنامج " "TransformAfricaالذي ٌهدف إلى إنشاء شبكة عابرة للحدود تضم خبراء محلٌٌن ونشطاء
من األشخاص العاملٌن على أرض الواقع فً جمٌع مناطق إفرٌقٌا ممن ٌعملون فً قضاٌا مختلفة .فٌما ٌتعلق بالتحول االجتماعً-
طوٌر وتنفٌذ سٌاسات
اإلٌكولوجً و تطوٌر مهارات سرد القصص التشاركٌة والمنصفة والمستدامة وتشجٌع المناقشات العامة بشأن ت
اجتماعٌة وإٌكولوجٌة جدٌدة فً إفرٌقٌا.
ستدار الورشة التً ستعقد فً الرباط فً الفترة من  4إلى ٌ 5ولٌو  2019من قبل خبراء بٌئة وصحفٌون متمرسون ذوو خبرة الكبٌرة فً
هذا المجال.
تهدف ورشة العمل إلى تعمٌق معرفة الصحفٌٌن المشاركٌن وقدرتهم على معالجة القضاٌا البٌئٌة فً بلدانهم وكذلك تعزٌز مشاركتهم فً
تنمٌة الوعً البٌئً فً مجتمعاتهم وكسب الدعم لصانعً القرار فً بلدانهم.
ٌجب على المرشحٌن المؤهلٌن للمشاركة فً هذه الدورة التدرٌبٌة استٌفاء المعاٌٌر التالٌة:
رة ال تقل عن خمس سنوات
 -1أن ٌكون المترشح محتر ًفا إعالمًٌا بخب
 -2أن ٌكون مقٌما ً فً إحدى الدول التالٌة :تونس أو المغرب أو السنغال
 -3إظهار اهتمام عمٌق بالمواضٌع المتعلقة بالبٌئة وتغٌر المناخ.
 -4كن مستع ًدا للسفر إلى الرباط (المغرب) ٌومً  4و ٌ 5ولٌو 2019
سٌتلقى المرشحٌن المختارٌن الدعم الكامل (التذاكر ،غرفة الفندق ،الوجبات).
سٌحصل المرشحون الخمسة األوائل على دعم مالً لتموٌل تحقٌق استقصائً فً أحد الموضوعات التً تمت تغطٌتها أثناء الجلسة
التدرٌبٌة.
سٌحصل جمٌع المشاركٌن على شهادة مشاركة من منظمة كالٌمت تراكر و مؤسسة هاٌنرٌش بول الرباط  -المغرب.

كٌفٌة التقدٌم؟
ٌرجى من المرشحٌن المهتمٌن تقدٌم طلباتهم خالل الفترة من  20ماٌو إلى ٌ 9ونٌو  2019من خالل الرابط التالً:
app.climatetracker.org
المستندات التً ٌجب تقدٌمها لتقدٌم الطلبات هً:
 السٌرة الذاتٌة باللغة الفرنسٌة.
 مقال ورابط اإلنتاج الصحفً المتعلق بموضوع البٌئة.

المواضٌع:
المقال الذي سٌتقدم به المترشح ٌجب ان ٌكون حول واحد من هذه المواضٌع:


تغٌر المناخ

ٌؤدي تغٌّر المناخ إلى تفاقم مخاطر الكوارث وتأثٌراتها العالمٌة بسبب المخاطر المتزاٌدة الناجمة عن مخاطر الطقس والمناخ المتكررة ،
مما ٌزٌد من تعرض المجتمعات المحلٌة للخطر .قضٌة تغٌر المناخ هً قضٌة واسعة تؤثر على جوانب كثٌرة من حٌاتنا الٌومٌة.
*عند الكتابة عن هذا الموضوع  ،نود منك التركٌز على:






توثٌق تأثٌر تغٌر المناخ على سبل عٌش المزارعات الرٌفٌات.
فهم الطرق التً ٌتداخل بها تغٌر المناخ مع العوامل االجتماعٌة األخرى مثل أدوار الجنسٌن ،والتوقعات ،وغٌرها من المعاٌٌر
والممارسات االجتماعٌة الموجودة فً مناطقهم (العوامل المتعددة القطاعات)
تشجٌع ممارسات علم البٌئة الزراعٌة بشكل أفضل من أجل التكٌف مع تغٌر المناخ فً المجتمعات المعنٌة.

التلوث وإدارة النفاٌات:

خال من التلوث" .مهما كان األمر  ،فإن النفاٌات الملوثة تلوث
تعد إدارة النفاٌات الصلبة التً ٌنتجها البشر ضرورٌة لتحقٌق "كوكب ٍ
الهواء والماء والتربة  ،وهً مضٌعة هائلة لموارد الكوكب المحدودة .فً سٌاق العولمة  ،واجهت أفرٌقٌا كمٌات متزاٌدة من النفاٌات فً
العقود األخٌرة  ،مما أثار مشاكل فً كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلدارة  ،من التجمٌع إلى المعالجة .ونتٌجة لذلك  ،فإن تدهور النظام
اإلٌكولوجً ومشاكل الصحة العامة ظاهرة فً أجزاء كثٌرة من العالم.
* فً الكتابة حول هذا الموضوع ٌ ،وصى بالتركٌز على الخبرات المكتسبة واآلثار اإلٌجابٌة إلدارة النفاٌات من البلدٌات وكفاءة إدارة
النفاٌات على مستوى األسرة .كٌف ٌمكن أن ٌكون لوعً المجتمع واألسرة بالحاجة إلى ممارسات اإلدارة المستدامة للنفاٌات تأثٌر إٌجابً
عمٌق على النظام االجتماعً والبٌئً؟



االنتقال الطاقً:

ٌعتبر االنتقال الطاقً تغٌٌرً ا جذرٌا ً فً عملٌة إنتاج الطاقة واستهالكها فً الدولة ،حٌث ٌُعتبر أحد مكونات التحول البٌئً .وال ٌنجم
االنتقال الطاقً عن التطورات التقنٌة واألسعار وتوفر مصادرها فحسب ،بل من اإلرادة السٌاسٌة للحكومات والشعوب والشركات
أٌضًا.
عند الكتابة عن هذا الموضوع نود منكم التركٌز على ضرورة التوعٌة بأهمٌة مشاركة المواطن فً االنتقال الطاقً واالدوار الفعالة
التً ٌمكن أن ٌلعبها المواطنون فً هذا المجال


فً حال كنت تمتلك مقال منشور مسبقا ً (فترة ال تتجاوز الثالثة أشهر) عن أحد هذه المواضٌع ٌمكنك المشاركة به ولكن
االولوٌة ستكون للذٌن ٌنشرون مقاالتهم خالل فترة الترشٌح ( 20ماٌوٌ 9 -ونٌو) لذلك نحثك على محاولة كتابة مقال ونشره
لتزٌد من فرص اختٌارك.



ستقوم كالٌمت تراكر بمراجعة المقاالت المرسلة وتقٌٌمها وسٌتم اختٌار أفضل  12مشارك بحلول نهاٌة شهر ماٌو لإلنضمام
للورشة

بالتوفٌق لكم!

