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                           ) WES(   والبیئة   المیاه   دعم   مشروع   من   إخباریة   نشرة 
 التدریب اإلقلیمي حول رفع الوعي والتعلیم نحو تنمیة مستدامة 

 2021تموز/یولیو  19أثینا، 

ف  االست�ف ي 
�ف المتمثلة  ابطة  الم�ت المناخ  اف  األزمات  وتغ�ي  ي  البيولو�ب التن�ع  وفقدان  الغذاء  ونقص  الطب�ع�ة  للموارد  أصبحت  العال�ي 

مع   وثيق  �شكل  وتتشابك  الس�ي  حق�قة  تتداخل  ي 
و�ف إمكان�اتها.  تفوق  ي  اليت ا�دة  ف الم�ت للمتطلبات  االستجابة  عن  عاجزة  الطب�عة  أن 

و ل  ال�ارث�ة  العواقب  من  تجنب  ،  التمكن  ا  قدم� ي 
الحاجة  الم�ف إ�  تظهر  والسلوك ي تغ ماسة  والمواقف  الق�م  من  �ات  �ي  العد�د  ع� 

 .المست��ات 

ي سع�ه للتوصل إ�  
وع دعم الم�اە والبيئة ( هذە المشا�ل،  تعالج  استجابات  و�ف ف من التدر�بات  ) ع� تنظ�م  WESعمل م�ش مجموعتني

نت. مجموعة  كل ، تتضمن (ESD)ة تنم�ة مستدام نحو رفع مستوى الو�ي والتعل�م تهدف إ� اإلقل�م�ة    ضمت ثالث ندوات ع�ب اإلن�ت
ي الندوة األو�  من المجموعة األو�   ي    اليت

ي انعقدت �ف األول��ات وتحد�ث خطة  استخالص  تحت عنوان: "   2021تموز/يوليو    14اليت
ي   2030عمل التعل�م من أجل التنم�ة المستدامة لعام 

ا  70البحر األب�ض المتوسط" أ��ث من حوض �ف
�
من الوزارات والمنظمات  مشارك

ي والمنظمات غ�ي الحكوم�ة العاملة  
ف ومنظمات المجتمع المديف  نحو  الدول�ة والوكاالت ذات الصلة والمؤسسات األ�اد�م�ة والمعلمني

 .   (ESD)   تنم�ة المستدامة التعل�م وال 

نت) وأثناء الجلسات، تبادل المشاركون وجهات  ومن خالل  قبل االجتماع (  ي تت   ول��اتاألنظر و الاستطالع ع�ب اإلن�ت علق بتحد�ث  اليت
التعل�م   حول  المتوسط  األب�ض  البحر  ات�ج�ة  اس�ت عمل  ف��ق  نحو  خطة  أعضاء  قدم  مستدامة.  ف من  تنم�ة  المتم�ي اء  من  �الخ�ب ن 

، من مكتب  المنظمات الدول�ة واإلقل�م�ة، و 
�
ي  �سكو  اليو تحد�دا

ي البندق�ة، ولجنة ا�ف
ألمم المتحدة  بار�س ومكتب اليو�سكو اإلقل��ي �ف

المتوسط وجامعة  االقتصاد�ة ألورو�ا  األب�ض  البحر  أجل  واالتحاد من  المتوسط،  البحر  للبيئة/خطة عمل  المتحدة  األمم  و�رنامج   ،
ي تتضمن و  التعل� ع� دفع لت أو ت / الدول الع���ة، مبادراتهم وممارساتهم اليت اف  التنم�ة المستدامة  نحو �م  ز  بأن التعل�م من أجل  ؛ واالع�ت

ف رئ��ي ل امهم بالنهوض بالتعل�م من  ع�  لتأ��د  ، و�عادة اتحقيق أهداف التنم�ة المستدامةغا�ات  التنم�ة المستدامة عامل تمكني ف ال�ت
إ مع  إ� جنب  ا  ام جنب� ف االل�ت المنطقة. جاء هذا  ي 

�ف المستدامة  التنم�ة  ف  قرار  أجل  ي  المشاركني
المستدامة  �ف التنم�ة  أجل  من  التعل�م  أن 

ي بلدانهم دفع وال�حتاج إ� م��د من ال
 .تقدم �ف

وف�سور ما�كل سكولوس  أن الوقت قد حان التخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق التحول المطلوب.  ع�    )  WES(   رئ�س ف��ق،  أ�د ال�ب
��ة  وأشار إ� ال ي التعل�م  حاجة إ� �شجيع الم��د من وزارات ال�ت

��ة والتعل�م والوزارات األخرى ع� استثمار الم��د من الموارد �ف وال�ت
ورة  ،  تنم�ة مستدامةنحو   ناجحة للتعل�م  المبادرات  كما أضاف إ� وجود بعض ال�شكل أ��ث كفاءة.  قائمة  استخدام الموارد المع �ف
ي  تنم�ة مستدامة  نحو   ي المنطقة من قبل مختلف  اليت

، إال أن هناك حاجة ل��ادة الالمعيتم تنف�ذها �ف ف تنسيق والتآزر لتحقيق أق�  نيني
 أ��ب من وزارات  .  وصولقدر من ال�فاءة وال

�
ي �شجيع عددا

 تكمن �ف
�
 عال�ا

�
 ومطلبا

�
ي تلحظ اهتماما وأشار إ� أن إحدى أهم األول�ات اليت

للعمل ع�   ،  وقدرات    تط��ر كفاءات التعل�م  ف إ�  المعلمني أشار  ا  كما  أمر� أصبح  تغي�ي  الشابة كصناع  األج�ال  ف ع�  ك�ي ال�ت ي  أن 
�ف ا  ملح�

استعداد  المنطقة.   ع�  بالتأ��د  كلمته  أل واختتم  العال�ي  المحتوى  مع  للتك�ف  مستدامة  المنطقة  تنم�ة  نحو  التعل�م  جندة 
 )ESDfor2030  (   كة األعمال  التشارك�ة و والوسائل  من خالل العد�د من المبادرات ي المش�ت امج التدر�ب�ة    ، اليت والمنشورات  �شمل ال�ب

اض�ة الجد�دة واألدوات   .والحمالت، إلخاالف�ت

 : ف ع�ب ال��ب ع� النحو التا�ي ف التاليتني  جدولة الندوتني

التعل�م  2021سبتم�ب  أ�لول/   14:  )2(ندوة    و�جراءات  الحمالت  وتنسيق  "تصم�م  المستدام  حول  مستدامة    تنم�ةنحو  ،  االستهالك 
 ."الغذاء و 

أول/   25:  3)(ندوة   �ن  المستدامة  2021أ�ت��ر  ��ش التنم�ة  أجل  من  التعل�م  و�جراءات  الحمالت  وتنسيق  "تصم�م  االستهالك    حول، 
 ."المستدام والتغل�ف 



 

 
 
 
 
 

 المشروع ممول من  
 األوروبي االتحاد

 
 

 

LDK Consultants Engineers 
& Planners S.A .  

 

 

 للمزید من المعلومات، یُرجى االتصال بـ: 

 gr.ldk@lpa، خبیر رئیسي في االتصاالت وتدعیم شبكة العالقات      لیزا بابادوجورجاكي

 

 كما یمكنكم الحصول على تحدیثات من خالل: 

 الموقع االلكتروني لمشروع دعم المیاه والبیئة 
 صفحة الفیس بوك  
 صفحة اال�ستجرام 

 صفحة ت���ت 

 مشروع دعم المیاه والبیئة

البیئة وتحسین إدارة الموارد المائیة الشحیحة في منطقة حوض البح  ر األبیض المتوسط. وسوف یعالج ھذه  یھدف مشروع دعم المیاه والبیئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حمایة 
مي یركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا (الجزائر ومصر  مشروع إقلیھو  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المیاه. مشروع دعم المیاه والبیئة  

 وإسرائیل واألردن ولبنان ولیبیا والمغرب وفلسطین وتونس).  

 إخالء المسؤولیة  
وھي ال تعكس بالضرورة وجھات نظر االتحاد  ، النشرةمحتویات ھذه بمفرده المسؤولیة عن مشروع دعم المیاه والبیئة ، ویتحمل ھذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 األوروبي. 
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