
 

وخدمات الصرف الصحي  للحصول على اإلدارة المتكاملة للمياه بناء القدرات واإلصالح المؤسسي اسم المشروع 
 في المجتمعات الريفية

  : الممول 

 الوكالة النمساوية للتنمية

 
 شهرا 36:  المشروع مدة  (2009يونيو التغيير )طلب  2008: أغسطس  اية المشروعتاريخ بد مدة المشروع 

 ، طالب الدراسات العليامجالس الخدمات المشتركة، الجامعات المحلية مستهدفة الفئة ال
البحوث الفنية والتدريب وعمل ، الخدمات مجالسبرنامج شامل لمجموعة من  ضمنبناء القدرات  الهدف العام

 استنادا إلى نهج متكامل ومستدام ومشغلي أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي منفذيل
 وصف المشروع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( حصلت سلطة المياه على منحة من 2010-2008إطار برنامج خطة التنمية واإلصالح  )في 
قبل الحكومة النمساوية لتنفيذ مشروع بناء القدرات، ونظرًا لحجم التحديات التي يواجهها قطاع 

والثقافي بالنسبة إلعادة  ضعف الوعي البيئي واالجتماعيالصرف الصحي و التي تتلخص  في 
نقص الكفاءة اإلدارية والفنية وعدم توفر خدمات متعددة وبشكل  و استخدام المياه العادمة المعالجة

تنفيذ مشروع اإلدارة ب، فقد ارتأت سلطة المياه االستفادة من المنحة متكامل في المناطق الريفية
لذي سيستخدم في وضع إستراتيجية المتكاملة لقطاع الصرف الصحي في المناطق الريفية وا

اتباع نهج الصرف الصحي التي تقوم سلطة المياه بإعدادها، على ان يتم تنفيذ المشروع من خالل 
متكامل من حيث المشاركة المجتمعية وتدريب مجالس الخدمات المشتركة وتمويل رسائل ماجستير 

إلدارة المتكاملة لقطاع الصرف تغطي كافة الجوانب لمفهوم ا بالتعاون مع الجامعات المحلية
الصحي في المناطق الريفية، حيث ستكون هذه الدراسات هي الرافد األساسي إلعداد إستراتيجية 

كما ارتأت سلطة المياه بضرورة االستفادة من تلك المنحة  الصرف الصحي في المناطق الريفية.
صة الجامعات الفلسطينية التي تقوم لدعم وتوطيد العالقة ما بين سلطة المياه ومراكز األبحاث وخا

باإلشراف على مجموعة األبحاث منهم رسائل الماجستير، بحيث تقوم سلطة المياه بتغطية كافة 
 التكاليف المالية المترتبة على إعداد هذه األبحاث.

 

 نتائج المشروع 
 الريفية المجتمعات: توفير بيانات أساسية لتقييم إدارة مياه الصرف الصحي الحالية في 1النتيجة 

 الفلسطينية الصغيرة. 
للمياه  الصحي إعادة استخدام مياه الصرفالجدوى من فهم لعناصر االستدامة  : توفير2النتيجة 
 . المعالجة
: وضع نهج استراتيجي وكتيبات تشغيلية لخدمات الصرف الصحي المستدامة في 3النتيجة 

 الصغيرةلريفية المجتمعات ا


