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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

  تدريب إقليمي ينظمه مشروع دعم المياه والبيئة حول مدى الحاجة إلى "ثقافة مياه جديدة" في المتوسط 

 2022 شباط/فبراير  24أثينا، 

ي العالم.  تعد منطقة  
 
ي حي   البحر األبيض المتوسط من أكثر المناطق الجافة ف

 
٪ فقط من موارد المياه العالمية،  3تمتلك المنطقة  ف

من   أكثر  تستضيف  أنها  حوالي  50إال  أي  العالم،  ي 
 
ف المياه  فقراء  من  إن    ٪180  والزراعة.  األغذية  لمنظمة  ا 

ً
وفق مليون شخص، 

وا  للمياه  االستخدام  كثيفة  والزراعة  ي  الحض  والتوسع  ي 
السكان  النمو  مثل  اإلنسان،  صنع  من  ي 

الت  من  الضغوط  ها  وغث  لسياحة 
ي  الصناعات، إل جانب سوء االستخدام  تؤدي إل زيادة الطلب عىل المياه.  

الحلول التقنية وحدها. هناك حاجة إل "ثقافة  ال تكف 
و  ياهم نظيفة  عليها  والحفاظ  المياه  توفث   ي من خالل  إيجان  يستجيبون بشكل  الذين   ،

المهتمي   المواطني    ي  جديدة" من 
 
اعتماد ف

اء" وفعالة من حيث التكلفة. حلول عم   لية و "خض 

وع  قبل   ينظم مشر يتم تمويله من  الذي  المياه والبيئة  إقليمًيا    دعم  ا 
ً
ي نشاط األورون  الفنية وتعزيز  يسىع  االتحاد  المساعدة  لتقديم 

ي 
يكة ف  وع قدرات البلدان الشر كث   عىل إعادة  ب(  ESDمن أجل تنفيذ فعال للتعليم المتعلق بالمياه من أجل لتنمية مستدامة )المشر

الث 
)مثل الري وإعادة    NCWRs -موارد المياه غث  التقليدية  استخدام  و بعد المعالجة المناسبة  (  WWTاستخدام مياه الضف الصحي )

ل والمطارات  والمالعب  ي 
المبان  ي 

ف  المجمعة  األمطار  مياه  واستخدام  ي 
الجوف  الخزان  ا تغذية  ي  غايات 

ف  ية  الحض  الستخدامات 
ها ال ي المراحيض، وما إل ذلك(. ت منث  

 والحدائق أو تنظيف الطرق وإعادة استخدام المياه الرمادية ف 

نت   تم ي    ساعات،  3، عىل مدى  تنظيم أول ندوة عث  اإلنث 
اير  شباط/   23ف  التأكيد()   50بمشاركة أكثر من    2022فث  إدارًيا من    قيد 

و   ةوزار  والتعليم  بية  إل    ، المياه/البيئة/المناخوزارة  الث   
ً
الحكوميةإضافة غث   والمنظمات  والمدرسي    المشاركون  .  المدربي    يواصل 

نت من خالل ندوة ثانية  ي   3لمدة استكمال تدريبهم عث  اإلنث 
 . 2022مارس/آذار    9ساعات ف 

، من المتوقع أن ي  : منالمشاركون تمكن من خالل هذا التدريب اإلقليمي

ي تصميم وتنفيذ التعليم المتعلق بالمياه  قدر معارفهم و • زيادة  
كث   عىل إعادة  نحو اتهم ف 

تعليم من أجل تنمية مستدامة مع الث 
 واستخدام الموارد المائية غث  التقليدية.  بشكل مناسبمن خالل محطات معالجة المياه استخدام المياه المعالجة  

 
ي  التعليمي اتضمن المساقات والسياقتشاركية  مناهج تربوية ز عىل المتعلم و • تعزيز قدراتهم عىل تنفيذ مناهج تعليمية ترك

ة الت 
. نحو   يتبنوها  ي

 تنمية مستدامة تتعلق بالمياه ف 
 
ي المدارس والمؤسسات األخرى، جنًبا إل  معالجة المياه العادمة وموارد المياه غث  التقليدية    تطبيقاتقيام  تعرف عىل كيفية  ال •  

ف 
تحويل المؤسسة التعليمية إل مختث  تعليمي من أجل االستدامة  وإمكانية  المناسب،  متعلق بالتنمية المستدامة  التعلم الجنب مع  
 (. ؤسسة الكىلي والمتكامل )نهج الم

مت نظام  تنمية مستدامة هو  أجل  التخصصاتداخل ومتالتعليم من  ُيمثل  عدد  التعليم،  ،  به  عملية وشكل من  اف  االعث  تم  الذي 
المستدامة.  تحقيق  لوصول إل  لكأساس   التنمية  الت كما أن  جميع أهداف  كث   عىل توفث  

األ ة  المائيعليم والثقافة  الث  دارية  اإل داة  هو 
ورية و ال ي والتنمية المستدامة. الض 

 قوية لتحقيق األمن المان 

 

 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

 lpa@ldk.gr ،لتشبيكليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل وا
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 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المياه والبيئة
 

 WES مشروع دعمدعم المياه والبيئة  -صفحة فيسبوك
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة -صفحة إنستجرام 
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة  -صفحة تويتر 

 مشروع دعم المياه والبيئة

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

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

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

 األوروبي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://twitter.com/WesMed19
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 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

 lpa@ldk.gr ،ليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيك

 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المياه والبيئة
 

 WES مشروع دعمدعم المياه والبيئة  -صفحة فيسبوك
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة -صفحة إنستجرام 
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة –صفحة تويتر 

 مشروع دعم المياه والبيئة

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

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

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

 األوروبي. 

 

https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
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