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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

المشترك بشأن المشتريات العامة المستدامة في قطاع   CITETو    WESتأكيد الدروس المستفادة والتوصيات من نشاط  

 بتونس  البناء في ورشة عمل

 2022 نوفمب   28أثينا،  

وع دعم المياه والبيئة ) 2020منذ مايو   ن من الهيئات العامة والخاصة  WES، يقوم مشر ي بتدريب الموظفي  ( الذي يموله االتحاد األوروب 
ي تونس عىل كيفية جعل عملية  

ن
ي قطاع البناء أكبر استدامة. بدأت وزارة البيئة التونسية والمركز الدولي لتكنولوجيا  ف

ن
يات العامة ف المشبر

ي تونس )
ن
. CITETالبيئة ف ن ن المعنيي  اكة الوثيقة مع المهنيي  ي قطاع البناء والتشييد بالشر

ن
امج ف  ( بالفعل سلسلة من الب 

)دليل دعم    CITETبالتعاون مع    WESتطوير مجموعة من اإلرشادات بواسطة    من تجربة التدريب ولتسهيل المزيد من التكرار ، تم 
يات العامة المستدامة ) ي تونس(. APDتنفيذ عملية المشبر

 ( فن

ي 
اك مع  WES، قدمت 2022أكتوبر   26فن ي    CITET، باالشبر

ي فن ووزارة البيئة التونسية ، الدروس المستفادة وتوصيات العمل التجريب 
ي قطاع البناء «. كان الهدف العام هو التشاور مع أصحاب  ورشة عمل مخصصة بع

اء عامة تجريبية فن نوان " دعم تنفيذ عملية شر
ن اهتمام السوق.   المصلحة ونشر النتائج عىل الجهات العامة والموردين من أجل تحفب 

ن أكبر من   ن سويا ، نائبة مدير اإلدارة البيئية  من أصحاب المصلحة بناءة للغاية وكما أوضحت السيدة إيمان ب  25كانت المناقشات بي 
ي  
ن بفوائد االستدامة و  CITETفن ين العموميي  يات العامة المستدامة وإقناع المشبر ا لمواصلة تعزيز المشبر ً : "لدينا جميًعا طموًحا كبب 

ن العام والخاص سيسمح لنا بال كائنا من القطاعي  ات وكذلك التعاون مع شر ي قدًما بخطوات مؤكدة  نعتقد أن التبادل المستمر للخب 
مضن

 لبدء وتعزيز هذا االنتقال نحو أساليب االستهالك واإلنتاج المستدامة ". 

ي    WESتم اإلعراب عن التقدير لفريق  
ي ، بلدية المهدية ، من خالل فريقها المتفابن ي العام التجريب 

ي بذلها المشبر
وكذلك للجهود البر

ي عملية تركيب وحدة
وع  والمسؤول الذي طبق البنود فن  (. CLIMAالتسميد )من خالل مشر

يات العامة المستدامة قيد اإلنجاز بناًء عىل نتائج  بإعداد  هذا اآلن إل نهايته ،    WESوصل نشاط   مذكرة إل صانعي القرار بشأن المشبر
ي  
ي عقدت فن

 أكتوبر.  26ورشة العمل البر

 : ، يُرجى االتصال بـلمزيد من المعلوماتل

 lpa@ldk.gr ،بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيكليزا 

 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 تويتر 

 

  WES رابط لصفحة مشروع دعم المياه والبيئة على موقع اللينكد إن

 

 WES YouTube   قناة مشروع دعم المياه والبيئة على 

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://twitter.com/WesMed19
http://www.linkedin.com/company/wes-med-project
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
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 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 
مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر  هو  وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة    المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد   التي  محتويات هذه النشرةالمسؤولية عن  منفردا  مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 األوروبي. 

 


