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 2021  سبتمبر/أیلول   –   ) WES(   والبیئة   المیاه   دعم   مشروع   –   إخباریة   نشرة 
 

 قتصاد الدائري والریادة الخضراء في الجزائر ) یقدم الدعم لمشاریع اإلWESمشروع دعم المیاه والبیئة (

 2021أیلول/سبتمبر    27أثینا،  

قامت  الماضیة  القلیلة  السنوات  في    البیئة  وحمایة  األخضر  االقتصاد  نحو  االستراتیجي  للتحول  جوھریة  خطواتباتخاذ    الجزائر، 
 .Mr(   كورادو  ستیفانو  السید  أشاد  وقد.  المستدامة  والتنمیة  قتصادياإل  النمو  أھداف  تحقیقلتقدم نحو  ل  كوسیلة  األعمال  بیئة  وتحسین

Stefano Corrado ( فتراضي لمشروع دعم المیاه  افتتاح النشاط اإل خالل ستراتیجیة بھذه اإل ، الجزائر في األوروبي االتحادبعثة  من
   .2021  سبتمبرأیلول/  16  في األعمال وریادة الدائري قتصاداإل حول )،WESوالبیئة ( 

  الخضراء   األعمال   وریادة  الدائري  قتصاد اإل  عزیزغایات ت ل  الشباب  األعمال  روادوتمكین وتدریب العدد الكافي من    إنشاء   ألھمیة  إدراًكا
  لتعزیز   خدماتھ  )WESدعم المیاه والبیئة (   مشروع  قدمیُ   الصلة،  ذات  لفاعلةا  االوطنیة  والجھات  البیئة  وزارة  لطلب  واستجابةً   ،الجزائر  في

  معلمي ابتداًء ب "  المدربین  تدریب"  على  أكادیمیة  دورة المشروع  نظم  ی في البالد.    العالي  األكادیمي  القطاع   في والتكوین    التدریبیة  القدرة
  العملیات  ھندسة   مدیریة(   بومرداس  بجامعة  التكنولوجیا  كلیة  في   الدائري  واالقتصاد   الخضراء  األعمال  ریادة  حول   الشباب  والطالب  الجامعة

 . التي تم اختیارھا كمشروع ریادي تجریبي) البیئیة الھندسة قسم -

  وجامعة (CNFE) البیئيمكین للت  الوطني المعھدو   (WES)ع دعم المیاه والبیئة مشرو بین لتعاونمن المتوقع أن یتم العمل، من خالل ا
ً  ترتبط التي والدائري األخضر قتصاداإل على وطنیة جامعیة تدریب  شبكةعلى تطویر   ،بومرداس  ستھالكاإلأنماط ب  وثیقًا ارتباًطا أیضا
 .المستدام واإلنتاج 

  في ) WES) ومنسق مشروع دعم المیاه والبیئة (CNFEلمعھد الوطني للتمكین البیئي (ل المدیرالعام، بوعلي ملیكة السیدة شددت
  أھدافًابوضع  الجزائریة الحكومةقیام  على ،إطالقھ تم الذي  للنشاط الوطني لسیاقخالل االجتماع وضمن عرضھا ل ،رالجزائ 

  في إطالقھا تم التي الخضراء األعمال ریادةل  حاضنة  أولأحد ھذه األھداف تضمن إنشاء . تحقیقھاوحرصھا على   محددة" خضراء"
  والمبادرات التشریعات اعتماد "أن ت إلى" وأضاف بالثقة نشعر" بقولھا، أفادت السیدة بو على. الماضي یرانزح/ یونیو في الجزائر

 ."األعمال  ریادة تطویر في أكبر بشكل سیساھم  العاجل القریب في  المؤسسیة

  العمل سیبدأ على  أن إلى ،)WESق مشروع دعم المیاه والبیئة (فری   رئیس ،)Michael Scoullos(  سكولوس مایكل البروفیسور أشار
رؤیة وبرنامج  ل بدایة سوى لیس اھذأضاف، أن و ،2022 آب/أغسطس حتىالتي ستستمر  القادمة األشھر في المشروع   نشاط تطویر" 

 ."أخرى بلدان فيعمیمھ ت أیضاً  یمكنالذي  للغایة طموح

 لقراءة المزید: 
-%d8%af%d8%b9%d9%85-2-dz-e-med.eu/ar/activities_type/n-https://www.wes
-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2
-d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83%
-d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%

d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af% / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-e-dz-2-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-e-dz-2-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-e-dz-2-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-e-dz-2-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-e-dz-2-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-e-dz-2-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-e-dz-2-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af/
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 للمزید من المعلومات، یُرجى االتصال بـ

 lpa@ldk.gr ،لیزا بابادوجورجاكي، خبیر رئیس في التواصل والتشبیك

 كما یمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المیاه والبیئة
 

 WES مشروع دعمدعم المیاه والبیئة  -صفحة فیسبوك
 

 WES مشروع دعم المیاه والبیئة -صفحة إنستجرام 
 

 WES مشروع دعم المیاه والبیئة  -صفحة تویتر 

 مشروع دعم المیاه والبیئة 

ر األبیض  یھدف مشروع دعم المیاه والبیئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حمایة البیئة وتحسین إدارة الموارد المائیة الشحیحة في منطقة حوض البح
مشروع إقلیمي یركز على ھو  المتوسط. وسوف یعالج ھذه المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المیاه. مشروع دعم المیاه والبیئة 

 دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا (الجزائر ومصر وإسرائیل واألردن ولبنان ولیبیا والمغرب وفلسطین وتونس).  

 إخالء المسؤولیة  
  التي   محتویات ھذه النشرةمنفرداً المسؤولیة عن  مشروع دعم المیاه والبیئة  ، ویتحمل  بدعم مالي من االتحاد األوروبي اإلخباریة ھذه النشرة   صدرت

 ال تعكس بالضرورة وجھات نظر االتحاد 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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