
Marj Sanour Watershed 

Palestine 

فلسطين -حوض مرج صانور   



 تقييم الهشاشة  مرج صانور

تقييم رؤية حول هشاشة النظام االجتماعي، البيئي : الهدف•

 حيث سيتم  صانوروالزراعي لحوض مرج 

تقييم مختلف الظروف الطبيعية والبشرية للحوض ومدى •

بالعوامل والتغيرات المناخية وذلك من خالل تحليل  تاثرها

المترتبة على التغيرات المناخية  واالثارالمسببات والمشاكل 

 .المعتمدة محليا للتكيف معها واالساليب

وضع السيناريوهات المختلفة وتحديد االستراتيجيات والخطط •

 الالزمة لتحقيق الرؤيا



Marj Sanour 
 مرج صانور

 يتبع و الغربية الضفة شمال في صانور مرج يقع•

 جنين لمحافظة اداريا

 يحاط مغلقا سطحيا مائيا حوضا صانور مرج يشكل•

 االتجاهات جميع من بالجبال

 تحتل ، 2كم 59 حوالي الكلية الحوض مساحة•

 بينما ، 2كم 16 حوالي (المرج بحيرة) السهلية االرض

 .المرتفعات و الجبال من تتشكل المتبقية المساحة

 المرج قرى لسكان مملوكة صانور مرج اراضي•

 30000 المنطقة سكان عدد يبلغ حين في ,السبعه

 .نسمه

 تشرين شهر بداية من المنطقة على تتساقط االمطار•

 االمطار معدل يتراوح حين في ايار، شهر لغاية و أول

 و ملم 1200 – 400 بين ما الحوض على المتساقطة

 .ملم 634 حوالي الى يصل سنوي بمعدل

 

 

 

 



Marj Sanour watershed; location and land use 

الموقع و استخدامات االراضي: حوض مرج صانور  



Stakeholder  

Analyses 
 تحليل المعنيين

 

Stakeholder Primary / Secondary Interest Role 

Farmers Primary Agricultural practices 
Implementing + 

Management 

Ministry of Agriculture Primary Following agricultural practices  
Policy, technology, fund, 

planning, implementing 

Weather Department Secondary Weather data source Information 

Environment Authority Primary 
Monitoring environmental 

issues 
Search + Evaluation 

Water Authority Primary 
Following water and sanitation 

sector 

Policy + Search + Fund + 

Technology +Evaluation  

Municipalities Primary Following people affairs 
Policy +Management + 

Fund +Evaluation 

Police Secondary 
Applying laws and conserving 

resources 
Policy (Monitoring) 

Governorate Primary 
Coordination between all 

parties in the watershed 
Policy 

Education Department Secondary Guidance and awareness pupils Guidance and awareness 

Joint Council for water 

and sanitation 
primary 

Manage water and sanitation 

issues 

Policy +Search +Fund 

+Technology +Evaluation 

+Application 

Women centre Primary Consumers and awareness Application 

Charitable Association Secondary 
Helping poor people, and 

awareness 
Application 

Watershed Association Primary Improve livelihood situation  

Policy +Search +Fund 

+Technology +Evaluation 

+Application 

Well owners Primary 
Managing and operating 

agricultural wells 
Application 

Health directorate Secondary Monitoring health issues Evaluation 

Local Governorate 

Directorate 
Primary 

Monitoring infrastructure, 

municipalities and village 

councils 

Fund + Management 

+Evaluation 



Stakeholder Analyses 

 االستنتاج..تحليل المعنيين



Problem tree of Marj Sanour 

 شجرة المشاكل لمرج صانور                                        



مسببات و اثار 

المخاطر الناتجة عن 

العوامل المناخية في 

 حوض مرج صانور



مسببات و اثار 

المخاطر الناتجة عن 

العوامل المناخية في 

 حوض مرج صانور



Adaptive 
capacity 
analysis 

تحليل القدرة 

 على التكيف



Adaptive 
capacity 
analysis 

تحليل القدرة 

 على التكيف



 
Vulnerability assessment of the watershed 

   صانورحوض مرج  لمنطفةتقييم الهشاشة 



 القطاعات االكثر هشاشة

 القطاع الزراعي•

 الثروة الحيوانية–

 قطاع المياه•

 المياه الزراعية–

 المياه المنزلية–

 قطاع البيئة والصحة العامة•

 قطاع التنوع الحيوي•

 القطاع االجتماعي االقتصادي•



 الرؤية االولية



Principal Factors Affecting the Vision 
 العوامل الرئيسية التي تؤثر على الرؤية

 

• Lack of development plan 

•  Lack of working staff interest 

• Weakness of monitoring 

• Shortage of infrastructure 

• Political situation 

• Weakness of community interest 

• Availability of fund 

• Climate change 

 



 التحتيةتصنيف أنشطة ومشاريع البنية . 1•

اقتراح العديد من األنشطة والمشاريع من قبل الفريق الفني للمشروع والمجتمع المحلي لتحسين تم •

 :ويمكن تصنيف هذه األنشطة على النحو التالي. المسقط المائي في مرج صانورمنطقة 

تركز هذه المشاريع بشكل رئيسي على جمع مياه األمطار ومياه الفيضان : الحصاد المائيمشاريع •

حيث سيتم إعادة استخدام المياه التي تم حصادها خالل فصل . وسدودوآباروخزانات في برك 

 أشهرالجفاف الشتاء في وقت الحق خالل 

تهدف هذه المشاريع إلى تحسين استخدام األراضي : استصالح وإعادة تأهيل األراضيمشاريع •

.  غير الصالحة لالستعمال أو المهملة إلى أراض أكثر إنتاجيةتحويل األراضي عن طريق 

التأهيل تساهم بشكل وفعال في زيادة نسبة نفاذية االستصال وإعادة باإلضافة إلى ذلك، عمليات 

 .التربة للمياه والحد من الجريان السطحي وانجراف التربة

 خالل عدة طرق مثلالجوفية من تحقيق إعادة تغذية المياه يمكن : تغذية المياه الجوفيةمشاريع •

 .  برك الترشيح أ و حقن اآلبار•

ان مصطلح تحريك المياه ال يعني نقل المياه من مكان إلى آخر داخل المسقط : عمليات نقل المياه•

المياه )المياه خارج المسقط المائي بواسطة األنابيب، الصناعة المائية يعني تحريك المائي ،بل 

 . القنوات المفتوحة/ أو ( الصالحة للشرب


