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شهدت األراضي الفلسطينية ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية في غاية الصعوبة مـن حيـث   

االنقسام الجغرافي والسياسي وزيادة القيود واإلجراءات اإلسرائيلية في تعقيـد الحيـاة اليوميـة    

لى تأدية رسالتها بكافة اإلمكانيات التي لديها، الفلسطينية في مثل هذه الظروف عملت المؤسسة ع

فقد ركزت على بنائها الداخلي وإعادة هيكلية المؤسسة بحيث تخدم األهداف الرئيسـية وعملـت   

أيضا على االستجابة  لالحتياجات الطارئة لبعض التجمعات السكانية، لقـد التزمـت المؤسسـة    

نحياز للفئات المهمشة والعمـل علـى تطـوير    بإستراتيجيتها العامة من حيث محاربة الفقر واال

مصادر المياه بشكل مستدام والحفاظ على تميز المؤسسة في الخدمة التي تؤديهـا ومـن حيـث    

  . التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

حرصت المؤسسة على تفعيل القدرات البشرية لديها، واالستفادة منها إلى أقصى درجات الكفاءة 

  . المستوى الفني أو اإلداري سواء على

تنبهت المؤسسة إلى أهمية اإلدارة السليمة والشفافية في العمل داخل المؤسسة أو مـع الجمهـور   

  . 2008ولهذا فان التفاعل االيجابي بين مجلس اإلدارة والهيئة التنفيذية كان السمة المميزة لعام 

ملحة ال بد من تدعيمها واالسـتفادة  يرى مجلس اإلدارة في البعد الجماهيري للمؤسسة ضرورة 

  . من السمعة الطيبة في بناء قاعدة جماهيرية تساعد المؤسسة على أداء رسالتها وتحقيق أهدافها

وذلك من خالل تحقيق  2009إن مجلس اإلدارة يتطلع لتحقيق الخطة الطموحة للمؤسسة في عام 

بناء شبكة من العالقـات اإلقليميـة   مصادر دخل ذاتية، واالستمرار في أداء المؤسسة المتميز و

والدولية باإلضافة إلى الحفاظ على قيم ومفاهيم المجتمع المدني، كما أن مجلس اإلدارة يـرى أن  

قدرة المؤسسة في التواصل مع فرعها في غزة يشكل نموذجا للحفاظ على وحدة المؤسسات فـي  

  . ظل االنقسام الجغرافي والسياسي

ز دور المؤسسة في صنع السياسات المائية بالتعاون مع الشركاء من يرى مجلس اإلدارة في تعزي

 .الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني هدفا دائما تسعى المؤسسة لتحقيقه

A word from the Board 
 
Restriction of movement and access has continued during the year 2008 as 
well.  Such  restrictions  have  been  governed  by  the  wall,  tens  of  fixed 
checkpoints and many more mobile ones  in the West Bank and in the full 
closure and  isolation of Gaza Strip have affected the overall well being of 
the Palestinian People and stopped almost all developmental activities  in 
the Gaza Strip before the assault on December 2008 while the assault has 
resulted  in  the complete demolishing of  the  infrastructure and hundreds 
of houses and  left  thousands of  families homeless and  living under  very 
bad  conditions.  Adding  to  this  the  internal  division  of  Palestinian main 
political parties it worsened the situation even more. 

 

The aggression  together with  the complete  isolation and closure of Gaza 
strip  has  created  sever  humanitarian  crises.  The  Israeli  occupation 
prevented  any  material  needed  for  construction  or  repair  of  water 
infrastructure  from  entering  Gaza.  This  has  affected  the  work  of  all 
humanitarian and developmental agencies working in Gaza and led to the 
halt of many projects or to serious change  in the scope of the projects to 
co‐up with the new situation. 

Under these circumstances PHG focused on responding to emerging needs 
of the people in West Bank and Gaza and continued to deliver its mission. 
It maintained  its norms  in providing appropriate services for the marginal 
communities  and  those  in  need  for  such  service.  It  also  continued  to 
combat poverty and engage actively in the civil society work in the OPT. 

PHG  has  also  given  priority  to  its  internal  capacity  building  needs  and 
worked hard to revise  its structure to respond to the emerging situation. 
The board has played more active  role and worked side by side with  the 
executive committee to face these difficult conditions. 

The  board  highly  appreciates  the  good  reputation  that  PHG  has  gained 
over  the  years  and  encourages  the  executive  committee  to  keep  the 
distinguished services that PHG  is delivering and keep networking at  local 
and  international  levels with various actors to ensure good positioning of 
PHG and to create awareness on the Palestinian cause.  In the mean time 
looks forward for the implementation of the ambitious plan in 2009. 

George Odeh 

Chairman of the Board  

  كلمة مجلس اإلدارة
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  مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين
 

هي مؤسسة غير حكومية غير ربحيه مسجلة حسب قانون المنظمات والجمعيات األهلية رقم 

هذا وتجدر أالشارة .  QR-156-Aى السلطة  الوطنية الفلسطينية تحت رقم لد 2000لعام  1

  .1987الى أن ألمجموعة تأسست عام 

  

  :رسالة المجموعة
مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين  هي مؤسسة غير ربحيه تعمل للبقاء كمؤسسة بحثية 

لمحلي، الى حماية وتنموية قيادية في قطاع المياه كما وتسعى، وبالتعاون مع المجتمع ا

وتحقيق التوزيع العادل والمتساوي لخدمات المياه والصرف وتطوير مصادر المياه والبيئة 

المجتمع الفلسطيني وتحديدا المجتمع الريفي والفئات المهمشه  فئاتالصحي لكافة قطاعات و

ل عاملة في ذات المجا كما وتسعى الى اقامة عالقات وشراكات مع مؤسسات محلية ودوليه

كما وتسعى . مستدامة شاملة تنميةضمن مفهوم  وتحقيق األمن الغذائي" ألمياه حق"لتعزيز مبدأ 

من  الى تعزيز وبناء قدرات المجتمع المحلي خاصة النساء والفئات الفقيرة، وتمكينهم

وضمان تعزيز أألمن   المشاركة في صنع القرار لضمان تعزيز مفهوم الحكم الصالح 

 .ألغذائي

  

  ف أالستراتيجيهاألهدا
  العمل على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد خاصة في قطاع المياه )1

 العمل على تحقيق االدارة المستديمة لمصادر المياه والبيئة في فلسطين )2

العمل على تحقيق التوزيع العادل لمصادر المياه بشكل يتالءم والحقوق المائية  )3

 ات الفلسطينيةوتحسين ظروف خدمات المياه والصرف الصحي في التجمع

  في قضايا المياه والبيئة  هالحساسية تجاه النوع االجتماعي وتفعيل دور المرأ )4
 

Palestinian Hydrology Group (PHG)
 
PHG  is an NGO established  in 1987 and registered  in 2001  in accordance 
with  the  Palestinian  NGO  Law  number  1  of  the  year  2000  under 
registration number QR‐156‐A 

 
 
Mission Statement 
 

PHG is a nongovernment organization strives to remain the lead research 
and developmental organization in the water sector. It strives to develop 
the  capacity  of  water  and  sanitation  practitioners  and  to  protect  and 
develop local water and environmental resources as well as to ensure just 
allocation of water and sanitation services to all Palestinian Communities. 
PHG also strives to contribute in building a civil society and empowers the 
vulnerable  groups,  including  women,  to  participate  in  decision making 
and to promote the good water governance and the right to water as well 
as to improve food security for the Palestinian Communities. 
 
Strategic Objectives 
       

1. To promote the adaptation of good  local water governance  in the 
water sector in Palestine 

2. To  promote  the  right  based  approach  and  insure  equal  and  just 
allocation of water as well as  the provision of sanitation services 
to Palestinian communities 

3. To promote gender mainstreaming within the water sector 
4. To insure the sustainable management of water and environmental 

resources in Palestine. 
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 ملخص تنفيذي
كم من  14.7بئر لجمع مياه األمطار لألغراض المنزلية اضافة الى   510قامت المجموعة بتنفيذ 

" 6(كم من أنابيب الري  4.8برك إسمنتية و 10ر جوفية وانشاء ئب 12أنابيب الشرب واستصالح 

 4953موقع استفاد منها حوالي  35حديقة منزلية نفذت في  547باالضافة الى انشاء ") 8و

ولرفع كفاءة المستفيدين من المشاريع المنفذة، ولرفع كفاءة . عائلة 307إضافة الى . شخص

ساعة تدريبية في مواضيع إدارية ومالية وفنية مختلفة  1083أعضاء لجان المشاريع، فقد تم عقد 

.امرأة 1344شخص منها  2663قد نفذت من قبل المؤسسة استفاد منها   
 45شخص في  145220بلغ عدد المستفيدين من األنشطة المنفذة من قبل المجموعة حوالي وقد 

م عمل، ساهمت في يو 17895فرصة عمل مؤقتة وخلق  2777كما أن المشاريع قد وفرت . موقع

   .تحسين وتخفيف نسبة البطالة في المواقع المستهدفة

  

اضافة الى ذلك فقد ساهمت المشاريع المنفذة في حل جزء من المشاكل المائية في المواقع 

المستهدفة وساعدت في تحسين مستوى المعيشة كذلك، إال أن المشاريع هذه قد عانت كثيرا من 

ة على توريد معدات وأنابيب المياه سواء المستخدمة في الزراعة أو القيود اإلسرائيلية المفروض

  .للشرب، والتي تهدف الى إعاقة تنفيذ أية مشاريع مائية في المنطقة بهدف إعاقة التنمية

  

وفي النهاية فان المؤسسة بكافة هيئاتها وعامليها تتقدم بالشكر الجزيل للمؤسسات الممولة والشريكة 

اريع، وستعمل على بذل كل جهد مستطاع للمساعدة والتكامل في تنفيذ المشاريع في تنفيذ هذه المش

  .واألنشطة الى تساهم في التخفيف على مواطننا الفلسطيني والحفاظ على استدامة مصادرنا المائية
 

Executive Summary 
 
PHG has implemented 510 cisterns, extended 14.7 km length of 
pipelines, rehabilitated 12 groundwater well, constructed 8 cement 
ponds and extended 4.8 km length of irrigation pipes. Moreover, it 
constructed 547 home gardens in 35 locations for the benefit of 4953 
persons of which 2344 female. PHG also organized 1083 training hours 
for the benefit of 2663 beneficiaries of which 1344 female. 
 
The total beneficiary number from all PHG activities reached 145220 
beneficiaries in 45 locations. In addition, some 2777 job opportunities 
were created and 17895 work days have been secured in contribution 
to reduce poverty and improve income level. 
 
Moreover, the implemented projects have contributed to partially 
solve the water  problems as well as improve the living conditions in 
the target communities. However, the implementation has faced 
several Israeli restrictions on importing pipes, pumps and other 
materials which delayed and hindered the implementation as well as 
development substantially in the target areas. 
 
Finally PHG represented by all its bodies, constituents and employees 
extends their sincere thanks and appreciation for all the funding 
agencies and partners who contributed to the various programs of 
PHG without which such programs and results would not have been 
made possible. 
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  البيئة الخارجية

وذلك كونها منطقة سياسية ساخنة من جهة وكونها تعتبر منطقة رخوة تتأثر بشكل مباشر وسريع بالعوامل الدوليـة واإلقليميـة   تعتبر األراضي الفلسطينية من أكثر المناطق استجابة للبيئة الخارجية سلبا وإيجابا 

مواجهة الصعوبات والمتغيرات سواء على الصـعيد   ية علىلذاتالصعيد المحلي وبفعل حالة االنقسام الشديد واالستقطاب السلبي بين القوتين الكبيرتين في الساحة الفلسطينية أدى إلى انعدام القدرة ا والمحلية، فعلى

  . االجتماعي واالقتصادي أو على صعيد التماسك المجتمعي في مواجهة االحتالل وإجراءاته

إلحباط وازدياد العنف األسري واالجتماعي بالرغم مـن تحسـن   إلى تفشي حالة من ا% 55وارتفاع معدالت الفقر إلى أكثر من % 30فعلى المستوى االجتماعي أدى ارتفاع مستوى البطالة ليصل إلى ما نسبته 

قدس إلـى تراجـع المؤشـرات    وأدت حالة االنقسام ووجود كيانين منفصلين من الناحية الفيزيائية واإلدارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحالة قانونية ثالثة في ال. طفيف في حالة األمن عن األعوام السابقة

  . باإلضافة إلى تراجع الدخل القومي االجمالي بشكل ملحوظ 2008للفرد في عام / دوالر  900دوالر إلى أقل من  1200فضت معدالت دخل الفرد من االقتصادية فانخ

ولكن األهم من ذلك كله أن انعدام االستقرار السياسي والوصول إلى ، إلى المساعدة في التباطؤ االقتصادي ةوعلى جانب آخر شكلت الحواجز اإلسرائيلية والصعوبة في التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطيني

مما أدى إلى تراجع دور األحزاب والمؤسسات األهلية فـي الحيـاة    حالة احتقان سياسي داخلي وانسداد مع الجانب اإلسرائيلي شكل حالة من اإلحباط وتراجع المشاركة المجتمعية في العمل السياسي بشكل كبير

  . شكل مقلق جداالسياسية ب

أما على الصعيد الدولي فقد اقتصر على دفع . الفلسطيني من جهة أخرى ولعل التدخالت اإلقليمية والدولية في الشأن الفلسطيني شكل عبئا كبيرا على حالة الحوار الوطني من جهة وعلى فقدان دور القيادة للشأن

ت ريس للمانحين وكان الهدف هو المحافظة على هياكل السلطة فبغض النظر عن وظائفها وإعطاء قطاع األمن األهمية الكبرى على حسـاب  القطاعـا  رواتب السلطة واإليفاء بجزء قليل من التزامات مؤتمر با

  . االقتصادية واالجتماعية األخرى

نية بالرغم من أن ضعف السلطة وتراجع دور األحزاب خلق بيئة كان يمكـن لهـذه المؤسسـات أن    لقد أثرت البيئة على عمل المؤسسات األهلية بشكل كبير من حيث أنها لم تعد فاعل رئيس في الساحة الفلسطي

  . تلعب دورا نشطا في تعويض االنحسار السياسي واالقتصادي واالجتماعي

سلبا بالتغير الدراماتيكي والبنيوي لمؤسسات السلطة، وشكلت حالة االنقسام عامال سـلبيا   أما بالنسبة لتأثير هذه البيئة على المؤسسة وكونها لها عالقات مهنية مع عدد من الممولين ومؤسسات السلطة فقد تأثرت

  ) األكثر أهمية بالنسبة لمجال عمل المؤسسة( على عملها وأدائها بشكل متكامل حيث أصبح من الصعوبة التواصل المهني والكبير مع مشاكل قطاع غزة 

ن حجم التمويل لمشاريع البنية مع الفلسطيني تزايدت بشكل كبير بسبب الجفاف السلبي لمدة ثالثة أعوام متتالية وبسبب ترهل مؤسسات السلطة في ظل حالة االنقسام، كما أكما أن االحتياجات المائية والبيئة للمجت

  . ولية األجنبية التحتية تراجع بشكل كبير وتم التركيز على تخصيص األموال لمؤسسات األمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية الد

ودخول العبين جدد على مشاريع البنية التحتية  2008برز في عام لعل المنافسة من مؤسسات األمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية الدولية وحصولها على القسم األكبر من التمويل شكل التحدي الخارجي األ

 . أم تهميش المؤسسات الفلسطينية الرسمية وغير الحكومية على حد سواءيثير عالمة سؤال كبيرة هل هو الهدف المساهمة في التنمية 
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External Environment 
 
The main threat was seen to be the occupation and its impact on the lives and livelihoods of the Palestinian People and how this may impact the overall work 
of PHG. In addition to this threat, the funding strategies and mechanisms of some donors together with the increase in competition with international as well 
as  local agencies working  in  the  sector  in Palestine was  seen as  the other  threat. The  later mainly  represented  in how  such competition has created new 
cultures within the society and in some places it created people who completely depending on aid rather than they use aid as a mean to develop and produce 
and how this culture started to create barriers in front of local NGO’s who is working to enable the community to be productive. 
However, occupation remains the main threat. It created new facts on the ground where it increased the daily suffering of Palestinian People. Restriction of 
movement and access has been governed by the wall, tens of  fixed checkpoints and many more mobile ones  in the West Bank and  in the  full closure and 
isolation of Gaza Strip. This has affected the overall well being of the Palestinian People and stopped almost all developmental activities  in the Gaza Strip. It 
also transformed large percentage of people to aid dependent people in the time they were productive prior to such restrictions. Unemployment has increased 
to 30% while poverty reached more than 55%. In the mean time per capita income has dropped to below 900$ during the year 2008. 
The checkpoints and closure of roads and restrictions has transformed the villages and towns in the West Bank  into large jails or ghettos and caused serious 
damage to the economy and livelihood of the People. According to PCBS, the GDP has dropped by 14.9% compared to the situation in 1999. This has caused 
severe reduction in the per capita share of GDP; it reached 30% less than what it was in 1999.  
In the mean time the complete isolation and closure of Gaza strip coupled with the internal division among the main Palestinian political parties has created 
sever humanitarian crises. The Israeli occupation prevented any material needed for construction or repair of water infrastructure from entering Gaza. This has 
affected the work of all humanitarian and developmental agencies working in Gaza and led to the halt of many projects or to serious change in the scope of the 
projects to co‐up with the new situation. 
The continuous deterioration of economical and social situation of Palestinian people in Gaza Strip with combination of continuous border closing and the last 
assault on Gaza at the end of 2008 by the Israeli Forces, has seriously affected the humanitarian situation of the people as well as the main resources of water 
and food. The Israeli Occupation continued to target all the Palestinian  life resources (also the  life  itself ),the  infrastructure and main transport routes, main 
electricity power station, wastewater treatment plants and drinking Water systems. Fuel supply to Gaza has been severely restricted during the year 2008 as 
well. 
Furthermore, the same restrictions have affected the water and sanitation sector substantially. According to PHG statistics,  it  is warned that the number of 
communities that  lacks adequate water supply and sanitation services  in the West Bank and Gaza are  increasing. Many of them are obliged to  live with  less 
than 10  liters per capita per day.  In addition, the price of water delivered by tankers  increased substantially;  in some areas  it reached 30  ‐ 40 NIS/m3 as  in 
Eastern part of Hebron.  
 
This price increase accompanied with the loss of jobs and income reduction left many families very vulnerable. Many are not able to purchase required water 
quantities and many others are not able to pay for their water bills  in communities supplied by water networks. This has  increased the water debt of these 
communities. 
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 البيئة الداخلية 
وفي القطاع  يدور المؤسسة الوطني والتنمو لعل تراكم الخبرة لدى المؤسسة في التعامل مع المؤثرات الخارجية وقدرتها على تخفيف آثار التحديات ساهم إلى درجة كبيرة في عدم تراجع

السابقة هي اإلطار المنظم لعمل المؤسسة وقد بذلت جهودا من اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذيـة والفـروع   األهلي، فقد كانت الخطة اإلستراتيجية التي قادت المؤسسة خالل األعوام الثالث 

ـ   وكافة الموظفين لحماية المؤسسة من التأثيرات الخارجية التي سبق ذكرها، فقد عملت المؤسسة على تطوير هيكليتها لتتمكن من إدارة المشا ياب ريع على الصعيد الالمركـزي وهمـا انس

ل، كما عملت المؤسسة على بناء شراكات المعلومات بشكل تراكمي وسلس،  كما أن المؤسسة في محاولة االستجابة لحالة المنافسة حافظت على كادرها المهني ورفع مستواه بشكل متواص

دورها الفاعل في المجتمع المدني، ولعل هذا تم في ظل دور مجلـس إدارة فاعـل   جديدة وتمتين لشراكات السابقة مع المؤسسات الدولية والمهنية والمؤسسات المحلية وحرصت على أداء 

عي الميـاه  كما حرصت المؤسسة في العام السابق على تفعيل دورها في بيئة المجتمع المدني سواء من خالل شبكة المنظمات األهلية أو بلورة رؤيـة لقطـا   .ومتكامل مع اإلدارة التنفيذية

  . المحلية والحكوميةوالزراعة مع المؤسسات 

  . ظل الصعوبات الجمة التي تواجههاتعتبر العالقات المهنية والسليمة بين هياكل المؤسسة والفروع السياج الحامي لبقاء المؤسسة قادرة على أداء دورها وتحقيق أهدافها في 

سسات األهلية والدولية والحكومية ومؤسسات الحكم المحلي هو الدليل على عمق العالقـة بـين   لقد احتفلت المؤسسة في عيدها العشرين ولعل الحضور الجماهيري الكبير من ممثلي المؤ

  . يالمؤسسة والمجتمع مما عكس نفسه بشكل كبير وايجابي على البيئة الداخلية األمر الذي عزز ثقة الموظفين بمؤسستهم ودورهم الوطني والمهن

 
 
Internal Environment 

  
PHG  has  utilized  its  main  strength  point,  the  accumulated  experience  in  working  under  pressure  and  in  highly  changing  and  uncertain 
environments to continue delivering its mission in development at the national level. Furthermore, the strategic plan developed by PHG was the 
key driving  force  for  the organization  to overcome main weak points. The development of  responsive  structure  to  the emerging needs,  the 
active  involvement of  the Board  in  the work and policy  formulation of  the organization as well as  the  recruitment of  relevant key  staff and 
development of some strategies have contributed substantially to achieve the goals of the organization during the year 2008. 
 
Moreover, PHG has maintained its wealth of relation and reputation at local and international level to keep the organization at the lead of the 
sector in Palestine. It continued to play key role at the civil society level through the active participation in the local and international networks, 
especially PNGO and PENGON. It also maintained its full partnerships with the local communities and key governmental stakeholders especially 
the Palestinian Water Authority which lead to strengthen its position further. 
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 عالقة المؤسسة مع المؤسسات الرسمية
  

  مع االحتفاظ باختالف الرؤى واالجتهاد في قضايا معينة، ولهذا فان المؤسسة تشارك في كافة 

زارة الحكم المحلي، ووزارة التربية اللجان التنسيقية مع سلطة المياه، سلطة جودة البيئة، وو

  والتعليم، وزارة التخطيط،

سواء بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة ومن خالل شبكة المنظمات األهلية ولم يقتصر  

  مع المؤسسات الحكومية، 2008العمل في عام 

  :ة ومنهابل تم تنفيذ العديد من المشاريع ذات الطبيعة المساهمة في تحسين البنية التحتي 

  .استكمال تنفيذ مشروع مراقبة التلوث واالنتهاكات اإلسرائيلية مع سلطة المياه .1

 )مع سلطة المياه( مشروع إدارة مصادر المياه في منطقة حوض نهر األردن  .2
مشاريع تجديد وتطوير شبكات مياه وخزانات في العديد من القرى بالتعاون مع  .3

 سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي
ن البيئة واألوضاع الصحية من خالل التزود بالمياه ومحطات تنقية صغيرة تحسي .4

 مدرسة 12بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في أكثر من 
بئر جمع وبرك  145المساهمة في مشاريع استصالح األراضي وحفر أكثر من  .5

 زراعية بالتعاون وإشراف وزارة الزراعة الفلسطينية 
 

PHG relation with Key Stakeholders
  

PHG have good relations with the key governmental stakeholders, the 
Palestinian  Water  Authority  (PWA),  the  Environmental  Quality 
Authority (EQA), the Ministry of Agriculture (MoA), Ministries of  local 
governments  (MLG),  Education  (MoE)  and  Planning.  It  joins  several 
joint coordination committees with them and engages  in several  joint 
activities. 
 
In addition, PHG is one of leading NGO’s active in the civil society work 
through the Palestinian NGO network. It contributed to adopt number 
of advocacy  issues and  issued several press  statement  related  to  the 
external and internal environments and events. 
 
Finally  PHG  is  valuing  the  relation with  local  communities  and  also 
consider them as key players in all what PHG is doing.  
 
PHG has cooperated with almost all the key stakeholders during 2008 
to accomplish several of  its activities. Fr example,  it cooperated with 
the Palestinian Water Authority to accomplish the monitoring program 
and  together  with  MLG  accomplished  water  supply  development 
projects  and  small  community  sanitation  and  gray water  treatment 
projects 
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  دور المؤسسة في المجتمع المدني
  

  : تلعب المؤسسة دورا كبيرا في تدعيم المجتمع المدني وذلك من خالل

 تحسين صورته وأدائه في المجتمع المحلي  •

 وية الشراكة في بلورة مواقف المجتمع المدني في قضايا وطنية وتنم •

مراقبة التغيرات االجتماعية واالقتصادية بشكل خاص والبيئة الخارجية  •

 بشكل عام التي يعمل بها المجتمع الملحي

  :عملت المؤسسة على تحقيق اآلتي هذا االطار وفي  

شاركت المؤسسة بشكل فاعل في بلورة موقف المجتمع المدني من السياسات  •

 في قطاع الزراعة وقطاع المياه 

 ت المؤسسة في صياغة الموقف الفلسطيني من مشاريع التعاون اإلقليمي شارك •

ساهمت المؤسسة إلى حد كبير في بلورة الموقف التنموي من التمويل  •

المشروط واإلهدار الكبير في مصادر التمويل ودخول العبين ذو أهداف 

 سياسية إلى المجال التنموي

ة البيئية واللجنة الزراعية في والشبك ةشاركت من خالل شبكة المنظمات األهلي •

 . تدعيم عمل المؤسسات األهلية في الحملة ضد الجدار

وتشارك المؤسسة في اللجنة الوطنية لتخفيف آثار الفقر وهي عضو في ائتالف  •

 الحق في التعليم والحق في الصحة واالئتالف الوطني لمكافحة الفقر 

مع المدني في المؤتمرات والمنتديات أن المؤسسة تنشط بشكل كبير لتمثيل المجت  علما

في قضايا تنموية ووطنية مثل  ةالعالمية وذلك من أجل تقديم الرؤيا األهلية الفلسطيني

 .الجدار، الصراع على المياه، االستيطان والفقر والتغير المناخي وغيرها

PHG Role in Civil Society 
 
PHG  plays  an  important  role  in  promoting  the  role  of  civil  society 
through: 

• Improve the image and performance of the civil society  

• Formulate position papers regarding national issues 

• Monitor  social  and  economoc  changes  as  well  as  external 
environment that affects the local society 

In the light of this, PHG has accomplished the following: 
 

• Participated  in  formulating  civil  society position  in water  and 
agriculture sector 

• Participated  in  formulating  the  national  position  on  regional 
cooperation and  conditional funding  

• Supported the work of  wall campaign 

• Participates in the coalition against pverty and a member in the 
coalition of right to learn and right to health. 

• PHG also  represent  the  civil  society  in  the  international  foras 
and present the civil society views and positions regarding the 
national issues and the conflict. 
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 )2008(القيم التي استندت إليها المؤسسة في عام 
  

  : حكمت المؤسسة خالل عملها في السابق وفي العام الماضي القيم التالية

 الفقر هو أكثر أعداء التماسك المجتمعي وأحد انتهاكات حقوق اإلنسان  •

 األساسية لحقوق اإلنسان  المياه حق إنساني والحصول عليه من القواعد •

 التنمية بالمشاركة هي أقصر الطرق لتخفيف الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية  •

 التنمية المستدامة لمصادر المياه والبيئة حق األجيال الحاضرة والمستقبلية  •

التعاون اإلقليمي على قدم المساواة وبدون اإلضرار بحقـوق الشـعوب فـي تقريـر      •

 لى مصادرها البشرية واالقتصادية مصيرها والسيطرة ع

 تسييس التمويل ال يحقق التقارب بين الشعوب ويساهم في زعزعة االستقرار  •

 تنمية البيئة الداخلية وتنمية البيئة الخارجية عنصر مهم في إستراتيجية التخطيط •

 المجتمع الفلسطيني موحد جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا  •

 
 

Key Values
 
The key values that PHG has adopted during 2008 were as follow: 
 

• Poverty  is  the  major  enemy  of  social  cohesion  and 
violates human rights 

• Water  is  a  universal  human  right  and  it  should  be 
accessed by all 

• Civil  Society  and  stakeholder  Participation  in 
development  is  the  short way  to  achieve  social  justice 
and alleviate poverty.   

• Sustainable development of water  resources  is a key  to 
ensure  the  rights  of  current  and  future  generation  in 
these resources. 

• Politicizing  fund  will  never  achieve  dialogue  among 
civilization and may contribute to instability. 

• Palestinian Society  is unified geographically, socially and 
economically. 

• Cooperation  must  be  on  equal  footing  and  without 
jeopardizing the people’s right  in self determination and 
control of their resources.  
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  النشاطات
 ةستراتيجية والخطة التنفيذية والتغيرات التي عصفت باألراضي الفلسطينيفي ضوء الخطة اإل

فقد تم تنفيذ النشاطات التي تحقق األهداف الرئيسية والفرعية وتستجيب إلى حالة الطوارئ 

  : والجفاف التي جرت خالل العام السابق، ولهذا يمكن تقسيم النشاطات كاآلتي

  المشاريع : أوال

  المياه التقليدية مشاريع تطوير مصادر  .1

 مشاريع تطوير مصادر المياه غير التقليدية  .2

 مشاريع تحسين الظروف البيئية  .3

 مشاريع التنمية الريفية المتكاملة  .4

 المشاريع الرائدة والنموذجية  .5

  : التدريب ورفع الكفاءة وينقسم هذا النشاط إلى: ثانيا

  حلي تدريب المجالس القروية والبلدية وتدعيم كفاءة الحكم الم .1

 تدريب النساء  .2

 تدريب المهندسين والفنيين  .3

 تدريب أعضاء وكوادر المؤسسات القاعدية  .4

  : البحوث والدراسات العلمية ويمكن تقسيم هذه البحوث إلى: ثالثا

 بحوث مشتركة مع جامعات ومؤسسات دولية  .1

 بحوث مرتبطة بالسياسات العامة  .2

 بحوث طلبة الماجستير والدكتوراه  .3

  ة البيئية التوعي: رابعا

  اللوبي وتقديم االستشارة والمناصرة : خامسا

  تدعيم مفاهيم المجتمع المدني في قطاع المياه: سادسا

  المساهمة في القضايا التنموية والوطنية : سابعا 

  تدعيم الوجود الفلسطيني في المؤتمرات والندوات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية : ثامنا

  التشبيك : تاسعا

  التركيز والمحافظة على التميز : اشراع

  التقليل من آثار الفقر واستخدام المياه كوسيلة لتتخرج من الفقر: الحادي عشر

  مراقبة السياسات المائية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية : ثاني عشر

  األمن الغذائي : ثالث عشر

Major Activities  
 
PHG has managed to implement its planned activities in line with 
its strategy while it also succeeded in responding to the emergency 
situation and drought. The following are the major implemented 
activities: 

1. Projects: This includes water resources development, 
unconventional water sources development including 
wastewater treatment, integrated rural development and 
poverty alleviation projects. 

2.  Training and capacity building: This includes training of 
local councils, women, new graduate engineers and 
technicians as well as building the capacity of grassroots 
and small    organizations. 

3. 3. Research and Studies: This includes joint research with 
local and international universities and institutions on 
various water and its related issues including policy issues. 
Some research was done through supervising MSc and PhD 
students. 

4.  Awareness Rising 
5. Lobby and advocacy 
6.  Stakeholder involvement in water management 
7.  Participate in the national developmental activities 
8.  Participate in local and international conferences and 

meetings 
9. Networking 
10.  Food security 
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   تطوير مصادر المياه التقليدية .1

كما هو معروف أن األراضي الفلسطينية تعتبر من الدول األفقر من حيث المصادر المائية وهذا يأتي من 

افة إلى العامل المناخي ومعاناة الكثير من هذه المصادر محدودية المصادر وسيطرة إسرائيل عليها باإلض

  : من اإلهمال وعدم التطوير فترات طويلة، وقد تركزت مشاريع التطوير على 

( ساهمت في زيادة نسبة اإلنتاج حوالي ) بئرا   12(   استصالح  2008تم في عام  –اآلبار الجوفية  1.1

مزارع ومواطن حيث أن بعض هذه اآلبار يستغل )  7500    (وقد استفاد من هذه المشاريع حوالي %) 24

 للزراعة وبعضها للشرب 

  

الينابيع، تعتبر الينابيع من أهم المصادر لقطاعي الزراعة والشرب في العديد من المناطق الريفية  2.1

يلي وبشكل رئيسي في األغوار وركزت المؤسسة اهتمامها على هذا المصدر باعتبار أن التدخل اإلسرائ

    استفاد منها عينابي)  7( محدود، ولهذا عملت على استصالح 

 .مواطن ومزارع ) 8500(   

1. Conventional Water Resources Development

Palestine  is classified as a scarce country  in terms of water availability. Most of 
conventional water resources are in bad conditions due to the Israeli restrictions 
imposed  on  the  rehabilitation  of  these  resources.  The  main  water  sources 
developed during the year 2008 were: 
 
1.1 Groundwater Wells: PHG rehabilitated 12 wells  in the West Bank and Gaza 

whereby  the  production  of  wells  improved  by  24%  and  benefited  7500 
farmers and beneficiaries. 
 

1.2 Spring  Rehabilitation:  PHG  has  rehabilitated  7  springs  and  the  total 
beneficiaries were 8500 beneficiary.  
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 المشروع الرائد لدعم العائالت المحرومة والمهمشة والفقيرة 

  ساهمت المؤسسة من خالل ثالث مشاريع كبيرة في دعم العائالت الفقيرة سواء من خالل مشاريع دعم مباشرة

  هذه المشاريع  ، أو من خالل مشاريع زراعية ومائية تساهم في الحد من الفقر، وشملت)مواد، وآليات وتنمية المؤسسات القاعدية(  

  تم نشر ورقة علمية بهذا( خارج خط الفقر % 80عائلة بشكل مباشر، وأصبح أكثر من  1200موقفا استفاد منها ما يقارب  35

 من النساء% 65الخصوص وكان المستفيد األكبر بنسبة  
  

 

  تطوير مصادر المياه غير التقليدية . 2
 
 
 

تعتبر مشاريع الحصاد المائي من األولويات في إستراتيجية المنظمات : الحصاد المائي 1.2

غير الحكومية والحكومية وذلك لتكلفتها المنخفضة من جهة ولكونها مصدر مياه أمن لتوفير 

  : قد استطاعت المؤسسة انجاز اآلتيف. األمن الغذائي للتجمعات السكانية المهمشة والمحرومة

بركة )  12( بركة إسمنتية و )  15( برك ترابية وإسمنتية لقد أنجزت المؤسسة  •

متر )   1500(  مزارع ومواطن وتم توفير ما يقارب )  350(  ترابية استفاد منها 

 مكعب من المياه 

وبشراكة آبار جمع ألغراض الشرب والزراعة ، استطاعت المؤسسة بشكل منفرد  •

بئر جمع ألغراض )   510( مع مؤسسات أخرى والمجتمع المحلي االنتهاء من 

)   35( عائلة، في )   650(  ألغراض الزراعة استفاد منها )  70(  الشرب     

 . تجمع سكاني

تهدف هذه المشاريع إلى االستفادة من المياه : مشاريع المياه الرمادية والعادمة  2.2

ة كمصدر مياه جديد على مستوى االقتصاد المنزلي ولزيادة كمية المياه الرمادية والعام

المتاحة ألغراض غير منزلية عملت المؤسسة على تدعيم فكرة أن المياه العادمة 

والرمادية هي مصدر مياه جديد باإلضافة أنها تسهم إلى حد كبير في تحسين األوضاع 

التي تسببها الحفر االمتصاصية، وتم عمل  الصحية والبيئية وتقلل من المشاكل االجتماعية

  . 2008محطة منزلية خالل عام  46ما يقارب 
 

2. Non‐Conventional Water Resources 
Development 
 
2.1  Water  Harvesting  is  one  of  the  priorities  that  PHG  has  been 
promoting since its establishment. Such projects are relatively cheap and 
traditionally known and they secure sufficient and safe water quantities 
to the communities. PHG has  implemented number of water harvesting 
projects as follows: 
 

• Ponds  (plastic  and  cement):  PHG  has  implemented  15  cement 
and 12 plastic ponds benefiting350  families  and  collected 1500 
cubic meter of water. 

• Cisterns:  PHG has  constructed  510  cisterns  for drinking  and  70 
cistern  for agricultural purposes which benefited 650  families  in 
35 localities. 

2.2  Grey  Water  Treatment  and  Reuse:  PHG  has  promoted  the 
treatment technology of grey water  treatment  to help promote  the 
concept  of  grey  water  as  a  resource  and  to  help  improve  the 
environmental  and health  conditions of  the  rural  communities  and 
eliminate social and environmental problems cause by cesspits. PHG 
has managed  to  construct 46  treatment units  for  the benefit of 46 
families in the West Bank and Gaza.     
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  التنمية الريفية المتكاملة 
حرصت المؤسسة على العمل مع شركاء لتحقيق أقصى درجة من االستفادة من المشاريع 

  المقدمة، فالهدف الرئيسي من التنمية الريفية

المتكاملة هو تعزيز مبدأ الشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع من 

  يع المشتركةخالل العمل الميداني وتنفيذ المشار

  : وقد تضمن مشروع التنمية الريفية المتكاملة

 تطوير مصادر المياه المحلية وإعادة تأهيل الشبكات  •

 تطوير األراضي وزراعة المساحات المزروعة  •

 االقتصاد المنزلي وتعزيز استقاللية المرأة االقتصادية  •

 التدريب والتوعية الجماهيرية في قضايا المياه والبيئة  •

قدرات المجالس القروية اإلدارية والمالية وإكسابهم مهارات تنمية  •

  التخطيط المحلي 

بشكل )  عائلة   450(  استفاد منها أكثر من  )  ------ 70( وقد شملت هذه المشاريع  

  : مباشر وتضمنت المشاريع االنجازات العملية التالية

 طرق زراعية  •

 شبكات مياه  •

 تدريب  •

 استصالح أراضي  •

مرأة من خالل االقتصاد المنزلي والحدائق المنتجة تمكين ال •

Integrated Rural Development
 
The main objective from this activity is to foster the partnership with the local 
government and nongovernment institutions and build the capacity of grassroots 
organizations. The project includes: 

• Water resources development and water supply rehabilitation 

• Develop agricultural land and cultivate new one 

• Foster household economy and empower women to be more 
economically independent 

• Improve public awareness 

• Build the capacity of local councils. 

The project included more than 70 interventions and benefited 450 families. PHG 
is planning to expand this experience and develop the project further in the 
coming years. 



 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المشروع الرائد لدعم العائالت المحرومة والمهمشة 

 والفقيرة
ساهمت المؤسسة من خالل ثالث مشاريع كبيرة في دعم العائالت الفقيرة سواء 

  من خالل مشاريع دعم مباشرة

، أو من خالل مشاريع زراعية )مواد، وآليات وتنمية المؤسسات القاعدية(  

  هذه المشاريع ومائية تساهم في الحد من الفقر، وشملت 

عائلة بشكل مباشر، وأصبح أكثر من  1200موقفا استفاد منها ما يقارب  35

  تم نشر ورقة علمية بهذا( خارج خط الفقر % 80

 من النساء% 65الخصوص وكان المستفيد األكبر بنسبة  

  مشاريع إصالح البنية التحتية لوسائل التزود
مشروع للتزود وذلك من خالل بناء  24أكثر من  2008قدمت المؤسسة خالل عام 

خزانات مياه للتجمعات أو تجديد شبكات أو محطات ضخ، وقد استفاد من هذه 

مواطن في عدد من قرى شمال الضفة وجنوبها وفي  15000المشاريع أكثر من 

 . قطاع غزة

Deprived families Economic Empowerment 
Program 
 
PHG has supported the poor families directly through providing 
material or assets or through developing water related projects. 
PHG has implemented more than 468 interventions for the benefit 
of 468 families where 1700 male and 1700 female benefited. 
Moreover, 80% of these families graduated from poverty. 

Water Supply Projects 
 
PHG has implemented more 24 water supply rehabilitation and 
development projects including reservoirs, pumping stations and 
distribution pipelines. The total beneficiaries from these projects were 
nearly 15000 beneficiaries almost 50% are female. 
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 التوعية البيئية    
   

البنية  مشاريع التوعية المجتمعية في قضايا المياه والبيئة مع توازىتمن أولويات المؤسسة أن 

  : التحتية وقد شملت التوعية المحاور األساسية التالية

 توعية مجتمعية تشمل قضايا المحافظة على مصادر المياه والبيئة  •

 توعية تستهدف النساء الريفيات  •

المبيدات واألسمدة  توعية تستهدف المزارعين من حيث تطوير وسائل الري واستخدام •

 وتقنيات الحصاد المائي 

توعية بأهمية مصادر المياه كقضية سياسية شملت كافة قطاعات المجتمع وفي عام  •

 تم التركيز على طلبة الجامعات  2008

فرادا استفاد  2500موقعا شملت أكثر من  70وفي هذا الصدد عملت المؤسسة في أكثر من 

 نشرة توعية  20000اشر وتم توزيع ما يقارب من المحاضرات والتوعية بشكل مب

Environmental Awareness 
 
One of the top priorities of the Organization  is to twin  infrastructure and 
services  activities with water  and  environmental  awareness  that  include 
the following aspects: 
 

• Community awareness that includes issues related to conservation 
of water and environmental resources  

• Awareness activities targeting women in rural areas  
• Awareness activities targeting farmers covering topics that include 

irrigation methods, use of pesticides and  fertilizers and rainwater 
harvesting techniques.  

• Raising awareness  in terms of the  importance of water resources 
as a political  issue among the different sectors  in  the community 
mainly targeting undergraduate students in 2008.  

 
Under  this  framework  the  Organization  has  targeted  more  than  2500 
people  in  about  70  locations  as  direct  beneficiaries  from  awareness 
workshops  and  activities  in  addition  to  distributing  more  than  20000 
awareness pamphlets.  
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 مشاريع تستهدف تمكين النساء 
  

سسة ونشاطاتها تأخذ موضوع التميز االيجابي للمرأة بالرغم من أن جميع مشاريع المؤ

أسرة  40مشروع استفاد منها  25بعين االعتبار إال أنها قامت أيضا بتنفيذ أكثر من 

  . تقودها امرأة

  كما أن حمالت التوعية والتدريب كان موجها في كثير من األحيان لقطاع النساء 

ية كانت تهدف إلى تحسين قدرات المرأة إن مشاريع محاربة الفقر وتمكين المجالس القرو

اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وكانت هذه النشاطات تتم بالتنسيق مع مؤسسات نسوية 

  .محلية في معظم األحيان

Projects Designed to Empower Women
 
Keen on embedding positive gender issues in all its projects and activities the 
Organization  has  also  implemented  more  than  25  projects  targeting  40 
women  led  households.  Pointing  out  that  many  of  the  training  and 
awareness  campaigns  targeted  women.  Poverty  alleviation  and  village 
council capacity building projects implemented by the Organization aimed at 
improving the economical, political and social skills of women in cooperation 
with local women community based organizations.  
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  مشاريع خاصة بالقدس     
التـالي سـعت المؤسسـة إلـى القيـام بنشـاطات ضـمن        من حسـن حـظ المؤسسـة أنهـا مـن المؤسسـات الوطنيـة القليلـة التـي حافظـت علـى تواجـدها فـي القـدس وب              

ســة فــي اإلمكانيــات المتاحــة حيــث ركــزت علــى التوعيــة البيئيــة والعمــل مــع المؤسســات المحليــة فــي تقــديم الخــدمات للمجتمــع المحلــي، كمــا أن وجــود المؤس 

لشـرح معانـاة القـدس وحالـة الحصـار التـي تعيشـها، وفـي          القدس شـكل أهميـة خاصـة فـي التواصـل مـع المؤسسـات المقدسـية أو مـع الهيئـات والبعثـات الدوليـة            

ـ                  ة فـي المنطقـة   السنة األخيرة بـدأت المؤسسـة تنفيـذ مشـروع بالتعـاون مـع جمعيـة سـلوان والمجتمـع المحلـي لتـدعيم المؤسسـات الصـغيرة وتنفيـذ حملـة توعيـة بيئي

الحضـري والبيئـي فـي مدينـة القـدس فـي محاولـة لمواجهـة محـاوالت العـزل            طكما أن المؤسسة تشارك فـي اللجنـة الوطنيـة فـي مكتـب الـرئيس مـن أجـل التخطـي         

 . ومعرفة أهداف الخطط اإلسرائيلية
 
 
 
 
Projects in Jerusalem 
 
PHG is one of the few local organizations that was fortunate enough to have preserved its presence in Jerusalem. As a result the Organization sought 
the  implementation  of  a  number  of  activities  mainly  in  the  field  of  environmental  awareness  and  service  provision  in  cooperation  with  local 
organizations  within  very  tight  constraints  and  limited  resources.  The  Organization’s  presence  in  Jerusalem  has  been  especially  important  to 
strengthen  and maintain  links  and  relationships with  other  Jerusalemite  organizations  and  international  agencies  and  delegations  to  convey  the 
difficult circumstances that shadow over the City today mainly as a result of the siege. During the past year the Organization has been involved in the 
implementation  of  a  project  in  cooperation  with  Silwan  Society  and  the  local  community  to  support  the  small  organizations  and  organize  a 
environmental awareness campaign in the area. In addition the Organization is an active member in the National Committee in the Presidential Office 
to prepare urban and environmental plans in the City of Jerusalem as an attempt to combat isolation intentions and trace down any Israeli plans. 
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الدراسات والمؤتمرات العلمية        
  

من جهة والمشاركة الفاعلة في البحث  لقد شكل تواجد المؤسسة في المحافل العلمية المحلية واإلقليمية والدولية جزءا مهما من عمل المؤسسة وذلك بهدف صقل الخبرة الفلسطينية

عدد من المشاريع التي يشارك فيها أطرافا دولية ذات سمعة جيدة كالجامعات األوروبية واألمريكية، لقد حظيت  العلمي من جهة ثانية، باإلضافة إلى أن المؤسسة شريكا فاعال في

لى المستوى العلمي والموضوعي الدراسات التي نشرتها المؤسسة أو األوراق العلمية التي قدمت في المؤتمرات المحلية والدولية باحترام شديد من حيث حرص هذه األوراق ع

بالبحث العلمي وخاصة الذي له عالقة  ستخدام المناهج العلمية الحديثة، ولهذا فان المؤسسة حريصة على تدعيم نشاطاتها في مجال البحث العملي وذلك من خالل عمل وحدة مستقلة وا

" معات أمريكية وذلك للقيام ببحوث وتبادل زيارات ضمن مشروع تم توقيع اتفاقية شراكة مع جامعة القدس وستة جا 2008بصناعة السياسات والدراسات المستقبلية، وفي عام 

  "الهندسة العالمية

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studies and Scientific Conferences
 
 

The Organization’s participation in local, regional and international scientific events has formed an element in its work in order to develop 
the Palestinian experience on one hand and to guarantee active participation in scientific research activities on the other. The Organization 
is also an active partner  in a number of projects shared by other prestigious  international counterparts  that have excellent  reputations 
such as European and American universities. The research studies and scientific papers that have been  issued by the Organization have 
been met with  great  respect  in  terms of both  the prominent  scientific  and  subjective  content of  the  content  and  the use of modern 
scientific methods and techniques. For this, the Organization  is keen on strengthening  its activities  in the sector of scientific research by 
creating a designated department that also addresses  issues related to setting policies and planning.  In 2008, an agreement was signed 
between the Organization, Al Quds University and six other American universities for the implementation of joint research studies and the 
organization of exchange visits under the framework of the “Global Engineering”.  
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  البحث العلمي وتطوير الكادر البشري 
  

ـ    وم بكـل جهودهـا لتطـوير القطـاع الخـدماتي وتلبيـة احتياجـات المـواطنين فـي زيـادة كميـة الميـاه المتاحـة، إال أنهـا أعطـت                بالرغم مـن أن المؤسسـة تق

  : البحث العلمي وتطوير الكادر أهمية كبيرة وذلك من خالل

مهـارات مهنيـة جديـدة، فقـد     إرسال كادرهـا فـي دورات تدريبيـة لالحتكـاك مـع الخبـراء العـالميين ويـتم التركيـز علـى الكـادر الشـاب لكسـب               •

 . من كادر المؤسسة إلى أوروبا في دورات علمية متخصصة امتدت من أسبوع إلى شهرين 7تم إرسال 

 المشاركة في البحث العلمي مع جامعات دولية  •

       لتشـبيك مـع المؤسسـات    تقـوم المؤسسـة بالشـراكة مـع جامعـات دوليـة مرموقـة بمشـاريع بحـث مشـتركة ومـن هـذه المشـاريع تعزيـز الشـراكة وا                     

  ومن هذه المشاريع   واإلقليمية والدولية  المحلية   

  Surreyمع جامعة ) RO( تطوير فالتر التناضح العكسي  •

 مشروع إدارة مصادر المياه في حوض نهر األردن مع جامعات ألمانية وأردنية  •

  )يةمع جامعات ألمان( مشروع إدارة مصادر المياه والتغير المناخي  •

 

Scientific Research and Human Resources Development  
 
In addition to investing great efforts in the development of the services sector to meet the needs of marginalized locals the Organization has 
also given scientific research and human resources development considerable interest through: 

• Encouraging  the participation of young staff members  in  training courses  to develop experience and know‐how.  In 2008, 7 staff 
members were sent to different scientific training courses in Europe for periods extending from one week to 2 months. 

• Participation in scientific research with international universities. 
The Organization and in cooperation with international universities has implemented a number of joint research oriented projects including: 

- The “Development of Reverse Osmosis Filters” Project with Surrey University 
- The  “Water Resources Management  in  the  Jordan River Basin” Project  in  cooperation with  a number of Palestinian, 

Jordanian and German universities  
- The “Water Resources Management and Climate Change” Project in cooperation with a number of German universities  
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 تدعيم الشراكات المحلية والدولية     
  
المحلية واإلقليمية والدولية  تصاعدا في الشراكات 2008عام  منذ انطالقة المؤسسة قبل ربع قرن تقريبا وهي تؤمن  الشراكة المحلية واإلقليمية والدولية واستمرارا لسياستها في هذا المجال فقد شهد •

  . ية والدوليةسواء من أجل القيام بنشاطات مشتركة أو التحالف حول قضايا إقليمية ودولية أو من أجل أهداف بعيدة المدى للتأثير في السياسات اإلقليم

امت بعدد من النشاطات المشتركة باإلضافة إلى تبني قضايا وطنية مثل دعم الحملة ضد الجدار، وشبكة المنظمات البيئية وق ةعلى المستوى المحلي عززت المؤسسة دورها في شبكة المنظمات األهلي •

محاضرة حول الجدار، كما عززت المؤسسة الشراكة مع المؤسسات المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع وخاصة لجان العمل الزراعي  35والقيام بطباعة العديد من المنشورات وإعطاء أكثر من 

  . ومركز أبحاث األراضي واإلغاثة الزراعية ومعهد أريج وغيرها

ية، والمجلس العربي للمياه باإلضافة إلى نشاطها المتعدد مع على المستوى اإلقليمي انضمت المؤسسة إلى التحالف العربي لمراقبة تأثير التغير المناخي كما انضمت إلى الشبكة العربية للتنمية الريف •

  . األبحاث والجامعات العربيةالعديد من مراكز 

( د عززت المؤسسة تواجدها المهني في مشاريع مثل على المستوى الدولي فقد أصبح لدى المؤسسة شبكة من العالقات مع مؤسسات دولية غير حكومية وتحالفات علمية ومهنية حول قضايا معينة، فق •

 . مياه في منطقة حوض األردن ومشروع الهندسة العالمية مع ستة جامعات أمريكيةومشروع إدارة مصادر ال) إدارة مصادر المياه والتغير المناخي

  . أخرى لمنطقة أريحا برعاية بلدية باريس باإلضافة إلى العديد من الدراسات التطويرية لقطاع المياه مثل التخطيط الشامل لقطاع المياه والمجاري في طوباس، وطولكرم وهناك دراسة •

من المؤسسة أيضا تم إرسالهم للحصول على شهادة  3من الكادر لتتمة برامج تحصيلهم العلمي والحصول على الدكتوراه وهناك  2بة الماجستير والدكتوراه فقد تم إرسال وعلى صعيد تشجيع طل •

  . لسياسي واالقتصادي واالجتماعي لقطاع المياهطالب أجانب لتتمة أبحاثهم العلمية من خالل مشاريع المؤسسة ويتم التركيز على الجانب ا 5الماجستير باإلضافة إلى 

يضاهي ما يصدر وهذا عدد من األبحاث  2008ورقة علمية في مجالت دولية محكمة وفي كتب صدرت عن دور نشر دولية خالل العام  15وفي إطار النشر العلمي فقد نشر طاقم المؤسسة أكثر من  •

 .من جامعات محلية وعربية في نفس المجال
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Strengthening Local and International Partnerships
 
 
• From  the  start,  a  quarter  of  a  decade  ago,  the  Organization  has  believed  in  the  importance  of  local,  regional  and  international 

partnerships. As a continuation to its policy and in 2008 there was a boost in the number of local, regional and international partnership 
either  in  order  to  implement  joint  activities  or  to  form  alliances  related  to  regional  or  international  issues  or  to  achieve  long  term 
objectives in influence regional and international policies.  

• On the local level the Organization has enhanced its role in PNGO and PENGON through a number of joint activities in addition to adoption 
of national  issues  such as  supporting  the Stop  the Wall Campaign, printing  several publications, and organizing more  than 35  lectures 
about the Wall.  In addition the Organization has strengthened  its partnership with  local organizations through the  implementation of a 
number of projects such as UWAC, LCS, PARC and ARIJ. 

• On  the  regional  level  the Organization  has  joined  the  Arabic  Alliance  for monitoring  the  impact  of  climate  change,  the  Arabic  Rural 
Development Network  and  the  Arabic Water  Council  in  addition  to  its  numerous  activities with  several  research  centers  and  Arabic 
universities. 

•     On  the  international  level  the Organization now has a network of  relationships with  INGOs,  technical and scientific alliances  related  to 
specific  topics.  The  Organization  has  enhanced  its  professional  presence  through  a  number  of  projects  such  as  Water  Resources 
Management and Climate Change Project, Water Resources Management  in the  Jordan River Basin Project, and the Global Engineering 
Project in cooperation with six American universities.  

• In addition to a number of developmental studies  in the water sector such as the Water and Sanitation Masters of Tubas and Tulkarem 
other than studies for Jericho with support from the Municipality of Paris.  

• In terms of encouraging M.Sc. and Ph.D. students, 2 staff members have been sent abroad for the completion of their Ph.D. degrees and 3 
for their M.Sc. degree in addition hosting 5 international students for the completion of their studies that focus on the political and socio‐
economic perspectives of the water sector. 

• In  the  framework of  scientific publication  the staff members have  issued more  than 15 papers  in peer  reviewed  journals and  in books 
issued by international publishers in 2008 equivalent to papers published by  universities in the sector. 
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 المؤسسة في وسائل اإلعالم 
  

لومات للناس وفي إثارة مشاكل المياه أمام الرأي العام فقد حرصت المؤسسة على التعامل مع وسائل اإلعالم كونها أحد المؤثرات إيمانا من المؤسسة في أهمية اإلعالم في توصيل المع

  . الرئيسية في توجهات الرأي العام الفلسطيني والعالمي

  : ويأتي العمل في اإلعالم المحلي والدولي من خالل

صحفيا محليا وأجنبيا بمعلومات حول المياه ومشاكلها السياسية  44تم تزويد  2008ول مشاكل المياه حيث أنه في عام تزويد الصحفيين األجانب بمعلومات علمية ح •

 واالقتصادية واالجتماعية

األلماني وهيئة اإلذاعة قنوات دولية معروفة مثل العربية والجزيرة ودبي  وقنوات أجنبية مثل التلفزيون ( إجراء مقابالت تلفزيونية مصورة حيث استضافت المؤسسة  •

لقاءا وحديثا مع  35ثر من وممثلين عن المؤسسة في ندوات وحلقات تلفزيونية تتعلق بشأن المياه، باإلضافة إلى القنوات التلفزيونية واإلذاعات المحلية فقد جرى أك) البريطانية

 . وسائل اإلعالم المحلية

ر حرصت المؤسسة على اإلعالن عن نشاطاتها ومشاريعها وذلك لكي يتسنى للجمهور معرفة الخدمات التي تقدمها في محاولة لبناء عالقات شفافة ومصداقية مع الجمهو •

 . المؤسسة لالستفادة من التغذية الراجعة وانطباعات الجمهور حول عملها ونوعية الخدمة المقدمة

 
 
The Organization in the Media  
 
From the Organization’s belief in the importance and impact of the media and its effectiveness in conveying information to the public and 
tackling water related issues PHG was keen on continuous cooperation mainly featured through: 

• The provision of accurate water related information to more than 44 local and international journalists. 

• Filming  televised  interviews with well  known  Arabic  news  networks  such  as  Al  Arabiya,  Al  Jazeera  and  Dubai  in  addition  to 
international channels such as the German television and the British Agency.  In addition to delegating representatives  from the 
staff in workshops and televised episodes.  

• As  an  attempt  to  develop  transparent  and  honest  relations with  the  communities  the Organization was  sure  to  announce  its 
activities and projects in public.  
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  لصالح في إدارة قطاع المياه والتخفيف من النزاعات المجتمعية حول المياه تدعيم الحكم ا
  

تي إال بمأسسة العمل واالبتعاد عن االجتهاد وردود تعتبر اإلدارة السليمة لقطاع المياه أحد أعمدة اإلدارة المستدامة التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها غير أن الحكم السليم ال يأ

ي هذا المجال قامت ة، كما أن تأثيرات األجندات السياسية المحلية والدولية تلعب دورا كبيرا في إضعاف هياكل المؤسسات أو حرفها عن األهداف الرئيسية، وفالفعل السريع

  : المؤسسة بجهود لتدعيم فكرة اإلدارة السليمة ومحاربة مظاهر الفساد اإلداري وذلك من خالل

 " جمعيات إدارة المياه " سسات محلية ودولية في بناء المشاركة مع سلطة المياه ومؤ •

مؤسسة بالتعاون مع مركز المشاركة في حل النزاعات المجتمعية حول المياه، لقد قامت المؤسسة بدعم خبرتها في هذا المجال من خالل دورات شارك فيها ممثلين عن ال •

 . في كثير من دراسة الحاالت في إدارة الصراعات المجتمعية حول المياه إدارة النزاع وجامعة بيرمنجهام في بريطانيا، وشاركت المؤسسة

وقطاع الزراعة ويمثله وهي بصدد البدء بمشروع إلدارة النزاع حول نبع السلطان في مدينة أريحا حيث يوجد تنازع تاريخي وجدي بين  قطاع الشرب وتمثله البلدية 

 .كأحد المصادر الرئيسية لتطوير مدينة أريحا سياحياالمزارعين باإلضافة إلى النظر في هذا المصدر 

 

 
Strengthen Good Governance in the Management of the Sector and the Resolution of Internal 
Water Related Conflict  
 
Good water governance  is  considered one of  the most  important pillars  in  sustainable management  that all  societies  strive  to achieve. 
However, good governance can only be realized through institutionalization and avoiding presumptions and quick reactions, in addition to 
the  impact of different  local and  international political agendas  that  can play a huge  role  in weaken  the  structures on organizations or 
redirecting them away from their main objectives. Under this scope the Organization has invested efforts to strengthen the concept of good 
governance and combat corruption through: 

• Establishing water user associations in cooperation with PWA and other local and international organizations  

• Contributing in the resolution of water related conflict by organizing courses that include representatives from the Organization in 
cooperation with the Conflict Resolution Center and Birmingham University. The Organization has also participated in a number of 
conflict management case studies and is now preparing to launch a new project that aims at managing the conflict related to Ein al 
Sultan in Jericho City where there is a historical conflict between the drinking water sector represented by the Municipality and the 
agricultural sector represented by the farmers.  
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Lobbying and Advocacy for the Benefit of Water Issues 
 
Stemming from the Organization’s role of attracting attention to the impact of the Israeli policies on depriving Palestinians their basic 
rights, PHG has continuously invested efforts in uncovering these violations through: 

• The Organization’s testimony to the International Fact Finding Committee in August 2008. 

• Organizing lectures in more than 12 international conferences such as: 
1. The International Conference for Combating Desertification – Madrid, 2008 
2. Lectures in a number of European and American universities  
3. The Catholic University – Belgium  
4. Purdue University – France  
5. Amsterdam University 
6. Purdue University – United States of America 

The Organization has also hosted more than 35 international delegations from parliaments, religious groups, American and European 
students providing them with detailed information about the water sector and its political and socio‐economic perspectives and the 
water‐related dimensions of the peace process.   
The Organization also hosts EWASH which is a group of local and international NGOs and governmental counterparts working in the 
sector of water and environment that tackle the daily issues challenging Palestinians.  
The Organization is also a participant in the activities of the International Society for Environmental Protection, and has participated 
in regional and international conferences organized by the Friends of the Earth organization in which Palestine is now a member as a 
result of the Organization’s efforts. The Organization has also added to its long list of partners new allies such as the Municipality of 
Paris and a number of Spanish municipalities in addition to a number of international organizations.  
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 :م  2008أنشطة المعهد خالل عام 
 

المجالس القروية مجتمع المحلي والفنيين والمهندسين في قضايا لها عالقة بتطوير إدارة مصادر المياه المتكاملة، وفي نطاق خطته لخلق شراكات حقيقية مع ضمن رؤية المعهد ورسالته في خدمة ال

  : مهاوالممولين العاملين في مجال التدريب، وعلى أرضية التكامل مع نشاطات المؤسسة بشكل عام فقد تركز التدريب على عدة محاور أه

  . متدرب من الفنيين والعاملين في البلديات 82ساعة تدريبية استفاد منها حوالي ) 452( ويشمل هذا المحور العمل على صيانة شبكات المياه وإدارتها وتقليل الفاقد فقد تم انجاز  إدارة خدمات المياه: أوال

  . عة تدريب تركزت في صيانة اآلبار وتصميمها، وتقنيات الحصاد المائي وأبعادها االقتصادية واالجتماعيةسا 120، فقد تم انجاز حوالي إدارة مصادر المياه وصيانتها: ثانيا

متدرب من المناطق  24لي ساعة تدريب استفاد منها حوا 44فقد تنوعت النشاطات في هذا المجال من حيث السالمة المهنية والظروف البيئية ، إدارة استخدام المبيدات فقد تم تنفيذ  إدارة البيئة: ثالثا

  . الريفية واألقل حظا

دريب لقد تركز التدريب في هذا المجال على كافة فئات المزارعين من ذكور وإناث باإلضافة إلى المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، وتركز الت ،)الري ( رفع كفاءة استخدام المياه الزراعية : رابعا

  . متدربا 844ساعة تدريب استفاد منها ما يقارب  45 في الواقع الميداني وقد تم تنفيذ

  اقتصاديات المياه ونظام التعرفة : خامسا

 40من ساعة تدريب استفاد منها أكثر  60فذت المؤسسة ضمن رؤية المؤسسة في المساهمة في تدعيم نظام تعرفة يخدم الجمهور األكثر فقرا ويحافظ على ديمومة المصادر واستمرار خدمات المزودين ن

  . متدرب

، فقد تميزت المؤسسة في تقديم هذه الخدمة من حيث أنها أصبحت أحد أدوات التخطيط الشامل على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني دورات أولية ومتقدمة في نظام المعلومات الجغرافي: سادسا

 . متدرب من  كافة المحافظات 52ساعة تدريب استفاد منها  126ولهذا تم العام الماضي تنفيذ  وهي إحدى وسائل رفع كفاءة المهندسين في إدارة مصادر المياه والتخطيط لها
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The Water Training Institute’s Activities in 2008
 
As part of the Institute’s Mission and Vision designed to serve the local community, technicians and engineers and in light of its plan to create 
real partnerships with village councils and donors  involved  in the training sector and on the basis of compatibility with the Organization’s 
activities in general the training offered covered a number of aspects mainly including: 
First: Water services management: including water network maintenance and management to decrease losses, a total of 452 training hours 
were provided benefiting 82 technicians in different municipalities. 
Second: Water resources management and maintenance: 120 hours were organized covering topics that  included groundwater well design 
and maintenance and rainwater harvesting techniques and their socio‐economic dimensions.  
Third:  Environmental  management:  there  were  a  number  of  activities  organized  covering  this  topic  including  professional  safety  and 
environmental  conditions,  and  the use  and management of pesticides.  In  total 44  training hours were provided  targeting 24  trainees  in 
marginalized rural areas. 
Fourth:  Increase efficiency of agricultural water use  (irrigation): Farmers both male and  female were  the main  target group benefit  from 
these activities in addition to agronomists. These courses with a total of 45 training hours were mainly implemented in the field benefiting 
about 844 trainees.  
Fifth: Water economics and tariff systems: Within the Organization’s Vision of its contribution in designing a tariff system that suites the less 
fortunate  on  one  hand  and  protects  the  sustainability  of  the  resources  and  the  service  providers  on  the  other  60  training  hours were 
provided benefiting more that 40 trainees.  
Sixth: Introductory and advanced courses in GIS: the Organization has been distinguished for providing this service since GIS has now become 
a comprehensive planning tool on national, regional and  international  levels and  is a method  for the promotion of the efficiency of water 
resources planning and management. For this 126 training hours were provided throughout the previous year benefiting 52 trainees from all 
over the West Bank.  
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  2009المؤسسة نحو عام 
  

بالرغم من تعقيدات الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحالة الجفاف التي 

مرت بها األراضي الفلسطينية وتنامي معدالت الفقر والبطالة، وحالة اإلحباط التي 

النقسام والتشرذم وضعف الحراك السياسي فقد تعم الشعب الفلسطيني نتيجة حالة ا

  : 2009وضعت المؤسسة أمامها األهداف التالية لعام 

 االستمرارية في مشاريع التقليل من آثار البطالة والفقر •

 التركيز على التخفيف من آثار الجفاف  •

 بناء الهيكلية وتطويرها لالستجابة لتغيرات أولويات العمل •

 واإلقليمية والدولية تدعيم الشراكات المحلية  •

 إنشاء وحدة خاصة بالحكم السليم  •

االنطالق نحو الدراسات المائية والبيئية المستقبلية بمنهجية علمية جديدة من  •

 خالل تطوير مناهج البحث العلمي بالتنسيق مع مؤسسات دولية 

البدء بخطوات عملية نحو بدء مشاريع بيئية على شراكة القطاع الخاص  •

 غير الحكوميمع الحكومي و

 االستمرار في مشروع االنتهاكات اإلسرائيلية  •

The Organization Towards 2009
 
Despite  the  challenges  laid ahead by  the  complex political and  socio‐
economic conditions and  the  looming drought  in  the area  in addition 
the  multiplication  of  poverty  and  unemployment  rates  and  the 
depressing  environment  surrounding  Palestinians  as  a  result  of  the 
internal  conflict and  the absence of any optimistic  signs  for  resuming 
serious  negotiations  the  Organization  has  put  forward  the  following 
objectives for 2009:  

• Continue  implementing  projects  that  decrease  the  impact  of 
poverty and unemployment 

• Mitigate the impact of the drought 

• Review and develop the Organizational Structure in response to 
the developing priorities  

• Reinforce local, regional and international partnerships  

• Create a Governance department  

• Introducing  new  scientific  approaches  in  future  water  and 
environmental  studies  through  developing  scientific  research 
methods in cooperation with international organizations 

• Taking practical steps towards initiating environmental projects 
with the private and governmental partners  

• Continue the implementation of the WASH MP  
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  الخاتمة
يـة ضـعيفة مـن جهـة ولهـذا فـان       يبدو أن الحالة  الفلسـطينية ستشـهد تعقيـدا بشـكل كبيـر فـي العـام القـادم حيـث احتماليـة نجـاح الحـوار الـوطني وإنهـاء حالـة االنقسـام احتمال                

نشــاطات المؤسســة بــدون االســتجابة لتــأثيرات حكــومتي الضــفة وغــزة حيــث أن تجــاذب األجنــدات ســيؤثر بــالحكم علــى التحــدي الــذي ســيواجه المؤسســة هــو الحفــاظ علــى 

  .طبيعة عمل المؤسسات

ا سـيعطي  راجـع تـدريجي وهـذ   كما أن التحدي اآلخر هو تراجـع التمويـل الـدولي بسـبب األزمـة االقتصـادية التـي تمـر بهـا الـدول المانحـة، غيـر انـه مـن المتوقـع أن يكـون الت                

  .المؤسسة الوقت الكافي لتكييف ظروفها الذاتية

وانحســار  نتــزداد فيــه صــعوبة األوضــاع المائيــة والبيئيــة بســبب اإلجــراءات اإلســرائيلية فــي تقليــل حصــة الميــاه المخصصــة للفلســطينيي  2009مــن المتوقــع أن يكــون عــام 

لطـابع االغـاثي سـتكون هـي األبـرز ولهـذا فـان المؤسسـة ومـن خبرتهـا المتكاملـة والمتراكمـة سـتحاول              الكميات المتاحـة للزراعـة بسـبب الجفـاف ولهـذا فـان المشـاريع ذات ا       

  . التعامل مع هذه القضايا وفقا ألولوياتها

راتــه، والوضــع قضــية قنــاة البحــرين، الجــدار وتأثي" للتعريــف بقضــايا الميــاه علــى الصــعيد الــدولي والــوطني مثــل  2009ســتكرس المؤسســة جــزءا مــن نشــاطاتها فــي عــام 

  . ذا المجالالمائي، والمياه والمفاوضات، خصخصة قطاع المياه، لهذا ستقوم المؤسسة بسلسلة من المحاضرات تستضيف عدد من الخبراء وصناع القرار في ه

العامـة وخاصـة فـي القضـايا الوطنيـة وذلـك       ستستمر المؤسسة فـي نشـاطاتها مـن خـالل التعـاون مـع المؤسسـات األهليـة فـي مجـال تفعيـل دور المجتمـع المـدني فـي الحيـاة                

 .   من خالل بناء تحالفات مهنية ومع المؤسسات القاعدية وتعميق الصلة بالجمهور

 
End note 

 
It  is unfortunately anticipated  that  the Palestinian context will be  further complicated within  the coming year as  the chances  for  successful negotiations 
putting an end to the internal conflict are very slim placing the Organization in a position where it will have to preserve the implementation of its activities 
without being affected by  the agendas of  the governments  in both  the West Bank and Gaza. The Organization  is also expected  to be  challenged by  the 
decrease in international funding opportunities as a result of the difficult economical conditions pressing the donor states. However, the decline is expected 
to be gradual giving the Organization the chance to accommodate.  
In 2009 it is also foreseen that the Palestinian water and environmental status will be further complicated since Israelis are expected to tighten the grasp on 
resources  reducing  the water  supply  to Palestinians  in  addition  to  the decrease  in  available water quantities  for agricultural  activities  as  a  result of  the 
drought.  For  this, projects with a  relief nature will be  the most prominent. The Organization and based on  its broad experience will  tackle  these  issues 
according to their priority.  
The Organization will dedicate a portion of its activities in 2009 to raise awareness on water related issues on both local and international levels such as the 
Red‐Dead Sea Canal, the Wall and its impact, the water status, water and negotiations and privatization of the water sector. Thus the Organization will plan 
out a number of lectures that will include experts and decision makers in the field.  
The Organization will carry on with the  implementation of  its activities  in cooperation with other NGOs to activate the civil society especially on national 
issues through building professional alliances and strengthening relations with the public  
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ANNEXES 
 

 بعض قصص نجاح عمل
  نيين في شمال الضفةمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطي

  

  
  جنين، والعدادات الحجمية/ فاقد مياه الشرب في قرية الجلمة 

  
ضــمن مشــروع تحســين مســتوى المعيشــة فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزه، والمنفــذ مــن قبــل الهيــدرولوجيين وبالتعــاون مــع اإلغاثــة الزراعيــة، 

بتنفيـذ مشـروع اسـتبدال الوصـالت المنزليـة القديمـة فـي القريـة بـأخرى          مركز أبحـاث األراضـي، ولجـان العمـل الزراعـي، فقـد قامـت المجموعـة         

  . وصلة منزلية مع استخدام عدادات مياه حجمية 441، باستبدال 2007ومن خالل هذا المشروع قامت المؤسسة في نهاية عام . حديثة

  

مــن % 43ر، أن فاقـد الميــاه فـي القريـة كــان حـوالي     مـن الجـدير بالــذك  . قامـت المؤسسـة برصــد فاقـد الميــاه قبـل تنفيـذ المشــروع وبعـد التنفيــذ      

أمـا بعـد اسـتبدال الوصـالت المنزليـة واسـتخدام العـدادات الحجميـة، فقـد تـم رصـد الفاقـد وعلـى مـر عشـرة                . مجمل الميـاه المـزودة للمسـتهلكين   

  . يةكان ذلك بفضل العدادات الحجمية التي تعمل بدقة عال%. 6.5 – 2.5شهور، فكان الفاقد يتراوح من 

  .تقوم المؤسسة بنصح المجالس القروية والبلدية باستخدام العدادات التي تعمل على مبدأ الحجم ال السرعة، ألنها أكثر دقة

  

  

  

، وبعد أن قامـت بعمـل دراسـة مقارنـة مـا بـين عـدادات الميـاه التـي تعمـل علـى مبـدأ السـرعة والعـدادات التـي تعمـل علـى مبـدأ                   2004منذ عام 

نتائج التي تم التوصـل إليهـا بـان عـدادات الميـاه التـي تعمـل علـى مبـدأ الحجـم أكثـر حساسـية لقيـاس الميـاه المتدفقـة خاللهـا، وهـذا                  الحجم، وبعد ال

  .بدوره يقلل من حجم المياه غير المقاسة، وهذا بدوره يقلل كميات المياه المفقودة
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ومنـذ  . لس القرويـة والبلديـة لشـرح النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا        قامت المؤسسة بعقـد ورشـة عمـل دعـت إليهـا العديـد مـن المؤسسـات والمجـا         

  . للمساعدة في المواصفات الفنية PHGذلك التاريخ معظم المجالس القروية والبلدية تقوم باعتماد العدادات الحجمية وذلك بعد استشارة 

  :وكان لها اثر ايجابي بتقليل الفاقد ومن المجالس التي استشارت المؤسسة في هذا المجال واستخدمت العدادات الحجمية

جنـين، مخـيم جنـين    / نـابلس، قباطيـه   / قلقيليـة، بيـت ايبـا    / قلقيليـة، جيـوس   / قلقيليـة، عـزون   / جنـين، كفـر ثلـث    / جنـين، الزبابـدة   / دير غزالة 

  .بيت لحم/ جنين، الشواوره / نابلس، الجلمه / جنين، برقه / 

  

  

  
  التكاملية في المشاريع

ــام  ــي ع ــرة  2008ف ــائالت الفقي ــاعدة الع ــروع مس ــة وضــمن مش ــت المؤسس ــالل  )Deep(، قام ــن خ ــالمي، وم ــة اإلس ــك التنمي ــن بن ــل م ، وبتموي

UNDP4(، وذلــك مــن خــالل مســاعدتهم بمشــاريع مــدرة للــدخل )عائلــة 34(عــاطوف، مســلية، الجديــدة : ، اســتفاد مــن هــذا المشــروع فــي قــرى 

  ).مزرعة وأعالف+ رؤوس من الغنم 

ــة ا ــي قري ــدة ف ــروع  / لجدي ــن المش ــتفاد م ــين، اس ــداً  17جن ــدني ج ــائالت مت ــذه الع ــادي له ــة، إال أن الوضــع االقتص ــذا . عائل ــدة ه ــيم فائ ولتعظ

عــائالت تعــاني مــن نقــص  4بمســاعدة أفقــر  ACPPالمشــروع، وتحســين وضــع بعــض هــذه العــائالت، قامــت المجموعــة وبالتعــاون مــع مؤسســة 

ونتيجــة الزيــارات الميدانيــة لهــذه العــائالت تقــول أن هــذه . شــيكل لكــل عائلــة 13.000عدتهم بحــوالي الميــاه، بحفــر بئــر جمــع لكــل منهــا، ومســا

هـذه العـائالت، حيـث شـجعت هـذه       UNDPوقـد زارت  . المشاريع قـد سـاهمت كثيـراً فـي تحسـين مسـتوى المعيشـة والـدخل لـدى هـذه العـائالت           

  .لدى العائالت الفلسطينية المهمشةالمشاريع التكاملية التي تساهم في التخفيف من حدة الفقر 
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  آفاءة توربينات مياه اآلبار الجوفية

ــة       ــارات الفني ــاعدات واالستش ــديم المس ــة بتق ــت المؤسس ــة، قام ــناعات الوطني ــجيع الص ــطينيين بتش ــدرولوجيين الفلس ــة الهي ــة مجموع ــمن سياس ض

ــذه المضــخات  ــاءة ه ــين كف ــاه لتحس ــريم لمضــخات المي ــركة ش ــاءة . لش ــت كف ــث كان ــاوز حي ــريم ال يتج ــركة ش ــة %. 63مضــخات ش إال أن سياس

والسياســة التــي تشــجع الصــناعة الوطنيــة المنافســة والجيــدة، أجبــرت شــركة شــريم % 70المؤسســة بعــدم قبــول المضــخات ذات كفــاءة اقــل مــن 

  . على تحسين كفاءة مضخاتها إذا أرادت أن تتقدم لعطاءات المجموعة

يـدة، وبمسـاعدة المؤسسـة بفحـص هـذه التوربينـات ميـدانياً، وصـلت كفـاءة بعـض هـذه المضـخات الـى              ومن هنا قامـت الشـركة بشـراء قوالـب جد    

  .وهي تضاهي كفاءة المضخات األجنبية، وذات ديمومة اكبر وتناسب ظروف عمل اآلبار الزراعية المحلية بشكل أفضل% 72

  

  
  نابلس/ ابو مصطفى من فروش بيت دجن  -قصة عبد الكريم 

ن الوصــول الــى ميــاه الشــرب والزراعــة فــي شــمال أريحــا واألغــوار، المنفــذ مــن قبــل مجموعــة الهيــدرولوجيين، ومــن  ضــمن مشــروع تحســي

ــالل  ــطة  ACPPخ ــن األنش ــد م ــمل العدي ــذي ش ــباني، ال ــاون االس ــل التع ــه،  : وتموي ــروع ري الفارع ــة، استصــالح راس مش ــار جوفي استصــالح آب

  .آبار جوفية 4بركة ترابية إضافة الى استصالح  25بركة إسمنتية، وحوالي  36والي كم من األنابيب الزراعية، تنفيذ ح 6تنفيذ حوالي 

  

من خالل المشـروع المـذكور أعـاله، قامـت المؤسسـة بمسـاعدة المـزارع األسـتاذ عبـد الكـريم الـذي كانـت لديـه مشـكلة قبـل تنفيـذ المشـروع مـع                   

ه ميــاه مشــروع ري الفارعــه وعلــى حســاب المــزارعين اآلخــرين، معظــم مزارعــي منطقــة فــروش بيــت دجــن والجفتلــك، وذلــك بســبب اســتغالل 

وذلــك لوقوعــه فــي أعلــى منطقــة مشــروع ري الفارعــه، حيــث كــان يقــوم المــزارع بســقي أرضــه مــن خــالل إغــالق بعــض المحــابس لمشــروع 

مشــاكل مــع هــذا المــزارع أنابيــب ري الفارعــه، وهــذا بــدوره يقطــع الميــاه علــى المــزارعين اآلخــرين وفــي كثيــر مــن األحيــان، كانــت تحــدث 

  .وباقي المزارعين
  

  البرك اإلسمنتية في طمون وفروش بيت دجن
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، حتـى تـاريخ هـذا التقريـر، حيـث مـول جـزء مـن هـذه          2001لقد ساعدت بناء البـرك اإلسـمنتية التـي بـدأت المؤسسـة بتنفيـذها ابتـداء مـن عـام          

رية وفــروش بيــت دجــن، حيــث ســاعدت هــذه البــرك علــى ، فــي منــاطق طمــون والنصــاACDI & VOCAومــن خــالل  USDAالبــرك مــن 

لـم يكـن يصـنع بيـوت      2001بيـت بالسـتيكي علمـاً أن قبـل      400تحويل طمون مـن منطقـة غيـر زراعيـة الـى منطقـة زراعيـة تـزرع أكثـر مـن           

ــاه األمطــار واشــتراط المؤسســة و   ــاء بــرك إســمنتية لجمــع مي جــود بيــت بالســتيك بالســتيكية، لكــن بعــد مســاعدة العشــرات مــن المــزارعين ببن

إضـافة الـى   . للمستفيد، شـجع العشـرات بـل المئـات الحقـاً علـى استصـالح األراضـي وزراعتهـا وبعـد ذلـك تشـكيل الجمعيـات الزراعيـة التعاونيـة               

  . ذلك، إن نجاح المجموعة في هذه المنطقة قد شجع مؤسسات أخرى للدخول والعمل والبناء على ما بدأته المؤسسة

  

ــره،  ــن الجــدير ذك ــن  28أن حــوالي م ــراوح م ــة إســمنتية بحجــم يت ــة 3م400-180برك ــك المنطق ــي تل ــم إنشــاؤها ف ــد ت ــون اآلن . ، ق ــر طم وتعتب

  .والبيوت البالستيكية بها سلة غذائية ساهمت في تشغيل المئات من العائالت

وتسـتمر   2000بـدا العمـل بهـا قبـل      وكذلك الحال في فروش بيـت دجـن، حيـث شـجعت المؤسسـة بنـاء البـرك اإلسـمنتية فـي تلـك المنطقـة، والتـي            

  . مزارع 100بركة إسمنتية استفاد منها أكثر من  45حيث نفذت المؤسسة لتاريخه أكثر من . المؤسسة العمل حالياً بها

  

هذه البـرك قـد سـاعدت المـزارعين علـى اسـتغالل اقـل لحصصـهم المائيـة مـن مشـروع ري الفارعـه، وأدخلـت أسـاليب الـري الحديثـة ممـا قلـل                   

كـذلك سـاعدت علـى حـل العديـد مـن المشـاكل االجتماعيـة بـين المـزارعين التـي كانـت قائمـة قبـل تنفيـذ المشـروع،                 . ن كلفة اإلنتـاج الزراعـي  م

ــن      ــا م ــددة بتفريغه ــذه األرض مه ــة أن ه ــي األرض، خاص ــوث ف ــالحها والمك ــى األرض واستص ــوع ال ــزارعين للرج ــن الم ــرات م ــجعت العش ش

دائمـة فـي المنطقـة، وبزيـارة الـى المنطقـة والسـماع الـى األهـالي عـن اثـر هـذه المشـاريع يعطـي صـور                 كما ساهمت فـي خلـق فـرص   . السكان

  .حقيقية أوضح

  

  
  قصة المستفيد عزيز قاللوة
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، وبـنفس الوقـت الـذي كنـت اكتـب بهـا بعـض قصـص نجـاح المجموعـة، دخـل بعـض المسـتفيدين مـن قريـة الجديـدة السـاعة                  25/2/2009بتاريخ 

حيـث  . "، وذلك الستالم مستحقات بـدل المسـاعدة فـي حفـر آبـار جمـع ألغـراض الشـرب، وذلـك لعـدم وجـود شـبكة ميـاه فـي القريـة               الثامنة صباحاً

ــروع   ــول المش ــالم       Diputacionde Valladolidم ــل الس ــن اج ــاون م ــة التع ــالل جمعي ــن خ ــتفيدون   )". ACPP(وم ــبض المس ــدما ق وعن

الهيــدرولوجيين والمؤسســة االســبانية علــى مســاعدتهم لنــا  –ا فــي البدايــة نريــد شــكر المؤسســة مســتحقاتهم مــن الماليــة، اســتأذنوا ثالثــتهم، وقــالو

  . في حفر هذه اآلبار لحاجتنا الماسة لها

، قـال أريـد أن أفصـح    )سـبحان اهللا  – 1936مواليـد  (إال أن احدهم واسـمه عزيـز محمـد سـالم قاللـوه، وهـو شـيخ فـي أواخـر السـتينات مـن عمـره             

تفضـل مـا هـو؟؟؟ إذا كـان شـكوى أو أي شـيء آخـر ضـدنا، رجـاء ال تتـردد، فـنحن نسـتفيد مـن هـذه المالحظـات فـي عملنـا،                   عن شـيئاً، فقلـت  

  ...ويدل هذا األمر على حرصك على عملنا

  ما هو؟: فقلت. ال، ال ليست شكوى وإنما شيء أهم من ذلك: فقال

نصـف دونـم مـن األرض ال املـك غيـره، وذلـك مـن اجـل حفـر وتجهيـز            قبل مساعدتكم لـي بحفـر البئـر، ولحـاجتي، كنـت قـد قـررت بيـع        : فقال

بئر جمـع ميـاه األمطـار، إال أنكـم وبمسـاعدتكم لـي، مشـكورين جـداً، قـد حـافظتم علـي وعلـى ارضـي الوحيـدة، شـكراً لكـم مـرة أخـرى، بـدفع                    

  . كامل تكاليف البئر

  . المهم أن تكون مبسوط ومرتاح: هذا حق لك، وقد استفدت منه، وقلت ال أريد أن تشكرنا، هذا واجبنا، ولم ندفع شيئاً من جيوبنا،: فقلت

  .لنا لقاء في الجديدة إن شاء اهللا، ودعتهم وشعرت بغبطة ألننا فعالً نالمس حاجات الناس الحقيقية: فتبسم ثالثتهم وقالوا

  
 
 
 
  

اه الط  "  دادات المي روع ام فة الغرب    امش ي الض طينية ف ة الفلس ات الريفي ة للمجتمع اعدات      رئ ة للمس ية االوروبي ب المفوض ن مكت ول م ة و المم ي
  "مشروع تأهيل ينابيع و شبكات مياه في آل من عبوين، قطنة، بيت عنان، الخضر و نحاليين/ اإلنسانية 
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راء ا  ا لش طر ام ان يض ه آ ه فإن اه و علي بكة مي ة بش ر مخدوم ة غي ي منطق كن ف ة يس دة قطن ن بل واطن م ية م ي حوش ابر عل ليم ج يد س ن الس اه م لمي
ى     ل ال عر يص اه و بس ات المي الل تنك يقل 35خ طر        /ش ان يض ات او آ حاب التنك ل اص ن قب كنه م ان س ى مك ول ال عوبة الوص رًا لص اه نظ وب مي آ

  .للطلب من ابناءه للذهاب الى نبعة عين البلد لملئ المياه بغالونات المياه و من ثم العودة بها للبيت
  

ين ال     ة ع ل نبع روع تأهي ذ مش د تنفي عة       بع اه بس ع مي زان تجمي اء خ ة و انش ي قطن د ف زان       140بل اء خ ورة و انش خ و آل ة ض اء محط وب و انش آ
عة   اه بس ع للمي والي   125توزي د ح وب و تمدي ير   940آ ر مواس والي  " 2مت ب ح زود      57و ترآي ية الت يد حوس ان الس بح بامك ة اص لة منزلي وص

  .آوب/شيقل 4بالمياه من خالل خط التوزيع و بسعر 
  

ب ة  و حس داً             "قول ة اب ذه اللحظ هد ه م اش ا ل اء، ان دأت بالغن اه، و ب نبور المي ن ص دفق م دي تت ة بل اه نبع ي مي د رؤيت وة عن عرت بالنش ت   . ش ا آن ادة م ع
ق  أنفق     35انف د و اآلن س اه الواح وب المي ى آ يقل عل د   4ش اه الواح وب المي ى آ يقل عل رى    . ش رورية اخ ور ض ى ام وفير عل ذا الت اق ه أقوم بانف . س
ر   اذا ا كل آبي ية بش ائلتي المعيش روف ع ين ظ ن تحس أتمكن م ي اآلن س ا ه دفق آم اه بالت تمرت المي ن  .  س م ل ة ألنه عداء للغاي ي و اوالدي س زوجت

 ".يضطروا للذهاب الى النبعة لجلب المياه بعد اآلن
 الجانية –" ابو ايسر"نادر محمد اسعد 

 انشاء محطة معالجة مياه عادمة رمادية
  

رداء  ا ج ت ارض فرة.. آان جارها مص ة.. اش ا ميت يم .. ونباتاته ان يق ي آ ك الت اف، تل ا ج ر " وترابه و أيس غير" اب ه الص ا منزل ذي .. عليه وال
  ..آان يعيش فيه مع عشرة ابناء واربعة أخوة وأخوات وأب وآخرين

اريف المن          وق مص اريفها تف بحت مص ي أص حي الت رف الص اه الص ا مي و عليه عة، تطف دة واس احات ممت ت مس رىآان ان .. ازل األخ فك
ر " و أيس روف    " أب ك الظ ل تل ب لك ل مناس ن ح ث ع ى       .. يبح ه عل ه وتعاين ذا آل اهد ه طينيين لتش درولوجيين الفلس ة الهي ه مجموع لت الي ى أن وص إل

ج          ك االش ك االرض وتل اء تل تخدامها إلحي ا واس ادة معالجته ذه بإع حي ه رف الص اه الص ن مي تفيد م يجعله يس ا س ه بم رج ل ع وتخ ار أرض الواق
  .إنها محطة لتنقية المياه العادمة الرمادية.. وسيخفف من أعباء فاتورة الصرف الصحي التي أصبحت ال تطاق

ذها                    ى تنفي راف عل ا واالش و ببنائه رع ه ا تب ا بينم تند عليه ي سيس ات الت اء والمخطط ة للبن واد الالزم د الم م توري ة ت ابيع قليل ون أس ي غض وف
ين   ين المختص ن المهندس ه م ة      وع.بتوجي ام قليل ي إي ة ف ة ومتناهي ة فائق ة بدق ام المحط ع تق ر المتوق ى غي رة .. ل ل مباش دأ بالعم وم  .. وتب ن الي ا نح بينم

ر      ا آخ راه عالم ر لن و أيس زل اب زور من ا ن هر تقريب د الش بة   .. وبع ة خص رة، ترب ات مثم ة، نبات جار يانع رف   .. أش اريف الص ل مص ع الرج د اقتط لق
 جعل من االرض الجرداء ارضا خضراءللري، ومزروعات مختلفة، لي" انابيب"ر والصحي هذا الشهر ليشتري ترابا أحم
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