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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

 يدعم فلسطين في اإلدارة والممارسات المثلى للري  WESمشروع 

 

 2020ديسمبر    7أثينا،  

  

،  بهدف   الزراعي القطاع  إنتاجية  ن  وع  تحسي  إنشاء مناهج جديدة تتعلق  لدعم  ال  WESسيقدم مشر ي 
ن
الفلسطينية ف الغربية  لمنطقة 

ي خالل االجتماع االفتتاحي لهذا   الدكتور قال  و بالري.   وع دعم المياه والبيئة الممول من االتحاد األوروبر
سكولوس، رئيس فريق مشر

ن  نت، إن جلب موارد مائية غب  تقليدية للري قد يكون أحد الخيارات لتحسي    الري.  النشاط عبر اإلنبر
 

ا من المشاريــــع المتعلقة بمياه
ً
ي يدعم بالفعل عدد ، فإن االتحاد األوروبر ي ا لـ جواو أنسيلمو، مدير برنامج ممثلية االتحاد األوروبر

ً
  وفق

اء  ي  ، فإن ولذلك  ، حيث قال أن "الرصف الصحي المعالجة ويبحث باستمرار عن طرق لتحقيق معايب  الصفقة الخرصن االتحاد االوروبر
ي حرص عىلي

ي نذات الصلة األنشطة  تقوم بمواءمة  دعم المشاريــــع التر
  . "نظر فيها وتوسيع نطاق الحلول التر

عام  وقد   بدًءا من  المياه،  إدارة  ي 
فن مهمة  بالفعل خطوات  ن  إنشاء  ومن خالل    2014اتخذت فلسطي  الذي نص عىل  المياه  قانون 

ي سلطة المياه الفلسطينية )  ماجدة عالونة، مديرة إدارةتشعر  جمعيات مستخدمي المياه. لذلك  
ن  بالشور أل(  PWAجودة المياه فن

ن مختلف أصحاب المصلحة، بدًءا من وزارة الزراعة إىل سلطة المياه الفلسطينية ومختلف جمعيات   وع يركز عىل الجمع بي  هذا المشر
 . ن   مستخدمي المياه والمزارعي 

 
المائية شحيحة للغاية،   المياه الفلسطينية، أن "الموارد  ي سلطة 

المائية فن القائم بأعمال مدير عام إدارة الموارد  وأضاف عمر زايد، 
ي للمياه العادمة المعالجة بطريقة مستدامة ومتكاملة.   اتيحر وع عىل  و وبالتاىلي فإننا نهدف إىل االستخدام االسبر سيساعدنا هذا المشر

  غط عن موارد المياه المتاحة". التخلص من الض 

 
وع   نيكوال المادالينا، الذي يقود هذا النشاط لصالح   الدكتور وأكد   ن عىل إدارة الري داخل المزرعة  WES  مشر ، عىل أن "تدريب المدربي 

ا مهًما لهذا النشاط.  
ً
ا عىل متطلبات الري  و وتقييم أداء الري خارج المزرعة سيكون مكون

ً
وع أيض كز هذا المشر نظًرا لندرة المياه، سب 

  عىل مستوى المحاصيل وعىل تحديد أفضل جدول للتسليم لتحقيق العائد األمثل للمحصول". 

  

 

 
 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

 vandebunt@wes-med.euبام فان دي بونت، خبير رئيسي في االتصاالت وتدعيم شبكة العالقات      

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

المشروع  ا  وسوف يعالج هذ.  الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسطيهدف مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة  
الجزائر ومصر وإسرائيل  )مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  هو  مشروع دعم المياه والبيئة  و.  المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه

 (.  نان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس واألردن ولب

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

 . األوروبي

 


