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  بدعم من األلكسو وبالشراكة مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
  

 إختتام مشروع فرق التنمية المستدامة في مركز الطفل
 
 )مشروع فرق التنمية المستدامة(مس الخميس أختتم في مركز الطفل التابع لبلدية أريحا مساء يوم أ

sustainable development teams تم تنفيذه بدعم من المنظمة العربية للتربية  والذي
  . اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع، )ألكسو(والثقافة والعلوم 

  
ومديرة دائرة األلكسو في اللجنة  مراد السوداني الوطنية مين العام للجنةحضر الحفل األحيث 

طة، ، ورئيس بلدية أريحا محمد جالية والمالية ھيثم عمروالوطنية وفاء كنعان ومدير عام اإلدار
 ومديرة مركز الطفل السيدة نادرة المغربي، عضاء المجلس البلدي،اونائب رئيس البلدية وعدد من 

ريحا، وشركة بديكو، وعدد من أريحا، وممثلين عن محافظة أومدير البلدية، ومدير بنك القدس في 
 .شروعالمشاركين بالم ھالي االطفالأ

  
طفال كبداية تم عرض مشاريع األ،  عضاء فرق التنميةأطفال على األوبعد توزيع الشھادات 

طفال بعد ذلك لالطالع على انتقل الحضور واأل وسع،أريع تنمية مستدامة في نطاق للتطبيق، مشا
جسم عادة تدوير الورق ومإكياس البالستيك وأستخدام إعادة إعمال قدمھا االطفال، كأمعروضات و

  .لفكرة المبان الخضراء
 

المشروع إلى إحداث تغيير ملحوظ على مستوى أداء المؤسسات البيئية والمحلية والجامعات يھدف 
والمجتمع المحلي في محافظة أريحا واألغوار، وذلك من خالل نشر الوعي البيئي بين مختلف 

حل مشكلة تلوث المياه ونظافة شرائح المجتمع وتوضيح المشاكل البيئية الحالية والمستقبلية، و
الشوارع والمدارس والجامعات، وفصل وتدوير المخلفات بأنواعھا، وتطوير الوعي البيئي بشكل 

طفال خالل المشروع بتدريبات في عدد من ورش العمل حول مواضيع األ شاركحيث   .عام
تماعية واالقتصادية والثقافية التعريف باالستدامة والتنمية المستدامة ومجاالتھا االج: االستدامة شملت

  . طفال التدريب كقادة لفرق التنمية التي سيشكلونھا في المسستقبلاألوالبيئية، تلقى خاللھا 
                          


