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                           ( WES)   والبيئة   املياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 

حول ريادة األعمال الخضراء واالقتصاد الدائري في   على التدريب الجامعي التجريبي   WESالحدث الختامي لنشاط 

 الجزائر

 2022ديسمبر  13أثينا ، 

(  CNFE" باالشتراك مع وزارة البيئة والطاقة املتجددة الجزائرية واملعهد الوطني للتدريب البيئي )WES  قام االتحاد األوروبي بتمويل مشروع "دعم املياه والبيئة  

املستدامة وريادة األعمال الخضراء في الوطني حول االقتصاد الدائري والتنمية    نشاطتم تنفيذ ال  في الجزائر العاصمة.  2022نوفمبر    22الذي تم تنظيمه في  

 التعليم العالي في الجزائر. 

بالجهود التي يبذلها املجلس الوطني    ةالترحيبيكلمتها  ترأست الجلسة االفتتاحية للفعاليات األمينة العامة للوزارة السيدة نادية شنوف ، التي أشادت في  

هذه األنشطة التي تهدف إلى الحد من التلوث. في البحر األبيض املتوسط وتعزيز ريادة األعمال    لتنفيذ  WES( وتعاونه املتجدد مع  CNFEملكافحة التلوث ) 

 الخضراء في الجزائر. 

باإلضافة إلى أساتذة جامعة بومرداس على شهادات إلكمالهم دوراتهم التدريبية بنجاح حول ريادة   CNFEطالًبا وموظفو    27خالل هذا الحدث ، حصل  

، مركز النشاط   WES MedWaves. تم تنفيذ الدورة بواسطة شركاء  2022حتى يونيو    2021االقتصاد الدائري التي بدأت من نوفمبر  األعمال الخضراء و 

( ، بالتعاون  UNEP / MAPسابًقا( لخطة عمل البحر األبيض املتوسط لبرنامج األمم املتحدة للبيئة ) SCP / RACاإلقليمي لالستهالك واإلنتاج املستدامين ) 

 وجامعة بومرداس.  CNFEو  SwitchMedع مشروع م

قبل    كما قام السيد سمير لشهاب ، مسؤول حاضنة جامعة بومرداس ، بتسليم شهادات احتضان مشاريع ريادة األعمال الخضراء للمشاريع املقترحة من 

 الطالب.

باإلضافة إلى إنشاء شبكة حول االقتصاد الدائري وتكرار الدورة من قبل    ،ركزت املناقشات على الدروس املستفادة من تجربة التدريب الجامعية الشاملة

ومن   الجامعات األخرى. أكد السيد أكساس حموش رئيس قسم هندسة العمليات بجامعة بومرداس أنه عقب نجاح هذه الدورة املقدمة ألساتذة الجامعات

 . 2022/2023ريادة األعمال واالقتصاد الدائري ضمن مناهج الجامعة للعام الدراس ي و  اتخذت اللجنة العلمية للجامعة قرار دمج هذه الدورة  .ثم للطلبة
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 للمزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال بـ:  

 lpa@ldk.gr ، ليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيك

 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  

 

 WES  موقع مشروع دعم املياه والبيئة

 

 WES مشروع دعمدعم املياه والبيئة   -صفحة فيسبوك

 

 WES مشروع دعم املياه والبيئة –صفحة تويتر 

 

  WES رابط لصفحة مشروع دعم املياه والبيئة على موقع اللينكد إن

 

 WES YouTube   قناة مشروع دعم املياه والبيئة على 

 

 مشروع دعم املياه والبيئة 

يهدف مشروع دعم املياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة املوارد املائية  

الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض املتوسط. وسوف يعالج هذه املشروع املشاكل املتعلقة بمنع  

مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق  هو وكفاءة استخدام املياه. مشروع دعم املياه والبيئة  التلوث

 األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء املسؤولية  

 ، ويتحمل مشروع دعم املياه والبيئة  هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي  صدرت
ً
املسؤولية    منفردا

 ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي.  التيعن محتويات هذه النشرة 

 

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

