
 

 

  2020آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
    االستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط وحماية مستقبلنا.العمل من أجل 

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.

 

 

LDK Consultants Engineers & Planners S.A. 
Off 21, Thivaidos str., P.O. Box 51299, GR–145 64 Kifissia, Athens, Greece  

www.ldk.gr  

 

ة إخبارية  نشر
 

 2017أكتوبر 24أثينا، 

 
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه  جلسة تدريب حول التعليم من أجل اإلدارة المستدامة لمشر

وع آفاق   2020ومشر
ي تونس""تحديد النفايات البالستيكية، 

 
 وتشجيع تدوير واستخدام مصادر المياه غير التقليدية ف

 
 

ي تدريب حول التعليم من أجل التنمية المستدامة من قبل آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه  تم بنجاح باهر تنظيم
 
دورت

وع آفاق  ة من  2020ومشر ي الفي 
 
ي ف ي تونس ومن  2017أكتوبر  17إىل  16الممول من االتحاد األوروت 

 
ي توزر بتونس 20إىل  19ف

 
 أكتوبر ف

 . ي
ي شهر سبتمي  الماض 

 
ي األردن وفلسطير  ف

 
 بعد إجراء جلسات تدريب مماثلة ف

 
ي توسيع وتقوية شبكة عمل "المدارس 

 
ي عىل وجه التحديد من أجل تعزيز جهودها ف وقد طلبت تونس إجراء مثل هذا اللقاء التدريب 

 المستدامة" الخاصة بها. 
 

ي بناء قدر 
 
هم من المهنيير  لتصميم برامج التعليم  اتوقد كان الهدف من الدورة التدريبية رفع مستوى الوعي والمساهمة ف المعلمير  وغير

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

 
ي اللقاءين التدريبيير  أكير من 

 
ي مؤسسات بيئية 110شارك ف

 
بية والتعليم ووزارة البيئة وأعضاء ف ا وممثلير  عن وزارة الي 

ً
، معلًما وإدراي

ي الخيارات 
 
اتيجية البحر األبيض المتوسط للتعليم من أجل التنمية المستدامة وبحثوا ف المتعلقة حيث تطرقوا بشكل متعمق إىل إسي 

ي هذا البلد. 
 
اتيجية عىل نحو فعال ف ي اعتمدتها مؤخًرا تلك اإلسي 

 بكيفية تطبيق خطة العمل الب 
 
ي تطوير وتنفيذ برامج التعليم من أجل التنمية المستدامة، مما يجعل 

ي استخدام المنهجيات السليمة وفن
ن فن وسيساعد التدريب المتدربي 

ي التعامل مع القضايا المدارس أكثر "استدامة" من خالل دمج ثق
ي إدارة المدرسة وتعزيز التآزر مع المجتمع المحلي فن

افة االستدامة فن
 المطروحة. 

 
ن بالمواد  ن تم تزويد المشاركي  ي حي 

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

ي كيفية تصميم وتقديم التعليم من أجل التنمية المستدامة. التعليمية والموارد األخرى للتعليم من أ
 جل التنمية المستدامة لتعزيز كفاءاتهم فن

 
وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الجزائر وفقا لخطة عمل مشر

 
 2020وسيتم تنظيم دورة أخرى مماثلة ف

 المستدامة". بشأن "التوعية / التعليم من أجل التنمية 
 

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

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال بـ: 
ُ
 للمزيد من المعلومات، ي
ا بابادوجورجاكي 

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

ن
 2020مسئولة قسم االتصال ف

 : ي
ونن يد اإللكث   lpa@ldk.grالثر

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.swim-h2020.eu/
http://www.swim-h2020.eu/
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


 

 

  2020آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
    العمل من أجل االستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط وحماية مستقبلنا.

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.
بواسطة االتحاد من أجل المتوسط من خالل مشروع وشبكة  2020اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق يتم تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع 

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

ن
ف

ة، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع يواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة صح
ق األوسط وشمال إفري ن عل بلدان الشر كث 

، مع الث  ات المناخية بشكل مباشر وغث  مباشر قيا )الجزائر ومرص وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغث 
، و ]سوريا[ وتونس(.  ن  والمملكة المغربية وفلسطي 

 

وع وشبكة  وع مشر وع آفاق التيسير من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
 
يتلق  مكون المجتمع المدت

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
 

 صورة
 

 

 


