
 

 
 
 
 
 

                          (WES) والبيئة المياه دعم مشروع من إخبارية نشرة
  

وع  ي للجنة التوجيهية لمشر
 WESاالجتماع الثان 

 
 0202نوفمبر  19أثينا، 

 
وستجمع اللجنة التوجيهية . 3232نوفمبر  32عبر اإلنترنت يوم االثنين الموافق  WESينعقد االجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع 

جهات اتصال المشروع من البلدان الشريكة، والمفوضية األوروبية، والشركاء المؤسسيين، وممثلي المشاريع اإليضاحية الجديدة 

المفوضية األوروبية، المديرية العامة  -طة المتعاقدة وسيترأس االجتماع بشكل مشترك كل من السل. للمشروع، والمنظمات اإلقليمية

وسيتم خالل االجتماع ، عرض التقدم المحرز في المشروع منذ اجتماع المجلس السابق (. DG NEAR)لمفاوضات الجوار والتوسع 

عمل المشروع لألشهر ، مما يؤدي إلى المصادقة على خطة الخطوات المستقبليةو ستتم مناقشة ( 3202سبتمبر )للجنة التوجيهية 

 .االثني عشر القادمة

 

 WESمشروع 

الذي يموله االتحاد األوروبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة البحر األبيض  WESيهدف مشروع 

وتك إطالق المشروع الذي  سينفذ على مدى أربع سنوات في . كما يعالج المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. المتوسط

 .الثانية من التنفيذ وهو حاليا في السنة 3202مايو 

 

كآلية دعم إقليمية للبلدان الشريكة في مبادرة الجوار الجنوبي، ويقدم الدعم إليجاد البيئة التمكينية والتآزر  WESويعمل مشروع 

 وهناك عدد من المشاريع اإليضاحية الممولة من االتحاد األوروبي، والتي تركز على. وفرص التعاون في مجاالت المياه والبيئة

كما سيدعم المشروع التحول إلى . WESاالستخدام الفعال للمياه في المنطقة، والتي تستفيد أيضا من الدعم الفني في إطار مشروع 

وسيركز عالوة على ذلك على مكافحة . نموذج أكثر استدامة لالستهالك واإلنتاج وتعزيز اإلدارة المتكاملة والفعالة للموارد المائية

 .المواد البالستيكية والنفايات البحرية من خالل إيجاد طرق للحد من البالستيك المستخدم لمرة واحدةالتلوث الناتج عن 

 

 WES أصحاب المصلحة في مشروع 
الوزارات المسؤولة ، بما في ذلك WESتشارك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة على المستوى الوطني واإلقليمي في مشروع 

والوكاالت الوطنية األخرى والسلطات المحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية والقطاع الخاص والبرلمانيين عن المياه والبيئة، 

الهيئات اإلقليمية الرئيسية العاملة في مجال المياه والبيئة في  كما يقيم المشروع عالقات تآزر قوية مع. واإلعالم والمجتمع المدني

 . وخطة عمل البحر األبيض المتوسط التابعة لألمم المتحدة المنطقة مثل االتحاد من أجل المتوسط

أل دي كي كونسالتنتس "مجموعة تتكون من عدد من المؤسسات األوروبية واإلقليمية الرائدة و تضم  WESويقوم بتنفيذ مشروع 

 / ARC-SCP)ك المستدام ، مركز النشاط اإلقليمي لإلنتاج واالستهال(الرئيس) تجمع المصالح االقتصادية األوروبي -" جلوبال

RAC )البحر األبيض المتوسط، الشبكة العربية للبيئة والتنمية / لخطة عمل االمم المتحدة للبيئة(RAED) رابطة المدن والمناطق ،

معهد البحر األبيض المتوسط  -، معهد البحر األبيض المتوسط الزراعي  (+ACR)دارة المستدامة للموارد Yإلعادة التدوير وال

، مكتب معلومات البحر األبيض (Gopa Infra GmbH" )جوبا إنفرا جي أم بي أتش"، و  (CIHEAM Bari)زراعي في باري ال

 و ،) Ramboll Denmark A/S )" أس/ رامبول دينمارك اي"، و  (MIO-ECSDE)المتوسط للبيئة والثقافة واالستدامة التنمية 

 (. Royal HaskoningDHV" )رويال هاسكونينج دي أتش في"
 

 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

 vandebunt@wes-med.euبام فان دي بونت، خبير رئيسي في االتصاالت وتدعيم شبكة العالقات      

 

 مشروع دعم المياه والبيئة



 

 
 
 
 
 

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

 (. ان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونسوإسرائيل واألردن ولبن

 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

 


