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 :تقديم طلباتلعوة د
 "إطالق مبادرات ومشاريع مشتركة حول االبتكار البيئي االجتماعي"

 (2017آذار  21آذار إلى  18) 
 

 استدامة؟هل تريد ان تلعب دورا كبيرا في تحول مجتمعك المحلي نحو أساليب حياتية أكثر 

 ك فكرة مشروع او مبادرة مبتكرة تعزز مفهوم االستهالك واإلنتاج المستدامين؟يهل لد
 

 إذا كنت ترغب/ي، فهذا التدريب موجه اليك/ي:
 

 :أهداف البرنامج التدريبي 
يهدف البرنامج التدريبي الى إعطاء المشاركين األدوات الالزمة لتطوير وتحسين مبادراتهم ومشاريعهم 
المحلية المتعلقة بمفهوم االستهالك واإلنتاج المستدامين، والتي تخدم المجتمع المحلي، وذلك من خالل 

 مول من االتحاد األوروبي.الم SwitchMedبرنامج تدريبي لمدة أربعة أيام يتم تنفيذه من قبل برنامج 
 

 :المبتكرة يبي على تطوير مبادراتي ومشاريعيالبرنامج التدر  هذا كيف سيساعدني 
 

 :من خالل هذا البرنامج سوف نعمل معكم على
 تعزيز التعاون المتبادل والتعلم. .1
 تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين. .2
 جل تحقيق تأثير أكبر على المجتمع المحلي.فكرتك من أ تطوير االدوات المناسبة لمشروعك أويجاد و إ .3
 .يننتاج المستدامواإل االستهالكجها ضمن مفاهيم اوادر مشاريعكم وأفكاركم مناقشة  .4
 جتماعي.ئي إبتكاري بيلتصبح ذات طابع إ والنماذج القائمة والمشاريع تطوير األفكار .5
 البناء على المشاريع القائمة وتطويرها. .6
 .المشاريع الناجحة في فلسطين ومنطقة البحر األبيض المتوسط ار حول عدد منكواف معلوماتتبادل  .7
االستهالك نهج  البيئة االجتماعية المبنية على حول موضوع االبتكارات إنشاء شبكة من المبادرات .8

 واإلنتاج المستدامين.
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خطوة إلى األمام بناء  مشاريعكماو فكرة  أخذ مبادرتكميسوف البرنامج التدريبي  ،خرآاي بمعنى 
 على 

 .SwitchMedبرنامج  فيالخبرات والموارد المتاحة 
 

من أجل تحقيق تأثير أكبر على ومشروعكم سوف نقوم معًا بتطوير األدوات المناسبة لمبادراتكم 
التقني في  مبادرتين لتلقي الدعم اختيارسيتم  يالتدريباالنتهاء من البرنامج بعد و  المحلي، المجتمع

 المراحل القادمة للبرنامج.
 

 ؟(SCP) ينواالنتاج المستدام االستهالكما هو نهج  
فمن  ،للسلع المختلفة لتواصل بين المنتج والمستهلكنهج للتنمية المستدامة يتطلب التعاون واعبارة عن هو 
اختيار استهالك البضائع المنتجة محليا  مثل ،أسلوب حياة أكثر استدامة اتباع علىالمستهلكون يعتمد  جهة

وظائف مبنية على  ويوفرونيعززون استخدام الموارد المستدامة ف ما المنتجونأ متجددة.باستخدام موارد 
 أسس العدالة االجتماعية.

 المنتجين والمستهلكين يعمل على زيادة الطلب على السلع المنتجة بشكل مستدام والتواصل بين تشبيكان ال
 يناالستهالك واالنتاج المستداموعليه يعتبر . ةمستدام بصورةالسلع هذه على توفير  المنتجينيعزز إرادة  مما
 مترابطين يعززان بعضهما البعض. نمبدئي

 

 التدريب؟ هذا من يمكنه المشاركة في 
 من لديه الشروط التالية:

مبادرة أو فكرة في  يكون لديهن المبتكرة للمجتمع المحلي، أو أأحد المشاريع  في شاركام كوني أن .1
 . المجتمع المحليتهدف إلى خدمة وتلبية حاجات طور التطوير 

  ين.واإلنتاج المستدام مبادئ االستهالك ه او مبادرته من خاللهدف إلى تطوير مشروعي أن .2
، وأن يكون لديه الرغبة في التعاون مع الناس تشاركينهج  خاللأن يرغب في التعلم والعمل من  .3

 المبادرات األخرى.ومع 
 .2017آذار عام  21 الى 18بالفترة الزمنية للتدريب من  كون متوفرا وملتزما بشكل كليت نأ .4

 
 
 



                   

للمشروعالجهات المنفذة                                               تمويل               منسق المشروع في فلسطين        

  

 سوف توفر التدريب؟ التيمن هي الجهات  
بالتعاون مع مركز النشاط و القدس )أريج( -معهد األبحاث التطبيقية سيقوم  SwitchMedكجزء من برنامج 

والتي المشاركة مع العلم ان تكاليف  بإعطاء هذا التدريب. (SCP/RAC)اإلقليمي لإلنتاج واالستهالك المستدام 
 والمواصالت والوجبات الغذائية على حساب البرنامج. في مدينة بيت لحم تشمل اإلقامة

 :كيف اشارك 
الضغط على من خالل  2017 شباط 20قبل  بشكل كامل تعبئة النموذج التاليعلى من يرغب بالمشاركة 

 الرابط التالي:
 نموذج طلب المشاركة في البرنامج التدريبي حول االبتكار البيئي االجتماعي

 
  :SwitchMedبرنامج ما هو  

هو برنامج اقليمي ممول من قبل االتحاد األوروبي ويهدف الى تسهيل التحول نحو مفهوم االنتاج واالستهالك 
عادة تعريف وتصميم كما يهدف الى المستدامين في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط.  إعادة التفكير وا 

كيفية انتاج السلع المختلفة وبيعها واستهالكها بشكل مستدام. لمزيد من المعلومات عن البرنامج، قم بزيارة الرابط 
 التالي:

society-http://www.switchmed.eu/en/corners/civil 
 

االتحاد االوروبي، وينفذ بالتعاون بين االتحاد األوروبي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية هذا البرنامج ممول من 
(، ومركز األنشطة UNEP / MAP) خطة عمل المتوسط  /دة للبيئةالصناعية )اليونيدو(، وبرنامج االمم المتح
والصناعة واالقتصاد ببرنامج االمم ( وقسم التكنولوجيا SCP / RACاالقليمي لالستهالك واالنتاج المستدامين )

 المتحدة للبيئة.
 :SCP / RACحول مركز األنشطة االقليمي لالستهالك واالنتاج المستدامين  

  SwitchMedهو مسؤول عن المكون الفرعي لتمكين المجتمع المدني في برنامج 
 (:أريج)القدس -معهد األبحاث التطبيقية 

لسطين، ولمزيد من المعلومات حول معهد اريج الرجاء زيارة الموقع هو الشريك المحلي وجهة االتصال في ف
 االتصال على:. ولالستفسار عن التدريب الرجاء www.arij.orgااللكتروني التالي: 

 
 بريد الكتروني رقم داخلي هاتف االسم #
 rishmawi@arij.org 435  2741889 – 02 خلدون رشماوي 1
 skhouri@arij.org 510 2741889 – 02 ساهر الخوري 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-6LEp8kAE_pJZ-W9kSbThw6Skbe5FXVLXcVO8sWze1ytz9A/viewform
https://www.switchmed.eu/en
http://www.switchmed.eu/en/corners/civil-society
http://www.arij.org/
mailto:rishmawi@arij.org
mailto:skhouri@arij.org

