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ة إخبارية  نشر

 
 2017سبتمبر   21أثينا، 

 

 
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة  جلسة التدريب األوىل حول التعليم من أجل اإلدارة المستدامة لمشر

وع آفاق   2020للمياه ومشر
ي 
 
 "فلسطير  "تحديد النفايات البالستيكية، وتشجيع تدوير واستخدام مصادر المياه غير التقليدية ف

 
 

ا تم تنظيم 
ً
وع آلية دعم بتمويل من  حول التعليم من أجل اإلدارة المستدامة دورة تدريب ناجحة جد ة من  2020آفاق مشر ي الفير

 
 17ف

ي  2017سبتمير  18إىل 
 
. ف  .مدينة رام هللا، فلسطير 

   
ي التعامل مع جميع أنواع النفايات الصلبة والمياه 

ن
ن تحديات غبر عادية ف ةتواجه فلسطير . هذه التحديات باإلضافة إىل الضغوطات العسبر

ي تعيق التنمية المستدامة للبلد ال يمكن معالجتها بدون التوعية والتعليم المالئم
ن البيئية األخرى الت   عىل كافة المستويات.  ير

 
هم من المهنيير  لتصميم برامج التعليم  ي بناء قدرة المعلمير  وغير

 
وقد كان الهدف من الدورة التدريبية رفع مستوى الوعي والمساهمة ف

من أجل التنمية المستدامة وتطبيقها. وركزت الدورة التدريبية عىل عرض كيفية تصميم وتطبيق المشاريع التعليمية حول استخدام 
 لتقليدية وإدارة النفايات الصلبة )التدوير وتحديد الحقائب البالستيكية والنفايات البحرية(. مصادر المياه غير ا

 
ا  33أكير من شارك 

ً
بية والتعليممعلًما وإدراي  عن سلطة جودة البيئة ووزارة الير

ً
ي جلسات تدريبية تطرقت بشكل متعمق إىل  وممثال

فن
اتيجية البحر األبيض المتوسط للتعليم من  ي إسير

أجل التنمية المستدامة واستكشفت الخيارات المتعلقة بكيفية تطبيق خطة العمل التر
ي هذا البلد 

 
 .، فلسطير  اعتمدتها مؤخًرا عىل نحو فعال ف

 
ي وضع وتنفيذ برامج التعليم من أجل التنمية المستدامة مما يجعل 

ي استخدام المنهجيات السليمة وفن
ن فن وسيساعد التدريب المتدربير

ي التعامل مع القضايا المطروحة. المدارس أ 
ي إدارة المدرسة وتعزيز التآزر مع المجتمع المحىلي فن

 كبر استدامة من خالل دمج ثقافة االستدامة فن
 
ن بالمواد  ن تم تزويد المشاركير ي حير

ات، فن ن تقديم عروض تقديمية وأعمال جماعية وتبادل للخبر ي استمرت يومير
وقد تخلل هذه الدورة الت 

ي كيفية تصميم وتقديم التعليم من أجل التنمية المستدامة. التعليمية وا
 لموارد األخرى للتعليم من أجل التنمية المستدامة لتعزيز كفاءاتهم فن

 
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة قريًبا وسيتم  ي الجزائر وفلسطير  وتونس وفقا لخطة مشر

 
تنظيم دورات تدريبية مماثلة ف

وع   بشأن "التوعية / التعليم من أجل التنمية المستدامة".  2020آفاق للمياه ومشر
 

ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرابط: 
 
 ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رجر االتصال بـ: 
ُ
 للمزيد من المعلومات، ي
ا بابادوجورجاكي 

ن  السيدة لبر
وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي مشر

ن
 2020مسئولة قسم االتصال ف

 : ي
ونن يد اإللكب   lpa@ldk.grالبر

 

 
 
 
 
 
 

http://www.swim-h2020.eu/ar/
http://www.swim-h2020.eu/ar/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr


 

 

 2020مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق 
 المتوسط والعناية من أجل مستقبلنا.العمل من أجل االستدامة في منطقة البحر األبيض 

 المشروع ممول من االتحاد األوروبي.
غرين التابعة لالتحاد من أجل -التيسير من مشروع وشبكة بلو 2020يتلقى مكون المجتمع المدني لمشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق 

 المتوسط.
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وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  2020مشر

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الحد من التلوث البحري  2020يهدف مشر
ن
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورونر

 تعزيز التكي  مع واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة صحية، وبالتاىلي 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل ن عىل بلدان الشر كبر

، مع الب  ات المناخية بشكل مباشر وغبر مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغبر
، و ]سوريا[ وتونس(.  ن  والمملكة المغربية وفلسطير

 
وع آلية دعم اإلدا ي لمشر

 
وع آفاق يتلقر مكون المجتمع المدن وع وشبكة بلو 2020رة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر غرين التابعة -التيسير من مشر
 لالتحاد من أجل المتوسط. 

 
 

 صورة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


