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ة إخبارية  نشر
 

 
 2018ديسمب   6أثينا، 

 
ي مرص للتطبيق العملي للتعليم من 

ن
ن ف ن المربي   تمكي 

 أجل التنمية المستدامة
 

ن  ي تدريب متتاليتي 
 
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه  تم تنظيم دورت حول التعليم من أجل اإلدارة المستدامة من قبل مشر
وع آفاق  ي  2020ومشر ة من  الممول من االتحاد األوروت  ي الفت 

ن
ي العاصمة المرصية القاهرة.  2018ديسمت   6إىل  2ف

ن
دعًما للسياسة الهادفة  ف

ن وزارات بية والبيئة،  إىل التعميم بشكل رئيسي بي  ن و البر ن عىل المستويي  كب 
، مع البر ي الرابع من ديسمب 

ن
ن المؤسسات ف تم إجراء مشاورات بي 

 . ي والثانوي، وكذلك عىل المستوى التعليمي العاىلي
 االبتدائ 

 
ي والتنمية 

ن
ن النمو السكات ي مجاىلي البيئة واالستدامة مثل عدم التوازن بي 

ن
 وتلوث تواجه مرص عددا من التحديات ف

االقتصادية والتحرصنر
ي ذلك المستويات المحدودة إلعادة التدوير وا

ن
ي الواقع، تعتت  قضايا إدارة النفايات الصلبة )بما ف

ن
بة والبحر. وف لنفايات الهواء والمياه والت 

ن عل    كافة المستويات. البحرية( من التحديات المهمة. وال يمكن معالجة هذه الضغوطات دون توفر الوعي والتعليم المالئمي 
 
ي تبذلها البالد لتنفيذ برنامج التعليم من أجل التنمية المستدامة من خالل اعتماد 

ي الجهود الت 
ن
 تساهم الدورات التدريبية والتشاورية ف

اتيجية البحر المتوسط للتعليم من أجل التنمية المستدامة.  وتحاول مرص مواءمة مناهجها الرسمية وتعزيز قدرات  وتنفيذ خطة عمل إست 
ا التنمية المستدامة. وقد حصل 

ً
ي التوعية بما يتماشى مع الجهود المبذولة عىل مستوى المنطقة لتحقيق التعليم الذي يعزز حق اختصاصي 

المستدامة، وتمكنوا من خوض تجربة التدريب المتدربون عىل فهم عميق إلطار السياسات اإلقليمية والعالمية بشأن التعليم من أجل التنمية 
وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشى ح من مشى  2020العمىلي عىل كيفية إدخال موضوع إدارة النفايات الصلبة المقبر

ي المناهج الدراسية الرسمية ومخططات التعليم غب  الرسمي من خالل
تطوير اختصاصاتهم بشأن كيفية تصميم  )إدارة النفايات الصلبة( فن

وتنفيذ برنامج وحمالت من أجل التنمية المستدامة من خالل المواضيع المتعلقة باإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة وخاصة النفايات 
، وما إىل ذلك(. وأ ، واالستهالك المستدام، واالقتصاد الدائري / األخرصن ا فرصة للتواصل البحرية )التقليل إىل الحد األدئن

ً
ن أيض تيحت للمشاركي 

ن الشبكة المتوسطية للبيئة والتنمية المستدامة ي المتوسط من اجل البيئة واالستدامة(. ” MEdIES مع شبكة المعلمي 
 )مبادرة التعليم فن

  
ي جلسات التدريب 

من مدارس ابتدائية وثانوية ل المستوى الرسمي وغت  الرسمي معلم وموظف إداري ع 100أكتر من هذا وقد شارك فن
ن  ن تربويي  عين بالبيئة والتنمية المستدامة وميشين ومفتشي 

ُ
ن وميشين يعملون مع منظمات غب  حكومية ومؤسسات ت وأساتذة جامعات ومربي 

 ومديري مدارس ووزارات التعليم والبيئة والمنتدى المرصي للتنمية المستدامة. 
 

وع آلية دعم وسيت ا لخطة مشر
ً
ص وفق ي قت 

ن
ن وتونس وجلسة إقليمية واحدة ف ي الجزائر واألردن وفلسطي 

ن
م تنظيم دورات تدريبية مماثلة ف

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

رج  االتصال بـ: 
ُ
 للمزيد من المعلومات، ي
ا بابادوجورجاكي 

ن  السيدة لب 
وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشى ي مشى

ن
 2020مسئولة قسم االتصال ف

 : ي
وئن يد اإللكبر  lpa@ldk.grالب 

 
ي هذه األثناء، كونوا عل إطالع عل

ن
 آخر المستجدات من خالل الرابط:  ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال بـ: 
ُ
 للحصول عل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
ن  السيدة لب 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة مديرة االتصاالت   2020آفاق لمشى
 : ي
وئن يد اإللكبر  lpa@ldk.grالب 

 
 
 

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


 

 

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

 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 الحد من التلوث البحري  2020مشر

ن
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األوروئ 

زيز التكيف مع ، وبالتاىلي تعصحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل ن عىل بلدان الشى كب 

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

 

وع آلية دعم اإلدارة ا ي لمشر
ن
وع وشبكة بلويتلق  مكون المجتمع المدت وع آفاق التيست  من مشر غرين -لمستدامة والمتكاملة للمياه ومشر

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 
 

 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األوروئ 

وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشى  وحده المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي ال  2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشى
 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األوروئ   يعكس بالرصن

 
 
 
 

 
 
 

  
 


