
                                                                                              
  

 

 

 

 
  بيان صحفي صادر عن االتحاد األوروبي 

  2015 آذار 19
  
  

يون يورو لدعم الوصول واستخدام  مل3,6االتحاد األوروبي يوفر 
   األراضي والمياه في الضفة الغربية 

  
 مليون يورو لدعم 3,6مساھمة جديدة من االتحاد األوروبي بقيمة عن أعلن االتحاد األوروبي اليوم 

  مركز في قاعة اطالق المشروع الجديد حفلى جرو. إلى واستخدام المياه واألراضيالوصول 
 بيت لحم بحضور محافظ بيت لحم السيد جبرين بكري ووزير –يمان في الخضر برك سلفي  اتمؤتمرال

راتر، ممثل االتحاد األوروبي، وممثل اتحاد لجان العمل -الزراعة السيد شوقي العيسة والسيد جون غات
  . الزراعي السيد خالد الھدمي

  
 وزارة بين االتحاد االوروبي و شھرا نتيجة للتنسيق الوثيق 28وقد جاء ھذا المشروع الذي سيستمر لفترة 

.  2016- 2014تيجية القطاع الزراعي الزراعة ويتماشى مع األھداف اإلستراتيجية وخطة عمل إسترا
وتحديدا، يتماشي وينسجم ھذا التدخل مع الھدفين األول والثاني في اإلستراتيجية اللذان يھدفان إلى ضمان 

ومن ناحية أخرى، يستكمل ھذا المشروع . ارد الطبيعيةمرونة المزارعين وإدارة فعالة ومستدامة للمو
ويتطلع لتحقيق االنسجام والتناغم مع تدخل مشابه ومستمر حاليا وممول من قبل التعاونية الھولندية عبر 

  . مكتب ممثلية ھولندا
  

ين يھدف الستدامة العيش الكريم للمزارعين والمزارعات المحتاج" جذور" عليه اسم أطلقالمشروع الذي 
عملية الوصول إلى الموارد الزراعية المستدامة الذين يعيشون في المناطق المھمشة من خالل تحسين 

  ). األرض، المياه والمھارات البشرية(
  

تتضمن تطوير األراضي غير المستخدمة ألھداف زراعية " جذور"البنود التي تحتل األولوية في مشروع 
 تأھيل الطرق الزراعية وزيادة فرص الوصول ووفرة المياه، ودعم إدارة أفضل للمياه على وبناء وإعادة

في مجال الممارسات الفضلى في الزراعة، وصيانة األصول أساس الطلب، وبناء قدرات المستفيدين 
  . تمكين المرأة يعتبر من العناصر المشتركة في كافة نشاطات المشروع. الموفرة

  
 دونم لإلنتاج الزراعي 2,200مور أخرى، سيعمل المشروع على تطوير أكثر من وضمن أوتحديدا، 

.  خزان مياه األمطار100 متر مربع من الجدران االستنادية  وأكثر من 60,000وتربية المواشي، وبناء 
الوصول إلى األراضي  كم من الطرق من أجل تسھيل 70باإلضافة إلى ذلك، سيتم بناء وإعادة تأھيل  

سيتم دعم وتدريب المنظمات المجتمعية والتعاونيات وجمعيات المزارعين في إضافة إلى ذلك، . واقواألس
مختلف الجوانب الزراعية من ناحية اإلدارة المؤسسية والممارسات الزراعية وتسھيل الوصول إلى 

  . األسواق المحلية والدولية
  



إن الدعم من االتحاد األوروبي إلى : "شين خالل حفل التدراتر-ممثل االتحاد األوروبي جون غاتوقال 
يھدف في نھاية المطاف إلى بناء بيئة مواتية للقطاع الخاص من أجل العمل واالستثمار القطاع الزراعي 

وفي نفس الوقت، يؤمل من ھذا الدعم أن . وتوفير فرص عملفي اإلنتاج الزراعي بھدف توليد الدخل 
  ." التي تواجھھموزراعة أراضيھم في ظل الظروف الصعبةالفلسطينيين للبقاء المزارعين يساعد 

   
    

  : تصاللمزيد من التفاصيل، الرجاء اال
   الضفة الغربية وقطاع غزة واالونروا، مكتب ممثل االتحاد األوروبي
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