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سي ش أن  لاير أت ت س دا قدم إن شروعها ت ة م ياه إلدار م صورة ال تدامة ب س ي م س ف ون ي ت  ف

تدى ن ام م ية أي نم ت ية ال  األوروب

 

 
للمعدات الزراعية، نيو هوالند أغريكالتشر، مشاركتين بارزتين في طبعة هذا العام من منتدى المفوضية الشركة العالمية التابعة لها كانت الشركة و 

 األوروبية بشأن التنمية، وذلك بفضل مبادرة استدامة مهمة تم إطالقها في شمال أفريقيا 
 

 : 7102حزيران/يونيو،  9لندن، 
 

العالمية  ةشركال( و NYSE: CNHI / MI: CNHI) إنداستلاير أتش ناألوروبية شركتي سي أام التنمية شهدت جولة هذا العام من مؤتمر أي --
ذي  مستدامة للمياه لثالث سنوات الدارة اإلمشروع تقديم للمعدات الزراعية نيو هوالند أغريكالتشر، التابعة لها  تم إطالقه في تونس في العام    ال

، فإن منتدى أيام التنمية األوروبية يعتبر المنتدى األوروبي الرائد الذي 7112بروكسل ببلجيكا منذ العام . و تنظمه المفوضية األوروبية في 7102
 يركز على قضايا التنمية المستدامة والنمو.

ي إحدى أكثر المناطق وتعتبر مبادرة إدارة المياه جزءا من اتفاقية تعاون وقعت مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وتفيد محافظة قبلي، وه
نشاء حدائق خضروات لألسر، وتحسين النشاط صالح نظم جمع المياه التقليدية، وا   جفافا في البالد. وتشمل األهداف العديدة للمشروع بناء وا 

كامل، وهو مورد ذو قيمة الرعوي، وتطوير البساتين والمناطق الحرجية الجديدة. ويتمثل الهدف العام في ضمان اإلدارة المستدامة للمياه على نحو 
 .خاصة في منطقة معرضة لخطر التصحر

سنوي طوال مدة المشروع، الذي يمتد كتمويل ركي يدوالر أم 010111 بمبلغوشركة نيو هوالند أغريكالتشر إنداستلاير سي أن أتش تساهم كل من و 
ركي خصصته الحكومة التونسية ومبالغ أصغر تبرع بها رعاة آخرون. يدوالر أم 711،111مبلغ إضافة إلى ، 7102 العام إلى 7102 العام من

وفي الوقت نفسه، فإن المشاركة النشطة من جانب السكان المحليين هي جانب رئيسي من جوانب المبادرة، التي يقصد منها أن تفيد ليس فقط 
 .األساسية بل أيضا الخدمات التعليمية واالجتماعية والمجتمعيةالبنية هياكل 

 
 ةدانييال روبولو، مدير و أيام التنمية األوروبية حسن شورابي، المدير العام لوزارة الزراعة في تونس؛ منتدى التطورات في المشروع في أحدث قدم و 

  آالت اجخط إنتستلاير؛ والرس سكولداجر سورنسن، رئيس اإندسي أن أتش مبادرات التنمية المستدامة لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا في 
 أغريكالتشر.نيو في  الحصاد

صة   ةضيفال الحدث  تكما حضر  خا المبادرة. مل على تجميع سجل مصور لهذه تع ةمستقل ةومصور  ةصحفي يإليزابيتا التانزيو إيلي، وه  ال
ك  وتؤكد التأثير، التي تمت معاينتها في بروكسل، أهمية المشروع على السكان المحليين وتوثيق التغيرات اإليجابية التي  صورها عالية   ذال
 .تحدث

 
وقد تم تحقيق النتائج األولى من هذا المشروع بفضل التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وهو النهج الذي كان دائما في صلب 

، التي تشمل "المياه النظيفة والصرف "لتحويل عالمنا"أهداف األمم المتحدة من  02المستدامة، ويتماشى مع  إنداستلايرسي أن أتش استراتيجية 
حتى في المناطق األكثر جفافا من تونس، يمكن تحقيق هذه و ". لينالصحي" و "المدن والمجتمعات المستدامة" و "اإلنتاج واالستهالك المسؤو 

 ونيو هوالند أغريكالتشر. إنداستلاير سي أن أتش م الحاسم من األهداف وذلك بفضل الدع
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CNH Industrial N.V.  :رمزها في بورصة نيويورك(CNHI /MI: CNHI ،هي شركة رائدة عالميًا في قطاع السلع الرأسمالية، وهي تتمتع بخبرة صناعية واسعة )

وتمثل كل عالمة تجارية خاصة بالشركة قوة دولية كبرى في القطاع الصناعي الذي تتبعه:  .جميع أنحاء العالموتتميز بعدد كبير من المنتجات المنتشرة على نطاق واسع في 

Case IH وNew Holland Agriculture وSteyr للجرارات واآلالت الزراعية، وCase وNew Holland Construction لمعدات تقليب التربة، وIveco  للمركبات

الت للحافالت Heuliez Busو Iveco Busالتجارية، و حاف ية وال ياح س لمركبات مكافحة الحرائق،  Magirusلمركبات المحاجر والبناء، و Iveco Astra، و  ال

ويمكنك االطالع على مزيد من المعلومات على موقع الشركة:  .للمحركات وأجهزة نقل الحركة FPT Industrialللدفاع والحماية المدنية، و Iveco Defence Vehiclesو

www.cnhindustrial.com 

 

 subscribe-cnhindustrial-bit.ly/mediaلتلقي أحدث أنباء سي أن أتش الصناعية، يرجى االشتراك بإصدارات غرفة األخبار: 
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