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 2021  سبتمبر/أيلول   –   ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   –   إخبارية   نشرة 
 

 قتصاد الدائري والريادة الخضراء في الجزائر ( يقدم الدعم لمشاريع اإلWESمشروع دعم المياه والبيئة )

 2021أيلول/سبتمبر    27أثينا،  

قامت  الماضية  القليلة  السنوات  في    البيئة  وحماية  األخضر  االقتصاد  نحو  االستراتيجي  للتحول  جوهرية  خطواتباتخاذ    الجزائر، 

 .Mr)   كورادو  ستيفانو  السيد  أشاد  وقد.  المستدامة  والتنمية  قتصادياإل  النمو  أهداف  تحقيقلتقدم نحو  ل  كوسيلة  األعمال  بيئة  وتحسين
Stefano Corrado ) فتراضي لمشروع دعم المياه  افتتاح النشاط اإل خالل ستراتيجية بهذه اإل ، الجزائر في األوروبي االتحادبعثة  من

   .2021  سبتمبرأيلول/  16  في األعمال وريادة الدائري قتصاداإل حول (،WESوالبيئة ) 

  الخضراء   األعمال   وريادة  الدائري  قتصاد اإل  عزيزغايات ت ل  الشباب  األعمال  روادوتمكين وتدريب العدد الكافي من    إنشاء   ألهمية  إدراًكا
  لتعزيز   خدماته  (WESدعم المياه والبيئة )   مشروع  قدمي    الصلة،  ذات  لفاعلةا  االوطنية  والجهات  البيئة  وزارة  لطلب  واستجابةً   ،الجزائر  في

  معلمي ابتداًء ب "  المدربين  تدريب"  على  أكاديمية  دورة المشروع  نظم  ي في البالد.    العالي  األكاديمي  القطاع   في والتكوين    التدريبية  القدرة
  العمليات  هندسة   مديرية)   بومرداس  بجامعة  التكنولوجيا  كلية  في   الدائري  واالقتصاد   الخضراء  األعمال  ريادة  حول   الشباب  والطالب  الجامعة

 . التي تم اختيارها كمشروع ريادي تجريبي( البيئية الهندسة قسم -

  وجامعة (CNFE) البيئيمكين للت  الوطني المعهدو   (WES)ع دعم المياه والبيئة مشرو بين لتعاونمن المتوقع أن يتم العمل، من خالل ا

 ستهالكاإلأنماط ب  وثيق ا ارتباط ا أيضا   ترتبط التي والدائري األخضر قتصاداإل على وطنية جامعية تدريب  شبكةعلى تطوير   ،بومرداس

 .المستدام واإلنتاج 

  في ( WES( ومنسق مشروع دعم المياه والبيئة )CNFEلمعهد الوطني للتمكين البيئي )ل المديرالعام، بوعلي مليكة السيدة شددت

  أهداف ابوضع  الجزائرية الحكومةقيام  على ،إطالقه تم الذي  للنشاط الوطني لسياقخالل االجتماع وضمن عرضها ل ،رالجزائ 

  في إطالقها تم التي الخضراء األعمال ريادةل  حاضنة  أولأحد هذه األهداف تضمن إنشاء . تحقيقهاوحرصها على   محددة" خضراء"

  والمبادرات التشريعات اعتماد "أن ت إلى" وأضاف بالثقة نشعر" بقولها، أفادت السيدة بو على. الماضي يرانزح/ يونيو في الجزائر

 ."األعمال  ريادة تطوير في أكبر بشكل سيساهم  العاجل القريب في  المؤسسية

  العمل سيبدأ على  أن إلى ،(WESق مشروع دعم المياه والبيئة )فري   رئيس ،(Michael Scoullos)  سكولوس مايكل البروفيسور أشار

رؤية وبرنامج  ل بداية سوى ليس اهذأضاف، أن و ،2022 آب/أغسطس حتىالتي ستستمر  القادمة األشهر في المشروع   نشاط تطوير" 

 ."أخرى بلدان فيعميمه ت أيضا   يمكنالذي  للغاية طموح

 لقراءة المزيد: 
-%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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 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

 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 

ر األبيض  يهدف مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البح
مشروع إقليمي يركز على هو  بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة المتوسط. وسوف يعالج هذه المشروع المشاكل المتعلقة  

 دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
  التي   محتويات هذه النشرةمنفرداً المسؤولية عن  مشروع دعم المياه والبيئة  ، ويتحمل  االتحاد األوروبي بدعم مالي من  اإلخبارية هذه النشرة   صدرت

 ال تعكس بالضرورة وجهات 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

