
 

 
 
 
 
 

 المشروع ممول من  
 األوروبي االتحاد

 
 

 

LDK Consultants Global EEIG 
 

 

                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   -   إخبارية   نشرة 
 

 أقل بتكلفة العذبة المياه إلى لوصولفي ا  الفلسطينيينيدعم  (WES) والبيئة المياه دعم مشروع

   2021أكتوبر/تشرين أول   6أثينا، 

  في المائية الموارد المجتمعات فيما يتعلق بحصة الفرد من  أقل من واحدةوبكونها  المياه بندرة كبير بشكل الفلسطينية المجتمعات تتأثر

  بسبب واالفتقار للمكونات المادية الذي يتفاقم المالئمة التحتية قصور في البنيةالعدم كفاية وب  المائي اإلجهاد يرتبط. األوسط  الشرق 

  الطلب تجاوز  مع. للغاية صعب  سياسي مشهد ظل   في التكاليف تحمل على والقدرة  تهاوجودإلى المياه  الوصول إمكانيةتتعلق ب  قضايا

  بشكل الحيوي المورد هذا تقييمالعمل على  ما يستدعى ضرورة   االستخدامات، لجميع ةالمتاح المياهالعرض من الموارد المائية  على

 . المجتمع صالحخدمة و ل  فعال بشكل وحمايته صحيح

  المياه دعم الفلسطينية، قام مشروع السلطة طلب على وبناء   الشحيحة المائية الموارد إدارة تحسينتنصب األنظار والتركيز نحو  وفيما 

 تصميمللعمل على  المياه وخبراء لسلطاتموجها  ل ا  بتطوير نشاط فلسطين في  األوروبي قبل االتحاد الذي يتم تمويله من( WES)  والبيئة

 . الرسوم تحصيل معدالت و ألية لحتساب فواتير المياه لتحسين إجراءات 

 المياهدعم  ط برنامجالنش اإلفتتاحي  االجتماع خالل الفلسطينية، المياه سلطة في المياه جودة إدارة مدير  العونة،  ماجدة السيدة أكدتوقد 

التحصيل   معدالت تحسين أهمية على ،2021 أيلول/سبتمبر 27 في اإلنترنتتنظيمه عبر  تم الذي فلسطين،  ( فيWESة ) ئ بي الو

 .المياه مستخدمي لجميع (NRW) للدخل  المدرة غير معدالت المياه تقليل وبالتالي

  بشأن تفاؤله عن ،( WESفريق مشروع دعم المياه والبيئة )  رئيس (،Michael Scoullosسكولوس )  مايكل البروفيسور أعربكما 

  إلى أن الُمكون المادي  أشار، كما. الحاسمة القضية هذه في  الفلسطينية المياه ( وسلطةWESمشروع دعم المياه والبيئة )  بين التعاون

ا يرتبط المياه إلمدادات   ديون وخفض بكفاءة الرسوم تحصيل على المرافق  وقدرة باآللية المناسبة إلعداد الفواتير، وثيق ا  ارتباط ا أيض 

 . سليمة وإيجابية حلقة إلىقائمة ال المفرغة الحلقة وتحويل ذلك، إلى وما  الشبكات لصيانة الالزمة الموارد تأمين أجل من العمالء

 اآلن (، سيتمWESمشروع دعم المياه والبيئة )  في المياه خبراء قبل  من جمعها تم التي السليمة العلمية والمعلومات البيانات إلى استناد او

 تحسين والمعنيين في  المصلحة وأصحاب الفلسطينية المياه سلطة لمساعدة تشاركية بطريقة وتنفيذها اإلجراءات من مجموعة تطوير

  االستثمار خطط على إيجاب ا يؤثر أن المتوقع من الذي األجل طويل القدرة على التخطيط تحسين  هذا إلى سيؤدي. المائية الموارد إدارة

  مياه إلى إمكانية الوصول فيحسينات ضافة مزيدا  من الت إل المياه لقطاع الدوليين المانحين مجتمع من المالية الموارد  وتخصيص

 . اآلمنة الشرب

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 المشروع ممول من  
 األوروبي االتحاد

 
 

 

LDK Consultants Global EEIG 
 

 

 

 

 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

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

 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المياه والبيئة
 

 WES مشروع دعمدعم المياه والبيئة  -صفحة فيسبوك
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة -صفحة إنستجرام 
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة –صفحة تويتر 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البح  المائية الشحيحة في منطقة حوض  البيئة وتحسين إدارة الموارد  المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  ر األبيض المتوسط. وسوف يعالج هذه  يهدف مشروع دعم 
مي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر  مشروع إقليهو  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة  

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد   التي  النشرةمحتويات هذه المسؤولية عن  منفردا  مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 األوروبي. 

 

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.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://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://twitter.com/WesMed19

