
 

 

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

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.
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ة إخبارية  نشر
 

 
 2017نوفمبر  29أثينا،

 
 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق  ص:  2020جلسات تدريب إقليمية لمشر ي قبر
 
 ف

ي منطقة البحر األبيض المتوسط"   
 
ي برامج البيئة والمياه ف

 
اك أصحاب المصلحة ف  "تعزيز إشر

 "تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة"
  

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق جلسة تدريب إقليميةعقدت  ي  2020 لمشر تحت  الممول من االتحاد األوروبر
ة من  ي الفبر

 
ي منطقة البحر األبيض المتوسط" ف

 
ي برامج البيئة والمياه ف

 
اك أصحاب المصلحة ف ي  2017 نوفمبر  22إىل  20عنوان "تعزيز إشر

 
ف
ة من  ي الفبر

 
ي عقدت ف

صية نيقوسيا جنًبا إىل جنب مع جلسة التدريب اإلقليمية حول التعليم من أجل التنمية المستدامة التر  22العاصمة القبر
.  24إىل   نوفمبر

 
واألردن ولبنان والمغرب بلدان  شريكة )الجزائر ومصر وإسرائيل من أصحاب المصلحة يمثلون  100وقد شارك في جميع جلسات التدريب أكثر من 

نظمة وفلسطين وتونس( وموريتانيا ودول غرب البلقان )ألبانيا والجبل األسود( إلى جانب البلدان األعضاء في برنامج األمم المتحدة للبيئة وم

 .اليونسكو ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا واالتحاد من أجل المتوسطة وجامعة الدول العربية

 
ين من نوفمبر وسلطت ا ي والعشر

 
ي الثاب

 
ي انعقدت ف

كة التر ي  2017لجلسة المشبر
 
كب   عليها ف

ي تم البر
صي عىل أبرز األحداث التر لمان القبر ي البر

 
ف

صية السيد أداموس أداموا.  لمان القبر ي البر
 
 الحدثي   مًعا، حيث استقبل المشاركون بحفاوة من قبل رئيس لجنة البيئة ف

ي المنطقة وتعزيز التعليم يشار إىل أن الجلسة كانت 
 
ي تعزيز التنمية المستدامة ف

 
مخصصة لدور أعضاء برلمانات البحر األبيض المتوسط ف

ي 
ي إطار نظام التعليم و "الالمنهجية" التر

 
ي تنفذ ف

 تقوم والتوعية من أجل التنمية المستدامة عىل جميع مستويات التعليم، سواء "المنهجية" التر
ها من أصحاب المصلحة اآلخرين بالتعاون مع المدارس، وما إىل ذلك. بها المنظمات غب  الحكومي  ة وغب 

 
ص إىل التقدم المحرز وشدد عىل الحاجة إىل بذل المزيد من الجهو  ي قبر

 
ي هذا الصدد، أشار السيد كوستاس كاديس وزير التعليم والثقافة ف

 
د ف

اتيجيةالمنهجية عىل جميع المستويات من أجل تعزيز  ي جميع أنحاء البحر ا اسبر
 
لمتوسط للتعليم من أجل التنمية المستدامة وخطة عملها ف

 منطقة البحر األبيض المتوسط. 
 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق  من جانبه، ركز  وفسور مايكل سكولوس 2020رئيس فريق مشر أن  عىل البر
ي 
 
ي دعم البلدان ف

 
ي واإلقليمي وف

ي تدريب المعلمي   عىل التعليم من أجل التنمية المستدامة عىل المستويي   الوطت 
 
ا ف ً نامج ساهم كثب   جهودها  البر

اتيجيةالرامية إىل تكييف وتحديث أطرها المؤسسية والتشغيلية وفقا  عملها.  البحر المتوسط للتعليم من أجل التنمية المستدامة وخطة السبر
ية والمادية من أجل أن يحقق التعليم من أجل التنمية المستدامة دوره األساسي والجوهري.  ا عىل الحاجة لزيادة الموارد البشر

ً
وشدد أيض

ا لمستقبل المنطقة".    
ً
: "هذه ستكون البيئة األفضل واألكبر أمان

ً
 واختتم قائال

 
اك أصح اإلقليمي  التدريبوأثناء  لمان بشأن "تعزیز إشر ي البحر األبیض المتوسط"، تم إطالع أعضاء البر

 
ي برامج البیئة والمیاه ف

 
اب المصلحة ف

ي إطار 
 
ي مجال البیئة والمیاه واالستدامة عىل حالة العمل ف

 
ي والمنظمات غب  الحکومیة ووسائل اإلعالم العاملة ف

 
مبادرة وممثىلي المجتمع المدب

ي منطقة البحر األبيض المتوسط، وكذلك من أجل نظافة البحر األبيض الم 2020 آفاق
 
ي إطار برنامج المياه ف

 
ة ف توسط، وعن التطورات األخب 

وع وآلية بلوغرين للبحر المتوسط والمج ي شمال أفريقيا ومشر
 
تمع عىل المبادرات اإلقليمية الرئيسية، مثل برنامج المياه والمناخ والتنمية ف

ي لالتحاد من أجل المتوسط. 
 
 المدب

 
  وقد عرض ا

 
 عن التقدم المحرز حتر اآلن، ف

ا
اتيجيات المناسبة، فضًل  لمتحدثون آرائهم بشأن التحديات والفرص القائمة والناشئة واألولويات واالسبر

اتيجية مة للعمل الجاري حاجة حقيقية لمدخًلتهم القي   ، إذ إن هناكحي   ناقشوا بعض الحلول العملية للتغلب عىل المشاكل والصعوبات االسبر
ها من الهيئات(. ال امج اإلقليمية )االتحاد األوروبر  واالتحاد من أجل المتوسط وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وغب   متصل بمختلف البر

 
ة من  هذا وقد جاءت جلسة التدريب اإلقليمية حول ي الفبر

 
ي نظمت ف

بعد سلسلة  2017نوفمبر  24إىل  22التعليم من أجل التنمية المستدامة التر
ي من العام من جلسات التدريب 

 
ي عقدت خالل الجزء الثاب

ي التر
ي الجزائر واألردن وفلسطي   وتونس.  2017الناجحة عىل المستوى الوطت 

 
 ف

 
بية والتعليم  ي البر

ر
فة فرصة لتبادل المعر  بيئية عىلالمؤسسات الو  والبيئةوخالل جلسة التدريب حصل المعلمون واإلداريون وممثلون عن وزارب

ات حول آخر التطورات بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة وتطبيق خطة العمل.    والخبر
 



 

 

  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  2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق يتم تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة 

 بلوغرين.
 

 

 
LDK Consultants Engineers & Planners S.A. 

  

 

اتيجية البحر األبيض المتوسط للتعليم من أجل التنمية لاستعراض  جرىوأثناء التدريب،  كيفية استخدام خطة العمل الخاصة باسبر
ي البلدان المرتبطة بها والم

 
امج التعليمية ذات الصلة القائمة ف اتيجيات والبر

ي إطار السياسات واالسبر
 
نظمات المستدامة وتقييمها وإدماجها ف

 ها. اإلقليمية بعد عام واحد من المصادقة علي
 
وع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالتعليم من أجل التنمية المستدا   المشر

 
يكة ف مة وقد شكل التدريب خطوة أخرى للبلدان الشر

 وتعزيز أوجه التآزر اإلقليمية ذات الصلة. 
 

  االجتماع إحراز تقدم مثب  لإلع
 
  جميع البلدان الممثلة ف

 
ا ف   الختام، لوحظ تقريبا

 
. ومع وف   التعليم غب  النظام 

 
، وخاصة ف   التعليم الرسم 

 
جاب ف

ا لك  تقوم جمعية
ية والمالية المتاحة غب  كافية تماما   الوقت نفسه، كان هناك إجماع قوي بي   المشاركي   عىل أن الموارد البشر

 
العمل من  ذلك، وف

 .  أجل البيئة بدورها األساس 

 
 

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: 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاك  
 السيدة لب  

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

 
 

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  2020مشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر    2020مشر

 
الحد من التلوث البحري الممول من االتحاد األوروبر  إىل المساهمة ف

ة، وبالتاىل  تعزيز التكيف مع يواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصح  بطريقة صح
ق األوسط وشمال إفريقيا  كب   عىل بلدان الشر

، مع البر ات المناخية بشكل مباشر وغب  مباشر )الجزائر ومرص وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا  التقلبات والتغب 
، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطي  

 

وع وشبكة  وع مشر وع آفاق التيسب  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
يتلقر مكون المجتمع المدب 

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
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