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                          (WES) والبيئة المياه دعم مشروع - إخبارية نشرة

 

 لمشروع دعم المياه والبيئة تعتمد خطة عمل السنة الثالثةاللجنة التوجيهية 

  0202ديسمبر /كانون أول 20أثينا، 

وع دعم المياه والبيئة اعتماد خالموافقة عىل  ة ، لمن االتحاد األوروب   تنفيذه بتمويل ذي يتم ال( WES)طة عمل مشر   20الـ فتر
ً
شهرا

  ةالقادم
وع دعم المياه والبيئة تجتماع الاال  لجننة التوتجههية ل، خالل اال 0202ديسمت  /كانون أول 21، ف  الذي انعقد  (WES)مشر

نت   يو مستفيضة ل تم خالل االتجتماع مناقشة . عت  االنتر
وع والتحداا  الير  .، كما تم عرض خطة األنشطة القادمةاتجهها ننااا  المشر

وع دعم    مشر
   (WES)المياه والبيئة ضم اتجتماع الجننة التوتجههية منسقر

يكة  ف  األردن، و إرسائيل، و مرص، و النزائر، )البجدان الشر
، و المغرب، و لبنان، و  يكةالمفوضية األوروبية، والمماجي   عن و  ،(تونسو فجسطي   رياداة التنريبية مشاريــــع الال، ومماىل  مؤسسا  الشر

وع دعم المياه والبيئة   إىل ، (WES)لمشر
ً
برنامج األمم /االتحاد من أتجل خطة عمل البحر األبيض المتوسط والمتوسطمماىل  إضافة

 .المتحدة لجبيئة

   ، رئيس قطاع االتصال والمناخ والبيئة(Stefano Dotto) أكد السيد ستيفانو دوتو
المديرية العامة  -المفوضية األوروبية ف 

وع دعم المياه والبيئة ك ،، عىل أهمية مشاريــــع االتحاد األوروب   فتتا خالل تججسة اال، (DG NEAR)لمفاوضا  النوار والتوسع  مشر
(WES) ،وع دعم المياه والبيئة  التأكيد عىل أن": شار إىلوأ اما  االيؤكد عىل التعاون القجيم  و اضمن  WES))مشر   للتر 

بناء توافق ف 
وع اعمل عىل تعزيز  عالنة المشاكل البيئية، ولكن األهم من ذلك كجه، أنمحول اآلراء  كة المشر اقتصاد مستدام تسىع نحو ثقافة مشتر

  بجدان البحر األبيض المتوسط
 ."ودائري ف 

د كما    لماسجطة الممال ، (Patrick Wegerdt) قدم السيد باتريك فينت 
المديرية  - المفوضية األوروبية سئولة عن التعاقد ف 

 حول ، (DG ENV)العامة لجبيئة 
ً
   قائمةالسياقا  السياسية العالمية والقجيمية العرضا

كت   عىل الفرص العظيمة الير توفرها مع التر
اء    تشمل ، الصفقة األوروبية الخرص 

 إىل. دول النوارالير
ً
السيدة أليساندرا )االتحاد من أتجل المتوسط مماىل  لعروض  إضافة

االتحاد من أتجل  والسيد المعتر  عبادي، المدير العام، ،، رئيس قطاع البيئة واالقتصاد األارق(Alessandra Sensi)سهنس  
نامج األمم المتحدة لجبيئة خطة عمل البحر األبيض المتوسط ممال كما قدم ،  (UfM-Water شؤون المياه،/المتوسط السيد دمحم )لت 

 ( MED POLكيال، مسؤول إدارة برنامج 
ً
جوصول إىل معتمدة لالكيفية الو  النظم التعجيميةو التشغيىل  بي   المنال التآار حول عرضا

 .برامج عمل كل منهماقائمة ضمن توحيد األولويا  التامت  و 

وفيسور مااكل سكولوسأكد  وع دعم المياه والبيئة  ، رئيس فريق(Michael Scoullos) الت  ، أثناء تقدامه ألنشطة (WES)مشر
وع   التزال ، تم إطالق الغالبية العظم من أنشطة 21-كوفيد  ، وعىل الرغم من تجائحة0202، أنه خالل عام المشر

وع الير المشر
 مناالنتهاء عن كما أفاد . مرةمست

ً
  حي    ،منها عدد تنفيذ  فعجيا

وع إىل  ر وأشا. النظرالدراسة و قيد  عدد قجيل منها  ال يزال ف  ننا  المشر
  
نتف    مواكبة والتعامل مع تمكن المشاركون، الذين . تنظيم العداد من التدريبا  والمشاورا  واالتجتماعا  عت  النتر

واقع الننحوا ف 
  النداد 

اض    ممارسا  الدارة النشطة بشكل أفضل مما كان متوقًعا من متابعة الدورا  بفعالية والمشاركة ل صواتال واالفتر
ف 

 .المستدامة المتعجقة بالمياه والبيئة

وع دعم المياه والبيئة تجمهع تمكن    مشر
، بالضافة إىل العداد من أعضاء وفود االتحاد األوروب   WES))المنسقي   وضباط االرتباط ف 

  البجدان ا
يكة لـف  وعلشر مساهما  عرض المستندا  وتقدام لهم لالفرصة تم تخصيصها لتاحة خالل تججسة من الحدا    ،جمشر

وع 0200لعام  ستفيضةتنفيذ سجس لخطة العمل المنحو قّيمة   .لجمشر

وع دعم المياه والبيئة اعتماد خطة عمل وفقت الجننة التوتجههية بالتجماع عىل   .0200لعام  WES))مشر
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  رئاسةشارك 
  النوار الننوب   (Frederic Fourtune) السيد فريدريك فورتوناتجتماع الجننة التوتجههية  ف 

امج القجيمية ف  ، مدير الت 
  منال البيئة والمياه والزراعة

 بصفته  ،والذي، (DG NEAR B2) ف 
ً
ا عضوا

ً
وع دعم المياه والبيئة تجداد   مشر

، أعرب عن WES))ف 
  يبذلها 

  ذلك. تجمهع المشاركي    تقديره لجنهود الير
ام من تجانب تجمهع األطراف وأصحاب تقديره ل بما ف  جمستوى العاىل  من االلتر 

وع المهم   هذا المشر
 .المصجحة المشاركي   ف 

وع دعم المياه والبيئة الذي    منطقة النوار الننوب   لآللية األوروبية لجنوار إىل يتم تنفيذه بتمويل من يهدف مشر
االتحاد األوروب   ف 

  البحر األبيض المتوسطح
وع عالج ا  . مااة البيئة وتحسي   إدارة موارد المياه الشحيحة ف  المشاكل المتعجقة بمنع التجوث وكفاءة النشر

  . استخدام المياه
وع ف     0221مايو /أااربدأ  أنشطة المشر

انية إتجمالية تبجغ 0202مايو /أااروتنته  ف   .مجهون يورو 7.1، بمت  

 

 

 : ، يُرجى االتصال بـوماتللمزيد من المعل

 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

وسوف يعالج هذه . ر األبيض المتوسطيهدف مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البح
الجزائر ومصر )مي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مشروع إقليهو مشروع دعم المياه والبيئة . المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه
 (. وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس

 إخالء المسؤولية 
ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد  لتيا محتويات هذه النشرةالمسؤولية عن  منفردا  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.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://twitter.com/WesMed19

