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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 

 دورات تدريبية للمدربين لجمعيات املزارعين التجريبية الفلسطينية حول اإلدارة واملمارسات املثلى للري  

 2022أكتوبر  7أثينا ، 

 " دورتين تدريبيتين للمدربين   (WES)  بالتعاون مع مشروع "دعم املياه والبيئة (PWA) نظمت سلطة املياه الفلسطينية 

(ToT)  وممارساتها. مع جمعيات املزارعين التجريبية واملجتمعات ذات الصلة حول اإلدارة املثلى للري 

تم تنفيذ التدريب في إطار أحد أنشطة الصرف الصحي الجارية في فلسطين والتي تهدف إلى تحسين إنتاجية وكفاءة مياه  

 (WUAs) الجمعيات التجريبية ملستخدمي املياه من  ين  توعلى مستوى املخطط )خارج املزرعة( في اثن  ،)في املزرعة(  فعلياالري  

 .ستخدم مياه الصرف الصحي املعالجةت ى خر ستخدم املياه العذبة وال ت؛ أحدهما 

على   وتأثيرها  وتوزيعها  املياه  وتخصيص  الجماعية  الري  شبكات  أداء  وتحليل  "إدارة  بعنوان  تدريبية  دورة  أول  عقد  تم 

 .في الردن 2022سبتمبر  29إلى  26اإلنتاجية" في الفترة من 

 .أيضا الردنب، 2022أكتوبر   6 إلى 2   الفترة من فيالري في املزرعة" أنظمة  "إدارة   تحت عنوان تم تنظيم الثانيةو 

النجاح في إدارة أنظمة الري    وعرض قصصلتعزيز التعلم    ،والزيارات امليدانيةالتدريبات  بين  خالل الدورات    الجمع  وقد تم

 .في ظل ظروف ندرة املياه  املستويين الفعلي واملخططعلى 

النشطة في هذا املجال   املياه الخرى ولتعزيز    لنشرأعد التدريب الكوادر الفنية  التوجيه واملشورة لجمعيات مستخدمي 

املتعلقة   املزرعة  إدارة  وجوانب  اإلنتاجية،  على  وتأثيرها  الجماعية  الري  وشبكات  الراض ي  بإدارة  يتعلق  فيما  قدراتها 

 .باستخدام مياه الصرف الصحي املعالجة

وتصميم وتشغيل أنظمة توزيع الري  ،  بإدارة الري على مفاهيم تخطيط  ذوي العالقة  ة الرئيسيينتعريف أصحاب املصلحتم  

بما في ذلك استخدام الري    ، وكذلك التقنيات املختلفة املستخدمة للتحكم في الري على قطعة الرض ،الجماعي املضغوط

 .الذكي

 بالتصميم والتحليل المثل لنظمة الري الجماعية املضغوطة، وكذلك برنامجالذي يسمح   COPAM تعلموا عن برنامج

AQUACROP (https://www.fao.org/aquacrop/en/)   ،  لألمم  والذي والزراعة  الغذية  منظمة  قبل  من  تطويره  تم 

وى قطعة الرض وما إلى  املتحدة )الفاو(، ويسمح بإدارة املياه بكفاءة في الري وتقدير الغالت ووضع جداول الري على مست 

 .ذلك



 

 
 
 
 
 

     

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 تويتر 

 

  WES رابط لصفحة مشروع دعم المياه والبيئة على موقع اللينكد إن

 

 YouTube WES   قناة مشروع دعم المياه والبيئة على 

 

 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.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
http://www.linkedin.com/company/wes-med-project
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

