
   

 

 

سفارة جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة و وزارة البيئة المصرية دعوة حضراتكميسر   

:تحت عنوان لحضور فعالية منتدي القاهرة للتغير المناخي الحادية و الستين   

` 

الصحافة البيئية في عصر هيمنة تحديات "

دعوة لفهم أفضل  :وسائل التواصل اإلجتماعي

 "لقضايا التغير المناخي
 

وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثالثاء 
 11يونيو بمقر الهيئة األلمانية للتبادل العلمي،  25الموافق 

 .شارع الصالح أيوب الزمالك القاهرة

، مما يزيد من تآكل الثقة في الحقائق العلمية والمعلومات الموثوقة. وما 

يزال سييييياسيييييون بارزون حول العالم يشييييككون في حقيقة و ود الت ير 

  عاء.المناخي، على الرغم من معايشة أثاره الخطيرة على البشرية  م

 

إن هذه التطورات السلبية والتي ال ندرك عظم ح مها حتى اآلن سيكون 

لها تأثير كارثي على حياتنا ورفاهيتنا. ولن نسيييييييتطيه تأ يلها إال ب هد 

مسيييييييتمر ورفه وعي ال مهور وإعالمييغ حول الت ير المنيياخي وأثيياره 

ية الخطيرة باسييييتخدام أدوات مواتية لذلك مه التركيز على الحقائق العلم

  والبحث العلمي المستمر.

وهذا وي مه منتدى القاهرة للت ير المناخي في فعاليتغ الحادية والسييييتين 

خبراء من مصيير والمانيا في م االت الت ير المناخي والصييحافة البيئية 

ووسائل التواصل اإل تماعي من أ ل تبادل الخبرات على األسئلة التي 

ئل التو ثل، كيف تؤثر وسييييييييا ماعي على تطرح مؤخرا م اصييييييييل اإل ت

الصيييحافة بشيييل عام والبيئية منها على و غ الخصيييوب  كيف ي ب أن 

فة مه ر األخبار المزي ةر على وسييييييييائل التواصييييييييل  حا تتعامل الصييييييي

اإل تماعي  وهل ما تزال الصيييييحافة التقليدية مهمة  ومن هو صيييييح ي 

 المستقبل في عصر وسائل التواصل اإل تماعي  

 

على  مه  ٢٠١١يحرب منتدى القاهرة للت ير المناخي منذ إنطالقغ في عام 

الخبراء من مصييير وألمانيا في م االت الت ير المناخي واسيييترتيليات الطاقة 

ناع القرار والم تمه المدني  ً إلى  نب مه صييييييي با المت ددة وعلوم المناخ  ن

األعمال لتبادل اآلراء وترسيييا التواصييل والتعاون. وقد كان حرب وم تمه 

يد مه م تمه الصيييييييح يين المصيييييييريين  يد ب ً للعمل  تدى وما يزال كبيرا المن

  البيئي والعملي. المتخصصين في الم الين 

 

وقد وقه إختيار منتدى القاهرة للت ير المناخي على موضيييييوع ورشييييية العمل 

ر لوسيييائل التواصيييل اال تماعي وتقنيات اإلتصيييال إلدراكنا لعظم التأثي نظراً 

على  ميه مناحي حياتنا، وبصييي ة خاصييية على الصيييحافة والبيئية منها على 

 و غ التحديد.

 

نحن نعيش في أوقات مليئة باإلثارة ولكنها صعبة؛ حيث نعايش بشكل مستمر 

خالل العقود الماضيييييية ثورة في االتصييييياالت وتداول المعلومات بشيييييكل عام 

حافة واإلعالم بشييكل خاب. وانخ ع عدد مسييتخدمي وسييائل اإلعالم والصيي

التقليدية بشييييكل كبير لصييييالح وسييييائل االعالم ال ديدة مثل في  بوك وتوتير 

 وغيرها. ر أخبار مزي ةر تمأل القنوات ووسائل االعالم والتواصل اال تماعي
 

 ويتفضل بإفتتاح الفعالية

 تامر أبو غرارةالسيد/
ي العالقات الدولية

 
 مستشار وزير البيئة ف

 

 يمونززونكه  السيد/

 . ألمانيا اإلتحادية بالقاهرةجمهورية نائب رئيس بعثة  

 
 

 
   المتحدثون والسادة

 
 هم الفعالية ف

هازنهايت ماريوس / األستاذ   
ي  البيئة بمعهد  المتخصص الباحث

لي    األلمان  ببر  
ي  والمحرر 
ترانسفورم مجلة ف   

 

 

 األستاذ/ فوزي عبد الحليم
رئيس تحرير صفحة البيئة السايق  

ي البيئة 
ي المتخصص ف 

باألهرام والصحف 
ي والتغب  

المناخ   

 الدكتورة/رشا عالم

المدرس المساعد ورئيس القسم المشارك  
لقسم الصحافة واإلعالم بالجامعة األمربكبة 

 بالقاهرة

، رئيس القسم  / ويدير الحلقة النقاشية األستاذ  ف أمي    العلمي باإلهرامأشر

وبات الخفيفة فقط بعد نهاية الفعالية "  "ستقدم المشر

 

 

 


