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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   -   إخبارية   نشرة 
 

 لمشروع دعم المياه والبيئة تعتمد خطة عمل السنة الثالثةاللجنة التوجيهية 

   2021كانون أول/ديسمبر  20أثينا، 

وع دعم المياه والبيئة ) اعتماد خالموافقة عىل   ة  ، لمن االتحاد األوروب   تنفيذه بتمويل  ذي يتم  ( ال WESطة عمل مشر     12الـ  فتر
ً
شهرا

   ة القادم
وع دعم المياه والبيئة ) جتماع الثالث للجنة التوجيهية ل، خالل اال 2021ديسمت   كانون أول/   14، ف  الذي انعقد عت     ( WESمشر
نت  وع مستفيضة ل تم خالل االجتماع مناقشة . االنتر   يو نجازات المشر

 ، كما تم عرض خطة األنشطة القادمة. اجهها والتحديات التر

وع دعم     مشر
    ( WES) المياه والبيئة  ضم اجتماع اللجنة التوجيهية منسقر

يكة )الجزائر،    ف  لبنان،  و األردن،  و إرسائيل،  و مرص،  و البلدان الشر
،  و المغرب،  و  يكةمؤسسات  المفوضية األوروبية، والممثلي   عن  و تونس(،  و فلسطي   وع  مشاريــــع الال، وممثىل   الشر ريادية التجريبية لمشر

 إىل  ،  ( WESدعم المياه والبيئة ) 
ً
برنامج األمم المتحدة  / االتحاد من أجل خطة عمل البحر األبيض المتوسط والمتوسطممثىل   إضافة

 للبيئة. 

    ، رئيس قطاع االتصال والمناخ والبيئة( Stefano Dotto)   أكد السيد ستيفانو دوتو 
المديرية العامة لمفاوضات    -فوضية األوروبيةالم  ف 

وع دعم المياه والبيئة ) ك  ،، عىل أهمية مشاريــــع االتحاد األوروب   فتتاحخالل جلسة اال،  ( DG NEARالجوار والتوسع )  شار  وأ(،  WESمشر
وع دعم المياه والبيئة )   التأكيد عىل أن " :  إىل امات  االيؤكد عىل  التعاون القليم  و يضمن    WES)مشر   اآلراء  للتر 

عالجة  محول  بناء توافق ف 
وع يعمل عىل تعزيز    المشاكل البيئية، ولكن األهم من ذلك كله، أن  كة  المشر   بلدان البحر  تسىع نحو  ثقافة مشتر

اقتصاد مستدام ودائري ف 
 . "األبيض المتوسط

دتكما    سئولة عن لماسلطة الممثل ، ( Patrick Wegerdt)  قدم السيد باتريك فيجت 
المديرية العامة   -  المفوضية األوروبية التعاقد ف 

 حول  (،  DG ENVللبيئة ) 
ً
     قائمةالسياقات السياسية العالمية والقليمية العرضا

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

الجوار.  التر إىل دول   
ً
المتوسط  ممثىل   لعروض    إضافة أجل  من  أليساندرا  االتحاد  )السيدة 

األزرق( Alessandra Sensi) سينس   واالقتصاد  البيئة  قطاع  رئيس  العام،  ،،  المدير  عبادي،  المعتر   أجل    والسيد  من  االتحاد 
نامج األمم المتحدة للبيئة )السيد محمد  خطة عمل البحر األبيض المتوسط  ممثل  كما قدم  ،  ( UfM-Water  المتوسط/شؤون المياه،  لت 

  (  MED POLكيال، مسؤول إدارة برنامج  
ً
لوصول إىل تثمت   معتمدة لال كيفية  الو   النظم التعليميةو التشغيىل   بي   المجال  التآزر  حول  عرضا

 برامج عمل كل منهما. قائمة ضمن  توحيد األولويات الو 

سكولوسأكد   مايكل  وفيسور  فريق( Michael Scoullos)   الت  رئيس   ،   ( والبيئة  المياه  دعم  وع  ألنشطة  ( WESمشر تقديمه  أثناء   ،
وع   التزال مست ، تم إطالق الغالبية العظم من أنشطة  19- كوفيد  ، وعىل الرغم من جائحة2021، أنه خالل عام  المشر

وع التر مرة.  المشر
 من االنتهاء  عن  كما أفاد  

ً
  حي      ، منها عدد  تنفيذ    فعليا

   إىل    ر وأشاالنظر.  الدراسة و قيد   عدد قليل منها   ال يزال  ف 
وع ف  تنظيم نجاح المشر

نت. تمكن المشاركون، الذين    مواكبة والتعامل مع  العديد من التدريبات والمشاورات واالجتماعات عت  النتر
   واقع  النجحوا ف 

اض  االفتر
  ممارسات الدارة المستدامة المتعلقة  النشطة  بشكل أفضل مما كان متوقًعا من متابعة الدورات بفعالية والمشاركة  ل  ص وات ال  و الجديد  

ف 
 بالمياه والبيئة. 

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

  البلدان ا 
يكة لـ ف  وعلشر مساهمات قّيمة  عرض المستجدات وتقديم  لهم لالفرصة  تم تخصيصها لتاحة  خالل جلسة  من الحديث     ،لمشر

وع.   2022لعام   ستفيضةتنفيذ سلس لخطة العمل المنحو   للمشر

وع دعم المياه والبيئة ) اعتماد خطة عمل  وفقت اللجنة التوجيهية بالجماع عىل    . 2022لعام  WES)مشر
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  رئاسة
  الجوار الجنوب    ( Frederic Fourtune)   السيد فريدريك فورتون اجتماع اللجنة التوجيهية   شارك ف 

امج القليمية ف  ، مدير الت 
البيئة والمياه والزراعة    مجال 

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

ً
المياه والبيئة ) جديد وع دعم    مشر

، أعرب عن  WES)ف 
ذلك   

ف  بما   . المشاركي   جميع  يبذلها    
التر للجهود  ل  تقديره  وأصحاب  تقديره  األطراف  جانب جميع  من  ام  االلتر  من  العاىل   لمستوى 

وع المهم.    هذا المشر
 المصلحة المشاركي   ف 

وع دعم المياه والبيئة الذي     منطقة الجوار الجنوب   لآلليتم تنفيذه بتمويل من  يهدف مشر
ية األوروبية للجوار إىل  االتحاد األوروب   ف 
  البحر األبيض المتوسط. ي  

وع  عالج  حماية البيئة وتحسي   إدارة موارد المياه الشحيحة ف  المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة  النشر
   
وع ف      2019مايو أيار/ استخدام المياه. بدأت أنشطة المشر

انية إجمالية تبلغ 2023مايو  أيار/ وتنته  ف   ن يورو. مليو  9. 7، بمت  

 

 

 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

 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

البح  المائية الشحيحة في منطقة حوض  البيئة وتحسين إدارة الموارد  المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  ر األبيض المتوسط. وسوف يعالج هذه  يهدف مشروع دعم 
مي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر  مشروع إقليهو  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة  

 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.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

