
   وإعادة استخدامھا المياه العادمة المنزليةمعالجةمقترح مشروع 
عنوان 

  المشروع 
 المياه العادمة المنزلية لمعالجةالصغيرة العادمة استخدام وحدات معالجة المياه مقترح مشروع 

   في الريواستخدامھا
  

  شھرا30   الفترة الزمنية

الميزانية 
  التقديرية 

سيتم استخدام مع األخذ في االعتبار أن  $ 1,650,000ة المقدرة بنحو سوف يكون إجمالي الميزاني
 )االشتال الشجريةبما في ذلك الري بالتنقيط و(للمنزل الواحد العادة معالجة المياه لوحدة صغيرة 

  . بما في ذلك إدارة المشروع وتكاليف التدريب $ 3,300بتكلفة إجمالية تصل إلى 
  

أي بمعدل مساھمة تصل إلى ٪ من تكلفة إنشاء وحدة 20 بحواليدين المستفيوفي المقابل سيساھم 
 دوالر 264,000وبذلك سيصل مجمل مساھمة المستفيدين إلى .  دوالر أمريكي للبيت الواحد660

  . أمريكي
  

المؤسسات 
  الذات العالقة

 .حكوميةسلطة المياه الفلسطينية، السلطات المحلية، مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير ال

المناطق 
  المستھدفة

 خلة ، جناتا، زعترة، الذيبة جب، المنيا، تقوع،الشواورة: سوف يستھدف المشروع المناطق التالية
 ، ارطاس، مراح معال، واد النيص، مراح رباح، المعصرة، ام سلمونه، بيت تعمر، العبيدية،اللوز

 . بيت فجار، المنشيه، جورة الشمعة، وخلة الحداد،واد رحال
خريطة 

التجمعات 
  المستھدفة

 
الفئة 

المستھدفة في 
 المشروع

 . بصورة مباشرة)  شخص2,200( أسرة 400سوف يستھدف المشروع 



وصف 
  المشروع

يستخدم سكان المناطق المستھدفة الحفر االمتصاصية والقنوات المفتوحة للتخلص من المياه 
لجة في األودية والمناطق المفتوحة المجاورة، والتي يتم نضحھا وإلقاء مياھھا غير المعا. العادمة

إن االستخدام الحالي للحفر االمتصاصية أدى إلى . بدون أي مراعاة للنواحي الصحية والبيئة
مشاكل بيئية وصحية كثيرة، تتمثل بتلوث مياه الينابيع واآلبار الجوفية الموجودة في ھذه المناطق، 

 آبار جمع مياه األمطار، حيث تختلط مع المياه العادمة مما وأيضا تلوث المياه التي يتم تجميعھا في
  . يجعلھا غير صالحة للشرب، باإلضافة إلى انتشار الكثير من األوبئة واألمراض

  
ومن الجدير ذكره إن طبيعة توزيع وانتشار البيوت في ھذه المناطق تجعل الوضع غير مجد وغير 
عملي من الناحية االقتصادية إلنشاء شبكات صرف صحي وإنشاء محطات معالجة مركزية، ولھذا 
فان المحطات الصغيرة لمعالجة المياه العادمة على المستوى المنزلي، تستجيب بصورة أفضل 

  . جات والظروف السائدة في ھذه المناطقلالحتيا
أھداف 

  المشروع 
 حماية  الينابيع و آبار الجمع من التلوث بالمياه العادمة من حفر االمتصاص.  
 حماية األراضي الزراعية من التلوث الناتج عن المياه العادمة. 
 حماية البيئة والتقليل من المخاطر الصحية .  
 ة كمصدر بديل لمياه للرياستخدام المياه العادمة المعالج . 
 التخفيف من العبء المادي على المواطنين، والمتمثل بتكاليف نضح الحفر االمتصاصية. 
  ،زيادة الوعي البيئي حول إدارة المياه العادمة، إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة

  .جديدةالتقنيات الواستخدام 

النشاطات 
  الرئيسية

 جتمع المحلي إلطالع المواطنين على أھداف وأھمية المشروعتنظيم لقاءات مع الم. 
  رفع مستوى الوعي البيئي عند المواطنين حول موضوع المياه تنظيم لقاءات من اجل

  .العادمة، وأھمية معالجتھا، والمشاكل المتعلقة بھا
  رة  محطات صغيإلنشاءإعداد دراسة أولية لتحديد واختيار المستفيدين والمواقع المناسبة

  .لمعالجة المياه العادمة فيھا
 تطوير دليل تنفيذ المشروع و طرح العطاءات. 
  إنشاء محطات معالجة المياه العادمة مع شبكات الري. 
 تزويد المستفيدين  باشتال اشجار الفاكھة المناسبة.  
 تنفيذ زيارات لمتابعة المستفيدين. 
 متابعة وتقييم المشروع. 
 النتائجالنوإع التقارير النھائية إعداد .  

النتائج 
  المتوقعة

 2800 يمكنھم االستفادة من نظام معالجة المياه العادمة)  منزل400( شخص . 
  محطات تنقية  إنشاء تم فيھا المناطق التي والبيئية فيتحسين الظروف الصحية   
 تقليل تكلفة نضح حفرة االمتصاص. 
 المحافظة على البيئة. 
 مما يقلل الضغط على المياه الصالحة للشرباستخدام المياه المعالجة للزراعة . 
  ةيالصحالمخاطر انخفاض. 
  دونم 200زيادة المساحات الزراعية المروية  ب .  

  
 


