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ة إخبارية  نشر
 

 2017نوفمبر  16أثينا، 

 
 

وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه  جلسة تدريب حول التعليم من أجل اإلدارة المستدامة لمشر
وع آفاق   2020ومشر

ي الجزائر""التصميم والتطبيق الفعال 
 
 لمشاريع التعليم من أجل اإلدارة المستدامة ف

 
 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه ومبادرة حول التعليم من أجل اإلدارة المستدامة من قبل  تم بنجاح تنظيم دورة أخرى آلية مشر
ة من  2020آفاق  ي الفتر

 
ي ف ي العاصمة الجزائرية  2017نوفمت   13إىل  12المدعومة من االتحاد األوروب 

 
بعد نجاح دورة تدريب مماثلة ف

ي سبتمت  وأكتوبر 
 
ي األردن وفلسطي   وتونس )ف

 
 (.2017نظمت ف

 
ي الجزائر، وخاصة بعد مؤت

 
ي عام ف

 
غ ف " التقليدي لدمج مواضيع التنمية 2002مر قمة جوهانست  ي

ي "التعليم البيئ 
 
ي ف ، حدث تحول تدريج 

ة، ُوِضعت خطة وطنية للتعليم واإلعالم والتعليم من أجل التنمية المستدامة لتعبئة المجتمع  ي اآلونة األخت 
 
بوية. وف المستدامة والتر

ي اتجاه التعليم من
 
 أجل التنمية المستدامة.  التعليمي الجزائري ف

 
ي هذا السياق،

 
هم من المهنيي   عىل استخدام منهجيات سليمة، وتطوير  ف ي الوقت المناسب لبناء قدرات المربي   وغت 

 
جاء التدريب ف

ي إدارة 
 
المدرسة وتنفيذ برامج التعليم من أجل التنمية المستدامة مما يجعل المدارس أكتر استدامة من خالل دمج ثقافة االستدامة ف

 .  المدرسة والمجتمع المحىلي
عالوة عىل ذلك، تم تحليل المثال الواقعي للتعليم حول الموارد المائية غت  التقليدية  وتعزيز أوجه التآزر بي  

 .
ا
 شامال

ا
  تحليال

 
ي اللقاءين التدريبيي   أكتر من 

 
ي  35شارك ف

بية والتعليم وموارد المياه وتخطيط استخدام األراض  ا وممثلي   عن وزارة التر
ا
ا وإدراي معلما

ي مؤسسات بيئية 
 
اتيجية البحر األبيض المتوسط للتعليم من أجل التنمية   والبيئة وأعضاء ف حيث تطرقوا بشكل متعمق إىل إستر

ي الخيارات المتعلقة بكيفية تطبيق خطة
 
ي هذا البلد.  المستدامة وبحثوا ف

 
اتيجية عىل نحو فعال ف ا تلك اإلستر ي اعتمدتها مؤخرا

 العمل الئر
 
ن بالمواد  ن تم تزويد المشاركي  ي حي 

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

ي كيفية تصميم وتقديم التعليم من أجل التنمية المستدامة. التعليمية والموارد األخرى للتعليم من أجل التنمية المستدامة لتع
 زيز كفاءاتهم فن

 
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 
 

رج  االتصال بـ: 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
ن  السيدة لب 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
ونن يد اإللكب   lpa@ldk.grالبر

 
 

وع آلية دعم اإلدارة  وع آفاق مشر  2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الحد من التلوث البحري  2020مشر

ن
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورونر

ة، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع يات الصناعية والرصف الصحي بطريقة صحواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاث
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل ن عىل بلدان الشر كب 

، مع الب  ات المناخية بشكل مباشر وغب  مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغب 
، و ]سوريا[ وتونس(.  ن  والمملكة المغربية وفلسطي 

 

وع وشبكة يت وع مشر وع آفاق التيست  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
لقر مكون المجتمع المدب 

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو

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