بيان صحفي

للنشر الفوري
ستوكھولم 28 ،آب 2012
مجلة ريفولف ) (Revolve Magazineتفوز بجائزة واش ) (WASHلإلعالم
فازت مجلة ريفولف ) (Revolve Magazineبإحدى جوائز واش ) (WASHلإلعالم عن تقريرھا ´المياه في
أنحاء المتوسط´ ) ،(Water Around the Mediterraneanوھو تقري ٌر خاصٌّ ُنشِ ر في شباط  2012بدعم من
االتحاد من أجل المتوسط.
ويغطي التقرير المؤلف من  96صفحة ثمانية موضوعات رئيسية ،ويتضمن مساھمات من أرفع ُ
ص َّناع القرار
والصحفيين الشباب المعنيين بشؤون البيئة ورُوَّ اد خبراء المياه ،ويُق ِّدم التقرير مجموعة واسعة ومختارة من المقاالت
والمقابالت ومقاالت الرأي ،إلى جانب المقاالت المصورة و بيانات حقائق ت َل ِّخص القضايا المحورية المتعلِّقة بإدارة
المياه في منطقة المتوسط.
ويصف نائب األمين العام لشؤون البيئة والمياه في االتحاد من أجل المتوسط رفيق الحسيني التقرير بأنه "فريد من
ش ُ
نوعه حقا ً" ويضيف الحسيني أن "اندماج الحكمة القديمة والجديدة من شواطئ ھذا البحر القديم يُن ّ
ط سعينا إليجاد
س السلع في عموم المنطقة".
حلول مبتكرة الستخدام أجدى للمياه العذبة ،وھي واحدة من أ ْن َف ِ
"يلفت ھذا التقرير انتباھنا إلى بعض األعداء المشتركين في منطقتنا ،أال وھي ُندرة المياه وتغير المناخ والتلوث،
ذاك".
والتي بمجْ َم ِلھا تعيق وتقلص إلى ح ٍّد كبير الوجود البشري في مھد الحضارة َ
وتخطط محرِّ رة التقرير فرانشيسكا دو شاتيل والمحرِّ ر الم َُؤسِّسُ لمجلة ريفولف ستيوارت ريغيلوث للبنا ًء على
التقرير إلطالق مبادرة تحت مُس ّمى 'تحديات مياه المتوسط' في عام  2013كمنصة دولية لزيادة الوعي وتشجيع
تبادل األفكار حول قضايا المياه في المنطقة.
وستستھدِف المنصة المحترفين الشباب والطالب وال ُ
صحفيين وخبراء المياه من جميع أنحاء منطقة المتوسط
وخارجھا" .نريد أن ُن َز ِّودَ جيالً جديداً من ُ
ص َّناع القرار والعلماء والصحفيين بالمعرفة والمھارات الالزمة إليصال
الجوانب الرئيسية ألزمة المياه اإلقليمية على نحو أكثر فعالية "،توضح دو شاتيل.
و ُيذكر أن  %3فقط من موارد المياه العذبة على كوكبنا تجري في منطقة المتوسط ،بينما ُتشكل ھذه المنطقة موطنا ً
ألكثر من نصف سكان العالم ´األفقر مائيا ً´ .وس ُتعال ُج مبادرة 'تحديات مياه المتوسط' أزمة المياه المتفاقمة في المنطقة
من خالل مقاالت وتقارير وتسجيالت مرئية ومعارض وورش عمل.
وكانت لجنة تحكيم جوائز وُ اش ) (WASHلإلعالم قد اختارت تقرير مجلة ريفولف )(Revolve Magazine
تقارير فائز ٍة مُقدّم ٍة من بين أكثر من  150مشتركا ً من  50بلداً.
´المياه في أنحاء المتوسط´ كواحد من ستة
َ
وجوائز واش ) (WASHلإلعالم التي أ ُ ْط ِل َق ْ
ت في العام  2002ھي مبادرة من المجلس التعاوني لموارد المياه
والصرف الصحي ) (WSSCCومعھد ستوكھولم الدولي للمياه ) ،(SIWIوتقدم الجائزة التقدير والدعم للدور المھم
لوسائل اإلعالم في زيادة الوعي بأھمية المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية ،كما وتھدف إلى تشجيع تغطية

ھذه القضايا في وسائل اإلعالم المحلية والوطنية والدولية كي يكون لھا تأثير إيجابي على ُ
ص َّناع القرار والقطاع
الخاص والمجتمع المدني إلى جانب األفراد واألسر.

مالحظة للمحررين:

نظر
مجلة ريفولف ) ،(Revolve Magazineوالتي تأسست في بروكسل ،بلجيكا ،في العام ُ ،2010تقدَّم وجھة ٍ
مزيج فري ٍد عن الطاقة والفن والسياسة ،باإلضافة إلى
مختلفة للعالم مع
أقسام خاص ٍة عن المياه والمدن والتصوير
ٍ
ٍ
الفوتوغرافي.
االتحاد من أجل المتوسط ،الذي تأسّس في باريس عام  2008من قبل  43رئيس دولة وحكومة ،ھو شراكة متعددة
الجوانب تھدف إلى زيادة إمكانية التكامل اإلقليمي والتماسك بين الشركاء األورومتوسطيين ،واالتحاد من أجل
المتوسط مستوحى من اإلرادة السياسية المشتركة لتنشيط الجھود الرامية إلى تحويل البحر األبيض المتوسط إلى
منطقة سالم وديمقراطية وتعاون وازدھار.

لمزيد من المعلومات:
اقرأ النسخة الرقمية من تقرير المياه.Water Around the Mediterranean :

