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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 

 لتدريب اإلقليمي حول رفع الوعي والتعليم نحو تنمية مستدامة ا

 2021تموز/يوليو  19أثينا، 

االستت    ي 
ف  المتمثلة  ابطة  المتر الغذاء اف  األزمات  ونقص  الطبيعية  للموارد  المناخ    العالمي  وتغتر  ي  البيولوج  التنوع  أصبحت  وفقدان 

مع   وثيق  بشكل  وتتشابك  السعي  حقيقة  تتداخل  ي 
وف  إمكانياتها.  تفوق  ي 

التر ايدة  المتر  للمتطلبات  االستجابة  عن  عاجزة  الطبيعة  أن 

و ل  الكارثية  العواقب  من  تجنب  ،  التمكن  قدًما  ي 
إىل  المض  ماسة  الحاجة  والسلو ي تغ تظهر  والمواقف  القيم  من  يات  ك تر  العديد  عىل 

 .المستويات 

ي سعيه للتوصل إىل  
وع دعم المياه والبيئة ) هذه المشاكل،  تعالج  استجابات  وف  مجموعتير  من التدريبات  ( عىل تنظيم  WESعمل مشر

نت. مجموعة  كل ، تتضمن (ESD)ة تنمية مستدام نحو رفع مستوى الوعي والتعليم تهدف إىل اإلقليمية    ضمت ثالث ندوات عت  اإلنتر

ي الندوة األوىل  من المجموعة األوىل  
ي    التر

ي انعقدت ف 
األولويات وتحديث خطة  استخالص  تحت عنوان: "   2021تموز/يوليو    14التر

ي   2030عمل التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 
ا من الوزارات والمنظ  70البحر األبيض المتوسط" أكتر من حوض ف 

ً
مات  مشارك

ي والمنظمات غتر الحكومية العاملة  
 نحو  الدولية والوكاالت ذات الصلة والمؤسسات األكاديمية والمعلمير  ومنظمات المجتمع المدن 

 .   (ESD)   تنمية المستدامة التعليم وال 

نت( وأثناء الجلسات، تبادل المشاركون وجهات  ومن خالل  قبل االجتماع )  ي تت   ولوياتاألنظر و الاستطالع عت  اإلنتر
علق بتحديث  التر

التعليم   حول  المتوسط  األبيض  البحر  اتيجية  استر عمل  فريق  نحو  خطة  أعضاء  قدم  مستدامة.  المتمتر  من  تنمية  اء  من  يالخت  ن 

، من مكتب  المنظمات الدولية واإلقليمية، و 
ً
ي  نسكو  اليو تحديدا

ي البندقية، ولجنة اف 
ألمم المتحدة  باريس ومكتب اليونسكو اإلقليمي ف 

المتوسط وجامعة  االقتصادية ألوروبا  األبيض  البحر  أجل  واالتحاد من  المتوسط،  البحر  للبيئة/خطة عمل  المتحدة  األمم  وبرنامج   ،

ي تتضمن و 
التعلي عز دفع لت أو ت / الدول العربية، مبادراتهم وممارساتهم التر اف  التنمية المستدامة  نحو يم  ز  بأن التعليم من أجل  ؛ واالعتر

امهم بالنهوض بالتعليم من  عىل  لتأكيد  ، وإعادة اتحقيق أهداف التنمية المستدامةغايات  التنمية المستدامة عامل تمكير  رئيسي ل التر 

إ مع  إىل جنب  ام جنًبا  االلتر  المنطقة. جاء هذا  ي 
ف  المستدامة  التنمية  ي  المشاركير   قرار  أجل 

المستدامة  ف  التنمية  أجل  من  التعليم  أن 

ي بلدانهم دفع واليحتاج إىل مزيد من ال
 .تقدم ف 

وفيسور مايكل سكولوس  أن الوقت قد حان التخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق التحول المطلوب.  عىل    (  WES)   رئيس فريق،  أكد الت 

ي التعليم  وأشار إىل ال
بية والتعليم والوزارات األخرى عىل استثمار المزيد من الموارد ف  بية حاجة إىل تشجيع المزيد من وزارات التر والتر

ورة  ،  تنمية مستدامةنحو   ال  بشكل أكتر كفاءة. قائمة  استخدام الموارد المع ض  ناجحة للتعليم  المبادرات  كما أضاف إىل وجود بعض 

ي  تنمية مستدامة  نحو  
ي المنطقة من قبل مختلف  التر

، إال أن هناك حاجة لزيادة اليتم تنفيذها ف  تنسيق والتآزر لتحقيق أقض  المعنيير 

 عالي .  وصولقدر من الكفاءة وال
ً
 ومطلبا

ً
ي تلحظ اهتماما

 أكت  من وزارات  وأشار إىل أن إحدى أهم األوليات التر
ً
ي تشجيع عددا

 تكمن ف 
ً
ا

للعمل عىل   ،  وقدرات    تطوير كفاءات التعليم  إىل  المعلمير  أشار  أمًرا  كما  أصبح  تغيتر  الشابة كصناع  األجيال  كتر  عىل  التر ي  أن 
ف  ملًحا 

استعداد  المنطقة.   عىل  بالتأكيد  كلمته  أل واختتم  العالمي  المحتوى  مع  للتكيف  مستدامة  جندة  المنطقة  تنمية  نحو  التعليم 

 (ESDfor2030  )   كة األعمال  التشاركية و والوسائل  من خالل العديد من المبادرات امج التدريبية  المشتر ي تشمل الت 
والمنشورات  ، التر

اضية الجديدة واألدوات   .والحمالت، إلخاالفتر

 :  جدولة الندوتير  التاليتير  عت  الويب عىل النحو التاىلي

التعليم  2021سبتمت   يلول/ أ  14:  (2)ندوة    وإجراءات  الحمالت  وتنسيق  "تصميم  المستدام  حول  مستدامة    تنميةنحو  ،  االستهالك 

 ."الغذاء و 

أول/   25:  3))ندوة   ين  المستدامة  2021أكتوبر  تشر التنمية  أجل  من  التعليم  وإجراءات  الحمالت  وتنسيق  "تصميم  االستهالك    حول، 

 ."المستدام والتغليف 
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 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ: 

 gr.ldk@lpa، خبير رئيسي في االتصاالت وتدعيم شبكة العالقات      ليزا بابادوجورجاكي

 

 كما يمكنكم الحصول على تحديثات من خالل: 

 الموقع االلكتروني لمشروع دعم المياه والبيئة 

 صفحة الفيس بوك  

 صفحة االنستجرام 
 صفحة تويتر 

 مشروع دعم المياه والبيئة

المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى   المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط. وسوف يعالج هذه  يهدف مشروع دعم  البيئة وتحسين إدارة الموارد  حماية 
ومصر  مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر  هو  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة  

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
وهي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد  ، محتويات هذه النشرةبمفرده المسؤولية عن مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 األوروبي. 
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