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                           ( WES)   والبيئة   املياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 

 حول دعم الفلسطينيين للحصول على المياه العذبة بتكلفة أقل تشاورية عمل  ورشة 

 2023مارس  20أثينا ، 

زيادة   إلى  فلسطين  في  للمياه  التحتية  البنية  كفاية  وعدم  املياه  ندرة  املياهأدت  على  لجميع    يفوق   الطلب  املتاح  العرض 

عام   منذ  والبيئة2021االستخدامات.  املياه  "دعم  يواصل مشروع   ، (WES)   الفلسطينية املياه  لدعم سلطة  نشاط  تنفيذ   "

اإليرادات  توليد  تحسين  في  الصلة  ذوي  املصلحة  الخاص.    و  ،وأصحاب  للقطاع  بمصادر خارجية  االستعانة  من خالل  ذلك 

 .لي املساعدة في تحسين توفير خدمات املياه وقدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية وبالتا

في املياه  خبراء  فريق  عمل   WES نظم  وافتراضية(  مختلطة    تشاوريةورشة  بين حضورية  قاعة   2023آذار    16بتاريخ  )ما  في 

 :حيث قدموااجتماعات بلدية طولكرم في فلسطين ،  

تقييم السريعين لإلطار املؤسس ي والقانوني القائم الذي يحكم مشاركة القطاع الخاص في خدمات  الومخرجات   نتائج   .1

 .املياه في فلسطين

اإلجراءات املوص ى بها لتحسين الفواتير وممارسات التحصيل في املنطقة التجريبية لبلدية طولكرم ، واالستنتاجات   .2

كرت كخيار في هذه املرحلة لت Micro PSP املتعلقة بجدوى 
ُ
حسين اإلدارة املالية لخدمات املياه العامة في الدولة. كما ذ

 .املمارسات الجيدة على املستوى اإلقليمي / الدولي والتحسينات ذات الصلة في املمارسات القائمة

ناقش خبراء  ، أعاله  التقديمية  العروض  باإلضافة WES بعد  والتحصيل،  الفوترة  إجراءات  على  بها  املوص ى  إلى    التحسينات 

ا يمثلون سلطة املياه الفلسطينية ،    70، مع أكثر من   Micro PSP التحديات واملتطلبات الرئيسية للتنفيذ املحتمل لنهج
ً
مشارك

املنطقة التجريبية ومجلس تنظيم قطاع املياه ووفد االتحاد األوروبي   كونهاوزارة الشؤون املحلية. ووزارة املالية وبلدية طولكرم  

 .في فلسطين والقطاع الخاص 

مشاركة الشركات الخاصة املحلية في تنفيذ  تم التحقق من االستنتاجات والتوصيات وعرض التحديات الرئيسية التي تواجه  

 .خدمات املياه ، إلى جانب البرنامج املخطط لتنفيذ املهام املتبقية

نتيجة الحوار املثمر الذي تم إنشاؤه بين أصحاب املصلحة بشكل إيجابي على الطريق إلى األمام في تنفيذ   نعكسفي الواقع ، ست

والقطاع   في فلسطين  املياه  لتمكين قطاع  النشاط  في إطار هذا  إعدادها  التي سيتم  الوطنية  املقترحة واإلجراءات  التوصيات 

في خيارات   م   PSPالخاص  الحد  تركز على  التي  للمياه غير  الصغيرة  التجارية  الجوانب  إلى    الربحيةن  النهاية  في  ، مما سيؤدي 

 تحسين الوصول إلى مياه الشرب اآلمنة. 
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 للمزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال بـ: 

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

 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل: 

 

 WES  موقع مشروع دعم املياه والبيئة

 

 WES مشروع دعمدعم املياه والبيئة  -صفحة فيسبوك

 WES مشروع دعم املياه والبيئة –صفحة تويتر 

  WES رابط لصفحة مشروع دعم املياه والبيئة على موقع اللينكد إن

 YouTube WES  قناة مشروع دعم املياه والبيئة على 

 

 مشروع دعم املياه والبيئة 

  ر األبيض املتوسط. وسوف يعالج هذه املشروع املشاكل املتعلقة بمنع التلوث يهدف مشروع دعم املياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة املوارد املائية الشحيحة في منطقة حوض البح

 (.  مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطين وتونس هو وكفاءة استخدام املياه. مشروع دعم املياه والبيئة 

 إخالء املسؤولية  

 ع دعم املياه والبيئة ، ويتحمل مشرو هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت
ً
 ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي.  التياملسؤولية عن محتويات هذه النشرة  منفردا

 

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

