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 المقدمةاألول القسم 
 
 الخمفية  .1

 ممياه الوطنية ل سياسة ال 1.1
لسمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع المعتمد من قبل اإطار العمل  تيدف ىذه الوثيقة إلى عرض

الوثيقة المقدمة  .فمسطين المحتمة دولة لمائية في مموارد ابخصوص اإلدارة المستدامة لالمياه 
-3112لقطاع المياه في الفترة ما بين  العامة ةالسياسبيانات تحدد الخطوط العريضة لألىداف و 

3123. 
 

، الطويلالفمسطيني عمى المدى  لالزدىار اميم اً أمر مصادر المياه  ل تعتبر  اإلدارة المستدامة
التنميو  اإلقتصادية مثل  لمتنمية كذلكو  ،بشكل عاملحياة سان والالن ضروريةالمياه وذلك كون 

 .ديمومة و استمرارية الوصول لممياه كل قطاع يعتمد عمى إنحيث  الزراعية والصناعية،
 

فإنو يمكن القول بأنو  ،صحيالمياه لمستقبل  وأىمية ،المتاحة المائيةالموارد  شحوعمى الرغم من 
إلدارة المستدامة لمصادر ال تتيح ا .قيمتيا الحقيقية المياهإعطاء  ا تم فييلم يكانت ىناك حاالت 

حيث أن أسرائيل تعيق وصول  ,المياهشح من  تعاني سيمو حيث أن البالد المياه حموالً 
عمى الدوام إلى التدابير القانونية واإلدارية تحتاج  وعميو .الفمسطينين لموارد المياه الطبيعية

 وبعبارة أخرى وضع سياسة وطنية لممياه.  ،اتم تطويرىا إستراتيجييخطة  تحديث باالستناد إلىال
 

من المستمد من تقييم متكامل  اإلطارتشكل جزءا من  اإلستراتيجيةفإن ىذه  ذالك، إلىباإلضافة 
 ،الحكومة حسبما تقررىاسمطة المياه الفمسطينية لمموارد المائية بالتشاور مع الجيات المعنية 

 .واإلستراتيجيةالرئيس لكل من السياسة  ى والداعمالمتبن بصفتيا
 
لتدابير المقترحة في ىذه الوثيقة بين مختمف الخاصة بتطبيق ايتم تقاسم المسؤوليات وف س

 -: كبما في ذل ،الجيات المعنية
 مكتب رئيس الوزراء.-
 وزارة المالية. -
 وزارة الزراعة.  -
 وزارة شؤون البيئة.  -
 ي.وزارة الحكم المحم -
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 وزارة الصحة. -
 مزودي خدمات المياه وجمعياتيم الممثمة. -
 دائرة شؤون المفاوضات. -
 

الصحي"، وذلك تحت ومياه الصرف تم إعداد ىذه السياسة تحت عنوان "السياسة الوطنية لممياه 
 قطاع المياه في باألطراف المعنية الرئيسية وبمشاركة جميع  ،الفمسطينيةسمطة المياه إشراف 

  .فمسطين المحتمةة دول
 

 بيان األىداف 1.1
لمتخطيط واإلدارة الضرورية  لحماية وحفظ   الالزم العمل إطار لممياه السياسة الوطنيةتعتبر 

مداداتوتوفير خدمات ومعايير  لمصادر المياه االدارة المتكاممة والمستدامةو  المياه والصرف  وا 
 داف  التالية :من خالل تحقيق االى فمسطين المحتمةدولة  الصحي في 

 
موارد المياه المستدامة ل المتكاممو و لالدارةتعزيز المنيج الذي تتبعو السمطة الفمسطينية   ( أ)

 أىدافتحقيق من أجل جنب  إلىالحكومة جنبا  أذرععمل جميع  من خالل ضمان 
 ، مصادر المياه إلدارةمشتركة 

لخدمات المياه  والتنظيم واإلدارة المستدامة المنسقة عمل لمتنميةإطار  وضع ( ب)
دارة والصرف الصحي، وذلك  لضمان تضافر الجيود من اجل تحسين إعادة تأىيل وا 

 المياه. أنظمةوصيانة 

 
لضمان التعاون والعمل المشترك  االطارالوطنية لممياه بمثابة واالستراتيجية السياسة تكون وف س

ى مختمف المستويات كذلك الجيات المعنية عمالمياه و ذات العالقة ب جياتمختمف البين 
فانو يجب التعامل مع وثيقة السياسة  ،وعمى ىذا النحوالوطنية، اإلقميمية، البمدية  والمحمية.  

 تعزيز أناستيعاب التغيرات التي من شأنيا قادرة عمى الوطنية لممياه كوثيقة حية واالستراتيجية 
 مى جميع المستويات.دارة المياه عالصحيحة إل الطرق تطبيقاإلطار الوطني وبالتالي 

 
 المرجعية 1.1

لمسنوات تتماشى السياسة الوطنية لممياه مع إستراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي 
ومع السياسة  (،1997)لعام ومع مسودة إستراتيجية إدارة الموارد المائية  (،3112_3111)

 ,WSSPS) هومع دراسة التخطيط االستراتيجي لقطاع الميا (،1995)لعام الوطنية لممياه 
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ps,2000،) ( 1ومع الخطة الوطنية لممياهNWP, 200) ،  الجوفي  الحوضومع خطة إدارة
 .(,3114CAMP-1999) 3114-1999لمسنوات  الساحمي

 
 التطبيق 1.1

والمياه  والمياه السطحية، المياه الطبيعية )المياه الجوفية، صادرجميع م إلىتشير السياسة 
خدمات المياه وخدمات الصرف  إلى، وكذلك (والمياه المالحة والمياه قميمة المموحة، العذبة،

 .المحتمو فمسطين دولة المواطنين في إلىالصحي المزودة 
 
بما في    ،أي أراضي غزة والضفة الغربية ،المحتمو فمسطين دولة طبق ىذه السياسة عمى كلنت

 ذلك المياه اإلقميمية الدولية والقدس الشرقية.
  

 لسريان المفعوتاريخ  1.1

  .من تاريخ موافقة مجمس الوزراء عمييااعتبارًا لممياه  الوطنيةتوقع تنفيذ وتطبيق السياسة من الم
 

 ةدوذلك بمساعتنفيذ السياسة الوطنية لممياه ب قدما سمطة المياه الفمسطينية ستمضىمن جانبيا 
بشكل نية لممياه الوطواالستراتيجية من السياسة  ليتم مراجعة كرئيسية. وسوف الجيات المعنية ال

إجراء عمميات تقييم مستقمة بشكل  مع ضمان استمرارسير العمل لتحقق من تقدم سنوي بغية ا
 تام كل ثالث سنوات. 

 
 عممية الصياغة: 1.1

 ،ييئاتالو  ،ذات العالقو التشاور مع الوزارات الحكوميةبالوطنية لممياه  تم صياغة السياسة
والمؤسسات والمنظمات غير  لجامعات والمعاىد،او  ،المياه و الصرف الصحي مقدمي خدماتو 

 الحكومية العاممة في قطاع المياه.
 

 السياسة المائية: 1.1
تطوير وادارة مصادر المياه في دولة فمسطين المحتمة بطريقة فعالة ومتكاممة ومستدامة لتمبية 

 االحتياجات الحالية والمستقبمية لمشعب الفمسطيني.
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 السياسة الثانيالقسم 
 
 السياسة دئمبا .1

 لمصادر المياه المستدام تطويرال 1.1
   أيضًا. مبيئةلالحياة والتنمية و  ديمومة لضمان  يورئيسالمياه العذبة ىي مصدر محدود 

  الحياة البيئية األشمل. ومع األخذ بعين االعتبار أىمية المياه العذبة المياه جزء من تعتبر
 شكالألمحفاظ عمى جميع  أساسير كعنصوما تعانيو من شح، فإنو ينبغي التعامل معيا 

 الحياة.

  التقميدية وغير  المياه عمى التنمية المستدامة لجميع مصادر المياه تزويدستند ي أنيجب(
 والذاتية( شتركةالمو  التقميدية،

 جميع المصادرالبيانات وتقييم المياه عمى تجميع  مصادر تطوير  يجب أن يعتمد 
 والمياه التي تحتاجيا جميع القطاعات  هياه المتوفر من البي ووازنمالمائية باإلضافة إلى ال

 لذا يجب أن يتم ادارتيا من ناحية النوعية والكمية  لممياه قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية
 بطريقة مجدية اقتصاديا

 من  مصادر المياهحماية جميع و  تحقيق األىداف البيئية عبر ترشيد استخدام المياه يجب
 التموث.

 
 المتكاممة لمموارد المائية  ةاإلدار  1.1
  ووجيات بعين االعتبار احتياجات خذ األمع  متكامل، شكلالموارد المائية ب إدارةيجب

عمى المدى استدامة تمك الموارد كذلك و  الحاليين والمحتممين، المستخدميننظر جميع 
 الطويل.

  لشرعيين من ا المستخدمينجميع والمستدام بين يمكن ضمان التوزيع العادل والمنصف
 قبل الدولة.

  وغير ذلك من اشكال التنمية  التنمية الزراعية والصناعية  ائمةيتم مو   أنيجب 
 التي سيتم تطويرىا. أوموارد المياه المتاحة  و نوعية كمية معواالستثمارات 

 
 :الحقوق المائيو 1.1

 ما في ب ،المياه يم فيبالحصول عمى حقوق عمقوالفمسطينيون مصالحيم المت تابعيوف س
 صادروحق إستخدام الم مصادرىم المائيو السيطرة عمىو الوصول  حق العادل فيالذلك 

 المائية المشتركة مع دول أخرى، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي. 
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 لى خدمات المياه والصرف الصحي إ وصولال 1.1

  الحصول  ولكل مواطن الحق في والصحة، اإلنسانيلممياه قيمة فريدة من نوعيا لمبقاء
وفقا  معقولة وبأسعارلغرض اإلستخدام  مناسبو من المياه ذات جودةعمى كمية كافية 

 .لمصادر المياه المتوفره

 
 . لكل مواطن الحق في الحصول عمى خدمات صحية نظيفة 

 الفئات ) المجتمع احتياجات ومصالح جميع فئات وف يتم األخذ بعين االعتبارس
 . ت القدرة المحدودة، والنساء، إلخ(الميمشة، والفقراء، والفئات ذا

 .سوف يتم تطبيق مفيوم التكامميو بين خدمة تزويد المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي 

 
 االستدامة المالية لخدمات المياه: 1.1

  في جميع مجاالت استخدامو  عاليو واجتماعية وبيئية لمماء قيمة اقتصاديةحيث أن
 .نيةالمياه ليست مجافان خدمات  ،وعوالمتن

 
 واإلدارةالحكم  1.1
  عامة  ممكيو جميع مصادر المياه تعتبر 

  أصحابعمى نيج تشاركي يشمل جميع  إدارتياالمائية و  صادرتقوم تنمية الم أنيجب 
 عمى جميع المستويات. وصانعي السياسات( المخططين،و  المصمحة )المستخدمين،

 بينما ادارة خدمات المياه  وزاريو و تنظيميو ياممسؤولية حوكمة مصادر المياه تعتبر م ،
 تيا.اسيجب فصميا مؤسلذا تبر ميام تشغيميو ، تع

 
 المستدامة لمياه الصرف الصحي: اإلدارة 1.1
 يجب  عمى مموثي المياه دفع تعويضات عن األضرار التي يسببونيا 

  تيا وفقا لمموصفات المعتمدةمن مياه الصرف الصحي معالجاآلمن يتطمب التخمص 
 والمادية. والكيميائية، المخاطر البيولوجية،وذلك لمتخمص من 

  .تعتبر المياه العادمة المعالجة من  مصادر المياه ويتم إضافتيا إلى الموازنو المائيو
يعتبر ىذا ممكنا في ظل المناخ شبو الجاف، وقمة مصادر المياه العذبة المتوفرة، وارتفاع 

في السمع الغذائية والتكمفة العاليو  الطمب عمى المياه العذبة لألغراض المنزلية، والعجز
 العذبو.  لمثل ىذه المصادر
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 بيانات السياسة .1

 اإلدارة المستدامة لمموارد المائية  1.1
 :إلى السياسة الوطنية لممياه في فمسطين تيدف 

ضمان ثبات معدل االستخراج من الموارد المائية ما لم يحظر ذلك بشكل محدد من  -1
 دم وجود مصدر بديل لموفاء باالحتياجات األساسية. قبل الحكومة، خصوصًا في ظل ع

من  إعطاء األولوية لمنع تموث المياه الجوفية )بما في ذلك التموث الالمحمي -3
تحسين نوعية و  ( وضمان حماية المياه الجوفية في نفس الوقت،األسمدة والمبيدات 

ب األنشطة المياه العذبة في المسطحات المائية والتي كانت قد ساءت جودتيا بسب
  البشرية.

وتحديد مصادر التموث والمموثين  جودة موارد المياه،ب تحكمالتعيد باستمرار ال -2
 وتطبيق مبدأ الغرامات عمى المموثين.

حقوق ب المساسدون بتطوير كميات إضافية من المياه عبر موارد مائية غير تقميدية  -4
 المياه الفمسطينية.

مرتفعات بيدف اعادة شحن طبقات المياه زيادة معدل ترشيح مياه األمطارفي ال -5
 الجوفية

واالمن  استراتجيات مرنة لمتعامل مع آثار تغير المناخ عمى الموارد المائية وضع -6
ستخدام الخالل ا قطاع المياهأثر االنبعاث الكربوني في  والعمل عمى تتبع الغذائى
 لممياه.الفاعل 

ة ذات العالقة بالقضايا المائيو المنتظم لجميع البيانات الييدرولوجيجميع تالدعم  -7
وجعل ىذه المعمومات متاحة لمجميور وذلك من  في قاعدة بيانات مركزية، ووضعيا

)ب( ضمان التخطيط األمثل لمري من و  اجل)ا( ضمان فعالية إدارة المياه في فمسطين
 )ج( توثيق االستثمارات ذات األولوية في ىذاو قبل وزارة الزراعة والجيات المعنية 

 القطاع.

 صادرمن تطوير مشاريع المالمختمفو تشجيع مشاركة المجتمع المحمي في المراحل  -8
 دارة بيئة مناسبة لإلوذلك لخمق  التي تتضمن التوعية العامة  وحمالت التدريب   المائية،
في  وحقوقو وواجباتو ومسؤولياتو هلدور  مجتمع واع ايجادوضمان  والمستدامة الفعالة
 المياه. لمصادر ة والمستدامةالفاعماإلدارة 
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( مستخدمي مياه الري)بما في ذلك جمعيات  االعتراف بجمعيات مستخدمي المياه -9
ياه الوطنية نيابة المشتركة لحقوق الماإلدارة في  بالمشاركة  ككيانات رسمية ليا الحق

 .عن ممثميو
ركة وزيادة المشا حول قضايا المياه ومياه الصرف الصحي، الجميورزيادة وعي  -11

شراك المواطنين في عمميات المشاركة العامة وت فيميم طوير في إدارة قطاع المياه وا 
 لحقوقيم وأدوارىم.

 
 اإلدارة المتكاممة لموارد المياه وتوزيع حقوق المياه  1.1

 
 :إلىفمسطين في السياسة الوطنية لممياه  تيدف

 
مشتركة  تحديد جميع الموارد المائية المتاحة في فمسطين حيث أنيا ممكية -11

الموارد المائية ممكية  أن دعاءااللمشعب الفمسطيني وال يحق ألي شخص أو مؤسسة 
 .المائيةحق استخدام تمك الموارد تقوم السمطة الوطنية الفمسطينية بتنظيم سو  خاصة.

 ع المستخدمينانو أ لمختمفتحديد األولويات لتوزيع الموارد المائية المتاحة   -13
 (سياحية..الخ ال ترفييية،ال صناعية،البيئية ، الزراعية ، ال لية،منز الولالغراض المختمفة )

 األولوية المطمقة لألغراض المنزلية والسكنية. إعطاءضمان مع 
 الصناعة،و  )الزراعة، االقتصادية لممنفعة تخصيص حقوق المياه  -12
ى العائدة عمالفوائد االقتصادية أساس السياحة،...الخ( بين مختمف المستخدمين  عمى و 

بما يتوافق مع  واألمن الغذائي ( خمق فرص العمل،و  فمسطين )من حيث اإليرادات،
 مية الوطنية.تنخطط ال

 مؤسسة وطنية لضبط ومراجعة توزيع حقوق المياه عمى المستوى الوطني إنشاء -14
 )توضيح مبادئ التوزيع والكميات المحددة لكل نشاط(.

 
دات المياه لكل نوع من توزيع الكميات المحدودة من إمداأن يتم ضمان  -15

حيثما و  ،الً التوزيع بين المناطق عاد يكون  وبأن ،المستخدمين بطريقة عادلة ومنصفو
إقتضى، سوف يتم تنظيم التحويل في السحب بين حوض وآخر ومنطقة وأخرى تحت 

 مسئولية مصمحة المياه الوطنية. 
ك وستكون تمتصة، تخصيص حقوق سحب المياه من خالل سمطة وطنية مخ -16

ومحدودة المدة الزمنية، وسيخصص استخداميا  ،كميةال حيثالحقوق محدودة من 
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المياه اال  ستخراجحفر اآلبار وا  ب و لن يسمح فإن غرضولتحقيق ىذا ال ألغراض محدودة،
 الحصول عمى تصريح أو ترخيص .عد ب

ذا لزم  ،التحكيم بواسطة توزيع المياه عن أي نزاع ناشيء سوف يتم تسوية  -17 وا 
 األمر عن طريق المحاكم.

يستثنى من ذلك أن التنمية اإلقتصادية تؤدي إلى االستخدام غير المستدام  -18
. وعميو، فإن أخذ لممياه، ولو بشكل غير مقصود، أو إلى ضرر بيئي ال يمكن معالجتو

 المائية بعين االعتبار سوف يضع األساس لمحمول اآلقتصادية. البيئة والمصادر
 و مجديو اقتصاديا فاعمةن استيالك المياه في قطاع الزراعة بطريقة يجب ضما -19

استخدام المياه ذات الجودة و  ،المزروعات )اختيار أصناف وذلك لضمان فعالية التكمفة
 (.متطورهواستخدام اوسع لتكنولوجيا ري  ،األقل
النظر في الفصل بين مياه الصرف الصحي ومياه األمطار حيثما أمكن  -31

 الة من حيث التكمفة.وبطريقة فع
 

 قضايا المياه العابرة لمحدود 1.1
 :إلىفمسطين في السياسة الوطنية لممياه  تيدف

 من موارد المياه المشتركة. كاممةالفمسطينيو ضمان حقوق المياه  -31
التعاون مع الشركاء اإلقميميين من اجل تعزيز استخدام امثل لمموارد المائية  -33

ضافية وجمع وتبادل المعمومات والبيانات ذات جد مواردوتحديد وتنمية  ،المشتركة يدة وا 
 الصمة.

أو  ،التوزيع المتساوي لممياه المتاحة في فمسطين ،يكون مناسباً  ماحيث تشجيع، -32
األحواض إعادة توزيع حصص المياه المتفق عمييا من  ولفترة محدودة أثناء الجفاف،

عبر الحدود من مناطق ليا  كميات من المياه نقلالجوفية المشتركة من خالل  المائية 
واالستيراد عبر الحدود إلى المناطق ذات قدرة اقل  القدرة لموصول إلى حصص اكبر،
 لمحصول عمى احتياجاتيا من المياه.

 العابره لمحدود تصدير مياه الصرف الصحي ، تشجيعحيث يكون مناسباو  -34
الكميات  د اضافو الى العابره لمحدو مقابل استيراد المياه العذبة  المعالجة من فمسطين،

 المشتركة. مصادرالمتفق عمييا والمخصصة لم
 

 الحصول عمى خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي 1.1
 : إلىالسياسة الوطنية لممياه في فمسطين  تيدف
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وبأسعار من المياه لحصول عمى كميات كافية في امتابعة حق كل مواطن  -35

 .المطموب مطموبة لغرض االستخدامتكون متوفرة بالجودة ال  توفرىا( حسب) معقولة
الصرف الصحي  في  تطوير خدمات المياه والتركيز بشكل خاص عمى  -36

المناطق الميمشو )المناطق التي تعاني من سوء الخدمات( بما في ذلك المناطق 
 ومخيمات الالجئين. والقرى النائية، الريفية،

 
 االستدامة المالية لخدمات المياه وخدمات الصرف الصحي 1.1

 : إلىالسياسة الوطنية لممياه في فمسطين  يدفت
جمع مياه الصرف  ، باإلضافة إلىأن عممية استخراج ونقل وتوزيع المياه ضمان -37

مزودي ىذه الخدمات يمكنيم إظيار اليا وان مىي عممية مستدامة  الصحي ومعالجتيا،
ترداد كامل والفنية فيما يتعمق بالتشغيل، والصيانة، والوصول الى اسقدرتيم المالية 

 التكاليف
)بما المصالح اإليرادات من قبل الخاصة بتحصيل قوانين الموائح و الوتنفيذ  وضع -38

 الجدوىحيث ان تحصيل الديون ىو أمر ضروري لضمان  ،في ذلك ديون العمالء(
 المالية واستدامة خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي .

وصيالت غير القانونية لشبكات تعامل مع التخاصة لموتنفيذ لوائح وقوانين  وضع -39
 المياه وشبكات الصرف الصحي .

 األىداف المالية المعتمدة يعكستمويل الخدمات المقترحة متطمبات ضمان أن  -21
تغطية السترداد كامل التكمفة،  التسعيرةال توفر  ماحيث التكمفة لكل مزود لمخدمات، وقيمة
 تمك الفجوة المالية.بة لتغطية المطمو جميع مصادر التمويل  و يجب توضيح وتأمينفإن
الصرف   مياه تحديد رسوم الصرف الصحي، ورسوم الوصل، ورسوم معالجة -21

 استرداد التكاليف بالكامل. الصحي لتحقيق استرداد التكاليف. وىذا ييدف بالنيايو الى
الستخدام و جودة المياه تبعا رسوم مختمفة لمختمف المناطق الجغرافية،  طبيقت -23

 الجة. العادمو المع
والتأكد  ،تقييم قدرة المواطن عمى دفع تكاليف خدمات المياه والصرف الصحي -22

من تقييم التعرفة الجمركية ويشمل القضايا ال يتجزأ من أن ذلك التقييم يشكل جزءا 
 الفقيرة والمحرومة من المجتمع.بالشريحة المتعمقة 
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لحصول عمى عادلة وتصاعدية وذلك من اجل تسييل ا تعرفةوتنفيذ نظم  وضع -24
ة ولضمان استرداد قيمة التكاليف من قبل ميمشالخدمات من قبل الفئات الفقيرة وال

 .المياه مقدمي خدمات
 

 واإلدارة  ةكمو الح 1.1
 لممياه في فمسطين إلى: ةتيدف السياسة الوطني

مدادات المياه و الموارد المائية، قضايا تنظيم -25  الصرف الصحيمياه  تجميع وا 
تقديم وظائف التنظيمية عن و  يةالمؤسساتالوظائف وفصل  ، ومعالجتيا وتصريفيا 

 الخدمات.
ومياه المياه المحمية  تزويد ميمة توفير خدماتمؤسسات العامة بال تفويض -26

 جمع مياه الصرف الصحي والتخمص منيا.خدمات و  ،الشرب 
مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ إعادة ىيكمة المؤسسات و   تشجيع -27

وذلك من  ومحطات المعالجة المياه ومياه الصرف الصحي شبكاتنة وتشغيل وصيا
 التشغيمية ونقل الخبرات والفعاليو في أداء مؤسسات قطاع المياه  اجل تحسين الكفاءة

 التكنولوجية.و 
مثل األدارة اإلالجمعيات الرسمية لمستخدمي المياه وذلك لضمان مشاركة تشجيع  -28

ومياه الصرف  الينابيع،و  )بما في ذلك اآلبار، المشتركةو  الفمسطينية المياهلمصادر 
 الصحي المعالجة( المستخدمة ألغراض اقتصادية )الري والصناعة والسياحة(.

نسوى ومناطقي )من منظور  جميع الجيات المعنية بشكل فاعلضمان مشاركة  -29
اإلدارة المستدامة وذلك لدعم  في برامج ومشاريع المياه ومياه الصرف الصحي، (وفئوي

 المائية.ممصادر ل
بما في ذلك  المياه، لمصادرالستخدام األمثل بخصوص ااألولويات  تحديد -41
 خصيص األموال العامة، أو عبر تشجيع األداء الفعال.ت

مجديو  كميات المياه الغير  تقميص تزويدتشجيع مزودي خدمات المياه ب -41
تحسين فاعميتيا اقتصاديا وذلك بغية زيادة توفر المياة الشحيحة إلى المستخدمين، و 

 التشغيمية بحيث تمبي األىداف الوطنية بشكل تدريجي.
المناسبة  التعرفةبما في ذلك آليات  دارة الطمب عمى المياه،إلاستراتجيات  وضع -43

 الجميور. ورفع مستوى وعي 
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 خدمة تزويد المياه والصرف الصحي االشتراط عمى المؤسسات المسؤولة  عن -42
طويمة األمد  و الوطنيوستراتيجياالوذلك لتمبية أىداف يحة صحخطط مالية وتقنية  بتقديم
 في فمسطين ، لمبنية التحتية قصيرة وطويمة األمد ومتطمبات الخطط الرئيسيةو 

والصرف  قطاع المياهالخاص بقصير المدى  والتمويل باإلضافة إلى متطمبات االستثمار
 .الصحي

 
 حماية البيئة من التموث عبر مياه الصرف الصحي  1.1
 :إلىالسياسة الوطنية لممياه في فمسطين  تيدف

 مناسبةالصحي الصرف اللى مرافق وصول إحق كل مواطن في ال ضمان -44
 (، الفردية بما في ذلك المعالجة الصرف الصحي محطات معالجةالمجاري أو شبكات )

 وذلك لجمع والتخمص من مياه الصرف الصحي بطريقة نظيفة وصحية.
 .االقميمية والمناطقية والفرديةالصرف الصحي  جةمحطات معالتحسين  شجيعت -45
معالجة المخاطر الصحية المرتبطة بإنتاج مياه الصرف الصحي ومنع التموث  -46

 البيئي الناتج عنيا.
منع وصول واختالط مياه أسطح المنازل و مياه تصريف األمطار مع شبكات  -47

من برامج الصرف الصحي العامو.حيث يجب تجميع مياه األمطار بشكل منفصل ض
 الحصاد المائي.

العادة مستوى مناسب حتى معالجة جميع مياه الصرف الصحي الناتجة  -48
عادة استخدام مياه  استخدام آمن و منتج، وذلك وفقًا لممعايير الوطنية، ودعم توزيع وا 

 الصرف الصحي المعالجة لغرض االنتاج. 
مع امكانية راعو. الز  يجب أن تعطى األولوية إلعادة استخدام مياه المعالجو في -49

مزج مياه الصرف الصحي المعالجة مع المياه العذبة لتحسين نوعية المياه حيثما أمكن 
خمطيا اختيار المحاصيل التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة أو  مع اىمية ذلك.

، ونوع التربة ، والجدوى االقتصاد في  مع مصادر المياه العذبة لتتناسب مع مياه الري
 ت إعادة االستخدامعمميا
يجب تحديد احتياجات مغذيات المحاصيل مع األخذ بعين االعتبار جودة نوعية  -51

مع تجنب اإلفراط في استخدام المواد المغذية. مع  ،مياه الصرف الصحي المعالجو
تشجيع المزارعين عمى تحديد معدل المياه المطموبة لممحاصيل المختمفة، مع ضرورة  

 مة المغذيات الموجوده في المياه المعالجة وغيرىا من اعناصر.األخذ في االعتبار قي
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دارتيا، و تخفيفيا كما يجب  -51 ضرورة رصد تراكم المعادن الثقيمة والمموحة، وا 
 غسل التربة والزام المؤسسات الزراعيو بذلك ومعالجة مياه الصرف الزراعية.

لة. و حماية يجب تشجيع المزارعين عمى استخدام تقنيات الري الحديثة والفعا -53
العمال في المزارع والمحاصيل من التموث بمياه الصرف الصحي وضمان عدم ري 

 المزروعات بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.
تحسين إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة عبر ترتيبات تعاقدية  -52

 .بين المنتجين والمستخدميندقيقة وسميمة 
ت العالقة عمى توعية الجميور بأىمية معالجة العمل مع الجيات والمؤسسات ذا -54

مياه الصرف الصحي واعادة استخداميا وبيان المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن 
 مياه الصرف الصحي.

 
 قطاع المياه ومياه الصرف الصحي في فمسطين.الخاصة بمعايير ال 1.3

 
 :إلىالسياسة الوطنية لممياه في فمسطين  تيدف

المعايير الوطنية ات العالقة عمى وضع، وتحديث وتطبيق العمل مع الجيات ذ -55
خاصة بجودة مياه الشرب باالستناد إلى آخر ما توصمت إلية المعرفة بشأن المخاطر ال

المحتممة اخذين بعين االعتبار األولويات الوطنية واالقتصاديو وتوافر إمدادات المياه، 
 فضال عن اآلثار الصحية والبيئية األخرى.

وضع وفرض معايير وطنية لتصريف مياه ع الجيات ذات العالقة عمى العمل م -56
 شبكات الصرف الصحي.الصرف الصناعي في 

وضع وتطبيق معايير وطنية إلعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة  -57
 والمحاصيل إلعادة االستخدام

وفرض معايير وطنية لتصريف مياه  العمل مع الجيات ذات العالقة عمى وضع -58
 البحار(.و  األنيار،و  )األودية، رف الصحي في مجاري المياه الطبيعيةالص
وفرض معايير و قوانين وطنية  العمل مع الجيات ذات العالقة عمى وضع -59

 حيث انيا مصدر محتمل لمتموث. ،محطات المعالجو الموضعيوخدمات بخصوص 
 لحمأه،ا عممية جمع معايير تنظيم وتوحيد العمل مع الجيات ذات العالقة عمى  -61

 .يا بشكل آمنواستعمالمنيا والتخمص 
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 قطاع المياه الخاصة بستراتجيات الا 1.3
سياسة المائيو الوطنية في فمسطين عمى توجيو عممية وضع السوف تعمل  -61

 االستراتيجيات الوطنية الخاصة بالقطاع. 
عن إعداد ىذه االستراتيجيات من خالل  المسؤولةسمطة المياه الفمسطينية تكون  -63

 يق الوثيق مع الجيات المعنية األخرى.التنس
 
 الترتيبات المؤسساتية المقترحة  .1

 اإلدارة الكمية لقطاع المياه والصرف الصحي 1.1
، 1996(3لقد تم إعطاء سمطة المياه الفمسطينية  الميام و المسؤوليو، من خالل القانون رقم ) 

ائية، وتنفيذ السياسو المائية، و ، عمىإدارة الموارد الم 3113 (3)وقد أكد ذلك  قانون المياه رقم
توطيد اإلشراف والمراقبة عمى مشاريع المياه، والشروع في التنسيق والتعاون بين  األطراف ذوي 

 العالقو بإدارة المياه.
 

 المسؤولو عن قضايا محددة فيي عمى النحو التالي: الوزارات األخرى أما 
 ،زارعين.وتشجيع وتنظيم جمعيات الم وزارة الزراعة: الري 

 :مواصفاتبما في ذلك  تعريف وتحديد الموائح والقوانين البيئية، سمطة جودة البيئة 
 تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة في  مجاري المياه الطبيعية.

  :المياه توحيد المعايير الخاصة بمرافق مؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية
واثرىا عمى  أثر االنبعاث الكربوني و ،وضعيوالمعالجة الم محطاتو  والصرف الصحي،

 بالتعاون مع األطراف ذوي العالقو. ضع المائىو ال

 وطنية )مع األخذ بعين االعتبار التنموية الخطط والتنمية االدارية:وضع  وزارة التخطيط
 . (توفر الموارد المائية

 :مصالح  والمشاركة في انشاء مجالس الخدمات المشتركة تأسيس  وزارة الحكم المحمي
 . المياه االقميمية

 
 بما في ذلك: ،الخدمات مزودي منتجي المياه وقطاع سمطة المياه الفمسطينية مسؤولة عن تنظيم 

  حقوق استخراج المياهتحديد 

 تنظيم حق استخدام الموارد 

  اعداد العقود لمقدمي الخدمات 

  فة/ التسعيرةتحديد التعر  
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  و المقاييس لتعريف المواصفاتتقديم الدعم الالزم لمؤساسات المواصفات 

  بين مصمحة خالفات الالخدمات والمستخدمين)بما في ذلك  مزوديحل النزاعات بين
 .المياه الوطنية و مزودي خدمات المياه.

 
 لممياه  التنظيميالمجمس  1.1

الجيات المعنية الرئيسية ممثمين عن  ، ويشمل ىذا المجمسلممياه تنظيمييتم إنشاء مجمس وف س
الحكومة  ،مناطق والمحافظاتمستخدمي المياه، ال )منتجي المياه،مياه والصرف الصحي بقطاع ال

 المركزية (.
 

ويتمثل دور المجمس في اعتماد عممية التوزيع لحصصالمياه عمى مختمف القطاعات، واعتماد 
التخصيص الكمي لالستثمارات عمى مختمف القطاعات الفرعية والمصادقة عمى التعديالت 

 بخصوص تنظيم القطاع.  المقترحة
سمطة المياه  تقوم فيما ،أو كمما تطمب ذلك  لممياه مرة في العام تنظيمييجتمع المجمس ال

 الفمسطينية دور السكرتاريا الدائمة لممجمس. 
 

 مصمحة المياه الوطنية 1.1
قامت حكومة  ،الشحيحة في فمسطين بين جميع فئات المجتمعالمائية من اجل تقاسم الموارد 

مسؤولة عن نقل كميات المياه بين مختمف المناطق  مصمحة مياه وطنية تكونن بإنشاء فمسطي
 بطريقة فعالة جدا.

 
حتكار إنتاج المياه الحق باليم  ليس ولكن  ،المياه ستخراجلمزودي المياه بالجممة بإأيضًا يسمح 

. 
المعامالت مع  في كل يفمسطينالمشعب لي المياه بالجممة ىم الممثمون الوحيدون /مزوديكون 

 "مكروت" . شركة المياه اإلسرائيمية
 

 اإلقميمية الصرف الصحيو المياه  مصالح 1.1
فإن مزودي المياه بالجممة ال يخدمون العمالء مباشرة  ،من اجل توفير خدمات فعالة  لمعمالء

 ولكنيم يقومون ببيع المياه لمقدمي الخدمات المحميين .
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. حيث يتم القيام بمعظم ىذه األعمال عمى مستوى الخدماتتمك لمقدم  211ىناك حاليا أكثر من 
البمديات. ومن أجل تحسين الفعالية وتطوير االقتصاد، فإن السياسة تشجع عمى إنشاء مجمس 
خدمات مشتركة يقوم بدوره بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي إلى أكثر من بمدية. وبشكل 

اقميميو ، تتضمن منطقة امتياز كل واحدة نيائي، تيدف السياسة إلى دعم تشكيل مصالح 
 محافظة أو أكثر. 

 
وىذه المرافق سوف تتمتع باستقالليو اداريو و ماليو  عمى أساس مبادئ استرداد التكاليف.  
االستراتيجية عمى المدى الطويل سوف تشجع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع، 

 ا مع المرافق العامة.وربما إدارة الخدمات من خالل تعاقدى
، شريطة حصوليم عمى  صالح المياه الحميو و اإلقميمية إدارة مرافق استخراج المياهيسمح لم

 .التراخيص الالزمة
 

 جمعيات مستخدمي المياه  1.1
وتشجع السياسة  إدارة مياه الري،مجال تعتبر جمعيات مستخدمي المياه من الشركاء الميمين في 

تمك الجمعيات وتطوير ترتيبات تعاقدية موثقة بينيا وبين مزودي  عمى إضفاء طابع رسمي عمى
 مناطقيا. بينلعقود اوبما في ذلك ترتيبات  ،المياه

 
 


