شارك في برنامج مراقبة النهر
انهارانا المحلية تعاني .المخلفات والملوثات ترمى فيها دون ان يتم معاملتها ,األسماك تموت وغير صحية لألكل ,الناس يصابون
بأمراض تنقل بواسطة الماء والتي منها مزمنة كالكوليرا ,كما ان الكثير منهم ال يملكون المعلومات وو ما اذا كان الماء الذي
يستخدموه نظيف و آمن او ال.



كيف يشتطيع المحافظ على الماء ومراقب الماء ان يساعدوا؟

محافظي مياه العراق هو اود مشاريع منظمة طبيعة العراق والتي هي منظمة غير وكومية مختصة بالبيئة في العراق .لديها
مكاتب في السليمانية ,بغداد والجبايش .تعمل مع بعض المنظمات المحلية االخرى من اجل وماية المصادر المائية ورفع الوعي
البيئي .في كوردستان وشما العراق ,المحافظ على مياه العراق يعمل كصوت للجزء العلوي من نهر دجلة ومحافظ على مياه
االنها المحلية االخرى.
ضمن مشروع مراقبة االنهار ,المحافظ على المياه وميقف االنهار سوف ينظمون مجموعة من الزيارات لالنهار المحلية مع
تالميذ المدارس والجامعات والفئات االخرى في المجتمع لمراقبة جودة المياه ,تطوير طرق تنظيف االنهار باالضافة الى توفير
طرق تعليم للتالميذ والفئات االخرى وجمع معلومات عن االنهار ومشاكل المياه .المحافظ على المياه سوف يصبح مدافع عن
االنهار والمسطحات المائية االخرى لتصبح مياه صالحة للسباوة ,الشرب واستخدامات االنسان االخرى.



أي معلومات سوف توفرها زيارات مراقبة المياه للمدارس والهيئات االخرى؟

المحافظ على المياه ومثقف االنهار سوف يزورون التالميذ في المدرسة ليوضحوا فكرة البرنامج اكثر وتوفير معلومات اكثر عن
كيفية مراقبة االنهار واهمية المحافظة على المصادر المائية ,ثم يتم توفير وسيلة نقل للطالب واالساتذة لزيارة النهر
اوالمسطحات المائية االخرى القربية لجمع المعلومات عن نوعية المياه ثم مناقشتها وتحليلها بعد العودة الى الصفوف.
للمشاركة في زيارات مشروع مراقبة النهر ,اتصل ب  67761000770او على البريد االلكتروني
river_educator@natureiraq.orgاو ملئ االستمارة الموجدة على موقع المنظمة  .www.natureiraq.orgسوف نقوم
باالتصا بكم لالتفاق على معلومات الزيارة.
هذا المشروع ممو من قبل المكتب الفدرالي االجنبي االلماني.
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