
 
 

 
 

 4102يوليو  3بروكسل 
  صحفيبيان 

 

  مشاوراته إلطالق مكون "الزمالة في اإلعالم"يستكمل ان مشروع ميد

 
صحا  اإللحا  يي دول ووار والذي يهدف إلى خلق بيئة مواتية إلاإلتحاد األوروبي  قبل ممول منال، ميدانأنهي مشروع 

الرئيسيين يي قطاع اإللحا   الفاللينوإلتزامات  إحتياواتبهدف تقيي   المنطقةيي زياراته ونوب المتوسط، وولة 
 ."الزمالة"للمشاركة يي مكون 

 
، مع مومولة لمتوسطايي ونوب  "لتنميةمن أول ا اإللحا  والثقاية "برنامج اإلقليمي الوهو وزء من  ،المشروعوتواصل 

حيث ألرب ما يقارب من ثحاثين مؤسسة يي الدول التي تمت  المنطقة. لبراإللحا  يي قطاع واسعة من الوهات الفاللة 
يي الوزارات اإللحا   صحفيين،  مدارس الصحاية ، وصانعي سياساتمنضمات الزيارتها، بين مذيعين، مشرلين، 

بتحديد نظرائه  من مؤسسات  ه إختيار ت والبرلمانات، لن رغبته  يي اإلنضما  ألنشطة المشروع. للى أن يقو  من 
 دول اإلتحاد األوروربي وغيرها من دول الووار يي ونوب المتوسط.

 
من خحال التبادل بين النظراء  وتعزيز المنطقةيي اإللحاميين إلى تطوير قدرات  ميداني مشروع ي "الزمالة"يهدف مكون 

تبادل تدل  الشراكة الثنائية ولقاءات المومولات النولية التعل  المولن بعد ولقاءات نولية.  إتصاالتزيارات إستشارية، 
للى أن تتولى المؤسسات الشريكة إختيار وتحديد أهدايها الموضولية  وتعزز النقاش حول التحديات المهنية والتقنية.

يكار يي شكل وقابلة للتحقيق، بينما يتعين للى نظرائه  تقدي  األملموسة بلة للقياس والتي يمكن أن تسفر لن نتائج القا
 لة للتطبيق.ابحلول ق

 
بالوزائر خحال  ا  بتونس وإنتهاء ا  الووار بدءمن دول ثمانية بزيارة  الزمالةوقد قا  خبير المشروع المسئول لن مكون 

  يي الخريف المقبل. ومن المقرر ان تبدأ أنشطة المشروعللمشروع.  اإلستهحاليةمرحلة ال
 

 .المنطقةلمل اإلتحاد األوروبي للى المستوى الثنائي لدل  إصحا  اإللحا  يي  ميدانمشروع ويكمل 

 
 لمحة تعريفية:

 

  يهدف مشروع "ميدان" إلى خلق بيئة مساندة إللادة هيكلة االلحامية يي دول ونوب البحر المتوسط. وسيسلط

الضوء للى الووانب المتعلقة بالتشريعات االلحامية، واليات تنظي  االلحا ، والبرمويات، واالستراتيويات 

سات االلحا  العمومي للى اداء الدور االلحامية وقيادة المؤسسات االلحامية. وكل هذا من اول مسالدة مؤس

المناط بها بتقدي  مواد الحامية تلتز  بقي  الخدمة العمومية ولتكون قادرة للى منايسة القطاع الخاص. كما 

ويهدف إلى تعزيز ثقة الومهور بمؤسسات االلحا  العمومي من خحال تقوية دور هذه المؤسسات بالتبارها 

 ات ومنبرا للحوار الديمقراطي. رقيبا مستقحا للى اداء الحكوم
 

  يقو  للى تنفيذ المشروع شراكة من المنظمات االلحامية بقيادة مؤسسة "بي بي سي ميديا آكشن" ولضوية كل

من االتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، آيريكس اوروبا، وامعة بحانكيرنا لحالحا ، ومعهد 

 االلحا  االردني. 
 

  ومدته اربع سنوات.  4102المشروع ممول من خحال "اآللية األوروبية للووار" ، أطلق يي يناير 

 
للى إطحاع دائ  باألخبار واألحداث الوديدة للمشروع من ميدان  بقيكي: تابعونا على فيسبوك وتويتر ولينكد إن! 

 .كد إنلينو، تويتر، ييسبوكخحال شبكات التواصل اإلوتمالي، 
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