
 

 
 
 
 
 

                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 

  2020 نوفمبر 25أثينا،

 خالل اجتماع اللجنة التوجيهية 2021أكتوبر  - 2020للفترة من أكتوبر  WES إقرار خطة عمل مشروع

القادمة.   12نوفمبر المصادقة على خطة العمل لألشهر الـ  23الذي عقد عبر اإلنترنت في  WES تم خالل االجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع

 .وركز االجتماع على تقييم إنجازات المشروع لغاية اآلن وتقديم عرض لألنشطة المخطط لها للفترة القادمة

المفوضية األوروبية، المديرية العامة لمفاوضات الجوار    -اقدةافتتح االجتماع ستيفانو دوتو، رئيس قطاع االتصال والمناخ والبيئة من السلطة المتع

 .وسلط الضوء على الجهود المستمرة لالتحاد األوروبي لدعم التنمية المستدامة ومعالجة قضايا تغير المناخ وحماية البيئة (DG NEAR) والتوسع

-ليلة الماضية الكثير من الجهود في تكييف األنشطة مع واقع كوفيدالدكتور مايكل سكولوس أن المشروع بذل في األشهر الق WES وأكد رئيس فريق

رض ومناقشة سير العمل في المشروع  الجديد وأن التحرك معًا نحو متوسط أكثر استدامة أصبح اآلن أكثر أهمية من أي وقت مضى . كما تم ع  19

 .خالل العام الماضي والخطط للعام المقبل

 

التوجيهية جها اللجنة  والبيئة في مشروعجمعت هذه  المياه  اتصال  المؤسسيين،   WES ت  والشركاء  والمفوضية األوروبية،  الشريكة،  البلدان  من 

المتوسط WES وممثلي المشاريع اإليضاحية لـ وخطة عمل البحر األبيض   (UfM) باإلضافة إلى عدد من المنظمات اإلقليمية واالتحاد من أجل 

  .أس االجتماع سيلفي فونتين، مدير المهام في المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسعالمتوسط / األمم المتحدة للبيئة. وتر

ية الشحيحة  يهدف مشروع دعم المياه والبيئة الذي يموله االتحاد األوروبي في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائ

مشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. وتم إطالق المشروع الذي ينفذ على مدى أربع سنوات  في البحر األبيض المتوسط. كما يعالج ال

 . 2021، أقرت اللجنة التوجيهية خطة عمل المشروع حتى أكتوبر 2020نوفمبر   23. وفي 2019في مايو 

 

 

 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

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

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البح  المائية الشحيحة في منطقة حوض  البيئة وتحسين إدارة الموارد  المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  وسوف يعالج هذه  .  المتوسط ر األبيض  يهدف مشروع دعم 
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

 (.  وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس

   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

 


