الدعم والتمويل لسوزانا
•من خالل مساهمة الرشكاء ويتمثل الدعم من خالل تخصيص
الوقت واملوارد البرشية ،واستضافة الجمعيات واالجتمعات والتكفل
مبصاريف السفر واملنشورات.

•تدعم مؤسسة ( )Bill & Melinda Gatesمنتدى سوزانا عرب
منحة مقدمة لرشيك سوزانا (معهد أبحاث البيئة السويدي ،وذلك
منذ عام  )2012وكذلك دعم تطوير ملف مخطط تدفق الفضالت
( )SFDعرب منحة مقدمة لرشيك سوزانا  GIZوذلك منذ عام .2014

Graphic by shutterstock

•كلفت وزارة التعاون اإلقتصادي والتنمية األملانية ( )BMZالجمعية
األملانية للتعاون الدويل ( )GIZبإدارة سوزانا منذ عام .2007

ما هو سوزانا ()SuSanA
•هو تحالف املياه و الرصف الصحي املستدام (سوزانا) .ويعترب شبكة
مفتوحة يكرس أعضائها جهودهم لتطوير أنظمة مستدامة للمياه
والرصف الصحي
•يهدف تحالف سوزانا إىل املساهمة يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة من خالل التأسيس ألنظمة خدمات رصف صحي آخذه
بعني اإلعتبار جميع جوانب التنمية املستدامة
•يضم التحالف أكرث من  9000عضو و 300منظمة رشيكة (لغاية
منتصف  .)2018وتتنوع املنظامت الرشيكة ما بني منظامت غري
حكومية ورشكات خاصة وهيئات متعددة األطراف وجهات حكومية
باإلضافة إىل مؤسسات بحثية

Photo by Georg Schaumberger/BORDA

للتواصل معنا
•تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكرتوينwww.susana.org :
•لالسئلة واإلقرتاحات يرجى مراسلة بريدنا اإللكرتوينinfo@susana.org :
•إشرتك مبجموعتنا عرب الفيسبوك وفليكر و تويرت
•النارش :سوزانا
•تصميمinfo@helenhofmann.de :

•يقوم أعضاء سوزانا بتطوير وتبادل اإلبتكارات :عىل سبيل املثال،
ساهمت سوزانا بانشاء منصة إلكرتونية ذات جودة مبتكرة للدراسات
املنشورة واملنتجات مثل (مخطط تددفق فضالت االنسان )SFD
وموجز أنظمة تكنولوجيا الرصف الصحي()Ewag, 2014

اإلنضامم للتحالف مجاين ومفتوح لكل من يهتم
مبوضوع املياه والرصف الصحي

زورونا عىل www.susana.org

مياه ورصف صحي مستدام
لحياة أفضل
www.susana.org

منتدى سوزانا

تحت مظلة سوزانا
احصل عىل معلومات حول ما يقوم به
اآلخرون ،وقدم نفسك إىل واحد من
أكرب املجتمعات يف مجال املياه والرصف
الصحي عن طريق:
Teaching the basics of sanitation in Iraq. Photo by Georg Schaumberger/BORDA

ما هو الرصف الصحي املستدام؟
تحمي وتعزز أنظمة الرصف الصحي صحة اإلنسان من
خالل توفري بيئة نظيفة تقيض عىل دورة انتشار األمراض.
عىل نظام الرصف الصحي املستدام أن:
•يعزز الصحة والنظافة بطريقة فعالة.
•يكون قابالً للتنفيذ ،مالياً واقتصادياً.
•يكون مقبوالً اجتامعياً ومالمئاً مؤسسياً.
•يستخدم التكنولوجيا املناسبة ،مع مراعاة اعتبارات التشغيل
والصيانة.
•يحمي البيئة واملوارد الطبيعية.

•ملفات التعريف برشكاء سوزانا
•قاعدة بيانات املشاريع
•بوابة الكرتونية ملخطط تدفق
الفضالت ()SFD
شاهد واستمتع مبلخص أعاملنا:
• صور الرصف الصحي عىل موقع
Flickr
•مقاطع الفيديو عرب قناتنا عىل
اليوتيوب
• وثائق املؤمترات
تعلم املزيد من خالل مختارات
ملنشورات ذات جودة عالية عىل :
• مكتبة الرصف الصحي املستدام

النشاط اإلقليمي:
• ملف سوزانا يف الهند وغرب
آسيا وشامل افريقيا
العمل املشرتك:
• فريق عمل Wiki
تبادل ،ناقش ،اسأل وشارك باملعرفة:
• منتدى النقاش عرب االنرتنت
• ندوات سوزانا عرب االنرتنت
• سلسلة مناقشة املواضيع
()TDS

فرق عمل سوزانا الثالثة عرش

Graphic: adapted from BMGF, 2015

منصة املعرفة اإللكرتونية الخاصة بسوزانا:
www.susana.org
توفر منصة املعرفة اإللكرتونية التابعة لسوزانا مصادر ومراجع للمواضيع
املتعلقة باملياه والرصف الصحي املستدام .وتتيح املنصة فرصة املشاركة
مبعرفتك ونشاطاتك ،وطرح األسئلة ،ومناقشة التحديات والفرص ،والعمل
بشكل تشاريك

1.1تنمية القدرات.
2.2تطوير السوق.
 3.3الطاقة املتجددة والتغري املناخي.
4.4أنظمة الرصف الصحي والنظافة والصحة.
5.5الرصف الصحي املنتج واألمن الغذايئ.
 6.6املدن.
 7.7املجتمع و الريف و املدارس.
 8.8الطوارئ وإعادة اإلعامر.
9.9التوعية العامة وإرشاك املجتمع املدين.
1010التشغيل والصيانة.
1111حامية املياه الجوفية.
1212املياه والرصف والنظافة الصحية والتغذية.
1313تغيري السلوكيات

يهدف املنتدى إىل إتاحة املعرفة واألفكار واملناقشات املتعلقة
باملياه والرصف الصحي املستدام لكل عضو داخل شبكة التحالف
وخارجها .ميكنك اإلشرتاك والنرش من خالل الربيد اإللكرتوين
posting@forum.susana.org

تفضل بزيارة رابط املنتدى www.forum.susana.org
بيانات الرشكاء
قام بتحريرها رشكاء سوزانا أنفسهم .تقدم قاعدة البيانات معلومات عن
املنظامت الرشيكة وأعاملها و مشاريعها املرتبطة باملياه والرصف الصحي
املستدام عىل أيدي خرباء مميزين يف هذا املجال.
لقراءة املزيد
املكتبة :تضم مجموعة سوزانا للقراءة أكرث من  2500منشور عايل الجودة
مبا يف ذلك التقارير ودراسات الحالة والدالئل الفنية حول مواضيع املياه
والرصف الصحي املستدام.
تفضل بزيارة نافذة SuSanA WG Wiki
تعترب هذه النافذة منصة مفتوحة لألعضاء إلعداد وتجميع املعرفة واألفكار
والعمل عىل منشورات مشرتكة.
اإلعالنات واملنوعات
مؤمترات واجتامعات سوزانا :توفر منصة سوزانا اإللكرتونية مساحة عرب
االنرتنت للبث املبارش وتوثيق محارض املؤمترات املحلية والدولية.
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سلسلة مناقشة املواضيع ()TDS

نقاشات عرب االنرتنت مكرسة (للمواضيع املهمة) بقيادة فريق من الخرباء
أو من األعضاء املهتمني .وتهدف ملخصات النقاشات املنتظمة إىل تحسني
إدارة املعرفة.

