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 كشف حىل اتفاقيات التىأمة والتؼاون المبرمة

 بيه بلذية قفصة مغ وظيراتها األجىبية ومغ المىظمات

 والشبكات اإلقليمية والؼالمية 
المىظمات والشبكات اإلقليمية والؼالمية التي تىخرط 

 بها بلذية قفصة

ػالقة التىامة و التؼاون  
 ( Nancy) مغ بلذية       

 الفروسية مشروع إتفقاية

إتفقيات التىامة والتؼاون المبرمة بيه بلذية  
  التركية selcuklyقفصة  وبلذية 

 GIZ الىكالة األلماوية للتؼاون الذولي  -

  2014تم اوجاز فضاء المىاطه ديسمبر 

  التصرف في الىفايات 
حُ إػذاد اٌّخطظ اٌبٍذي ٌٍخصشف  فً إٌفبٌبث خالي سٕت  -

 ٚأصبحج بٍذٌت لفصت ػضٛا لبسا بشبىت اٌبٍذٌبث 2014

 .اٌخضشاء ٚفضالث اٌّطبخ ضّٓ أشغبي اٌشبىت 

 بخًٌّٛ ِشخشن بٍٓ 2017حّج اٌّٛافمت ػٍٍٗ ٌٍخُ إٔجبصٖ سٕت 

 gizبٍذٌت لفصت ٚاٌٛوبٌت األٌّبٍٔت ٌٍخؼبْٚ اٌذًٌٚ 

 ٚفً اطبس بشٔبِج اٌخؼبْٚ اٌالِشوضي  بٍٓ 2016خالي سٕت  -

اٌّذْ اٌّغبسبٍت ٚاٌّذْ األٌّبٍٔت لبِج بٍذٌت لفصت بإػذاد 

ِششٚع ّٔٛرجً ٌفشص إٌفبٌبث إٌّضٌٍت ِٓ اٌّصذس ببٌّذٌٕت 

ٚحّج اٌّٛافمت ػٍٍٗ ِٓ طشف اٌٛوبٌت  (حِٛت اٌٛاد)اٌؼخٍمت 

 ٚبٍذٌت فشاٌبٛسؽ األٌّبٍٔت ٌٍخُ GIZاألٌّبٍٔت ٌٍخؼبْٚ اٌذًٌٚ 

 ٚ٘ٛ اَْ فً ِشحٍت إػذاد  ٚثٍمت لبػذة 2017إٔجبصٖ سٕت 

 .اٌبٍبٔبث اٌخبصت بٙزا اٌحً 

 مشروع المذيىة الؼتيقة: 
حُ اخخٍبس اٌّذٌٕت اٌؼخٍمت بّذٌٕت لفصت ٌخٕفٍز ٚحُ اٌششٚع فً إػذاد 

اٌذساسبث اٌخبصت ببٌّششٚع بخؼبْٚ ِغ جحّؼٍت صٍبٔت ِذٌٕت 

 .لفصت

حّج إحبٌت ِششٚع  إحفبلٍت  -

بٍٓ بٍذٌت لفصت ٚٔبٔسً 

  اٌى 2015اٌفشٔسٍت سٕت 

اإلداسة اٌؼبِت ٌٍؼاللبث 

اٌخبسجٍت ٚاٌخؼبْٚ  اٌذًٌٚ 

لصذ إحّبَ بمٍت اإلجشاءاث  

ٌُٚ ٌخُ إِضبء ِششٚع 

 االحفبلٍت إٌى حذ ٘زا اٌخبسٌخ 

حُ ابشاَ احفبلٍت حٛأِت بٍٓ بٍذٌت لفصت ٚٔظٍشحٙب اٌخشوٍت   -

selcukly  ٚحّحٛسث حٛي 2013 جٛاْ 06بخبسٌخ 

سبظ جسٛس اٌخٛاصً ٚحىشٌس ػاللبث اٌخؼبْٚ  حُ 

ػٍى إثش٘ب اٌمٍبَ بضٌبسة اٌى حشوٍب ٌٍبٍذٌت اٌّزوٛسة 

 2013 أوخٛبش 09 06ٚخالي اٌفخشة اٌّّخذة بٍٓ 

حّحٛسث حٛي سٍش اٌؼًّ اٌبٍذي ٚرٌه فً اٌؼذٌذ ِٓ 

اٌّجبالث خبصت ِٕٙب إٌظبفت ٚاٌؼٕبٌت ببٌبٍئت ٚإٌّشآث 

اٌشٌبضٍت ٚاالجخّبػٍت ٚػٍى إثش٘ب حّج صٌبسة ٚفذ 

 اٌى 04حشوً إٌى بٍذٌت لفصت خالي اٌفخشة اٌّّخذة ِٓ 

 ححٛسث ػٓ وثب ػٍى اٌّشبوً 2013 ٔٛفّبش 07

اٌّطشٚحت فً ٘زا اٌّجبي ٚحُ االحفبق ػٍى ِمخشح 

ِششٚع إلخٕبء ِؼذاث ٔظبفت ٌخغطٍت حبجٍبث بٍذٌت 

لفصت فً ٘زا اٌّجبي ِغ اٌؼٍُ أٔٗ ٌُ ٌخُ إٔجبص ٘زا 

 اٌّششٚع اٌّخفك ػٍٍٗ 

 


