
 في المنطقة الأورومتوسطية WEF-Capلمشروع  عاماستبيان 

 

ي تتألف من أكثر من ال-FEMISEتطلق 
خبثر  800جامعة ومركز أبحاث باألضافة الي أكثر من  100شبكة أورومتوسطية الت 

ي تخصصات السياسة واالقتصاد من جميع أنحاء المتوسط
كائها -ف  ي  استبيان عام يتناولوشر

 
تقييم أفضل الممارسات ف

ي منطقة المتوسط مجاالت المياه والطاقة والغذاء
 
ك القائم CAP-WEF) لتكرارها ف وع المشث  ي سياق المشر

(. وذلك ف 

ي إطار  الممول (WEF-NEXUS) "والطاقة والغذاءنقل التكنولوجيا ورسملة عالقة المياه  "علي 
ي ف  من االتحاد األوروب 

 . ENI CBC MEDبرنامج 
 

 : التيةا حيث يهدف هذا االستبيان الي تحقيق  ثالثة محاور

ي تم تنفيذها حت  اآلن  -١ 
وع الت   التحقق من صحة مخرجات المشر

ي تشكل  -٢
ي ستسهم ف 

ي عملية عرض النتائج المستندة علي األدلة الت 
مشاركة أصحاب المصلحة وصانعي السياسات ف 

 التوصيات

وع  -٣ ي فعاليات المشر
ي واإلقليمي وذلك للمشاركة ف 

بدء المناقشات بير  أصحاب المصلحة المعنيير  عل المستويير  الوطت 

 القادمة. 

 

الذلك اذا كنت مهتم بقضية  ي  او ت المناخيةالتغير
أحد أصحاب المصلحة المعنيير  بهذه القضية فأنت مدعو للمشاركة ف 

ي تحديد التحديات المناخية الرئيسية 
هذا األستبيان العام للتشاور. فباستكمالك لهذا األستبيان سوف تساعدنا مشاركاتك ف 

ي هذا األستبيان هي 
 . مشاركة تطوعية تماًما ومراعاة التوقعات والتوصيات. كما ننوه بان مشاركتك ف 

ي أثناء مرحلة تحليل البيانات لن ندلي بياناتك الخاصة بل ستنشر البيانات مجهولة المصدر 
 .وحفاظا علي الخصوصية ف 

وع وسيتم نشر تقرير -WEF)"  المياه والطاقة والغذاء نقل التكنولوجيا ورسملة عالقة "بالنتائج كجزء من مشر

CAP) وع وسيتم استخدامها وكجزء من ي  مخرجات المشر
كدليل إرشادي يسلط الضوء عل التحديات علي المستوى الوطت 

ي األستبيان الذين يقدمون الموافقة علي استخدام 
واألقليمي مع تقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات.فقط للمشاركير  ف 

ي هذا التقرير للحصول عل يمكن ت 1.1أسمائهم و منظماتهم من خالل اإلجابة عل السؤال رقم 
سليط الضوء عليهم ف 

ات لألدلة.   تفسثر

 دقيقة  25-20سيستغرق أستكمال األستبيان مدة حوالي من 

-متاح بلغتير  برجاء الضغط علي الرابط ذات الصلة بأختيارك  WEFNexusSurvey# يكون األستبيانس كما 

 لألستبيان للوصول QRcodesال رموز أحد التقاط ويمكنك

 

 

 

يةرابط   رابط اللغة العربية اللغة اإلنجلثر 

 

 

https://www.femise.org/en/
https://www.enicbcmed.eu/projects/wef-cap
https://bit.ly/41iF7nr
http://bit.ly/3xKFnOG


 

 . 2023مفتوًحا حتى الثالث من أبريل  WEFNexusSurvey#يكون االستبيان  سوف

 

ي السحب  دخولكتمنح موافقتك عل األستخدام الخاص بيانات شخصية بحيث سيتم  فأنكبإستكمالك االستبيان
تلقائًيا ف 

ي 
ي المنتدى االقتصادي العالمي النهائ 

 
وع  للفوز بمكافأة مدفوعة بالكامل حيث ستسافر للمشاركة ف ي WEF-CAPلمشر

 
ف

 . االردن

نامج علي  ستبيانإذا كان لديك أي أسئلة حول هذا األ  ي دحدوح مسؤل الث 
ي مع صوف 

وب  يد االكث  برجاء التواصل بالث 

<s.edmon@femise.org> ي الوصول إل االستبيان ، يرج  التواصل مع  أما
وإذا كان لديك أي مشكلة فنية أو صعوبة ف 

<  <s.aldahaby@femise.orgسالي الدهت  مسؤل التواصل علي

ي إلستكمال هذا االستبيان بشأن تقييم أفضل ممارسات  نود أن نشكرك مقدًما عل مشاركتك وأخذ 
 WEFالوقت الكاف 

Nexus  .ا ونتطلع إل تعاونك معنا
ً
ي منطقة البحر األبيض المتوسط. نأمل أن تجده مفيد

 لتكرارها ف 

 

 مالحظات

  .https://www.femise.orgبمعالجة وتحليل البيانات FEMISEستقوم •

عية تحليل البياناتت•  .عد موافقة الشخص المشارك هي من اسس شر
 لن يتم مشاركة البيانات الشخصية مع طرف ثالث. • 
ه وتوزيعه عل جمهور أوسع دون الكشف • هوية  عنتتم معالجة وتحليل البيانات وستكون جزًءا من تقرير عام سيتم نشر

أو مؤسساتهم(. ومع ذلك، ضمن الدراسة قد يسلط القائمير  علي الدراسة  أصحابها )لن يتم اإلشارة إل أحد المشاركير  
ي الكشف عن (لذلك إذا كان المشارك  .للداللة أو للتأكيد  الضوء عل بعض االستجابات المحددة

أو منظمته( ال يرغب ف 
ج  التأكد من وضع عالم ا، فثر

ً
 شية  مشاركتهم  تصبح  بهذا "ة "الاسمه علن

ة غثر محددة من الوقت. لمزيد من التفاصيل حول سياسة حماية البيانات ، يرج  اتباع هذا •
سيتم االحتفاظ ببياناتك لفث 

 .الرابط
ي الوصول ، والتصحيح ، والحذف ، والمعارضة ، عن طريق •

أرسال طلب موجه إل مسؤل يمكنك ممارسة حقوقك ف 
   مراقبة البيانات

ي إل 
وب   m.louis@femise.عن طريق إرسال بريد إلكث 

 

 

 

https://www.femise.org/
bit.ly/3kvoiW9

