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المتوسط األبيض البحر منطقة في العضوية النفايات وإدارة  الطعام هدر من الحد ، نفايات الطعام :العمل  ورشة عنوان  
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اوكتافي كوينتا  .1  (بريما)
ميريام رزقي   .2  (فاو)
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   دافيد:  الرئيسي الميسر

 (WE&B)    

   دافيد:  الرئيسي الميسر
 

 المشاريع : 
خوان كولون خوردا . 1

(MED4WASTE)   
    2 .(WES) ايرو االمباي 

      3.محمد وجيه    (بريما)
 4          اليساندرو ميراليا. 

(SCP-RAC) 
 5.   اليزابيتا سالفاتوري

(B-Blue) 

 (UfM) اليساندرا
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كونوا فكرة   جميع المشاركين

  ورشة هدف بشأنواضحة 

 أكثر , اصبحواالعمل

للجلسة واستعدادًا استرخاءً   

 
  الرؤية وتقديم تقديم االطار

 المشاركة لجلسة واإللهام

 النظم في العمل ولمجاالت

 الخضراء المتوسطية الغذائية

 والزرقاء 

  روأفكا أعمق مفهل نيرالمشاركيطوت

  الرئيسية المجاالت في للعمل جديدة

؛ الصلة ذات  
 بين محتملة جديدة اتصاالت إقامة
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 التدريب ونتائج ستنتاجاتا

. بوضوح مذكورة

حول   للمشاركين معلومات

التعاون زيادة  كيفية  

 

 


