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.
CLUESلحضرية نظرة عامة علي نهج القيادة المجتمعية للصرف الصحي البيئي فى المناطق ا



نهج القيادة المجتمعية للصرف الصحي البيئي 

CLUESفى المناطق الحضرية   

Eawag, the Water Supply & Sanitation Collaborative Council

(WSSCC) and UN-HABITAT”
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: وضع هذا المنهج باإلشتراك مع

”HCES“وكان النهج معروف سابقاً ب 2010خالل عام 

ة هو إعطاء الفرصة للجهات المعنية علي جميع المستويات وخاص: CLUESالهدف الرئيسي لنهج 

الصحي علي مستوي المنازل والمجتمعات للمشاركة في تخطيط وتنفيذ وتشغيل خدمات الصرف

.  البيئي المستدام



CLUESنهج

:نهج متعدد القطاعات

ويتمثل في إمدادات المياه 

والصرف الصحي والتصريف 

وإدراة المخلفات الصلبة

: نهج متعدد الجهات

ويتمثل في مشاركة جميع الجهات المعنية،

طيط األفراد والمجتمعات علي حد السواء في تخ

متكاملة وتنفيذ خدمات الصرف الصحي البيئي ال

.  في  المناطق الحضرية 

4

معالجة المياه الرمادية

توليد الطاقة من النفايات 

تصريف مياه األمطار 

المخلفات الصلبة

التسمـيـدإمداد المياه 

إدارة حمأة مياة المجاري

معالجة مياه الصرف 

الصرف الصحي الموقعي
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:إرشادات تتضمن مايلي CLUESيقدم لنا 

 CLUESوقد صدر 
كبديل للدليل 

HCESاإلرشادي 
2005الصادر عام  

100
صفحة

.دليل إرشادي تفصيلي يصلح لسياقات متعددة عند التخطيط-

.  تيةأدوات ونماذج تُستخدم في وضع المناهج وتقديم الخدمات اللوجس-

. كيفية تنظيم المشاركة المجتمعية ووضع تصور لها-

تحديد )المساعدة في وضع خطة للعمل وخطة للتشغيل والصيانة -

( التكاليف والمسئوليات علي المدي الطويل



CLUESالمبادئ األربعة األساسية ل 

حلول مستقاة من 
ةالبيئة المستهدف

التركيز علي السكان

ة  قابلية االستدام
البيئيًه 

إشراك العديد من

تشجيع الحفاظ علي الموارد 

لها استثمار المعرفة التي يمتك. وإعادة استخدامها أو تدويرها

. الخبراء وأفراد المجتمع
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إعطاء األهمية الكبري للحي السكني 

ل أوالمجتمع أثناء عملية التخطيط ــ وإكما

.  الخطة اإلستراتيجية علي مستوي المدن

االعتماد علي مفهوم 

، وحل المشكالت  "القطاعات" 

.  األقرب لسبب ظهور المشكلة

الجهات المعنية



:في قسمين هما CLUESيقع كتاب  

البيئة المواتية نهج الخطوات السبع
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إرشادات لكيفية وضع خطط تالئم المناطق الحضرية

ه تداخل المناطق شب
الحضرية

العشوائيات
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CLUESخطوات التخطيط وفق نهج 
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وضع المهام المتقاطعة & سبع خطوات للتخطيط 
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إشعال شرارة بدء عملية التخطيط المجتمعي 

التحفيز لبدء العملية وخلق الطلب: الخطوة األولي

. يةجذب انتباه المجتمع نحو قضايا  الصرف الصحي والنظافة الصح1.

. خلق الزخم وإنشاء أسس ثابته للمشاركة المجتمعية2.

.  عقد اللقاء المجتمعي األول واإلتفاق علي الخطوات األولي3.

ية تشكيل فريق عمل يكون هو الوسيط بين المجتمع والجهات المعن4.

. األخري

:  الجهات المعنية

. أفراد المجتمع

ية الجمعيات األهلية غير الحكوم

.  و منظمات المجتمع المحلي

.   قادة  المجتمع



التخطيط المبدئي وورش العمل التشاورية

إطالق عملية التخطيط : الخطوة الثانية

الوصول إلي أرضية تفاهم مشتركة حول 1.

ئي مدي تعقيد مشكالت الصرف الصحي البي

. في منطقة  التطور

جب تنظيم ورشة العمل االفتتاحية  والتي ي2.

تباه أن تتسم بالشمول والتنظيم وأن تجذب ان

.  العامة

م كتابة مسودة إتفاق، ورس: نتائج اإلجتماع3.

الخطوط العريضة للمشروع والوصول إلي 

بشكل إتفاق بشأن منهجية التخطيط والتنفيذ

.عام

:  الجهات المعنية

أفراد المجتمع والسلطات العامة



. وضع  تقييم تشاركي لمستوي الخدمات في الوقت الراهن

ع الراهنالتقييم التفصيلي للوض: الخطوة الثالثة

ئة في شرح الطبيعة الفيزيائية واإلقتصادية واإلجتماعية للبي1.

.  المنطقة  المقرر تطورها 

إشراك المجتمع والجهات المعنية األخري في عملية جمع 2.

.  المعلومات وتقييمها

تتضمن النتائج رسم خريطة توضح الجهات المعنية و جمع3.

مواتية البيانات األساسية االولية ، وعمل تقييم شامل للبيئة ال

ومستوي تقديم الخدمات في الوقت الحالي

لي أهم نتائج هذه الخطوة هو الحصول علي تقرير تفصي

. لتقييم الحالة في المنطقة المقرر تطويرها 

:الجهات المعنية

.  دئيًاقادة  المجتمع و السلطات العامة و الجهات المعنية التي تم تحديدها مب



وضع أكثر مشكالت المجتمع إلحاًحا في مقدمة األولويات

ترتيب األولويات والتحقق  منها: الخطوة الرابعة

.  قييمإطالع أفراد المجتمع علي نتائج الخطوة الثالثة ومراجعة نتائج الت1.

تنظيم ورش عمل للتأكد من صحة )ترتيب الخدمات حسب األولوية 2.

(.ترتيب هذه األولويات

:  الجهات المعنية

قائد العملية 

افراد المجتمع 



تحديد الخيارات المتاحة لتقديم الخدمات 

تحديد الخيارات المتاحة لتقديم الخدمات: الخطوة الخامسة

تحديد الخيارات المالئمة لتطبيق أنظمة -1

ير  الصرف الصحي البيئي في منطقة التطو

.  بناًءا علي منهج اختيار مدروس

تحديد  مدي الجدوي الفنية  و معرفة -2

.الظروف المؤسسية والمالية واإلجتماعية

اختيار نظام أو اثنين من أنظمة الصرف -3

الصحي البيئي لدراستهم بشكل مفصل، 

وتعاون المجتمع مع السلطات المحلية في 

.تحديد هذه األنظمة

:  الجهات المعنية

. مدير العملية و خبراء القطاع و الوكاالت العامة و المجتمع



إعداد خطة عمل واقعية وقابلة  للتنفيذ

وضع خطة عمل : الخطوة السادسة

-

اس وضع خطة عمل تالئم منطقة التطوير   تعتمد باالس1.

لي على  الخيارات التي تم تحديدها سابقًا ويسهل ع

. المجتمع والسلطات العامة والقطاع الخاص تنفيذها

أهم نتائج هذه المرحلة هو وضع خطة عمل محددة 2.

.  الوقت والتكلفة تخدم األهداف المرجوة 

يجب أن تتضمن كل خطة عمل خطة أخري إلدراة 3.

عمليتي التشغيل والصيانة  لضمان تطبيق نظام

.  الصرف الصحي بشكل صحيح

: الجهات المعنية

مجتمعمدير العملية والخبراء المحلييون و أخصائيو ال
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حلقة الوصل بين خطة العمل واإلستثمارات

تنفيذ خطة  العمل: الخطوة السابعة

(تنزانيا)دودوما  نيبال  ,  ناال  ( كوستاريكا)سان خوسيه 

ير تقسيم خطة العمل إلي برامج يتم تحويلها فيما بعد إلي عقود تبرم بهدف تطو1.

.  الخدمات

ير المجتمع والمنظمات غ)تكوين مجموعة من مختلف القطاعات تتولي مرحلة التنفيذ 2.

(. الحكومية والبلدية والقطاع الخاص

تنفيذ خطة إدارة التشغيل والصيانة كمرحلة نهائية 3.

:  الجهات المعنية

المقاولون ومقدموا الخدمات من القطاعين العام والخاص والخدمة الذاتية المجتمعية



ضع هذه المهام في إعتبارك 

المهام المتقاطعة والشاملة 

:  رفع الوعي و التواصل-1

دة وذلك ببناء وحدات تجريبية جي": واقعية"ساعد الجهات المعنية في الحصول علي تجربه 

.  تخدمين لهاوالقيام بجوالت لزيارة المناطق التي نفذت فيها نفس المشروعات سابقًا ومقابلة المس

:متابعة  العملية وتقييمها-2

. وعةالمتابعة  هي قياس مستوي التقدم والتأكد من استمرار عملية التخطيط حسب الخطة الموض

:  أال وهي. أسئلة3وتتضمن المراقبة في أبسط صورها تحليل الموقف عن طريق طرح 

أين نحن اآلن؟ -1

ماهي الخطوة المقبلة؟ -2

وماألدوات التي ستساعدنا علي تحقيق ذلك؟ -3

:  تطوير القدرات-3

حي ويتضمن ذلك صقل المهارات الشخصية والتقنية، كالبحث عن حلول مالئمة للصرف الص

ريق ويمكن تطوير هذه المهارات عن ط. البيئي والعمل      علي تنفيذها وفقًا للسياق المطروح

. تلقي التدريب وتبادل المعلومات وكذلك أثناء العمل علي المشروع



تعريف البيئة المواتية

المهام المتقاطعة والشاملة 
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:  من أبسط المعايير في البيئة المواتية وهي3قبل أن تبدأ، تأكد من توافر 

.  استعداد الحكومة المحلية لتقديم الدعم خالل عملية التخطيط-1

.  حضور شخصية بارزة محلية تظهر رغبتها وقدرتها علي قيادة عملية التخطيط-2

علي توافر المهارات والقدرات المطلوبة علي مستوي البلدية أو المؤسسات العامة وكذلك-3

(. الجمعيات األهلية الغير حكومية  ومنظمات المجتمع المحلي)المستوي المحلي 



CLUESمميزات 

CLUES في سطور.
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تالئم أي ثقافة محلية وأي   CLUESــ إن الخطوات واألدوات التي يطرحها منهج المرونة 

.  مستًو من القدرات

تحديد ــ  يشكل الطلب عاماًل أساسيًا عند وضع تصور للمشروع، إال أناالعتماد علي الطلب 

.  أولويات المجتمع وتلبية حاجاته يتم أثناء عملية التخطيط

ل كبير في ــ إن المجتمع يشارك بقوة في عملية صنع القرار ويتحكم بشكالمشاركة المجتمعية 

(.وقرارات التصميم )نتائج المشروع
إرشادات تساعد علي اختيار سبل إدارة  مياة الصرف الصحي    CLUESــ يقدم اختيار التقنية 

.  ومنشآت الصرف الصحي

فة علي المدي ــ تتضمن ظروف التشغيل والصيانة وتحديد التكلنتائج خطة التشغيل والصيانة 

.  الطويل

ل أهمية الحرص علي مراعاة ثقافة المجتمع واستخدام الوسائل المالئمة للتواصالتواصل ـ 

.  بين أفراد المجتمع وقادة المشروع والحكومة المحلية وضمان شفافية العمل



أسئلة تُطرح خالل الجلسة العامة 
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هل النهج منطقي بالنسبة لك؟  •

هل يمكن تطبيق هذه المنهجيه في منطقتك الحضرية ؟ •

هل تري أية نقاط ضعف بها؟ •

أو  إضافتها؟   CLUESهل تود تغيير أي خطوة من خطوات •

ما هي أكبر التحديات في نظرك وكيف يمكن مواجهتها؟ •


