
 
 

1 
 
 
 

  لفلسطین الصرف الصحياالستراتیجیة الوطنیة للمیاه و 
  

  مائينحو بناء دولة فلسطینیة من منظور 
  
 
 
 
 
 
 

  
 دولة فلسطین 
  النسخة النهائیة

 

  

 2014ایار 



 
 

2 
 
 
 

 

ـــات   قائمة المحتویـ
 9............................................................................................................. السابقة الخلفیة -1الجزء 

 10 ............................................................................................................. للمیاه الوطنیة واالستراتیجیة السیاسة

 11 ................................................................................................................................... الغرض بیان

 11 ....................................................................................................................................... المرجعیة

 11 ...................................................................................................................... والوثائق المستندات هیكلیة

 12 .......................................................................................................... السیاسة المائیة  -2الجزء 

 13 .......................................................................................................................... المائیة السیاسة مبادئ

 13 .................................................................................................................المیاه لمصادر المستدام التطویر

 13 ..................................................................................................................المیاه لمصادر المتكاملة االدارة

 13 .................................................................................................................................... المیاه حقوق

 13 ................................................................................................. الصحي الصرف و المیاه خدمات على الحصول

 14 ................................................................................................................... المیاه لمرافق المالیة االستدامة

 14 ................................................................................................................................ واإلدارة الحوكمة

 14 ............................................................................................................. الصحي للصرف  االمستدامة االدارة

 14 ............................................................................................................................... السیاسات عرض

 14 ................................................................................................................ المیاه لمصادر المستدامة التنمیة

 15 ..................................................................................... المیاه استخدامات وتخصیص المیاه لمصادر المتكاملة االدارة

 16 ...................................................................................................................... للحدود العابرة المیاه قضایا

 16 .................................................................................................. الصحي والصرف المیاه خدمات على الحصول

 16 ................................................................................................. الصحي والصرف المیاه لمرافق المالیة االستدامة

 17 ................................................................................................................................ واإلدارة الحوكمة

 18 ................................................................................................... الصحي الصرف بمیاه التلوث من البیئة حمایة

 19 ................................................................................................ فلسطین في الصحي الصرف المیاه قطاع معاییر

 19 ........................................................................................................................ المیاه قطاع استراتیجیات

 19 .................................................................................................................... المقترحة المؤسسیة الترتیبات

 19 .................................................................................... الصحي الصرف ومیاه المیاه إمدادات لقطاع الشاملة الحوكمة

 20 .................................................................................................................................... المیاه سلطة

 20 ............................................................................................................................. المیاه تنظیم مجلس

 20 ............................................................................................................................. وطنیة میاه مصلحة

 20 ...................................................................................................... المحلیة الصحي الصرف ومیاه المیاه مرافق

 21 ....................................................................................................................... المیاه مستخدمي جمعیات

 22 ....................................................................................................... االستراتیجیة المائیة -3الجزء 

 23 ................................................................................................................. األســـاس 1-3الجزء 

 24 ................................................................................................................................. عامة نظرة -1

 24 .............................................................................................................................. السكــــــان عدد1-1

 24 ................................................................................................. اإلجمالي المحلي والناتج الوطني االقتصاد 1-2

 25 ............................................................................................................................ والبیئة الصحة 1-3



 
 

3 
 
 
 

 27 ......................................................................................................................... المؤسسي اإلطار 1-4

 28 .................................................................................................................. فلسطین في المیاه مصادر -2

 28 ................................................................................................................... السطحیة المیاه مصادر 2-1

 28 .................................................................................................................... الجوفیة المیاه مصادر 2-2

 29 .................................................................................................................... التقلیدیة غیر المصادر 2-3

 29 .....................................................................................................................تحلیة میاه البحر

 30 .................................................................................................... قلیلة الملوحة المیاه الجوفیة تحلیة

 30 ........................................................................................ میاه الصرف الصحي المعالجة إعادة استخدام

 30 ....................................................................................................... المائیة المصادر من المیاه استخراج 2-4

 31 ......................................................................................................... المیاه مصادر تهدد التي المخاطر 2-5

 31 ............................................................................................................... استنزاف المیاه الجوفیة

 32 .................................................................................................................... تداخل میاه البحر

 33 ................................................................................................. تلوث مصادر المیاه الجوفیة بالنترات

 36 ...................................................................................................... والجودة والتغطیة المیاه خدمات مستوى -3

 36 ...................................................................................................................والتغطیة الخدمة مستوى 3-1

 36 ........................................................................................................................ للفرد المتاحة المیاه 3-2

 37 ...................................................................................................................... المناطق بین التفاوت 3-3

 38 ........................................................................................................ الخدمة وموثوقیة المیاه على الطلب 3-4

 39 ......................................................................................................... علیها المحاسب غیر والمیاه الفاقد 3-5

 39 ........................................................................................................................ التحصیل معدالت 3-6

 40 ............................................................................................ والجودة والتغطیة الصحي الصرف دماتخ تنظیم -4

 40 .................................................................................................... المنزلیة الصحي الصرف مرافق مستوى 4-1

 40 .................................................................................................................. الصحي الصرف شبكات 4-2

 40 .......................................................................................... التجمعات المزودة بشبكات الصرف الصحي

 41 ......................................................................................... السكان المخدومین بشبكات الصرف الصحي

 43 .............................................................. الصحي الصرف میاه معالجة ومحطات الصحي الصرف شبكات إدارة ترتیبات 4-3

 43 ....................................................................................................................في الضفة الغربیة

 43 .............................................................................................................................. في غزة

 44 ............................................................................................................... الموقع في الصحي الصرف 4-4

 44 .................................................................................. أنواع مرافق الصرف الصحي المستخدمة في الموقع

 44 ........................................................................................................................ القیود واآلثار

 44 ............................................................................................................... إزالة الحمأة ومعالجتها

 44 ..................................................................................................... الصحي الصرف میاه معالجة محطات 4-5

 44 ................................................................. إنتاج میاه الصرف الصحي وجمعها بواسطة شبكات الصرف الصحي

 46 ................................................................................................................ طاقة المعالجة الفعلیة

 47 ....................................................... القدرات والتوقعات الخاصة بمحطات معالجة میاه الصرف الصحي المخطط لها

 48 .............................................................................. الطلب على خدمات المیاه والصرف الصحي 2-3الجزء 

 49 ........................................................................................................... المدى والقصیر الطویل المنظوران -5

 49 ..................................................................................................................... المدى طویل المنظور 5-1

 49 ......................................................................................................... طویلةالمدى االستراتیجیة هدافاأل 5-2

 49 ................................................................................................................. المدى قصیرة التنفیذ خطة 5-3



 
 

4 
 
 
 

 51 ................................................................................................................ االستراتیجیة األهداف موائمة -6

 51 ....................................................................................................................... االستراتیجیة أهداف 6-1

 51 ...................................................................................................................... القطاع أداء مؤشرات 6-2

 53 ........................................................................................................ 2032 للعام االستراتیجیة هدافاأل 6-3

 58 ............................................................................................................................. السكاني النمو - 7

 58 .................................................................................................................................. الفرضیة 7-1

 58 ........................................................................................................................ السكانیة التوجهات 7-2

 60 .................................................................................................................. المنزلیة المیاه على الطلب -8

 60 .................................................................................... المیاه تخصیص من الفرد لنصیب االستراتیجیة األهداف 8-1

 60 .............................................................................................. والصناعیة المنزلیة المیاه على المتوقع الطلب 8-2

 62 ................................................................................................................. للصناعة المیاه على الطلب -9

 62 .................................................................................................................................. األساس 9-1

 62 ........................................................................................................ للصناعة المیاه على المتوقع الطلب 9-2

 64 ..................................................................................................................... الّري میاه على الطلب -10

 64 .................................................................................................................... للّري القابلة األراضي 10-1

 65 ......................................................................................................... الواحد للدونم المائیة االحتیاجات 10-2

 65 ......................................................................................... الّري میاه على المتوقع والطلب المروّیة األراضي 10-3

 67 .......................................................................................... التنمیة المستدامة لمصادر المیاه 3-3الجزء 

 68 ................................................................................. والصناعیة المنزلیة المیاه من اإلنتاج واحتیاجات المیاه فاقد -11

 68 ..........................................................................................................المیاه في الفاقد خفض فرضیات 11-1

 NRW( ................................................................ 69 علیها محاسب الغیر (المیاه المیاه في الفاقد خفض برنامج محتوى 11-2

 69 ....................................................................................................................... اإلنتاج احتیاجات 11-3

 71 ................................................................................................................ الجوفیة المیاه مصادر إدارة -12

 71 ........................................................................................... للفلسطینیین المیاه استخدام في الحق تخصیص 12-1

 71 ................................................................. الجوار دول مع النهائیة االتفاقیة ـ فلسطین دولة ـ المدى طویلة االستراتیجیة 12-2

 72 ............................................................................... اإلستراتیجیة طویلةالمدى المتعلقة بالمیاه العابرة للحدود

 74 ......................................................................................................................اآلبار اإلضافیة

 74 ...................................................................................................................... الحوض الغربي

 74 ............................................................................................................. الحوض الشمالي الشرقي

 74 ..................................................................................................................... الحوض الشرقي

 75 .................................................................................................................... الحوض الساحلي

 75 ............................................................................................ تخصیص میاه الصرف الصحي المعالجة

 76 ............................................................................................................... المدى قصیرة االستراتیجیة 12-3

 76 .................................................................................................................. المیاه العابرة للحدود

 76 ......................................................................................................................اآلبار اإلضافیة

 77 ...................................................................................................................... الحوض الغربي

 77 ............................................................................................................. الحوض الشمالي الشرقي

 77 ..................................................................................................................... شرقيالحوض ال

 78 .................................................................................................................... الحوض الساحلي

 79 ...............................................................................................................................المیاه تحلیة -13

 79 .......................................................................................................... غزة في المیاه إنتاج قدرات زیادة 13-1



 
 

5 
 
 
 

 79 ..................................................................................................................... البحر میاه تحلیة 13-1-1

 80 ..................................................................................................... الملوحة قلیلة الجوفیة المیاه تحلیة 13-1-2

 81 ................................................................................................................ الجوار دول من المیاه شراء -14

 81 ....................................................................... الغربیة) الضفة (في مكوروت شركة من للشرب الصالحة المیاه شراء 14-1

 81 ...........................................................................غزة) قطاع (في مكوروت شركة من للشرب الصالحة المیاه شراء 14-2

 81 .............................................................................................................. المدى  طویلة االستراتیجیة 14-3

 82 ................................................................................................. المقبلة) الخمسة (للسنوات القصیر المدى 14-4

 82 ...........................................................................................................................الطویل المدى 14-5

 83 .............................................................................................................. السطحیة المیاه مصادر إدارة -15

 83 ................................................................................................................. السطحیة المیاه مصادر 15-1

 83 ........................................................................................ السطحیة في الضفة الغربیة مستجمعات المیاه

 83 ...................................................................................................... األودیة المتدفقة عبر قطاع غزة

 83 .......................................................................................................................... نهر األردن

 83 .................................................................................... فلسطین في السطحیة المیاه الستخدام الحالي المستوى 15-2

 83 ............................................................................................ الطویل المدى على السطحیة المیاه استراتیجیة 15-3

 83 .......................................................................................................................... نهر األردن

 85 ........................................................................................... حصاد المیاه السطحیة من األودیة الرئیسیة

 87 ............................................................................... الّري ألغراض المعالجة الصحي الصرف میاه استخدام إعادة -16

 87 ................................................................................................................................ األساس 16-1

 87 ................................................................................... إقلیمي منظور من الصحي الصرف میاه اماستخد إعادة 16-2

 87 .................................................................................................................. المحتملة المیاه مصادر 16-3

 89 ............................................................... الزراعة في المعالجة الصحي الصرف میاه استخدام إعادة تطویر استراتیجیة 16-4

 89 ........................................................................................................... استكمال اإلطار التنظیمي

 90 ...........................................................................................تقییم وتقدیر تكالیف فرص إعادة االستخدام

 90 .......................................................................................................... تنظیم إدارة إعادة االستخدام

 91 ............................................................................................................ المیاه لمصادر المتكاملة اإلدارة -17

 91 ............................................................................................................. المیاه مصادر ومراقبة رصد 17-1

 91 ...................................................................................................... المجتمعات بین المیاه توزیع تحسین 17-2

 91 ............................................................................................................ المیاه لمصادر السنوي التقییم 17-3

 91 ................................................................................................... الفیضانات ومخاطر المناخ تغیر تأثیر 17-4

 92 ............................................................................................... التأهیل إعادة وبرامج الحمایة مناطق تحدید 17-5

 92 ........................................................................................المیاه حول المستخدمین/المشتركین بین المشاورات 17-6

 93 ................................................................................... تحسین خدمات المیاه والصرف الصحي 4-3الجزء 

 94 ................................................................................................................ المیاه خدمات تقدیم تحسین -18

 94 ............................................................................................................... المشتركین خدمات تحسین 18-1

 94 .................................................................................................. طیة خدمات المیاه وعددالوصالتتغ

 94 ............................................................................................................... موثوقیة وجودة الخدمة

 94 ................................................................................. یاه واألهداف االستراتیجیة في الضفة الغربیةجودة الم

 96 ..................................................................................... جودة المیاه واألهداف االستراتیجیة في قطاع غزة

 98 ..................................................................................................... ومعالجتها الصحي الصرف میاه جمع -19

 98 ................................................................................................ الصحي الصرف ومیاه المجاري میاه جمع 19-1



 
 

6 
 
 
 

 98 ............................................................................... لها المخطط الجدیدة الصحي الصرف میاه معالجة محطات 19-2

 102................................................ الغربیة الضفة في لها التخطیط سیتم التي اإلضافیة الصحي الصرف میاه معالجة محطات 19-3

 104...................................................................................................................... المؤسسي اإلصالح -20

 104............................................................................................................................. الخلفیة 20-1

 105................................................................................................ اإلصالح خطة بشأن الوزراء مجلس قرار 20-2

 105.............................................................................................................. أهداف إصالح القطاع

 106............................................................................................................... خطة إصالح القطاع

 107....................................................................................................................... التشریعات وضع 20-3

 107...................................................................................................... المؤسسیة واألدوار الهیكلیة تطویر 20-4

 108............................................................................................................. سلطة المیاه الفلسطینیة

 108................................................................................................................. مجلس تنظیم المیاه

 108................................................................................................ اه  الوطنیة لمیاه الشربمصلحة المی

 109............................................................................................................... مرافق المیاه اإلقلیمیة

 109........................................................................................................... جمعیات مستخدمي المیاه

 109.................................................................................................................... التجاریة الممارسات 20-5

 110................................................................................................................ الخاص القطاع مشاركة 20-6

 111.............................................................................................................. المستدام التمویل استراتیجیة -21

 111...............................................................................................................بالماء الماء ثمن دفع مبدأ 21-1

 111............................................................................................. والمستخدمین المناطق بین التفاوت من الحد 21-2

 111...................................................................................................................... التعرفة تحدید آلیة 21-3

 111..................................................................................................... الفقراء تراعي التي المیاه تعرفة تنفیذ 21-4

 112............................................................................................بالصهاریج المنقولة للمیاه العامة االستراتیجیة 21-5

 113 ................................................................................. االستثمارات الالزمة في قطاع المیاه والصرف الصحي -22

 113................................................................................................................... الوحدة تكالیف تحلیل 22-1

 113.................................................................................................. االستثماریة االحتیاجات تكالیف تحدید 22-2

 115 ..................................................................................... تنفیذ االستراتیجیة ورصدها وتقییمها 5-3الجزء 

 116................................................................................................................ االستراتیجیة تنفیذ تحدیات -23

 116............................................................................................ الفلسطینیة المیاه سلطة تواجه التي التحدیات 23-1

 116............................................................................................................... اإلسرائیلي االحتالل قیود 23-2

 116....................................................................................................... والتنفیذ االستثمار قدرات محدودیة 23-3

 117................................................................... المرافق من المزید تشغیل على الحالیین الخدمات مزودي قدرة محدودیة 23-4

 117................................................................................................ المیاه حقوق لتخصیص الحساس التنظیم 23-5

 118........................................................................................التحصیل ومعدل التكلفة استرداد مستوى انخفاض 23-6

 119........................................................................................................ االستراتیجیة تنفیذ قدرات تحسین 23-7

 120................................................................................................................................ التخطیط -24

 120....................................................................................................................... الشامل التخطیط 24-1

 120.................................................................................................................... االستثمارات تخطیط 24-2

 120......................................................................................................................... التنفیذ تخطیط 24-3

 121................................................................................................................ المشروع أولویات یدتحد 24-4

 122.................................................................................................................. االستراتیجیة تنفیذ رصد -25

 122........................................................................................................ المیاه لقطاع االستشاري المجلس 25-1



 
 

7 
 
 
 

 122.................................................................................................... ونشرها المحرز التقدم مؤشرات إعداد 25-2

 126 ................................................................................................................المالحق -4الجزء 

 127 ...................................................................................................... قائمة االختصارات -1الملحق 

 129 ...............................................................................................................التعریفات -2الملحق 

 130 ..................................................................................................... مصادر المعلومات -3الملحق 

 133 .................................................................................................. االستراتیجیات األخرى -4الملحق 

 134 ........................................................................................... تقییم مصادر المیاه السطحیة -5الملحق 

 136 ...................................................................................... قائمة مشاریع حصاد میاه األمطار 6الملحق 

 137 ........................................................................ اتجاهات وتوقعات تطور الناتج المحلي اإلجمالي -7الملحق 

 140 ........................................................................................... إنتاج المیاه المسجلة فلسطین -8الملحق 

 142 .................................................................................... تكالیف الوحدة الخاصة باالستثمارات -9الملحق 

 143 ................................................................................................. االحتیاجات االستثماریة -10الملحق 

  

  قائمة األشكال

 24 ............................................................................... معدل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي الفلسطیني -1الشكل 

 32 .................................................................. اتجاه انخفاض مستوى المیاه في أحد ابار الحوض الجوفي الشرقي -2الشكل 

 32 ...................................................................................... اتجاه انخفاض مستوى المیاه في أحد ابار غزة -3الشكل 

 33 .............................................................................................. تزاید تركیز الكلوراید في أحد ابار غزة  -4الشكل 

 33 ............................................................................................. خریطة معدالت تركیز الكلوراید في غزة -5الشكل 

 34 .......................................................................................................... تركیزات النترات/قطاع غزة -6الشكل 

 34 .......................................................................................................... تركیزات النترات/قطاع غزة -7الشكل 

 35 ............................................................... النسبة المئویة لآلبار التي تحتوي على معدل نترات زائد/الضفة الغربیة -8الشكل 

 36 ...................................................... تطور معدل التوصیل الخدمة داخل منطقة امتیاز مصلحة میاه محافظة القدس -9الشكل 

 37 ........................................................................ المیاه المتاحة للفرد في بلدان مختارة بمنطقة الشرق األوسط -10الشكل 

 38 ................................................................. نسبة الربط بعدادات المیاه في بلدان مختارة بمنطقة الشرق األوسط -11الشكل 

 39 ....................................................................... متوسط نسبة المیاه غیر المدفوعة في منطقة الشرق األوسط -12الشكل 

 40 ..................................................... 2007نسبة المنازل ذات معاییر مرافق الصرف الصحي المختلفة بحلول عام  -13الشكل 

 42 ............................ السكان المستفیدین وغیر المستفیدین من خدمات الصرف الصحي حسب نوع المنطقة في الضفة الغربیة -14الشكل 

 58 ......................................... سنة) 19-15امرأة في عمر  1000(الموالید لكل فلسطین ( خصوبة المراهقات في معدل -15الشكل 

 59 ........................................................................................... 2032-2012التوقعات السكانیة للفترة  -16الشكل 

 81 ..................................... الكمیة السنویة للمیاه المشتراة من شركة مكوروت لالستخدام المنزلي (ملیون متر مكعب/سنة) -17الشكل  

 101 ...................................................... محطات معالجة میاه الصرف الصحي القائمة والمخطط لها في قطاع غزة  -18الشكل 

 118 .................................................................. معدل التحصیل في فلسطین وبعض دول منطقة الشرق األوسط -19الشكل 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 
 
 

  قائمة الجداول

 24 ................... )القدس في القدیمة البلدة وتشمل( 2020   عام حتى  الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجھاز حسب السكان عدد توقعات - 1 الجدول
 25 ........................................................................ اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصیب وتطور اإلجمالي المحلي الناتج - 2 الجدول
 26 .......................................................................................................................... األساسیة الصحیة المؤشرات - 3 الجدول
 29 ........................................................................................................... الرئیسیة الجوفیة المیاه طبقات تغذیة تقدیر - 4 الجدول
 31 ........................................................................ الثانیة أوسلو التفاقیة طبقاً  االستخدامات لجمیع للمیاه المؤقت التخصیص - 5 الجدول
 37 ........................................................................................................ )االستھالك( فلسطین في للفرد المتاحة المیاه - 6 الجدول
 41 ......................................................................................................... فلسطین في الصحي الصرف شبكات تغطیة - 7 الجدول
 42 ................................................................. الغربیة الضفة في المحافظة حسب الصحي الصرف بشبكة المخدومین السكان - 8 الجدول
 45 .......................................................................................... الغربیة الضفة في الناتجة الصحي الصرف میاه تقدیرات - 9 الجدول
 46 ................................................... 2011 غزة، قطاع في الناتجة الصحي الصرف ومیاه الصحي الصرف میاه شبكة تغطیة - 10 الجدول
 47 ............................................................... الغربیة والضفة غزة قطاع في الرئیسیة الصحي الصرف میاه معالجة محطات - 11 الجدول
 53 ........................................................................................................ األداء مؤشرات ونوع االستراتیجیة أھداف - 12 الجدول
 55 ................................................................................................................. 2032 للعام االستراتیجیة األھداف - 13 الجدول
 57 .................................................................................................. )تتمة(  2032 عام للعام االستراتیجیة األهداف -14 الجدول
 59 ......................................................................................... )اإلداریة والتنمیة التخطیط وزارة( السكانیة الفرضیات - 15 الجدول
 60 .............................................................................. الغربیة الضفة في والصناعیة المنزلیة المیاه على المتوقع الطلب - 16 الجدول
 61 .................................................................................. غزة قطاع في والصناعیة المنزلیة المیاه على المتوقع الطلب - 17 الجدول
 63 ........................................................................................................... للصناعة المتوقعة المیاه إنتاج احتیاجات - 18 الجدول
 64 .................................................................................................................. فلسطین في للرّي القابلة األراضي - 19 الجدول
 66 .......................................................................................................................... المتوقعة المرویة األراضي - 20 الجدول
 68 ............................................................................................................... المسجلة غیر المیاه خفض فرضیات  - 21 الجدول
 69 ....................................................................................................الغربیة الضفة في االستیراد/اإلنتاج احتیاجات  - 22 الجدول
 70 ........................................................................................................ غزة قطاع في االستیراد/اإلنتاج احتیاجات  - 23 الجدول
 78 ............................................... فلسطین في المدى والقصیر المدى الطویل المنظورین خالل المتوقع الجوفیة المیاه استخدام  - 24 الجدول
 85 ............................... للحدود العابرة المیاه مصادر إلدارة عادةً  تستخدم مختلفة معاییر إلى استناداً  األردن، نھر میاه مورد تقاسم  - 25 الجدول
 85 .................................................................................. الغربیة الضفة في األودیة مختلف من المتاحة المصادر تقدیر  - 26 الجدول
 86 ................................................................................................................واستخدامھا السطحیة المیاه مصادر  - 27 الجدول
 89 ............................................................................................ المعالجة الصحي الصرف میاه استخدام إعادة احتمالیة- 28 الجدول
 95 ........................................................................................... الغربیة الضفة في المیاه إلمداد االستراتیجیة األھداف  - 29 الجدول
 97 ............................................................................................... غزة قطاع في المیاه إلمداد االستراتیجیة األھداف  - 30 الجدول
 99 ................................................... )اإلنشاء أو التخطیط مرحلة في( إنشاؤھا المقرر الصحي الصرف میاه معالجة محطات  - 31 الجدول
 102 .............................. الغربیة الضفة في الصحي الصرف میاه معالجة ومحطة الصحي الصرف لشبكة االسترایتیجیة األھداف  - 32 الجدول
 103 .................................... غزة قطاع في الصحي الصرف میاه معالجة ومحطة الصحي الصرف لشبكة االستراتیجیة األھداف - 33 الجدول
 113 ............................................................................. )2032-2013( المیاه خدمات لتحسین االستثماریة االحتیاجیات - 34 الجدول
 114 .......................................................... )2032- 2013( الصحي الصرف میاه خدمات لتحسین االستثماریة االحتیاجات  - 35 الجدول
 125 ................................................................................................................ 2032 للعام االستراتیجیة األھداف- 36 الجدول
 136 ................................................................................................................ األمطار میاه حصاد مشاریع قائمة - 37 الجدول

  
 

  
  

  



 
 

9 
 
 
 

 السابقة الخلفیة  -1الجزء 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 
 
 

  السیاسة واالستراتیجیة الوطنیة للمیاه

 مصـادرلاإلدارة المسـتدامة  والـذي یهـدف إلـى تحقیـق في قطاع المیـاهدولة فلسطین  عمل إطار تقدیم إلى هذه الوثیقة تهدف 

  .دولة فلسطین المحتلةفي المیاه 

ضـروري فالمـاء  ؛الطویـللفلسـطینیین علـى المـدى تحقیق االزدهار للضمان  حیویاً المیاه أمرًا  مصادروُتعد اإلدارة المستدامة ل

بـالغ األهمیـة لتطـویر الزراعـة والصـناعة، إذ یعتمـد كـل قطـاع منهمـا  وكل أشكال الحیاة األخـرى، وهـو عنصـرٌ للحیاة البشریة 

  على الوصول اآلمن والمستدام  للمیاه.

عـن قیمـة التغاضي فیهـا تم كانت هناك حاالت المیاه المتاحة وأهمیة المیاه لضمان مستقبل صحي،  مصادرورغم محدودیة 

 ةولـیلبالحإسـرائیل نتیجـة لقیـام  همـن نـدرة المیـا تعاني الدولةكون  حلوًال سهلةالمیاه  مصادراإلدارة المستدامة لتقدم وال  المیاه.

على  اعتماداباستمرار لتدابیر القانونیة واإلداریة اتحدیث ینبغي وعلیه   المیاه الطبیعیة. صادردون وصول الفلسطینیین إلى م

  السیاسة الوطنیة للمیاه.عن   ومعبرة استنادًا إلى استراتیجیة محددة، توضع خطة 

المیـاه قامـت بتنفیـذه  مصـادرمـن تقیـیم متكامـل لمستمد من إطار جزًء هذه السیاسة واالستراتیجیة  تشكلذلك، إلى  وباإلضافة

التي تمثل جهة اإلعداد الرئیسـیة لكـال و الحكومة،  حددتهاالتي  رئیسیةال الجهات المعنیةسلطة المیاه الفلسطینیة بالتشاور مع 

  من السیاسة واالستراتیجیة. 

  ، التي تضم:الجهات المعنیةمسؤولیات تنفیذ التدابیر المقترحة في وثیقة السیاسة واالستراتیجیة هذه بین مختلف وسیتم تقاسم 

 رئیس الوزراء •

 وزارة المالیة •

 اإلداریة والتنمیة التخطیط وزارة •

 الزراعة وزارة •

 ةیالبیئ ونؤ لشا وزارة •

 الحكم المحلي وزارة •
 الصحة وزارة •

 المفاوضات شؤون دائرة •

 الخارجیة ونالشؤ  وزارة •

 المرأة شؤون وزارة •

 العالي. والتعلیم التربیة وزارة •

 الفلسطینیة.الجامعات  •

 تمثلهم التي الجمعیاتو  المیاه خدمات مقدمي •

 منظمات المجتمع المدني  •

 

سـلطة المیـاه  مـن قبـل  ویشیر عنوان هذه الوثیقة الى السیاسة واإلسـتراتیجیة الوطنیـة للمیـاه والمیـاه العادمـة التـي تـم إعـدادها 

   .دولة فلسطین قطاع المیاه في ل رئیسیةال الجهات المعنیةكافة بمشاركة  و الفلسطینیة،
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 بیان الغرض

  وتطویرهـا المیـاه والمحافظـة علیهـا مصـادرلحمایـة  ةتخطیط واإلدارة الالزمـلل اتوفر السیاسة واالستراتیجیة الوطنیة للمیاه إطار 

 . فلسـطین ذات الصـلة فـيالمعـاییر ضـمن  الصـرف الصـحيخـدمات المیـاه و إمـدادات  لتحسـینوكـذلك علـى نحـو مسـتدام ، 

   وتهدف هذه السیاسة واالستراتیجیة إلى:

 ةیـالحكومالجهـات كافـة ضـمان تعـاون من خـالل المیاه،  صادردارة المستدامة لماإلفي  دولة فلسطین توجه تعزیز  أ)

   ة.المیاه المشترك صادرهداف إدارة مفي السعي لتحقیق أ واالهلیة

الصــرف الصــحي، ســعیًا إلــى خــدمات المیــاه و  اتالمالیــة إلمــدادوضــع إطــار لتنســیق التطــویر والتنظــیم واالســتدامة  ب)

عادة تجدیدها وصیانتها.   ضمان تضافر الجهود لالرتقاء بمستوى إدارة أنظمة المیاه وإ

جمیع  فى ذات الصلة بالمیاه  الجهات المعنیةجمیع بین الوثیق لضمان التنسیق والتعاون قاعدة   بمثابة هذه الوثیقة  كما ُتعد

السیاســـة  التعامـــل مـــعینبغـــي  ،وعلیـــه. وعلـــى مســـتوى المحافظـــات والهیئـــات البلدیـــة والمحلیـــةنیـــة والحكومیـــة المســـتویات الوط

قابلة للتعدیل الستیعاب التغییرات التي سـتعزز اإلطـار الـوطني بدرجـة أكبـر و  حیة واالستراتیجیة الوطنیة للمیاه بوصفها وثیقة

  المستویات.كافة وتعكس إدارة المیاه على 

    یةالمرجع

-2011الصــرف الصــحي (میــاه لمیــاه و ل یــهقطاعالســتراتیجیة كــل مــن اال السیاســة واالســتراتیجیة الوطنیــة للمیــاه مــع ىتتماشــ

ســـة تخطـــیط ، ودرا1995للعـــام ، والسیاســـة الوطنیـــة للمیـــاه 1997للعـــام المیـــاه  صـــادرماســـتراتیجیة إدارة  ومســـودة )، 2013

للفتـــرة  الحــوض الجــوفي الســاحلي، وخطـــة إدارة 2000للعــام ، والخطـــة الوطنیــة للمیــاه 2000للعــام  اســتراتیجیة قطــاع المیــاه

1999-2004 .  

 هیكلیة المستندات والوثائق

  :هي مترابطة، أجزاء أربعةمن خالل على نحو منطقي  للمیاه الوطنیةواالستراتیجیة  السیاسة تم إعداد

 خلفیةال - 1 جزءال

 المائیة السیاسة - 2 جزءال

 المیاه استراتیجیة - 3 ءالجز 

 األساس 1- 3 جزءال

 الصحي الصرفمیاه و  المیاهخدمات  على الطلب 2- 3 جزءال

 المیاه صادرلم المستدامة التنمیة 3- 3 جزءال

 الصحي الصرفتحسین خدمات المیاه و  4- 3 جزءال

  والمراقبة والتقییم االستراتیجیة تنفیذ 5- 3 جزءال

  المالحق 4الجزء 
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 السیاسة المائیة  -2 الجزء
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 المائیة مبادئ السیاسة

 المیاه صادرلم التطویر المستدام

 .أساسي لصون الحیاة والتنمیة والبیئةهو و  ،المیاه العذبة مورد محدود ومهدد  •

دراكاً  من أنظمة بیئیة أكبر. اجزءالماء یعتبر  • یجب التعامل معها كعنصر فإنه المیاه العذبة، ونقص همیة أل وإ

 الحیاة. اشكالجمیع لصون أساسي 

 سواء كانت التقلیدیة وغیر التقلیدیة(المیاه مصادر  لجمیع المستدامة التنمیةإلى  المیاه إمداداتتستند  أن یجب •

 ).ذاتیة وأمشتركة 

 بین التوازن تحقیق عن فضالً المیاه مصادر  جمیع وتقییم البیانات جمعالمیاه على  صادرم یستند تطویر أنیجب  •

 .تقطاعاال لجمیع المائیة  واالحتیاجات المیاه توفر

 .وبیئیة واجتماعیة اقتصادیة قیمة له الماء •

 .التلوث من المیاه مصادر جمیع وحمایة المیاه استخدام ترشید خالل من البیئیة األهداف تحقیق یجب •

 المیاه صادرالمتكاملة لم الدارةا

 الحالیین المستخدمین جمیعاحتیاجات وآراء األخذ في اإلعتبار  مع متكاملة، بطریقةالمیاه  صادرإدارة م یجب •

 .على المدى الطویل صادرالم هذه استدامةضمان و  والمحتملین

 .االستخدام انواع لجمیع مستدامالو والمنصف  عادلال التخصیصستضمن الدولة  •

 صادرالم كمیةیة مع واالستثمار المشاریع التنمویة  من وغیرها والصناعیة، الزراعیةیجب أن تتماشى المشاریع  •

 .تطویرها سیتم التي أو المتاحة والجودة المائیة

 حقوق المیاه

، التي تشمل حق الوصول العادل،  المائیة   همسیواصل الفلسطینیون اهتماماتهم المرتبطة بالحصول على حقوق •

 .المشتركة مع دول أخرى، وفقًا للقانون الدوليالمیاه  صادرموحق السیطرة وحق استخدام 

 الصرف الصحي ومیاه الخدمات  الحصول على

ما یكفي من المیاه بأسعار مواطن الحق في الحصول على ته. ولكل فریدة لبقاء اإلنسان وصح بقیمةتحظى المیاه  •

 استخدامها.ألغراض بالجودة المطلوبة معقولة و 

  .آمنة على خدمات صرف صحي كما أن لكل مواطن الحق في الحصول •

 ، والمرأة وغیر ذلك)والمقیدة تحركاتهموالفقراء، ، نی(المهمش المجتمعیةالفئات جمیع ستؤخذ احتیاجات واهتمامات  •

  في االعتبار.

 تزوید  خدمات المیاه والصرف الصحي.  على إدارة للمیاه تكاملمالمفهوم السیتم تطبیق  •
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 لمرافق المیاهاالستدامة المالیة 

فإن خدمات ، المتنافسة علیها ستخداماتاالجمیع لنظرًا لما تحظى به المیاه من قیمة اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة  •

 .هي خدمات غیر مجانیةوالصرف الصحي  المیاه 

  الحوكمة واإلدارة

 المیاه ملكیة عامة. صادرمكافة تعتبر  •

دارتها  صادرمینبغي أن یستند تطویر  • المعنیة (كالمستخدمین الجهات  جمیعمنهج تشاركي، یشمل  علىالمیاه وإ

 المستویات.كافة على و  والمخططین وواضعي السیاسات)

دارة خدمات المیاه  صادرمینبغي الفصل المؤسسي بین مسؤولیات حوكمة  • المیاه بوصفها وظیفة تنظیمیة، وإ

 بوصفها وظیفة تشغیلیة.

 الصحي لصرفل  المستدامةا دارةاال

التي عن األضرار  والتعویضات دفع قیمة األضرارو  التلویث التوقف عن هذاعلى كل من تسبب بتلویث المیاه   •

 .فیها  تسبب

 معالجة هذه المیاه إلزالة األخطار البیولوجیة والكیمیائیة والمادیة.الصحي یتطلب التصریف اآلمن لمیاه الصرف  •

المناخ في ظل وُیعد ذلك مجدیًا  .الموازنة المائیة  للمیاه، وُتضاف إلى ُتعد میاه الصرف التي تمت معالجتها مصدراً  •

لتطویر هذا والتكالیف الحدیة  على میاه الشرب المتزاید الطلبو المحدودة  المیاه العذبة صادروم، الجاف شبه 

 .المصدر

 

  عرض السیاسات

  المیاه صادرالمستدامة لم نمیةالت

 :علىللمیاه  الفلسطینیة  سیاسة الوطنیةالتنص 

 في، ذلك غیر  تحدیدا  ما لم  ترتأي الحكومة لمصادر المائیةل من المیاهمستدام ال االستخراج  إعتماد مبدأ -1

 حالة عدم وجود مصدر بدیل للوفاء باالحتیاجات األساسیة.

بما في ذلك التلوث الغیر معروف مصدره الناتج عن المبیدات واألسمدة  التلوث خطر من الجوفیة المیاه حمایة  -2

نوعیة المیاه فیها بفعل نشاطات من فعل  تباإلضافة الى تحسین نوعیة المیاه في األجسام المائیة التي تدهور 

 الناس.

، وتحدید مصادر التلوث والمسؤولین عن التلوث، وتفعیل المیاهمصادر  نوعیة على التعهد بالرقابة المستمرة  -3

  .الملوث یدفعمبدأ 

 .بما ال یخل بالحقوق المائیة الفلسطینیة  التقلیدیة غیر المیاه مصادر من إضافیة میاه كمیات تطویر -4
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 . األمطار میاهالجوفیة من  المیاه لطبقات الواصلة التغذیة معدالت تحسینعلى  العمل -5

 الكربوني اإلنبعاثللحد من  المائیة المصادر  على يالمناخ تغیرال تأثیر مع للتعامل مرنة استراتیجیات وضع -6

 .  وذلك من خالل اإلستخدام األكثر كفاءة للمیاه

تاحة هذه  مركزیة بیانات قاعدة في تخزینها و   الهیدرولوجیة والمعلومات لبیاناتكافة ا جمع عملیة دعم -7 وإ

 ضمان) ب(و فلسطین، في إدارة كافة المصادر المائیة كفاءة  ضمان) أ(من أجل  المعلومات للجمهور

 توثیق) ج(و ،لعملیات الري التي تنفذها وزارة الزراعة  والجهات األخرى ذات العالقة األمثلالتخطیط 

 .القطاع هذا في األولویة ذات االستثمارات

 حمالتویشمل ذلك  المائیة، المصادر  تنمیة مشاریع من المراحل المختلفة في المجتمعیة المشاركة تشجیع -8

 ومسؤولیاته دوارها  تثقیف الجمهور حول  وضمان اعلة فال إلدارةل مالئمة بیئة لخلق والتدریب، العامة التوعیة

 .المائیة مصادرلل الفعالة اإلدارةسیاق  في

 اله یحق رسمیة كیانات بوصفها) جمعیات المزارعین ذلك في بما(االعتراف بجمعیات مستخدمي المیاه  -9

 .اعضائها عن نیابة المشتركة الوطنیة المیاه حقوق إدارةبشأن   التفاوض

 قطاع إدارة فيالمجتمعیة  المشاركة وزیادة المیاه ومیاه الصرف الصحي قضایا حول العام الوعي مستوى رفع -10

 .هموار وأد لحقوقهم الناس فهمواالرتقاء بمستوى  المیاه،

  المیاهاستخدامات المیاه وتخصیص  صادرالمتكاملة لم دارةاال

 :علىللمیاه  الفلسطینیة  سیاسة الوطنیةال تنص 

ال یستطیع أي فرد أو و  ملكیة عامة للشعب الفلسطیني. بأنهاالمیاه المتاحة في فلسطین،  صادرمكافة تعریف  -11

 .صادرتنظیم حق استخدام هذه الم تتولى السلطة المختصةو  .میاه ال صادرم بملكیة أیا منمؤسسة المطالبة 

لإلستخدامات المختلفة (مثل اإلستخدام المنزلي، الزراعي، المیاه المتاحة  صادرمتخصیص د أولویات یتحد -12

  لألغراض المنزلیة والسكنیة. المطلقة لإلستخداموضمان إعطاء األولویة   البیئي، الصناعي والسیاحي)

 والصناعیة، ة،یالزراع( االقتصادیة المنافع على للحصول لكافة المستخدمین المیاهمن  حصص تحدید   -13

 و العمل، فرص وخلق اإلیرادات، حیث من( لفلسطین  االقتصادیة المنافع أساس على)  ذلك وغیر والسیاحیة،

 .الوطنیة التنمیة خططو   یتماشى وبما) الغذائي األمنتحقیق 

 مبادئ تحدید( الوطني المستوى على المیاه استخدام وقحق  ومراجعة تخصیصلوطنیة  مؤسسة اعتماد -14

 ).نشاط لكل المخصصة المیاه وكمیات التخصیص

  ین، وكذلكمستخدممن ال نوع كل ضمن محدودةال المیاه مداداتالعادل والمنصف إل والتوزیع تخصیصال ضمان -15

 من حوض الى آخر  عند الضرورة، النقل عملیات تنظیمهذا باإلضافة إلى  ؛العادل بین المناطق التوزیعضمان 

 .تزوید المیاه بالجملة مرفق وبإشراف مسؤولیة تحتمنطقة إلى أخرى  منو 
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  فيوبحیث تكون هذه الحقوق محددة  ؛مختصة وطنیة سلطة خاللمن  وذلك المیاه ستخراجال حقوق تخصیص -16

تخراج والتزوید كافة عملیات حفر اآلبار واإلس تتموالنوعیة المحددة لإلستخدام. وعلیه، یجب ان  والوقت الكمیة

      بتصاریح او بتراخیص.

 .اكم إذا لزم األمرالمحأمام  وأ التحكیم، طریق عن المیاه قد تنشأ عن تخصیص حقوق نزاعات أیة تسویة -17

ال  بیئیا ااالستخدام غیر المستدام للمیاه أو ضرر  ،حتى دون قصد ،تضمنت قدأن التنمیة االقتصادیة  باستثناء -18

 الركائز األساسیة للحلول االقتصادیة. نوالبیئة یمثال مصادرل، فال شك أن مراعاة اإصالحهیمكن 

 واستخدام األصناف، اختیار( التكلفة الفعالة لضمان الزراعي القطاع في المیاه استهالك تعدیل مستویات ضمان -19

 ).المحسنة لريا تكنولوجیا استخدام وزیادة، المتدنیة الجودةذات  المیاه

 كان كلما األمطار، میاه تصریف ومنظومة الصحي الصرف منظومة بین الفصلعملیة األخذ في اإلعتبار،  -20

 .وعلى اساس التكلفة الفعالة ممكناً  ذلك

  قضایا المیاه العابرة للحدود

 :علىللمیاه  الفلسطینیة  السیاسة الوطنیةتنص 

 المیاه المشتركة.  مصادرفي لفلسطینیین ل كاملة حقوق میاه ضمان -21

تحدید وتطویر اإلمدادات لالمیاه المشتركة، و  مصادراألمثل ل اإلستغاللالتعاون مع الشركاء اإلقلیمیین لتعزیز  -22

 المعلومات والبیانات ذات الصلة.وتقاسم جمع الى الجدیدة واإلضافیة، و 

والمتاحة في  بالجملة المیاه المتوفرة حیثما یكون ذلك مالئمًا، القیام بتعزیز التوزیع المنصف والعادل إلمدادات -23

إعادة توزیع  حیث یتطلب االمر  ،والكوارث فترات الجفاف - بشكل مؤقت– ویستثنى من ذلك فلسطین 

 عابر للحدود التصدیر طریق عن وكذلكالجوفیة المشتركة  األحواضمخصصات المیاه المتفق علیها من 

 . المیاهب األقل وفرة  الى المناطق ةبوفرة مائیالتي تتمیز  إلمدادات المیاه من المناطق 

الصحي المعالجة من فلسطین مقابل  الصرفیكون ذلك مالئمًا، تعزیز التصدیر العابر للحدود لمیاه  حیثما -24

  المشتركة.  للمصادرالكمیات المخصصة المتفق علیها فوقعابرة للحدود   عذبة استیراد میاه

  الصحيالصرف و خدمات المیاه الحصول على 

 :علىللمیاه  الفلسطینیةالوطنیة سیاسة ال تنص

معقولة (متى كان التكلفة الكافیة ذات ال الشرب میاهمن   هعلى حق مواطن مواصلة السعي كي یحصل كل -25

  .   لإلستخدام متاحًا) وبالجودة المطلوبة

لمناطق المهمشة (التي تعاني من لالمقدمة الصحي الصرف و ز بشكل خاص على تحسین خدمات المیاه یتركال -26

 الالجئین. مخیماتو سوء الخدمة)، بما في ذلك المناطق الریفیة والقرى النائیة 

   الصرف الصحيو لمرافق المیاه االستدامة المالیة 

 :علىللمیاه  الفلسطینیة  سیاسة الوطنیةتنص ال
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الصحي ونقل وتوزیع المیاه، باإلضافة إلى جمع میاه الصرف استخراج االستدامة المالیة لعملیات ضمان  -27

اإلسترداد  موثوقیتهم المالیة من حیث من تحقیق يوالصرف الصح مزودي خدمات المیاهبما یمكن ومعالجتها، 

 واالستثمار الرأسمالي. واإلستبدال التشغیل والصیانة الكامل لتكالیف

یعد تحصیل هذه  )، إذالمشتركین(بما في ذلك دیون ات لتحصیل اإلیراد للمرافق واضحة وتطبیق انظمةد یتحد -28

  . الصحي الصرفو  مرافق المیاهلستدامة الالضمان الجدوى المالیة/  الدیون أمرًا أساسیاً 

 .الصحي الصرف وشبكاتأنظمة المیاه في غیر القانونیة الوصالت للتعامل مع وتطبیق انظمة تحدید  -29

 مزوديمن  لكل التكلفة ومالمح المعتمدة المالیة األهداف هومتطلبات للخدمات المقترح التمویلیعكس  أن ضمان -30

 التحدیدیجب ان یتم  ،وحیثما ال تحقق التعرفة اإلسترداد الكامل للتكالیف حتى المدى المتوسط الخدمات،

 . الفجوة هذه لسد الالزم التمویل مصادر لجمیع الواضح

 المعالجةوضرائب شبكات الصرف الصحي، ورسوم  الوصالت، ورسوم الصحي، الصرفو  میاهال رسوم تحدید -31

 التكالیف استرداد ویبقى الهدف. المال رأس تكلفة من جزءً و األقل  على والصیانة التشغیل تكالیف لتغطیة

 على المدى المتوسط. بالكامل

لى الجودة الجغرافیة المناطق لمختلف مختلفة رسوم تطبیق -32  .باإلستناد الى اإلستخدام وإ

 من جزءاً  یشكل التقییم هذا أن وضمان الصحي الصرفو   المیاه خدمات تكالیف دفع على المواطنین قدرة تقییم -33

 .المجتمع من والمحرومة الفقیرة بالشرائح المتصلة القضایاوأن یتضمن  التعرفة مراجعات

 وضمانالخدمة  على والضعیفة الفقیرة الفئات حصول تسهیل بهدف وتصاعدیة عادلة تعرفة نظم وتنفیذ وضع -34

 .التكالیف استرداد على العامة المرافق قدرة

 الحوكمة واإلدارة

  :لفلسطین علىسیاسة الوطنیة للمیاه ال تنص

معالجتها وتصریفها، والفصل بین و  الصحيوجمع میاه الصرف ، المیاه تزویدو ، المیاه مصادرتنظیم قضایا  -35

 بتقدیم الخدمة.ة والتنظیمیة وبین تلك الخاصالسیاساتیة  الوظائف 

جمع میاه خدمات الشرب والمیاه المنزلیة و  میاه تزویدالعامة الخاضعة للتنظیم بتقدیم خدمات تكلیف المؤسسات  -36

  .معالجتها والصحي الصرف 

المیاه  تزویدومشاركة القطاع الخاص في تمویل وتنفیذ وتشغیل وصیانة أنظمة  قطاع المیاه تشجیع إعادة هیكلة -37

 الصرف الصحي، بهدف تحسین كفاءة وأداء قطاع المیاه ونقل الخبرات التقنیة.میاه و 

المیاه المشتركة (بما في ذلك اآلبار  مصادرل ىیاه لضمان اإلدارة المثلالم مستخدميجمعیات تشجیع مشاركة  -38

  المعالجة) المستخدمة لألغراض االقتصادیة (الري).الصحي والینابیع ومیاه الصرف 

 المیاهبرامج ومشاریع  في) من منظور النوع االجتماعي(الجهات المعنیة  جمیعل المناسبة مشاركةال ضمان -39

 .المائیة مصادرال إدارة في االستدامة لدعم الصحي، الصرفو 
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 .الفعال األداء تشجیعل العامة، األموال تخصیص ذلك في بما المیاه، مصادرل األمثل االستخدام دعم -40

 مصادرال فیرتو  زیادة أجل منالمحاسب علیها  غیر  المیاه كمیة من لحدعلى ا المیاه خدمات مزودي تشجیع -41

 تدریجیًا. وطنیةال هدافاأل تلبیةبغیة  للمزودین التشغیلیة ةئكفاال تحسینلو  للمشتركین  الشحیحة المائیة

 .ورفع الوعي العام مناسبةالتسعیرة ال آلیات ذلك في بما المیاه، على الطلب إلدارة استراتیجیات تطویر -42

 وطنیةال هدافاأل لتحقیق وتقنیاً  مالیاً  سلیمةً  خطط وضعب المیاه قطاعالمسؤولة عن   الجهاتاإلشتراط بأن تقوم  -43

 فضالً  ،)فلسطین في( اإلقلیمیة األساسیة لبنیةل رئیسیةال التخطیط ومتطلباتعلى المدى الطویل  ستراتیجیةاال

 على المدى القصیر. المیاه قطاعفى   االستثمار متطلبات عن

  حمایة البیئة من التلوث بمیاه الصرف الصحي

 :على للمیاه الفلسطینیة الوطنیة السیاسة تنص

  الصحیة المناسبة (نظام الصرف الصحي الخدماتلى عصول حالالسعي لضمان حق كل مواطن في  -44

والتخلص منها بأسلوب  الصحي میاه الصرفجمع و في الموقع)  (مفردال أو الصرف الصحي الجماعي (الشبكة)

  صحي.

 في الموقع. مفردال الصحيتعزیز تحسین مرافق الصرف  -45

 ومنع التلوث البیئي الناتج عن هذه المیاه. الصحيعالج المخاطر الصحیة المرتبطة بإنتاج میاه الصرف  -46

جمع میاه المطر  ویجب بأنظمة الصرف الصحي العامة. األمطارحظر توصیل مصارف میاه األسطح ومیاه  -47

 ".المائي  الحصادما یمثل عملیة " هوعلى نحو مستقل و 

، وفقًا  فعالالناتجة بجودة مناسبة إلعادة استخدامها على نحو آمن و  الصحيمیاه الصرف  جمیعمعالجة  -48

عادة االستخدام   المعالجة. الصحيلمیاه الصرف   المنتجللمعاییر الوطنیة، ودعم التوزیع وإ

 الصحي خلط میاه الصرفو   .في الزراعة المعالجة الصحيإعطاء األولویة إلعادة استخدام  میاه الصرف  -49

. كما یجب اختیار المحاصیل التي ستروى بمیاه اإلمكان قدرلرفع مستوى جودة المیاه  ةالعذب یاهالمعالجة بالم

 التربة یةوالمیاه العذبة بحیث تناسب میاه الري نوع الصحي المعالجة أو مزیج میاه الصرف الصحيالصرف 

 یات إعادة االستخدام.    ها، والجدوى االقتصادیة لعملتوكمیا المزروعة والمحاصیل وتركیبتها الكیمیائیة

 ، المتوفرة الصحي الصرف میاه جودة االعتبار بعین األخذ مع للمحاصیل الغذائیة االحتیاجات تحدید یجب -50

 المیاه استخدام معدل تحدید على المزارعین تشجیع ویجب. (االسمدة) المغذیة المواد استخدام في اإلفراط وتجنب

 المعاییر. من وغیرها المعالجة المیاه في المغذیات قیمة االعتبار بعین األخذ مع المختلفة، للمحاصیل الالزمة

دارتها والملوحة الثقیلة المعادن تراكم مراقبةب ان تقوم سلطات الري یجب -51 لترشیح  الدعوة یجب كما. وتخفیفها وإ

 .الري سلطات قبل من التربة  وتصفیة

 حمایة ضمان مع والفعالة الحدیثة الري تقنیات استخدام على المزارعین تشجیعب ان تقوم سلطات الري یجب -52

 .الصحي الصرف بمیاه  بالتلوث  صابةاال من والمحاصیل المزارع في العمال
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 المنتجین بین سلیمة اتفاقیات إبرام خالل من المعالجةالصحي  الصرف میاه استخدام إعادة تحسین -53

 .ینوالمستهلك

عادة الصحي الصرف میاه معالجة أهمیة بشأن العامة التوعیةب  الصلة ذات  والمؤسسات السلطات مع العمل -54  وإ

   .الغیر معالجة الصحي الصرف لمیاه والبیئیة الصحیة اآلثار ومخاطر استخدامها،

  معاییر قطاع المیاه الصرف الصحي في فلسطین

  للمیاه على: الفلسطینیة تنص السیاسة الوطنیة

احدث  إلى استناداً  الشرب میاه جودة بشأن وطنیة معاییر وتطبیق وتحدیث لتطویر المعنیة الجهات مع العمل -55

 الصحة عن فضالً  المیاه، إمدادات وتوفر ،یاتواالقتصاد الوطنیة، واألولویات حتملة،بالمخاطر الم المعارف

 .علیها المترتبة البیئیةمن اآلثار  وغیرها

الصحي المنزلي والتجاري   الصرف میاه لتصریف وطنیة معاییر وتطبیق لوضع المعنیة الجهات مع العمل -56

 .العامة  المجاري في الصناعيو 

 فيعالجة مالمیاه الصرف الصحي  استخدام إلعادة وطنیة معاییر وتطبیق لوضع المعنیة الجهات مع العمل -57

 .لعملیة إعادة استخدام المیاه المناسبة المحاصیلتحدید  في و  الزراعة

 مجاري فيالمعالجة  الصحي الصرف میاه لتصریف وطنیة معاییر وتطبیق لوضع المعنیة الجهات مع العمل -58

 ).والبحار واألنهار األودیة( الطبیعیة المیاه

 محتمالً ًا مصدر  باعتباره الموقع، في الصحي للصرف وطنیة لوائح وتطبیق لوضع المعنیة الجهات مع العمل -59

 .للتلوث

  .هااستخدامو منها  اآلمن التخلصو  الحمأة جمع عملیة وتنمیط لتنظیم المعنیة الجهات مع العمل -60

 استراتیجیات قطاع المیاه

 .المیاه قطاعل وطنیةال ستراتیجیاتاال تطویرعملیة ل یاتوجیهمرجعا   للمیاه الفلسطینیة الوطنیة السیاسة ستكون -61

الجهات المعنیة  مع وثیقال تنسیقبال ،ستراتیجیاتإلا هذه إعدادمسؤولیة  الفلسطینیة المیاه سلطةستتولى  -62

 .خرىاأل

  

  الترتیبات المؤسسیة المقترحة

   المیاه ومیاه الصرف الصحيإمدادات لقطاع  الشاملةالحوكمة 

، وتم التأكید على هذه الصالحیات في 1996لسنة  2یاه رقم ُمنحت سلطة المیاه الفلسطینیة صالحیاتها من خالل قانون الم

قامة ، ائیة المسیاسة الالمیاه، وتنفیذ  مصادرإدارة بهدف ، 2002لعام  3تعدیالت هذا القانون الواردة في القانون رقم  وإ
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الوزارات  وتحظى بإدارة المیاه. المتأثرةالتنسیق والتعاون بین األطراف ب البدء مشروعات المیاه واإلشراف علیها ومراقبتها، و 

 والجهات التنفیذیة األخرى بالقیادة في قضایا محددة:

 وضع سیاسة وأنظمة الري وتعزیز وتنظیم الجمعیات الزراعیة.: وزارة الزراعة •

المعالجة في المجاري الصحي البیئیة، بما في ذلك معاییر تصریف میاه الصرف اللوائح تحدید : سلطة جودة البیئة •

 .الكربونياإلنبعاث  وظاهرة ةالمائیة الطبیعی

، الصحي الصرفشبكات و  المیاه، لمنشآت معاییرال وتنمیط توحید: الفلسطینیة والمقاییس المواصفات مؤسسة •

 .)الموقع في المفرد( الصحي والصرف

 االعتبار، في المائیة مصادرال توافرأخذ  مع( الوطنیة التنمیة خططوضع : اإلداریة والتنمیة التخطیط وزارة •

 .الصلة ذات المعنیة الجهات مع بالتنسیق وذلك) اإلداریة والتنمیة التخطیط زارةو  قبل منوتقییمها 

 .المشتركة الخدمات مجالس ودعم انشاء: المحلي الحكم وزارة •

•  

  سلطة المیاه

دارة الخدمات ومقدمي المیاه لمنتجي العام التنظیم عن مسؤولة الفلسطینیة المیاه سلطة وُتعد  المیاه، مصادر وإ

 :ذلك ویتضمن

 المیاه. استخراجحقوق  تخصیص •

 .مصادرتنظیم حق استخدام ال •

 .اتالخدم مزوديتطویر  •

 التعرفة المائیة. سیاسة وضع •

 المقاییس.و  المواصفات المواصفات والمقاییس الفلسطینیة في تحدید لمؤسسةتقدیم الدعم   •

  لمیاها مجلس تنظیم

یتمثل دور المجلس في مراقبة أداء مقدمي الخدمة من النواحي الفنیة واالقتصادیة وس ،لمیاها سیتم إنشاء مجلس تنظیم 

  .لبیئیةوا

   مصلحة میاه وطنیة

وشرائها، أو نقلها بین مختلف الشرب میاه عن إنتاج  ةكون مسؤولتل مصلحة میاه وطنیةولة فلسطین على إنشاء ستعمل د

  المناطق، بأكثر الطرق فعالیة لمقدمي الخدمة.

 المحلیة الصحي الصرف میاهو  میاهالمرافق 

 مزودي إلى المیاه ببیع یقوم بل بنفسه، المشتركین بخدمة بالجملة میاهال مزود یقوم ال للمشتركین، فعالة خدمة تقدیم إلى سعیاً 

   .المحلیین الخدمة
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 من أكثر إلىالصرف الصحي میاه تطویر مجالس الخدمات المشتركة التي تقدم خدمات المیاه و  المائیة تعزز السیاسةو 

وفي نهایة المطاف، تهدف السیاسة إلى دعم تطویر المرافق اإلقلیمیة، التي تشمل منطقة االمتیاز الخاصة بها   .بلدیة

  .)محافظة واحدة أو أكثر(

 استعادة التكلفة.وستحظى هذه المرافق بوضع مستقل سواًء من الناحیة اإلداریة أو المالیة، وسیكون علیها العمل وفقًا لمبادئ 

إدارة الخدمات التي یمكن أن في وعلى المدى البعید، سیتم تشجیع مشاركة القطاع الخاص في تنفیذ مشروعات معینة، وربما 

  والمرافق اإلقلیمیة. بالجملة الشربمیاه عاقد علیها مرفق یت

  جمعیات مستخدمي المیاه

على المائیة السیاسة  وتشجع إدارة میاه الري. مجال األهمیة في يبالغ یینمؤسساتتمثل جمعیات مستخدمي المیاه شركاء 

   .التأسیس الرسمي لهذه الجمعیات
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   االستراتیجیة المائیة -3الجزء 
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  األســـاس    1-3الجزء 
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 نظرة عامة - 1

 السكــــــانعدد 1- 1
لإلحصاء  يقّدر الجهاز المركز  2008على مدى األربعین عامًا المنصرمة، وفي عام  اً سریع نمواً نما عدد السكان الفلسطینیین 

  ارتفاع في الطلب على الماء. الى هنبمما ی 2010/2015%/سنة لفترة 3.75بأن ذلك النمو سیكون بمعدل الفلسطیني 

مطرد مع  كما وتبقى هذه النسبة بتزاید 2010% من مجموع عدد سكان الدولة في عام 70وُقدِّر عدد السكان في المدن لیصل إلى 

 (معدات االستحمام، الحمامات،  معدات استهالك المیاه المنزلیة مستخدمي المنزلیة بازدیاد اعدادمعدالت االستخدام للمیاه ارتفاع وازدیاد 

  .).والغساالت

  1997  2007  2010  2015  2020  

  

  غزة

  2152000  1856000  1530000  1346000    المدن

  118000  102000  86000  77000    الریف

  2270000  1958000  1616,000  1423000  1022207  المجموع

  

  الضفة الغربیة

  2054000  1860000  1483000  1260000    المدن

  1508000  1366,000  1213000  1117000    الریف

  3562000  3226000  2696000  2377000  1873476  المجموع

  5832000  5184000  4312000  3800000  2895683    المجموع

(وتشمل البلدة القدیمة في القدس) 2020  حتى عام  توقعات عدد السكان حسب الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  - 1الجدول   

 اإلجمالي االقتصاد الوطني والناتج المحلي 2- 1
كل سنة (باستثناء عام  ) تقریباً فترة االنتفاضة الثانیةالتي تلت سنوات الماضیة ( اتسع ونما االقتصاد الفلسطیني سریعًا على مدى التسع

  % في السنة.5.8بمعدل متوسط یبلغ  )2006

  
  المحلي الفلسطینيإلجمالي الناتج معدل النمو السنوي  - 1الشكل 

  

- 10% 
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 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطین
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إلــى دوالر  1300مــن مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي الفــرد  حصــة توقــد ازداد وُیعتبــر معــدل النمــو هــذا أعلــى مــن معــدل النمــو الســكاني

  على مدى سبع سنوات. للفرد دوالر 1600

المؤشرات االقتصادیة ـ الضفة الغربیة 

 وقطاع غزة
2004 2005 2006 2007 2008 2009*  

2010 2011 

 الناتج المحلي اإلجمالي (ملیون دوالر

  ) **أمریكي
4198.4  4559.5 4322.3 4554.1 4878.3 5241.3 

5757.3 6323.0*  

نصیب الفرد من الناتج المحلي 

  اإلجمالي (دوالر أمریكي) **
1317.0 1387.2 1275.4 1297.9 1356.3 1415.7 

1509.9 1609.6*  

  %9.8  %9.8  %7.4  %7.1  %5.4  %5.2-  %8.6   معدل النمو

  هیئة تشجیع االستثمار الفلسطینیة المصدر:

  التقدیرات األولیة * سیتم تنقیح

  1967عام  إسرائیلالتي ضمتها القدس منطقة من أجزاًء انات تستثني البی** 

  هو سنة األساس. 2004الجدول على أسعار ثابتة. عام في والوارد الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد یستند *** 

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي نصیبالناتج المحلي اإلجمالي وتطور  - 2الجدول   

ســتمر فــي الزیــادة بــوتیرة ســریعة خــالل الفتــرة یساإلجمــالي النــاتج المحلــي مــن  متوســط نصــیب الفــرد ویمكــن االفتــراض بشــكل معقــول أن

 المتعلمون والشتات الدینامیكي المحافظ علـى الصـالت التجاریـةنتیجة مواطن القوة االقتصادیة الرئیسیة للدولة (السكان  2013-2032

لك، كان وال یزال هناك عامل وعلى الرغم من ذ). ، والتطور المحتمل في التبادالت مع الدول المجاورة، إلى غیر ذلكوالمالیة مع وطنه

تقبًال فـي غیـاب أال مهم في هذا النمو االقتصادي  وهو المساعدة والدعم الدولي، وهو عامل قد یغیر من النمو أو یؤدي إلى إبطائـه مسـ

  التقدم السیاسي.

أمـام  رئیسیةال المعوقات االستثمار، على وكذلك واألشخاص، السلع تداول على المفروضة والقیود اإلسرائیلي االحتاللُیشّكل  ذلك، ومع

 أيالقیـام بـ جـدوى فـي النظـر عنـد االعتبـار بعـینأخذ ذلك  یجب ،وعلیه. في ظل الوضع الحالي فلسطین في االقتصادیة التنمیةمسیرة 

  .الصحي والصرف المیاه قطاع في االستثمار ذلك في بما ،اتاستثمار 

  

 الصحة والبیئة 3- 1
قرابة  2011في عام  السكانیة الكثافةبلغت : للغایة المرتفعة السكانیة للكثافة نتیجة( فلسطین في الصعبة البیئیة الظروف من الرغم على

 القلیلــة العقــود خــالل كثیــراً  الصــحیة الظــروف فقــد تحســنت ،)غــزة قطــاع فــي ²كــم/نســمة 4353و  الغربیــة الضــفة فــي ²كــم /نســمة 456

 متوسط ارتفع ،اآلخذة في التحسن الصحیة البیئة لهذه ونتیجة. 1الصحیة الرعایة نظام وتحسین التعلیممستوى  لتحسین نتیجة، الماضیة

  .المنطقة في األفضل بین من الصحیة المؤشرات معظم، وأصبحت الرضع وفیات معدل وانخفض المتوقع، العمر

  

                                                        
 مــنفـي الوقـت الحـالي  بكثیـر أقـلوهـو ( مطــرد بشـكل الخامسـة سـن دون واألطفـال الرضـع وفیـات معـدالتانخفــض  الماضـیین، العقـدین مـدى علـى  1

وبلـغ ). المنطقـة فـيالقیاسـي  شـخصال مـن المتوسـط فـي أطـول سـنوات 4( ملحوظ بشكل المتوقع العمر متوسطازداد  حین في ،)اإلقلیمي المتوسط

. الـدولي البنـك. (المنطقـة فـي المعـدالت أعلـى بـین مـن واحـدوهـو  اإلجمالي، المحلي الناتج من٪ 13 حوالي الصحیة الرعایة على اإلنفاق إجمالي

  ).2007 فبرایر ،أكبر مالي استقالل إلى األزمة من: 1 المجلد. غزة وقطاع الغربیةنظرة عامة على اإلنفاق العام في الضفة 
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معدل وفیات األطفال دون   معدل وفیات الرضع  
  سن الخامسة

متوسط العمر المتوقع عند   معدل وفیات األمهات
  الوالدة (للنساء)

  75  110  33  36.8  المغرب

  74  120  30  27.7  الجزائر

  73  82  21  27.2  مصر

  76  46  15  25.8  سوریا

  77  23  15  23.07  تركیا

  77  60  16  22.5  تونس

  77  26  15.3  21.8 لبنان

  75  31  14.2  18.6  ألبانیا

  75  59  21  14.9  األردن

  77  13  21  14.5  الضفة الغربیة

  83  2  5  5.1  الیونان

  83  7  4  4.1  إسرائیل

  84  5  4  3.4  إیطالیا

  غلوبال هیلث فاكتس الرئیسي للبیانات:در المص

المؤشرات الصحیة األساسیة - 3الجدول   

فـي  الرضـع لوفیـات رئیسـیةال األسـباب ، وتمثلـت2003-1999خـالل الفتـرة  حیـة والدة 1000وفاة لكـل  24.2 الرضع وفیات معدلبلغ 

 ،الفلســطیني لإلحصــاء المركــزي الجهــاز. (الخلقیــة والتشــوهات التنفســي، الجهــاز وأمــراض الــوالدة، عنــد الــوزن وانخفــاض المبكــرة، الــوالدة

 14.5وهو یبلغ اآلن  الماضیة، العشر السنوات مدىفي التحسن على  المعدل هذا استمر وقد). 2005 وأرقام، قائقح - فلسطین أطفال

  .المتوسط األبیض البحر منطقة في القیم أدنىاحد  ُیعد حیث والدة حیة،  1000وفاة لكل 

جـودة المتعلقـة ب األطفـال وفیـات معـدل فـيكبیـر ال نخفـاضفي اال فلسطین في الصحي لقطاعوتتمثل أحد اإلنجازات الهامة التي حققها ا

لــم تعــد أمــراض  ،)2011 الصــحة، وزارة( الصــحة وزارةالصــادر عــن  األخیــر الســنوي للتقریــر ووفقــاً . الصــحي الصــرف وخــدمات المیــاه 

 عــام فــي األطفــال بـین یــاتوفوخاصــة مــع عـدم وقــوع  الغربیـة، الضــفة فــي العامــة الصـحة قضــایامــن  واألمعـاء المعــدة والتهــاب اإلسـهال

2010. 

إلــى جانــب  ،)2نســمة/كم 4353(المرتفعــة للغایــة  ســكانیةال كثافــةالتســهم  حیــث غــزة، قطــاع فــي أســوأ الصــحیة الظــروفتعــد  ذلــك، ومــع

 جیدة أمرًا أكثر صعوبة.الصحیة ال خدمةالفي جعل تقدیم ، إسرائیل تفرضه ذيال الحصار

 مسـتویات، وتعـد هـذه الالسـاحلیة الجوفیـة المیـاه طبقـات فـيعالیـة التركیـز  نتراتبـال تلـوثعـن وجـود  غـزة فـي المیـاهجودة رصد  وكشف

االسـتخدام المفـرط لألسـمدة  عـن فضـالً  ،المیـاه مصـادر إلـى الصـحي الصرف میاهترشح  عن األول المقام فيناجمة  النترات من عالیةال

  النیتروجینیة.
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  اإلطار المؤسسي 4- 1

 تحســینو  المیــاه قطــاع تنظــیمبهــدف  1996 ) لســنة2رقــم ( رئاســيال مرســومالبموجــب  1995 عــام فــي الفلســطینیة المیــاه ســلطةتأسســت 

 في رئیسیةال المائیة المؤسسات ومسؤولیات أدوار تفاصیل ویمكن االطالع على. الخدمات وتوفیر تخطیطو  ،هاواستدامت المائیة مصادرال

 تحدیـد یهمـل أنـه كمـا الوضـوح إلـى المیـاه قـانونیفتقـر  ،وبشـكل عـام .2002) لسـنة 3( رقـمالفلسـطیني  المیـاه قـانون فـي   المیـاه قطاع

الـوطني،  لمیـاها مجلـسو  الفلسطینیة المیاه سلطة ومسؤولیات أدوار المیاه قانون یحددو . القطاع مؤسسات بین لعالقاتل الدقیقة الطبیعة

 علـى یتعـین التـي للقطـاع العامـة الهیكلیـة وتحدیـد) الزراعـة وزارة مثـل( األخـرى المؤسسـات بشـأن توجیهـات أي تقـدیم في أخفق أنه غیر

 المرافق على  الوالیة الفلسطینیة المیاه سلطة المیاه قانونومع ذلك، یمنح  بموجبها. العمل الفلسطینیة المیاه وسلطة الوطني المیاهمجلس 

  .المیاه و الصرف الصحيخدمات  توفیر عن المسؤولة

االدوار والمهام  یق تع، حیث  المیاه قطاع مؤسسات بین والعالقات والمسؤولیات األدوار توضیح اصبح ضروریا   الحاضر، الوقت فيو 

 المــدني والمجتمــع والمحلیــة المركزیــة الحكومــة ذلــك فــي بمــا( رئیســیةال القطــاع مؤسســات بــینالمحــددة  غیــر عالقــاتالو  واضــحةال غیــر

حالیـا  أقــل مـن المســتوى  هــو الـذي القطــاع هـذا وتنظــیم وتطـویر قیـادة علــى الفلسـطینیة المیــاه سـلطة قــدرة مـن بشــدة )الخاصـة والجهـات

 المثالي المطلوب.

 تـوفیر ذلـك فـي بمـا المیـاه، واسـتخدامات المیـاه مصـادر إلدارة 1995 عـام منـذ ماتـم إنشـاؤه التـي المؤسسـي واإلطـار المؤسساتعد تُ  الو 

. يفلسطینالالشعب  احتیاجات تلبي الومن ثم فإنها  ،األمثلبالشكل  لمهام المنوطه بهابالقیام لناسبة م  ،المیاه والصرف الصحي خدمات

بین كافة المؤسسات العامله  والتنسیق  القدرات وضعف فعالةال غیر وكمةالحإلى حالة من  واضحة مؤسسیة مهام وجود عدم ساهم وقد

 اإلدارة تطــویرعائقــًا أمــام ، االحــتاللالتــي یفرضــها  القیــود والمعیقــات إلــى جانــب ، بــدورها شــكلت  والتــي ،فــي قطــاع المیــاه الفلســطیني

  .االنظمةو  واالستراتیجیات ،الخدمات توفیر وسیاسات، التحتیة البنیة وتطویرالمائیة  مصادرلل المتكاملة

 الجهـات لجمیـعومسـؤولیات واضـحة  مهـاموفق  المیاه قطاع إصالح عملیةفي سلطة المیاه الفلسطینیة  شرعت، مجتمعة األسباب هولهذ

فیمـا یتعلـق  الفلسـطینیة المیـاه سـلطة مسـؤولیات، والـذي یحـدد االقرار بصدد هوالذي  المیاه قانون إلى استناداً  المیاه،في قطاع  الفاعلة

بهـدف لتنظـیم المیـاه  مجلـستقـرر إنشـاء  ذلـك، إلـى باإلضـافة. المائیـة المـوارد تنظـیمفیما یتعلق بكذلك و المائیة  ستراتیجیةاالو  سیاسةبال

  .المیاه والصرف الصحي إمدادات خدمات مزودي عمل تنظیم

إن استمرار اإلحتالل اإلسرائیلي وسیطرته على الغالبیة العظمىى من مصادر المیاه المشـتركة یعقـد قیـام السـلطة الفلسـطینیة بشـكل عـام 

در المیاه التي تتحكم اسرائیل في معظمها وسلطة المیاه بشكل خاص بتنظیم هذا القطاع خاصة وان كالهما له سلطة محدودة على مصا

   السلوك الدولیة المتعلقة بإدارة مصادر المیاه العابرة للحدود. منتهكة بذلك قواعد
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  المیاه في فلسطین مصادر -2

  المیاه السطحیة مصادر 1- 2

المیاه السطحیة في الضفة الغربیة، وال یوجد  مصادرمن  یوجد حالیًا عدد محدود  المیاه السطحیة في فلسطین نادرة للغایة، مصادرتعد 

ومعظم الودیان   .في أعالي الحوض لمیاهل إسرائیل استغاللنتیجة  )وادي غزة( رئیسیةأي منها في قطاع غزة، حیث تم تجفیف الودیان ال

استغالله، إذ أنه في معظم و عه جموهذا المصدر یصعب   تتدفق ألسابیع قلیلة في العام، وتكون عادة على هیئة فیضانات سریعة مؤقتة،

الجیـري  الحجـر مـن تحتیـة طبقةو الودیان تحول الخصائص الجیولوجیة /الجغرافیة المعقدة دون إنشاء سدود تخزین كبرى (سهول قلیلة، 

  .)الكارستي

 ألغراض حیث تستغله إسرائیل بشكل رئیسي  األردن، نهرفي  الغربیة الضفة في السطحیةالمیاه  مصادرل الدائم الرئیسویتمثل المصدر 

مدادات الري  حتىستخدام او إ  الفلسطینیینال یستطیع  .لهذا1967 عاماالحتالل االسرائیلي للضفة الغربیة  منذ  المنزلیة المیاه وإ

سرائیل ولبنان وسوریا األردن تتقاسمه للحدود، اً عابر  اً موردیعد  علما بأنه. المورد هذا إلى الوصول  المتكاملة اإلدارةوتعد   .وفلسطین وإ

برام المورد لهذا   .على المدى الطویل استراتیجیة يأل أساسیاً  عنصراً یة على نطاق حوض نهر األردن اتفاق وإ

  :التالیة الحقائق الى النظر ینبغي ذلك، ومع

دان) ویصب في و ال بانیاسو  الحاصباني( نهرال منابع من یتدفق الذي العلوي الجزء: جزئین من أساساً  تكونیو  األردن، نهر •

 متـراً  425 ارتفـاع علـى المیـت البحـر إلـى طبریـة بحیـرة مـنالمیـاه  تـدفقل اً استمرار  السفلي الجزءیشكل  حین في طبریة،بحیرة 

 البحـر فـيوالتـي ُتصـرف  األردن نهـرمـن األدنـى إلـى الجـزء  المتدفقـة المیـاهر كمیة تُقدّ  ،تاریخیاً و . البحر سطح مستوى تحت

هـي ال و  الماضـیة، السـتة العقـود خالل كبیرٍ  بشكلٍ كمیة هذه الوقد انخفضت  ،سنویاً  مكعبملیون متر  1400 بحوالى المیت

فـي الكبیـر االنخفـاض  هـذا ویرجـع). 2010(أصـدقاء األرض فـي الشـرق األوسـطملیون متر مكعب سنویًا  30عن  حالیاً تزید 

 الذى يسرائیلللمیاه اإل القطري ناقلعبر شبكة أنابیب ال مكعب متر ملیون 500 من أكثربتحویل  إسرائیلقیام  إلىتدفق المیاه 

 مثل الطبیعیة للعوامل كان ذلك، على عالوة. المنبععلى  السدود من العدید بناء إلى باإلضافة النقب، صحراء إلى جنوباً  متدی

 غیـر الصـحي الصرف میاه من كبیرة كمیات تصریفخطر  األردن نهركما یواجه . األردن نهر تدفق على سلبيٌ  أثرٌ  التبخر

 سـلطة ،2011 عـام فـي المـائي الوضـع تقریـر (طبریـا بحیـرة جنـوب طـول علـىالواقعـة  اإلسـرائیلیة المسـتوطنات مـن المعالجـة

 .)الفلسطینیة المیاه

 حـوالي الغربیـة الضـفة فـي  االودیـةمیـاه الفیضـانات فـي  المعدل العام  السنوي طویل االمـد لتـدفقیبلغ : الغربیةأودیة الضفة  •

باتجـاه (الشـرقیة  األودیـة إلـى التـدفق اتجـاهحسـب  الغربیـة الضـفة أودیـة صـنفتُ  ،شكل عـاموب. ملیون متر مكعب سنویاً  165

ملیون متر مكعب سنویًا  حوالياستخدام  یجري ،حالیاً و ). المتوسط البحرباتجاه ( الغربیة واألودیة) المیت والبحر األردن وادي

 .والفارعة العوجا منطقة فيالحجم  صغیر سدباإلضافة إلى  األردن وادي في الزراعیة البرك من العدید خاللمن 

جفـاف  الـى اإلجـراء هـذا وقـد تسـبب ،الطبیعـي هفقتد إسرائیل تتصید حیث ،قطاع غزة یمتد على الحدود الشرقیه ل: غزة وادي •

 السـنوي التـدفق متوسـطویبلـغ . ةللغایـ اً محـدود مـوردال هذا االستفادة من  یجعل مما ،المطرشدیدة  السنوات عدا مافی وادي،ال

 .ملیون متر مكعب سنویاً  20 حوالي الوادي لهذا

  المیاه الجوفیة مصادر 2- 2

 اآلبار طریق عن إما المصدر هذا من الفلسطینیة المیاه إمدادات غالبیة تأتي حیث، الجوفیة المیاه على بشكل أساسي  فلسطینتعتمد 

الحواض ل المتجددة لتغذیةلحیث یقدر المعدل العام  هذا وتعتبر األمطار المصدر الرئیسي لتغذیة المیاه الجوفیة المتجددة، . الینابیع أو
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 فيملیون متر مكعب سنویًا  60-55 وحوالي، الغربیة الضفة فيملیون متر مكعب سنویًا  814-578 بحوالي الجوفیة من میاه االمطار

 .غزة قطاع

 باراآل ،حیث تتراوح اعماق معظم العمیقة والكلسیة ة الجیریالجوفیة  المیاه طبقات في الجوفیة المیاه مصادرتتواجد  الغربیة، الضفة فيو 

 هذا وتتواجد . السطح تحتمتر  450 و 100ما بین على عمق  الجوفیة المیاه منسوب یتراوح ، كما متراً  800-200 مابین  یةاإلنتاج

الحــوض  ) الشـرقي  الشـماليالحـوض و ،  الشـرقيالحـوض و ،  الغربـيالحـوض ( رئیســیةأحـواض  ثـالث فـي عـادةً طبقـات المیـاه الجوفیـة 

  الغربي والحوض الشمالي الشرقي تنساب باتجاه اسرائیل حیث تكون احد اهم المصادر الجوفیة. 

. مصـر إلـى وجنوباً  إسرائیل إلى شرقاً  شماال و وتمتد ،الضحلة الرملیة الجوفیة المیاه طبقة في الجوفیة المیاه مصادرتتواجد  غزة، فيو 

 الجوفیة المیاه منسوب، بینما یقع متراً  70-40یبلغ  عمق بمتوسط الزراعة ألغراض معظمهاستخدم یُ  للمیاه،بئراً  5000 من أكثر هناكو 

 ةمحدودبأنها فیها  المحلیة الجوفیة المیاهتغذیة  معدالت ، كما تتسم جافة منطقة غزةوتعد . األرض سطح تحتمترًا  50-20على عمق 

اه الجوفیــة ویتجــاوز). المتوســط فــيملیــون متــر مكعــب ســنویًا  60-55( للغایــة  اإلســرائیلیین( المســتخدمین كافــة قبــل مــن اســتخراج المیــ

وتــدهور  ،الجوفیــة المیــاه طبقــة اســتنفاذ  ممــا ادى الــى للخــزان الجــوفى الســاحلى الطبیعیــة التغذیــة معــدالت ) والفلســطینیین والمصــریین

  .الخزان الجوفى  الى االكثر ملوحة  البحر میاه تسربل نتیجة  نوعیتها

منطقة داخل  حوض-طبقة المیاه الجوفیة

(كم مربع)فلسطین 

*متوسط التغذیة على   حجم التغذیة  متوسط هطول األمطار

  المدى الطویل
430-318 311 407 1767 الحوض الغربي  

187-135 134 433 981 الحوض الشمالي الشرقي  

197-125 153 281 2896 الحوض الشرقي  

814-578 598 347 5644 إجمالي الضفة الغربیة  

60-55 33 225 365 الحوض الساحلي  

874-633 631  6009 فلسطینإجمالي   
  الفلسطینیة المیاه سلطة تقییم وكذلك مختلفة تقدیریة دراسات إلى استناداً  *

  2012سلطة المیاه الفلسطینیة،  المصدر:

  رئیسیةتقدیر تغذیة طبقات المیاه الجوفیة ال - 4الجدول 

  

 غیر التقلیدیة مصادرال 3- 2
باالضـافة الـى الزیـادة  )واإلسـرائیلیین الفلسطینیین بین المیاه لحقوق العادل غیر تقاسمالو  الطبیعیة ندرةال( المائیة مصادرال في ظل ندرة

  .التقلیدیة غیر المائیة مصادرالتطویر  على التركیزب الفلسطینیة الحكومةشرعت  ،المستمره للطلب على المیاه لكافة االستخدامات

  تحلیة میاه البحر
ملیـون متـر  0.22متـر مكعـب/یوم ( 600إنتاجیـة تبلـغ  بطاقـة) الـبلح دیـر( غزة قطاعب الوسطى المنطقة في تقع البحر میاهمحطة واحدة لتحلیة هناك 

ملیــون متــر مكعب/ســنة)  0.0.95متــر مكعــب/یوم ( 2600 لحــوالي یــةجاإلنتا طاقتهــازیــادة  وســیتم، ســاحلیهال اآلبــار مــن اثنــین باســتخدام) مكعب/ســنة

ملیـون  0.22 سـنویة  حالیا على انشاء محطة لتحلیة میاه البحر فى الجـزء الجنـوبى مـن قطـاع غـزة بطاقـة انتاجیـةویجري العمل  .2014عام البحلول 

یـتم إنشـاء  أن المقـرر ومن ،2014بحلول عام   /الیوم 3م 2600وباستخدام المیاه من بئرین ساحلیین سیتم زیادة الطاقة الى  متر مكعب كمرحلة اولى

 غــزة، قطــاع مــن األوســط الجــزء فــي، 2017 عــامالبحلــول  أولــى، كمرحلــة ،ملیــون متــر مكعب/ســنة 50إنتاجیــة تبلــغ  طاقــةب المیــاه تحلیــةلة كبیــر محطــة 

 وتوزیعهـاالمسـتخرجة  الجوفیـة المیـاه مع المحالة المیاهوسیتم خلط . 2035 العام بحلولملیون متر مكعب/سنة  129زیادة قدرتها اإلنتاجیة إلى  وسیتم
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 مـن فإنـه الُمعالجـة،الصـحي  الصـرف میاه من وغیرها األخرى، المیاه وكذلك اإلضافیة، المیاه هذه وبواسطة. التوزیع مرافق خالل من المستهلكین على

 المیـاه، اسـتهالك تعرفـة علـى كبیرٍ  بشكلٍ  المحالة اإلضافیة البحر میاه ستؤثر عام، وبشكل. الثابتة األصلیة حالته إلى ایعود هذا الحوض  أن المتوقع

  .الجدیدة المرافق هذه وصیانة تشغیل تكالیف لتغطیة التوزیع نظام كفاءة تحسینما یتطلب  وهو

 المیــاه نقــل یمكـن حیــث اإلقلیمیـة المائیــة مصــادرال  إلدارة المـدى طویلــة اسـتراتیجیة مــن كجـزءٍ  إال الغربیــة، للضــفة متاحـة البحــر میـاه مصــادر تعـد وال

  .إسرائیل مع عادلة اتفاقیة خالل من أو الغربیة الضفة إلى غزة من المحالة

  قلیلة الملوحة المیاه الجوفیة تحلیة
 0.5 عن تقل إجمالیة بسعة األردن وادي في بشكل أساسيالتي أنشأها القطاع الخاص، ، الملوحة قلیلة للمیاه صغیرةال تجریبیةال تحلیةال شاریعمُتطبق 

 طاقـةب(  لتحلیـة میـاه ینـابیع البحـر المیـت قلیلـة الملوحـه كبیـرة نشـأةمُ إنشـاء  المقـرر ومـن. زراعیـةال ألغـراضل أساسـاً  وتسـتخدمملیون متر مكعب/سنة، 

 مـن الجنـوبي للجـزء المیـاه إمـدادات زیادةفي  المشروعوسیسهم هذا ) 2022 عامال بحلول األقل علىملیون متر مكعب/سنة  22  بحوالي تقدر  إنتاجیة

 .المستقبل فيملیون متر مكعب/سنة  40إلى في نهایة المطاف اإلنتاجیة  وسیتم زیادة قدرته الغربیة، الضفة

التـي تبلـغ قـدرتها اإلنتاجیـة  الجوفیـة المیـاه تحلیـة محطـات خـالل مـن المنتجة الشرب میاهالذین یبیعون  المیاه بائعيمن  مائة حوالي غزة قطاع ویضم

یبلـغ معـدل  ، ذلـك ومـعملیـون متـر مكعب/سـنة.  2.8 زودةالمـ الكمیـات إجمـاليبحیث تبلـغ  یوم،/  ساعات 6-4 لمدة وتعملمتر مكعب/یوم  20-40

  ملیون متر مكعب/سنة. 4.8 حواليالمحطات  هذه قبل من الفعلي الجوفیة المیاه استخراج

 وحـداتعلـى ٪ 20، بینمـا تعتمـد النسـبة المتبقیـة البالغـة  المنزلیـه میـاهالباحتیاجـاتهم مـن  للوفـاء المیـاه هذهعلى  غزة سكان من٪ 80 من أكثرویعتمد 

 قطـاع مـن الجنوبیـة األجزاء في الساحل بلدیات میاه مصلحة تدیرها الجوفیة المیاه تحلیةل محطات 8 هناك ذلك، إلى وباإلضافة. المنزلیةالمیاه تحلیة 

إنتاجیة إجمالیة تبلغ  طاقةب(المختلطة بمیاه اآلبار  المحلیة التوزیع شبكات خالل منالتي تنتجها  المیاه توزیع یتمو ) ورفح البلح دیرو  یونس خان( غزة

  ملیون متر مكعب/سنة).

  المعالجةالصرف الصحي میاه  إعادة استخدام
 كمیاتال مجموعیبلغ  حیث ،  ،میاه الصرف الصحي المعالجة استخدام عادةإل كمشاریع تجریبیة الصغیرة نشطةاألالعدید من  هناك، غزة قطاع في

الصرف الصحي میاه  استخدام إعادة مشاریع  من للغایة  قلیل عدد هناك الغربیة، الضفةفي  أما. سنةملیون متر مكعب/ حواليالمیاه من  مهستخدالم

 ستخداما  عادةإل الواعدة مشاریعالهناك عدد من  ذلك، ومع). خاراسو  عتیل،و  عنزة، مثل المحلي المجتمع مستوى على الصغیرة المشاریع تنفیذ یتم(

 من المائیة الموارد زیادة ومن المتوقع . القصیر المدى على، العوجا ومناطق، تیاسیرو  أریحا،و  نابلس، غرب لشمالالمقترحة المعالجة  للزراعة  المیاه

 فيملیون متر مكعب/سنة)  10تبلغ  مقررة إنتاجیة طاقةب غزة قطاع فيویجري العمل حالیا على انشاء محطة میاه معالجة   ،المشاریعهذه  خالل

 هذه كونی أنومن الممكن  ،لتوفیر كمیات اضافیه من المیاه في المستقبل الغربیة والضفة غزة من كلٍ  فيالمشاریع  من مزیدتنفیذ  وینبغي. غزة شمال

  .حلها یتعین یزال ال التي الهامة القضایا بعض یثیرغیر أن تطویر هذا المورد  ،)4-17 الفصل انظر( نسبیاً  اً كبیر  تملالمح المصدر

لألغراض الزراعیة  المستخدة الجوفیة المیاه طبقاتلتغذیة   الُمعالجةالصحي  الصرف میاهالمجدي استغالل  من سیكونالى ذلك، فانه  باالضافة

  .الجوفیة الطبقات هذه وضعیةلتحسین  اواعد خیاراً لمعاییر ومواصفات معتمدة  طبقا وذلك

  

  من المصادر المائیة استخراج المیاه 4- 2

الخمسین سنة على مدار  الهیدروجیولوجیا المیاه الجوفیة وتقییمها ونمذجتها بعنایة عن طریق المتخصصین في علوم صادر متمت مراقبة 

ا فـي اتفاقو المیـاه،  تحصـیص لهـذا هـو أسـاس االتفاقیـة المؤقتــة الماضـیة، وكـان  مـن عــام التـي امتـدت ، الثانیـةأوسـلو یــة التـي تـم إبرامهـ

  .2000حتى عام  1995
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 االستخدام
  2011االستخدام في عام  اتفاقیة أوسلو (ملیون متر مكعب)

 المجموعالحوض الحوض الحوض  المجموعالحوض الحوض الحوض 

411≈ 483 40 103 340 إسرائیل  ≈103  150***  664 

**87 42 20 25 118 54 42 22 فلسطین  

*78 __ __  إضافیة كمیة  78 __   0 0 

   192 123 436   172 145 362 مجموع األحواض

 ج 2012المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة، 

 )الثانیة أوسلواتفاقیة ( الغربیة الضفة في علیها المتفق المصادر من وغیره  كمیة المیاه المفترض تطویرها من الحوض الشرقي* 

 ** ال یشمل هذا الرقم كمیات المیاه المنتجة من اآلبار غیر المرخصة

 ملیون متر مكعب 100والتي یقدر تدفقها بحوالي  ینابیع البحر البیتأیضًا ملیون متر مكعب  150*** تتضمن الكمیة البالغة 

  التفاقیة أوسلو الثانیةطبقاً  المؤقت للمیاه لجمیع االستخداماتالتخصیص  - 5الجدول 

 

بما ملیون متر مكعب/سنة،  118  فیها الفلسطینیون بلغت حصة   ،2000 عامفي بدایةة التي انتهى سریانها المؤقت یةاالتفاق هلهذ ووفقاً 

 اتفاقیــة فـي المخصصــة كمیـةال مـن أقــلأي (ملیــون متـر مكعب/سـنة  87 الحـالي سـتخداماالیبلــغ  حـین فـي ،)مصــادرال مـن٪ 18یعـادل 

ملیــون نســمة فــي عــام  2.65تعــدادهم والبــالغ   الغربیــة الضــفةســكان علــى المیــاه ل طلــبال لتلبیــة یــهكاف غیــرهــي كمیــه و  ،)الثانیــة أوســلو

 .السكاني النمو الزدیاد  سیزداد تباعًا  المیاه نقص أن هذا باإلضافة إلى، 2012

 یقرب ماو ، ملیون متر مكعب 92.8حوالي  البلدیة الستخدامات  2011 عام فيالمستخرجة  الجوفیة المیاهبلغ إجمالي كمیة  غزة، فيو 

ملیـون متــر  2.8، ومكـوروت شـركةملیـون متـر مكعب/سـنة مــن  4.2 إلــى باإلضـافة، لزراعـةألغـراض املیـون متـر مكعب/ســنة  86 مـن

. ملیـون متـر مكعب/سـنة 185.8 مـا یقـرب مـن إلـىالمیـاه  حجـم إجمـالي لیصـل الصـغیرة، الجوفیة المیاهمحطات تحلیة  منمكعب/سنة 

فـان معـدل العجـز فــى   ملیـون متـر مكعب/سـنة) 60-55البـالغ ( فـي قطــاع غـزةوبمقارنـة ذلـك بكمیـات المیـاه المتجـددة للخـران الجـوفى 

  .ملیون متر مكعب سنویا 120الموازنة المائیة یصل الى حوالى 

   المیاه  مصادرالمخاطر التي تهدد  5- 2

 المیاه الجوفیة استنزاف 
 المیـاه طبقـات مـن العدیـد هنـاكحیـث أن ، أوسـلواتفاقیـة  فـي علیهـا المتفـقالحـدود  اإلسرائیلیین قبل منالجوفیة  المیاه استخراجیتجاوز 

ذلـك  یخضـعحیـث  الشـرقي، الحـوض مـن الجنوبي الجزء في بشكل خاص ضوبالنویتجلى هذا . نضوبال من وتعانيمستنزفة  الجوفیة

 إلى وباإلضافة. القریبة الفلسطینیة اآلبارعلى  كبیرٍ  بشكلٍ  تؤثر التي اإلسرائیلیة اآلباربواسطة  للمیاه ة محدود غیرضخ لعملیات الجزء 

، لتلك االسباب  ونتیجة. هذا الحوض تغذیة علىً◌  سلبيال كان له االثر  الشدید الجفاف استمرارتراجع البحر المیت وكذلك فإن  ذلك،

هذا االنخفاض فـي بعـض االبـار یعاني مستوى المیاه الجوفیة في الجزء الجنوبي من الحوض الشرقي من انخفاض مستمر حیث وصل 

 هذه في الجوفیة المیاه لنظام  كبیراً  تهدیداً  یشكل وهذا،  فقط  االخیره سنوات عشرال خاللمترًا  70أكثر من  الى هذا الجزء  في الواقعة

  ب)2012 الفلسطینیة، المیاه سلطة( المنطقة

 انخفـض  حیـث المتجـددة، اتهـاوكمی المیـاه اسـتخراج إجمـالي بـینة لعـدم التـوازن نتیجـأیضـًا  الساحلي الجوفي الحوض  زاف استن كما تم

  .البحر سطح مستوى تحت متراً  15-10 حوالي إلى الماضیة القلیلة السنوات خالل المیاهنسوب م
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  الفلسطینیة المیاه سلطة : المصدر

  الحوض الجوفي الشرقيأحد ابار اتجاه انخفاض مستوى المیاه في  - 2الشكل 

 
   الفلسطینیة المیاه سلطة: المصدر

  غزةأحد ابار اتجاه انخفاض مستوى المیاه في  - 3الشكل 

  میاه البحرتداخل  

 كبیرة جزاءأل البحر میاه إجتیاح) أ: (التالیه  رئیسیةال السلبیة اآلثار إلى  الساحلیة الجوفیة المیاه طبقة في الحاصل  ستنزافاال أدىكما 

 .المالحةللمیاه السفلیة  التصاعدي تسربال) ب(و الداخلیة الساحلیة الجوفیة المیاه طبقة من

 تشـیر حیـث مقبولـة، غیـر حدوداً  وبلغت كبیرةً  زیادةً الحوض الساحلي  في الجوفیة المیاه في ملوحةال معدالت ازدادت فقد لذلك، ونتیجة

 لمیـاه العالمیـة الصـحة منظمـةأقرتهـا  التـيالحـوض السـاحلي غیـر مطابقـة للمواصـفات  فـي المیـاه من٪ 90 من أكثر الدراسات الى أن 

 1000-200 الحـــوض  هـــذاابـــار  معظـــمفـــي  الكلوریـــد تركیـــز یتـــراوح معـــدل  حیـــث.  /لتر)مـــل 250لتركیـــز الكلوریـــد  بالنســـبة(الشــرب 

 الجوفیة المیاهجودة  تتجاوز أن المتوقع ومن. الجوفیة المیاه نضوب استمرار مع مضطردة زیادةملجم/لتر كلوراید، مع توقعات بحدوث 

 تمامـاً  الجوفیـة المیـاهنظـام  ینهار أن أیضاً  المتوقعأنه  من  كما ،2016 العام بحلولغرض  ألي استخدامها یةإمكان الساحلي بالحوض

وتفعیـل المیـاه اإلضـافیة  مصـادرتـوفیر المزیـد مـن  تتعلـق  بضـرورة عاجلـة  إجـراءات تخـذت لم ما  2020 العام بحلولهذا الحوض  في

  .   في هذا الحوض المیاه مصادرل المتكاملة اإلدارة مباديء
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   الفلسطینیة المیاه سلطة: المصدر

غزةأحد ابار تركیز الكلوراید في  تزاید  - 4الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  2011المصدر: مصلحة میاه بلدیات الساحل، 

الكلوراید في غزة تركیز خریطة معدالت - 5الشكل   

  

  المیاه الجوفیة بالنترات مصادرتلوث 

 حین وفي). وغیرها والنیتروجین،، العضویة المواد( الملوثات من هائلة كمیات تصریفبو  ،العالیة السكانیة بالكثافة غزة قطاعیتسم 

ن یستخدمون السكا من كثیریزال  ال ،الصحي الصرف میاه جمع أنظمة خدمات من الحضریة المساحة من٪ 70یقرب من  ما یستفید

 المیاه تلوث على سلباً  انعكسوهو ما  ،بهم الخاصة الصحي الصرف میاه  فریصلت الصحي الصرف خزانات أو االمتصاصیة الحفر

علومات المتوفرة لدى مال وحسب . النفاذیة عالیة المشبعة غیر الرملیة الطبقة خالل من الصحي الصرف میاه لتسرب نتیجة، الجوفیة

 ألغراضالمستخدمة  اآلبار غالبیة، وتحتوي غزة قطاع في واسع نطاق على بالفعل بالنترات الجوفیة المیاه تلوثینتشر  ،سلطة المیاه

 النسبة هذه ، وال تزال)لتر/ملجم 50( العالمیة الصحة منظمةالتي أقرتها  الشربود میاه حدتتجاوز  نتراتمستویات  على المنزلیة المیاه

  .الحضریة المناطق في أعلى تركیزاتفي ظل وجود آخذة في االزدیاد 
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  2012المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة، 

تركیزات النترات/قطاع غزة - 6الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  2012الفلسطینیة، المصدر: سلطة المیاه 

تركیزات النترات/قطاع غزة - 7الشكل   
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ا هـي علیــه الغربیـة الضــفة فـي بكثیـرٍ  أقــلتعـد  الســكانیة الكثافـة أن مــن الـرغم ىوعلـ  الصــرف میـاه تصــریف تسـببی غــزة، قطـاع فـى عمــ

 الصرفمیاه  انسیاب كذلك و لزراعة،ا في منضبط غیرو  بشكل مكثف الكیماویة األسمدة استخدام الى باالضافه ، المعالجالصحي غیر 

تیة الجوفیـة المیـاهات طبقـ حساسـیةباإلضـافة ل  ةاإلسـرائیلی مسـتوطناتال مـن المعالجة غیر الصحي فـي  ، كـل ذلـك تسـببللتلـوث الكارسـ

ضـرورة و  مـن هـذا التلـوثالحـد  ناجعـة بهـدف  تـدابیراتخـاذ  إلـى ملحـة حاجـة فإن هناك  لذلك، وفقاً و . نتراتبال تلوثال مستویاتارتفاع 

  .العاجلة الحمایةو  لوقایةلخطط إعداد ال

  2012المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة، 

النسبة المئویة لآلبار التي تحتوي على معدل نترات زائد/الضفة الغربیة - 8الشكل   
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  المیاه والتغطیة والجودةمستوى خدمات  - 3

  مستوى الخدمة والتغطیة 1- 3

 القلیلــة العقــود مــدى وعلــى. بالشـبكات الفــردي المنزلــي الــربط فــي فلسـطین فــي شــیوعاً  األكثــر المیــاه تزویـد خــدمات تــوفیر مســتوى یتمثـل

 .شبكات المیاه إلى تفتقر التي المناطق في إال مستخدمة تعد ولم تقریباً  الجماعي التزوید نقاط اختفت الماضیة،

حیـث  ، الحضـریة المناطق جمیع في مطرد بشكل) نسمة 100 لكل الوصالت عددمعبرا عنه ب( بالشبكاتالربط المنزلي  معدلوقد تزاید 

 المركـزي الجهـاز تقـدیراتحسب (في المتوسط شخصًا  6.5أن األسرة تضم  وعلى اعتبار. مستفید 100 لكلوصلة  18-14یبلغ حالیًا 

 وأن، تقریباً  اكتمل قد، في المناطق الحضریة، المنزلیة الوصالت خالل من الخدمةمستوى القول بأن  یمكن فإنه ،)الفلسطیني لإلحصاء

  .الحضریة المناطق في الطبیعي التوسعو  الجدیدة السكنیة المناطقتطویر  على مباشرٍ  بشكلٍ  عتمدسی المستقبل في النمو

  
  المصدر: الموقع االلكتروني لمصلحة میاه محافظة القدس

مصلحة میاه محافظة القدس امتیازداخل منطقة الخدمة تطور معدل التوصیل  - 9الشكل   

 

 ومن بها، موثوق خدمة على یحصلون ال المشتركین من كبیراً  عدداً  أن ذلك  للخدمة، الفعلیة تغطیةلل صورة المشتركین معدل یعكس وال

 صـهاریج  خـالل مـن توفیرها یتم التي المیاه وبخالف . المیاه من إضافیة بكمیات لتزویدهم المیاه صهاریج استخدام  إلى ُیضطرون ثم

  .عامة بتغطیة تحظى الخاصة الخدمة هذه أن اعتبار یمكن ال الغربیة، الضفة میاه دائرة

  المتاحة للفردالمیاه  2- 3

 الیوم في للفرد لتراً  96ما متوسطه  شخص كلل غزة وقطاع الغربیة الضفة في المستهلكة المیاهیوفر إجمالي حجم  ،2012 عام في

یبلغ  عامبمتوسط  الغربیة الضفة فيلترًا للفرد في الیوم الواحد  72و ،)مقبولة غیر جودةذات  غزة في المیاه من٪ 95( غزة فيالواحد 

 زیادةٍ تحقیق  مع الغربیة، الضفة في الماضیةالسبع  سنواتال مدى على االستهالك هذا انخفض وقد. لترًا للفرد في الیوم الواحد 82

  .غزة في طفیفةً 
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  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  82  82  88  83  81  83  85  فلسطین

  72  75  86  79  76  78  80  الضفة الغربیة

  96  92  91  88  89  90  91  غزة

  سلطة المیاه الفلسطینیةالمصدر: 

  المیاه المتاحة للفرد في فلسطین (االستھالك) - 6الجدول 

  

 المنطقة، في النسب أدنىهو أحد بل  ،2بشكل خاص عالیة قیمةلترًا للفرد في الیوم الواحد ذو  82المیاه البالغ معدل استهالك وال یعد 

  بشكل عام. بها موثوق وغیر سیئةً  المیاه خدمات تعتبر حیث والیمن، الجزائر في المنزلیة لألغراضیتم توفیرها  التي المیاه غرار على

 
  شبكة المعاییر القیاسیة الدولیة لمرافق المیاه والصرف الصحيمصدر البیانات: 

  الشرق األوسط بمنطقةالمیاه المتاحة للفرد في بلدان مختارة  - 10لشكل ا

  

  بین المناطق التفاوت 3- 3

 المائیـة المـوارد تـوافر الكمیـات هـذه وتعكـس ،)6 الجـدول( أخـرى إلى منطقة من واسع نطاق على مستهلكلل المتاحة المیاه میةتختلف ك

  .المدن بعض في المتاحة المیاه وكمیات المیاه خدمات موثوقیة لتحسین األخیرة السنوات خالل المنفذة االستثمارات عن فضالً  المحلیة،

 تمنع التي اإلسرائیلیة القیود إلى أساساً  ذلك ویرجع المیاه، نقص بسببخاص  بشكل الغربیة الضفة من والجنوبیة الشمالیة األجزاء وتتأثر

  .أخرى إلى منطقة من المیاه نقل وأ الموجودة، اآلبار تأهیل إعادة أو جدیدة، آبار حفر من الفلسطینیین

 التسعیرة متوسط معدل في هذا وینعكس إلمداداتها، المیاه صهاریج الغربیة الضفة في المجتمعات من كثیر تستأجر المیاه، لندرة ونظراً 

  السكنیة التجمعات من كثیر فیها یضطر التي المحافظات تلك في أي وطوباس، وجنین الخلیل في نسبیاً  مرتفعٌ  معدلٌ  وهو محافظة، لكل

 بعـضفـي من ذلك  أعلىتصل الى  وقد ،شیكل إسرائیلي/متر مكعب 20 إلى لتصل التسعیرة ترتفع حیث المیاه، صهاریج استخدام إلى

 .المناطق هذه فى  المقدمة الخدمة تحسین على االستراتیجیة وستركز. التجمعات

                                                        
 وفيلتر للفرد في الیوم؛  250 إسرائیل فيو ؛للتر للفرد في الیوم 150- 100 أوروبا في المنزلیة لألغراض المیاه توزیعیبلغ نطاق  ذلك، على كمثال  2

  لتر للفرد في الیوم. 2000 الكویت
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  :التالیةاألربعة  المحافظات في باألنابیب المیاه إمدادات أيیفتقرون إلى  الذي الغربیة الضفة سكان غالبیة ویقع

 للغایة مرتفعة تسعیرة وتدفع المیاه تزوید  شبكاتتزال تفتقر إلى خدمات  وال ،)نسمة 27551( سكنیا تجمعا 31 وتضم الخلیل، محافظة •

 .فقط الواحد الیوم في للفرد لتراً  55 الشبكات بواسطة للمشتركین تزویدها یتم التي المیاه كمیة وتبلغ ،الصهاریج لمیاه

 لمیــاهللغایــة  مرتفعــة تســعیرة وتــدفع میــاه اتشــبك إلــىتــزال تفتقــر  ال )نســمة 19013( ســكنیة تحمعــات 9وتضــم  جنــین، محافظــة •

 .فقط الواحد الیوم في للفرد لتراً  41 الشبكات بواسطةكمیة المیاه التي یتم ضخها  وتبلغ ،الصهاریج

 لمیـاه للغایـة مرتفعـة تسـعیرة وتـدفع المیـاه تزویـد اتشـبكتـزال تفتقـر إلـى  وال ،)نسـمة 47235( تجمعـا 16وتضـم  نـابلس، محافظـة •

 الیـوم في للفرد لتراً  84 بواسطة الشبكات المحافظةمستوى  على للمشتركینمتوسط كمیة المیاه التي یتم ضخها  ویبلغ ،الصهاریج

 نسبیا. جید خدمات بمستوى ذاتها حد في نابلس مدینةتحظى  حیث الواحد،

بة  احتوائهـا بسـبب وذلـك الشـرب، ألغــراض مناسـبةً  الشـبكةتوفرهـا  التـي المیـاهتعـد  ال غـزة، لقطـاع وبالنسـبة  الكلوریــد مـن عالیـةعلـى نسـ

 الشــرب ألغــراض المحــالة الجوفیــة المیــاه علــى غــزة ســكان معظــم ویعتمــد ،)الشــرب میــاه بــه فــي مســموحال حــدود تتجــاوز التــي( والنتــرات

 5( األســرةمتوســط اســتهالك  ویبلــغ. مكعـب/متر إســرائیلي شــیكل 40 تبلــغ بتكلفـة المیــاه بــائعي قبــل مــن المیـاه هــذه توزیــع ویــتم. والطـبخ

  /شهر.مكعب متر 1.0-0.5 حوالي المكلفة المیاه هذه من) أشخاص

 إصـالح علـى المشـتركین وتشجیع المیاه هدر من للحد هامة أداة العدادات، قراءات إلى استناداً  والفواتیر،قیاس استهالك المیاه  ویعتبر

صـالح السیالنات  قیـاس یعـد ،جـدي قلـق مصـدر فیهـا المیـاه نـدرة تعـدالتـي  األوسـط الشـرق منطقـة وفـي. بهـم الخاصـة السـباكة مرافـق وإ

  .المائیة مصادرلل والمستدامة السلیمة اإلدارة لضمانجوهریة  مسألةالمیاه  استهالك

قیـاس  یـتم) األهمیـة غایـة فـي مسـألة المیـاه هـدر یعتبـر ال حیـث( الخلـیج دول باسـتثناء األوسـط، الشـرق دول معظـم فـي الحـال هو وكما

  ).11 الشكل( بواسطة عدادات غزة وقطاع الغربیة الضفة في المیاه وصالتاستهالك معظم 

 

 
  شبكة المعاییر القیاسیة الدولیة لمرافق المیاه والصرف الصحيمصدر البیانات:  

  في بلدان مختارة بمنطقة الشرق األوسط نسبة الربط بعدادات المیاه - 11الشكل 

  

  الخدمة وموثوقیةعلى المیاه  الطلب 4- 3

 أقسام من قسم كل إلىبضخ المیاه  المیاه شبكةوتقوم الجهة المشغلة ل المستمرة، المیاه خدماتإلى  الفلسطینیةمعظم المناطق  تفتقر

 فياالستثمار  إلى المشتركینما یدفع  وهو) ذلك من أكثر أو یومین كل ساعات بضع أو( الواحد الیوم في فقط ساعات لبضع الشبكة

 فلسطین في المنازل معظمامتالك  وراء السبب هو وهذا. األوقات جمیع في المیاه على الحصول في یرغبون كانوا إذا التخزین مرافق
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 لملىء تقویة  مضخات المشتركین من العدید یستخدم الشبكة، في الضغط ضعف وبسبب ذلك، ومع. األسطحفوق  المیاه لخزانات

  .منازلهم أسطح فوق الموجودة الصهاریج

 یؤدي ذلك، إلى وباإلضافة. الصحي الصرف میاه تسرب بسبب للتلوث ُعرضةً  أصبحت فقد المالئم، الضغط إلى الشبكة الفتقار ونظراً 

 على االستراتیجیة تنطوي السببین، ولهذین. عمرها من یقلل مما أسرع بمعدل الشبكة تدهور إلى متقطعة فترات على المیاه توزیع

  .األسبوع أیام وطیلة الساعةمدار  على تدریجیا الخدمة تقدیمبهدف   الضغط، إدارة لتحسین محددة استثمارات

   علیها المحاسب غیر المیاهالفاقد و  5- 3

 بالنسـبة الغالـب فـي عنهـا وُیعبـر للعمـالء، المفـوترة والمیـاه المنتجـة المیـاه بـین الفـارق أنـه علـى  (U-f-W) المیـاه مـن الفاقـدحسـاب  یـتم

 تقـدیرات وتسـتند. سرقتها یتم التي والمیاه) والتوزیع النقلخالل  الفاقد( الشبكة في التسربات الرقم هذا ویحسب. المیاه إنتاج منالمئویة 

  .دقته عدم أوالتي تتم في حالة صعوبة إجراء القیاس  التقدیرات عن فضالً   المشتركین، استهالك وقیاس اإلنتاج قیاس على الفاقدة المیاه

ویسمى الفاقد في هذه الحالـة المیـاه الغیـر محاسـب علیهـا  الفاقد من المئویة النسبة إلى اخرى إضافة المفوترة غیر المزودة المیاه وتمثل

طفاء والمخیمات المساجد استهالك المثال سبیل على ذلك ومن(  عنهـا وُیعّبـر الفاقـد مـن قلـیالً  أعلـىوهـي تعـد  ،)ذلـك وغیـر الحرائـق، وإ

  .(NRW)المئویة بالنسبة

 ٪ ..36و٪ 24بین  یتراوح بنطاق الفلسطینیة المیاه سلطة قبل من الفاقد حساب تم الغربیة، الضفة وفي

 شبه لمنطقة مرتفعةً  نسبةً  الدولیة، للمعاییر وفقاً  تعد وهي٪ 46-41تبلغ  بأنها الفاقد نسبة المیاه الفلسطینیة المیاه سلطة قدرت غزة، وفي

 والتـي تفـوق الفاقـد فـي عملیـات  المسـروقة المیـاه عن الفاقد من كبیر جزء ینجم الساحل، بلدیات میاه مصلحةلمسؤولي  ووفقاً . مسطحة

  .والتوزیع النقل

 التحصیل معدالت 6- 3
 على القدرةانخفاض  من فلسطین في الخدمات مقدمي معظم یعاني نسبیًا، المرتفعة المحاسب علیها غیر المیاه معدالت إلى باإلضافة

 ٪.50-25غزة  في المعدل هذا یبلغ بینما ،٪75-65 التحصیل معدل متوسطیبلغ  الغربیة، الضفة وفي. الفواتیر تحصیل

 اثمان  بمعدل یتعلق فیما فلسطین في المیاه خدمات مزودي أداء أن الواضح فمن ،)مصر أو األردن مثل( المجاورة الدول مع وبالمقارنة

المیاه  اثمان معدالت من الحد إلى تحدیداً  الرامیة االستثمارات استراتیجیة تتضمن السبب، ولهذا). 12 الشكلالمیاه غیر المدفوعة سیئًا (

  غیر المدفوعة.

 
  القیاسیة الدولیة لمرافق المیاه والصرف الصحيشبكة المعاییر مصدر البیانات: 

متوسط نسبة المیاه غیر المدفوعة في منطقة الشرق األوسط - 12الشكل   
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  تنظیم خدمات الصرف الصحي والتغطیة والجودة -4

 المنزلیة مستوى مرافق الصرف الصحي 1- 4
 الرصـــد برنــامج( والیونیســیف العالمیــة الصــحة منظمـــة بقیــادة لأللفیــة اإلنمائیــة ألهــدافالمنبثــق عـــن ا المشــترك الرصــدبرنــامج  ُیصــنف

  :الصحي الصرف مرافقل بانسبة أنواع 3 إلى المنازل ،ب)2012 المشترك،

 .للخدمة مستوى أفضل تعتبر والتي الدافقة، المراحیض تستخدم التي المنازل •

 ).التقلیدیة المراحیض أي( الدافقة غیر المراحیضتستخدم  التي المنازل •

 .اإلطالق على المراحیض تستخدم ال التي األسر •

 المراحیض األسرالعظمى من  غلبیةتستخدم األ ،)2007و 1997لعامي (الفلسطیني  لإلحصاء المركزي الجهازأجراه  لتعداد وفقاً و 

 بشكل الریفیة األسر بین المرافق هذه مستوى نماوقد ٪). 91.1( الریفیة المناطق في حتى مرتفعة النسبة هذهوتظل  ،٪)93( الدافقة

  .الحین ذلك منذ االرتفاع في واستمر ،2007- 1997 الفترة خالل كبیر

 
   ب) 2012مصدر البیانات: برنامج الرصد المشترك (

  للمقارنة) 1997(تم تقدیم بیانات عام 

  2007 عام بحلولالمختلفة  الصحي الصرف مرافق معاییرذات  المنازل نسبة - 13الشكل 

 الصرف الصحيشبكات  2- 4

 الصرف الصحي بشبكاتالمزودة التجمعات 
 تعیش األسر من٪ 61 أنب) إلى 2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، (الفلسطیني  لإلحصاء المركزي الجهاز معلومات تشیر 

  ).الغربیة الضفة في٪ 41و غزة في٪ 92( الصحي الصرف خدمات توفر فیهات تجمعات في
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المناطق المزودة   المحافظة
بشبكات الصرف 

عدد السكان في 
في  عام 

المناطق غیر 
المزودة بشبكات 

عدد السكان في عام 
في المناطق  

المناطق النسبة المئویة للسكان في 
غیر المزودة بشبكات الصرف 

  %39  1577799  463  2433661  94  األراضي الفلسطینیة

  %59  1453519  453  1002821  71  الضفة الغربیة

  %54  101195  37  85866  8  بیت لحم

  %66  405543  88  210552  4  الخلیل

  %78  220888  77  61468  3  جنین

  %100  45433  14    0  أریحا واألغوار

  %24  81680  20  261618  24  القدس

  %50  153098  52  153617  12  نابلس

  %45  49066  29  59343  5  قلقیلیة

  %67  204720  66  99009  9  رام اهللا والبیرة

  %85  53824  19  9313  1  سلفیت

  %100  54765  21    0  طوباس

  %50  83307  30  82213  5  طولكرم

  %8  124280  10  1410840  23  قطاع غزة

  %0  0  0  27269  5  شمال غزة

  %1  3144  1  531414  4  غزة

  %2  5010  1  217856  10  دیر البلح

  %33  97580  6  194157  2  خان یونس

  %10  18546  2  170144  2  رفح

ب2012مصدر البیانات: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،   

  في فلسطین الصرف الصحي شبكاتتغطیة  - 7الجدول 

 الصــرف أنظمـة علـى) الـبالد سـكان مـن٪ 39( الصــحي الصـرف خـدماتتفتقـر إلـى التـي  المنــاطق فـي یعیشـون الـذین السـكانیعتمـد و 

 ).ذلك وغیر ،التقلیدیة والمراحیض والبالوعات، الصحي، الصرف خزانات( الموقع في الصحي

 .ةاإلسرائیلی الصحي الصرف میاه معالجة نظمب الفلسطینیة القرى بعض ترتبط الغربیة، الضفة في الحدودیة المناطق فيو 

 المناطق فيمنخفضة بشكل خاص  الصحي الصرف خدماتالتي تشتمل على  مناطقال في یعیشون الذین لسكانتعد النسبة المئویة لو 

٪ 41( الغربیة الضفة في بكثیر أقلتعد هذه المعدالت  عام، بشكلو . وطوباس أریحا مثل الكبیرة، الحضریة المناطق بعض و  الریفیة،

  ٪).92( غزة قطاع في علیههي عّما ) الصحي الصرفخدمات المناطق التي تشتمل على  في یعیشون السكان مجموع من

  الصرف الصحي بشبكات المخدومین السكان

ویعـد معـدل الـربط العـام (النسـبة المئویــة  ، بالخدمـة الصـحي الصـرف بنظــام المخدومـة المنـاطق فـي تعـیش التـي األسـر جمیـع تـرتبط ال

  .صحي صرف بنظام المزودة المناطق في یعیشون الذین للسكانالنسبة المئویة  من أقل) المرافق تلكمن  المخدومة لألسر
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 التقلیدیة الصحي الصرف شبكات من فلسطین دولة سكان إجمالي من٪ 46 حواليیستفید  الفلسطینیة، المیاه سلطة أجرته لمسحٍ  وفقاً و 

  ).غزة قطاع سكان من٪ 72و الغربیة الضفة سكان من٪ 31(

اسكاناعدد  المحافظة  
المخدومین عدد السكان 

 بشبكة الصرف الصحي

عدد السكان غیر 

بشبكة  خدومین الم

  الصرف الصحي

النسبة المئویة للسكان 

بشبكة الصرف  خدومین الم

 الصحي

النسبة المئویة للسكان 

 بشبكةالمخدومین غیر 

 الصرف الصحي

%15.6 237297 43861 281158 جنین  84.4%  

%1.9 55566 1076 56642 طوباس  98.1%  

%43.2 95977 72996 168973 طولكرم  56.8%  

%51.8 167747 180276 348023 نابس  48.2%  

%50.9 49106 50906 100012 قلقیلیة  49.1%  

%10.3 57960 6655 64615 سلفیت  89.7%  

%25.3 231733 78485 310218 رام اهللا  74.7%  

%0.0 46718 0 46718 أریحا  100.0%  

%34.2 97048 50441 147489 القدس  65.8%  

%42.2 112187 81908 194095 بیت لحم  57.8%  

%27.5 449803 170615 620418 الخلیل  72.5%  

%31.53 1601141 737220 2338361 المجموع  68.47%  

 د 2012الفلسطینیة، المصدر: سلطة المیاه 

  بشبكة الصرف الصحي حسب المحافظة في الضفة الغربیة المخدومینالسكان  - 8الجدول 

  ).الالجئینمخیمات  أو یةالریف وأ یةالحضر ( المنطقة حسب  اً أیض الصحي الصرف بشبكات المخدومین لسكانل المئویة النسبةوتختلف 

 
  د2012، المیاه الفلسطینیةالمصدر: سلطة 

  غربیةلالسكان المستفیدین وغیر المستفیدین من خدمات الصرف الصحي حسب نوع المنطقة في الضفة ا - 14الشكل 

وال تزال . یةجزئ أوكاملة  صحي صرف شبكات توفر ت،  البیرةو  اهللا رامو  طولكرم،و  جنین،و  نابلس،و  الخلیل، الحضریة المناطق في

 .الصحي الصرف  شبكات إلى تفتقر وطوباس أریحامناطق 
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 الضفة مخیمات معظم في الصحي الصرف شبكات) األونروا( الفلسطینیین الالجئین وتشغیل إلغاثة المتحدة األمم وكالة انشأتوقد 

 مخیمات في متوفرةغیر  الصحي الصرف خدماتهال تزال  حین فيوغیرها،  دهیشة،وال جلزون،الو  عسكر،و  بالطة،و  جنین، مثل الغربیة،

 منویرتبط أكثر . الالجئین مخیمات من٪ 85 إلى الصحي الصرف شبكة خدماتتُقدم  ،وعموماً ). جبر وعقبة السلطانمثل ( أریحا

  .الصحي الصرف شبكاتبغزة  قطاعفي  الالجئین مخیمات كافةُتخدم  بینما صحي، صرف شبكةب الالجئین مخیماتمن ٪ 95

 أو البلـدات مـن 30 مـن أقـل فیـرتبط السـكان، مجمـوع مـن٪ 28.5 یمثلون والذین الغربیة، الضفة في الریفیة المناطق لسكان بالنسبة أما

 االمتصاصیة الحفر فيالصحي الخاصة بها  الصرف میاه بتصریف األخرى التجمعاتبینما تقوم  الصحي، الصرف شبكةب جزئیاً  المدن

 .المبطنة غیر

الباقي  للجزءصحي ال میاه الصرفف یصر یتم ت ، بینماالصحي الصرف شبكة نظاممن  غزة قطاع في٪) 72( السكان ثلثي نحوویستفید 

 أفقــر غــزة قطـاع جنــوب فـي یــونس خـان محافظــة وتعـد .الصــحي الصــرف وخزانـات المفتوحــة، والمصـارف البالوعــات، فـي مـن الســكان 

 الصـرف شـبكة تغطیـة أن إلـى التقـدیرات وتشـیر. التحتیـة والبنیـة المعالجـة سـوء عـن فضـالً  الصحي الصرف میاه جمع حیث من منطقة

باإلضــافة إلــى  ،فــي المنطقــة الوســطى ٪75% فــي مدینــة غــزة، وحــوالي 90، وحــوالي الشــمالیة المنطقــة% فــي 80تبلــغ حــوالي  الصـحي

  .رفح% في 75و یونس خان% في 40

  میاه الصرف الصحيالصرف الصحي ومحطات معالجة شبكات ترتیبات إدارة  3- 4

 في الضفة الغربیة
 :المسؤولیة عن الحاضر الوقت في البلدیاتتتولى  الحاالت، معظم في

 .)الفلسطینیة المیاه سلطةمن  دعمب(شبكات أو تمدیدات الصرف الصحي  انشاء •

  (خدمات التنظیف) الصحي الصرف شبكات وصیانة تشغیل •

 .الصرف الصحي بنظام شبكات المنازل ربط •

 نـابلس وبلـدیات ،سـاحور وبیـت جـاال بیـت لحـم، بیت لبلدیات والمجاري المیاه سلطة مثل العامة المرافق وهیئات الكبیرة البلدیات وُتمثل

 ومن. ةوالتوسع صیانةأعمال الو شبكات الصرف الصحي  عن مسؤولةالتشغیل وتعتبر  جهات وسلفیت والبیرة، وجنین، اهللا، ورام الخلیل،

  .قریب وقت في المسؤولیة هذه تولىتس القدس محافظة میاه مصلحة أن بالذكر الجدیر

  في غزة

دارات) الساحل بلدیات میاه مصلحة( للمیاه الرئیسي المشغل یتولى ومحطات معالجة  الصحي، الصرف شبكات عن ةیالمسؤول البلدیة وإ

 ، ویشمل ذلك"غزةقطاع میاه الصرف الصحي في 

 .المنزلیة التوصیالت •

 میاه الصرف الصحي. معالجةومحطات  الصحي الصرف شبكات وصیانة تشغیل •

 ).الفلسطینیة المیاه سلطة من بدعم( االستثمارات •

  .المیاه فاتورة من كجزءاستخدام شبكات الصرف الصحي  تعرفة والبلدیاتوتفرض مصلحة میاه بلدیات الساحل 
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  الصرف الصحي في الموقع 4- 4

  الموقع في المستخدمةمرافق الصرف الصحي  أنواع

 خزانـات( الموقـع فـي الصـحي الصـرفأنظمـة  فـي الصـحي الصـرف میـاه فصـر تُ  الصـحي، الصـرف بشبكة خدومةالم غیر المناطق في

 .األودیة في أو/و) الراشحة والبالوعات الصحي، الصرف

 الحالـة تقریـر( االمتصاصـیة الحفـر في الصحي الصرف میاه منملیون متر مكعب  41ما یقدر بنحو تصریف تم  الغربیة، الضفة فيو 

 ).2011 ، الفلسطینیة المیاه سلطةالصادر عن السنوي 

 یتمملیون متر مكعب/سنة  35إلى  باإلضافة الجوفیة، المیاه إلى مباشرةملیون متر مكعب/سنة  8.4 حواليتصریف تم  غزة، قطاع فيو 

  .جزئیاً  معالجتها بعد البحر في منها والتخلص الصحي الصرف شبكات بواسطة جمعها

 واآلثار القیود
 البكتیریـــا( البیولــوجي التلــوث إزالــةفــي  فعالــة الخاصــة) الصــحي الصـــرف خزانــات( الموقــع فــي الصــحي الصــرف مرافــقاعتبــار  یمكــن

 تمتـع عـدم حالـة وفـي. النهائیـة الترشـیح وأجهـزة المرفـق تصـمیم مـن كـلٍ  علـى یعتمـد الكفـاءة مـن الـدقیق المسـتوىأن  غیر ،)والفیروسات

 فـي وخاصـة الجوفیـة، المیـاه مصادر تلوث إلى الصحي الصرفیؤدي  أن یمكن الماء، رشح مقاومة بخاصیة الصحي الصرف خزانات

 .والرملیة الجیریة المناطق

احتمالیة ترشح  یعني وهذا ،للغایة منخفضة عموماً  والفوسفات النیتروجین إزالةعلى  الصحي لصرفا اتخزانتعد قدرة  ذلك، على وعالوة

  .الجوفیة المیاهإلى  المطاف نهایة في والفوسفات النیتروجین معظم

 ومعالجتها الحمأةإزالة 
 االمتصاصیة الحفر تفریغ یتمو  ،الراشحة الحفر في الصحي الصرف میاه فصر تُ  الصحي، الصرف بشبكة خدومةالم غیر المناطق في

 وشبكات ودیةواأل المفتوحة المناطقعادة في غیر المعالجة  المیاهیتم التخلص من و  ،الصرف الصحي میاه شفط صهاریج بواسطة

مقتبس عن  ،2006 عامل الحیاة أجل من فلسطینحملة میاه : الفلسطینیین الهیدرولوجیین مجموعة( تفریغال مواقع أو/و الصحي الصرف

 من جمعها یتمالتي  الحمأة لمعالجة التحدید وجه علىمعالجة میاه الصرف الصحي  محطات ُتصّمم ولم.). 2011 نیوآخر جورالش 

 میاه لمعالجة البیرةمحطة  المثال، سبیل على و المخلفات، هذه تقبل المعالجة محطات بعضأن  غیر الصحي، الصرف خزانات

  الصحي. الصرف

  .صغیرة خاصة شركاتالصرف الصحي إلى  میاه شفط شاحنات معظم ملكیة وتعود

  میاه الصرف الصحيمحطات معالجة  5- 4

  ها بواسطة شبكات الصرف الصحيجمعإنتاج میاه الصرف الصحي و 

ملیون متر مكعب  36 منها  ،فلسطین  في الصحي الصرف میاه منملیون متر مكعب  66ما یقرب من إنتاج تم  ،2005 عام في

 من٪ 55.3 يأ هذه المیاه منملیون متر مكعب  35.5ما یقرب  جمع حیث یتم . غزة قطاع فيملیون متر مكعب  30و الغربیة الضفة

مقتبس عن جورالش  ،2007 أریج،( الصحي الصرف شبكاتبواسطة  )2005 عام(  المنتجة الصحي الصرف میاه حجم إجمالي

  ).2011 ینوآخر 
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 بما) 9(الجدول ملیون متر مكعب/سنة  62 حواليب الغربیة الضفة في نتجةمالالصرف الصحي  المیاه كمیات قدرت األخیرة، اآلونة وفي

 المعالجة غیرالصرف الصحي  میاه منملیون متر مكعب/سنة  35 إلى باإلضافة الصناعیة،و  البلدیةمیاه الصرف الصحي  ذلك في

 المیاه سلطة( الغربیة الضفة في األودیه و توحةفالم المناطق في الصناعیةالمناطق و  المستوطنات قبل منالتخلص منها  تمی التي

 المعالجة محطات فيفیتم إما معالجتها  الصحي الصرف شبكات من جمعها تمی التي الكمیات إجماليأما ). د2012 الفلسطینیة،

إما  ذلك بعدلیتم  األودیة  في هامن التخلصیتم  ووعتیال زیتا مثل صغیرة معالجة محطات في أو البیرة مثل الفلسطینیة المركزیة

 في منها التخلص أو والخلیل، جاال وبیت الغربیة ونابلس وطولكرم جنین في الحال هو كما اإلسرائیلیة المعالجة محطات فيمعالجتها 

  .األودیة

 فـي منـاطق عـدة مـن جمعهـا تـم التـي الصـحي الصـرف میـاه مـنملیـون متـر مكعب/سـنة  15 حـوالي التخلص من  تم ،2011 عام فيو 

حسـاب الشـعب  وعلـى. األخضـر الخط داخل اإلسرائیلیةالصحي  الصرف میاه معالجة محطاتوتم معالجتها بعد ذلك بواسطة  األودیة،

 إیجابي تقییم دون الفلسطیني المقاصة حساب من اإلسرائیلیة الحكومة قبل منكل شهر  مباشرة المعالجة تكالیف خصم یتمو الفلسطیني، 

  .اإلسرائیلیین قبل من المیاه هذه استخدامُیعاد  ذلك، على وعالوة .المعالجة للمیاه

 المحافظة

اإلجمالي المتدفق إلى 

  میاه الصرف الصحي

(ملیون متر 

  مكعب/سنة)

 

میاه الصرف الصحي 

  المتدفقة إلى إسرائیل

(ملیون متر 

 مكعب/سنة)

میاه الصرف الصحي 

  المتدفقة إلى األودیة

 (ملیون متر مكعب/سنة)

میاه الصرف الصحي 

المتدفقة إلى محطات 

  المعالجة

 (ملیون متر مكعب/سنة)

میاه الصرف 

الصحي المتدفقة 

  إلى المجاري

(ملیون متر 

 مكعب/سنة)

 2.9 0 0 1.1 3.99 جنین

 0.94 0 0.11 0 1.05 طوباس

 2.18 0 0 1.46 3.64 طولكرم

 3.27 0 3.21 4.02 10.5 نابس

 1.1 0 0 2.19 3.29 قلقیلیة

 1.46 0 0.29 0 1.75 سلفیت

 9.25 1.83 0.44 0.8 12.32 رام اهللا

 2.66 0 0 0 2.66 أریحا

 2.63 0 0.26 0.4 3.29 القدس

 5.1 0 1.64 1.17 7.91 بیت لحم

 7.86 0 0.42 3.83 12.11 الخلیل

 41.17 1.83 6.38 14.97 62.51 المجموع

  د 2012المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة، 

  الغربیة الضفة في الناتجةالصرف الصحي  میاه تقدیرات - 9الجدول 

  

  

 میاه معالجةل محطات لخمس الصحي الصرف شبكة نظام خالل من جمعھا تمی التي الصحي الصرف میاه ضخ یتم غزة، قطاع في
  .الصحي الصرف
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 مكعب/سنةمیاه الصرف الصحي الناتجة ملیون متر  التغطیة %  المحافظة

 8.40 80 المنطقة الشمالیة

 21.90 90 غزة

*3.65 75 المنطقة الوسطى  

 3.65 40 خان یونس

 3.65 75 رفح

 41.25 72 المجموع

  * بدون معالجة في المنطقة الوسطى وسیتم تحویل میاه الصرف الصحي إلى وادي غزة

  2011، غزة قطاع في الناتجةالصرف الصحي  ومیاه الصحي الصرف میاه شبكة تغطیة - 10 الجدول

  المعالجة الفعلیةطاقة 

الصرف الصحي  میاه كمیة مع التعامل على قادرة غیر ةالغربی الضفة فيالصرف الصحي  میاه لمعالجة التحتیة البنیة من الواضح ان

 .هاجمعالتي یتم 

 الخــط داخــلالمیــاه أیضــًا  تــدفقت الحــاالت، بعــض فــيو . األودیــة فــي صــرفتُ  الفلســطینیة المــدن مــن الصــحي الصــرف میــاه زالــت ومــا

 فـي أو اإلسـرائیلیةالصـحي  الصـرف میـاه لمعالجـة خصیصاً التي تم بناؤها  معالجةال محطات في ومعالجتها جمعها یتم حیث األخضر،

یـاد  ةمحطـ"فـي  ذلـك علـى مثلةوتتجلى األ. للحدود العابرة الفلسطینیة الصحي الصرف میاهتم بناؤها خصیصًا لمعالجة  التي المحطات

 وغـرب طـولكرم مـن الصـحي الصـرف میـاه لمعالجـة 2003 عـام فـي حیفـر عیمـك فـي بناؤهـا تـم التـيالصحي  صرف میاه معالجةل "حنا

 من المتدفقةالصرف الصحي  میاه لمعالجة 2009 عام في بناؤها تم التيالصحي  الصرف میاه معالجةل "تیمحطة شوك"، وكذلك نابلس

  .إسرائیل تجمعها التي الفلسطینیة الضرائب أموال من األموال خصمعن طریق  طتینمحال هاتینبناء  تمویل تم وقد. الخلیل مدینة

 األولیةمیاه الصرف الصحي  معالجة برك لتشكّ و  ،اهللا ورام وجنین طولكرم في الصحي الصرف میاه لمعالجة محطاتة ثالث كما بنیت

معالجة میاه الصرف الصحي في منتصف  برك بناء تمو . األخیرة السنوات في الصحي الصرف میاه لمعالجةهذه المصدر الهام الوحید 

نشاء الفلسطینیة الوطنیة السلطة قیام حتىولم تخضع للتحسین أو التطویر سبعینیات القرن العشرین   عام في الفلسطینیة المیاه سلطة وإ

میاه  كانت جمیع محطات معالجة ،والمحطات البرك تلك فيتفرغ  التي الصحي الصرف میاه كمیات في الزیادة من الرغم علىو . 1996

 فــي جزئیــاً  المعالجــة الصــحي الصــرف میــاهذلــك تصــریف  نتیجــة وكانــت ،القصــوىالتشــغیلیة  قــدراتهاالصــحي تعمــل بمــا یفــوق  الصــرف

  .متعددة وصحیة بیئیة مشاكلوقوع  إلى أدى مما ،بتلك المحطات المحیطة المناطق

محطـة  إلـى باإلضـافة، جنـینو  اهللا، رامو  البیـرة،مـدن  فـي تقـع  الصـرف میـاه لمعالجـة مركزیـة محطات ثالث هناكوباإلضافة إلى ذلك، 

 2000 عــام فـي البیـرة مدینـةمیـاه الصـرف الصـحي فـي  معالجـة محطـة بنــاء تـموقـد . طـولكرمفـي  الصـحي الصـرف میـاهل اولیـة معالجـة

 .)11ملیون متر مكعب/یوم (الجدول  5.5-2 تصل إلى طاقةب

وال تضـم محطـة . ورفـح، وغـزة، الهیـا بیـت فـي وبالتحدیـد غـزة، قطـاع فـية الفلسـطینی الصـحي الصـرف میاه معالجة محطات أكبر وتقع

ألي من  الوسطى المنطقةوتفتقر . جزئیة معالجةذات قدرات  صحيالصرف المیاه  تجمیعل بركة سوى یونس خان في الموجودةالمعالجة 

 وادي إلـى الخـام الصـحي الصـرف میـاه مـن ملیـون متـر مكعب/سـنة 3.7 مجموعه مامرافق معالجة میاه الصرف الصحي، ویتم تحویل 

 خـانو  غـزة،محطـات معالجـة میـاه الصـرف الصـحي فـي  مـن) جزئیـاً  المعالجة( المعالجةالصرف الصحي  میاهإجمالي كمیة ویبلغ . غزة

ا یقــرب مـن . ملیـون متــر مكعب/سـنة 30 مـن یقــرب مـا البحـر إلــىوالتــي یـتم تصـریفها  ورفـح ،یـونس ملیـون متــر  8.4كمـا یــتم ترشـیح مـ
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 وفقاً و . الجوفیة المیاه إلى الهیا بیتالصحي في  الصرف میاه معالجة محطات في جزئیاً  المعالجةالصرف الصحي  میاه منمكعب/سنة 

  ملیون متر مكعب/سنة. 42 حوالي بأكمله غزة قطاع فيالمتدفقة  الصحي الصرف میاهتبلغ كمیة ، لذلك

 فوقت  بطاقة تعمل و ،٪)70-45( متوسطة كفاءة بمعدالت غزة قطاع في القائمةوتعمل جمیع محطات معالجة میاه الصرف الصحي 

یانة للتطـویر حاجـة فـيهى و  الفعلیة قدراتها  المعالجـة الصـحي الصـرف میـاهكافـة  مـن٪ 71 تصـریف یـتم أعـاله، مبـین هـو كمـاو . والصـ

 ).والبحر غزة وادي( لبیئةإلى ا غزة قطاع في جزئیاً 

 میــاه معالجــة محطــاتوتمتلــك . الغربیــة الضــفة فــي بكثیــرٍ  محدودیــة أكثــرالصــحي  الصــرف میــاه معالجــة محطــات طاقــةویعــد إجمــالي 

 ومـعملیـون متـر مكعب/سـنة)  4.5متـر مكعـب/یوم (= 12000تبلـغ  إجمالیة طاقة أدناه الجدول في موضحال خمسةالصحي ال الصرف

 الصرفة لمیاه الصرف الصحي الناجمة عن نظام الفعلیالمعالجة  طاقةومن ثم، تعد . الخدمة خارج فهناك اثنین من هذه المحطات ذلك

  ٪10بنسبة  أقل الصحي

عدد السكان  االسم

المخدومین

 الكفاءة % نوع المعالجة تاریخ اإلنشاء  الداخل التدفق  الطاقة

 الضفة الغربیة

 95 حمأة نشطة من مرحلة واحدة 1998 5,000 5750 50000 البیرة

تسعینیات القرن العشرین،  2400 1400 25000 رام اهللا

تم تجدیدها في العام 

 30 برك مهواة

 غیر عاملة برك مهواةتسعینیات القرن العشرین،  3000 9250 40000 جنین

تسعینیات القرن العشرین،  4000 15000 75000 طولكرم

تم تجدیدها في العام 

 20 برك مهواة

 غزة

 70 وبرك مهواةتثبیت  برك 1976 23000 12000 236298 بیت الهیا

 60 حیویة أبراجیتبعها  مهواة برك 1977 60000 70000 446416 غزة

*10,000>  غیر متاح غیر متاحالمنطقة   غیر متاح بدون معالجة 1998 

أبراج یتبعها  غیر مهواة برك 1983 10000 12000 150725 رفح

حیویة

45 

10000>  10000 200000 خان یونس  45 یتبعها برك مهواة غیر مهواة برك 2007 

  میاه الصرف الصحي الناتجة بدون معالجة* 

  د 2012المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة، 

  في قطاع غزة والضفة الغربیة رئیسیةمعالجة میاه الصرف الصحي الات محط - 11الجدول 

  المخطط لهاالقدرات والتوقعات الخاصة بمحطات معالجة میاه الصرف الصحي 

 الصحي الصرف میاه معالجة محطات من العدید إلقامة تخطط ‘وال تزال  ‘ الفلسطینیة المیاه سلطة مع بالتعاون البلدیات، معظمكانت 

محطات لمعالجة میاه الصـرف  5، وكذلك إنشاء الغربیة نابلسلمیاه الصرف الصحي  معالجة محطاتعملیة إنشاء  ، وتتواصلالجدیدة

بینمـا ال  ،)اهللا ورام تیاسـیر( بالفعـلالمحطـات  بعـضإنشـاء  تمویلوقد تم ). األوروبي االتحادبتمویل من ( الصغیرة للتجمعات  الصحي

 .یةالشرق ونابلس الخلیل مثلیزال یجري تمویل بعض المحطات األخرى جزئیًا 

 تطــویر تجمیـد بـل ، تــأخیر الـى األخـرى، واالجتماعیـة السیاســیة العوامـل مـع جنـٍب  إلــى جنبـاً  الوضـع، اسـتقرار عــدمفقـد أدى  ذلـك، ومـع

  (دار المیاه والبیئة). بالكامل المخططة الصحي الصرف میاه معالجة محطات من العدید
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  الصحي الصرفو خدمات المیاه الطلب على  2-3الجزء 
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 المدى الطویل والقصیر المنظوران -5

  المدىالمنظور طویل  1- 5

عـل  الرؤیـة هـذه، وتنطـوي كامـل بشـكل مسـتقلة فلسـطینیة دولـةل الطویـل المدى على الصرف الصحيو المیاه استراتیجیة قطاع  اعداد تم

 : فانه السیناریو هذاوفقًا لو .  لالستراتیجیة العملیة اآلثار من العدید

 المیـاه(  الشـرقیة القـدس فیها بما 1967 عام لحدود وفقاً  الطبیعیة المیاه مصادرمن  حقوقهكامل  الفلسطیني الشعبسیسترد  •

 زیـادة الفلسـطینیینوالتـي سـتمنح  ،)  غـزة وقطـاع الغربیة الضفة في الجوفیة المیاه وكذلك ، األردن نهر حوض من السطحیة

 االقتصـادیة األنشـطة وتطـویر المحلیـین للمـواطنین المیـاه خـدماتعلـى  تحسـیناتوتمكنهم من إدخـال  ، المیاه حجم في كبیرة

 ).والصناعة الزراعة(  میاهتحتاج إلى ال التي

تعـد إمكانیـة  حیـث ، األردن غـور فـي خاصـة ، للـري القابلـة األراضي إلىة للوصول الكاملحقوقه  الفلسطیني الشعبسیسترد  •

 .للغایة مربحة المرویة عیةلزراالقیام باألنشطة ا

 الصـرفو  المیـاه مرافـق مـن یلـزم مـا كـل وتنفیـذ تخطـیط) والمحلـي المركـزي المسـتوى على( الفلسطینیة اإلدارةسیكون من حق  •

) وغیر ذلك الصحي، الصرف میاه معالجة ومحطات ،الصرف الصحي شبكاتو المیاه  وشبكات اتناالخز  و اآلبار( الصحي

 ا.به الخاصة الستراتیجیةلخطط ل وفقاً 

 .الهیدرولیكیة المعدات استیرادیتم فرض قیود مجددًا على  لن •

 العـابرة المائیة مصادرلل المستدامة اإلدارة ضمان شأنها من التي التعاون آلیاتبواسطة  لجنة المیاه المشتركة  استبدال سیتم •

 المائیـة مصـادرللاالسـتخدام العـادل  أسـاس على)  واألردن وسوریا ولبنان إسرائیل(  المجاورة والدول فلسطین قبل من للحدود

  .المشتركة

 المدىطویلةاألهداف االستراتیجیة  2- 5
 المائیة محقوقه كامل ونینیالفلسطسینال حیث  ‘یةفلسطینال لدولةاقامة ا على الصرف الصحيو المیاه  لقطاع الوطنیة االستراتیجیةترتكز 

 للمشــتركین المقدمــة الخــدماتعلــى  تحســیناتإدخــال  یســتلزم وهــذا، المیــاه اســتخدام علــىة الحالیــ القیــود تخفیــفممــا ســیؤدي بــدوره إلــى 

بأي  حالیاً  ترتبط ال التي المناطق تلك لتشمل توسیعها یجري التي الخدمة تغطیة عن فضالً  ،)المیاهوجودة  الضغط،و  الخدمة، اتساع(

 منهـا والـتخلص تهـاومعالجمیاه الصـرف الصـحي  جمع لتشمل الصحي الصرف خدمات تحسین إلى باإلضافة میاه،ال تزوید اتشبكمن 

عادة  .استخدامها وإ

 .التالي الفصل في محدد هو كما ،الكمیة االستراتیجیة األهداف من مجموعة تحقیقعلى  االستراتیجیة هذهوستركز 

 أهداف لتنفیذتكون هناك فرص  لنف ،)مستقلال الوضع( النهائي الوضع حول إسرائیل معقیة نهائیة اتفاإبرام  من التمكن عدم حالة فيو 

المنــاطق  فـي اعتبــار  الحــقمــا سـیعطي  المـائي، الوضــع علـى للغایــة سـلبي أثــر لـذلك یكونوســ الطویـل، المــدى علـى المیــاه اسـتراتیجیة

  .المیاه كوارث مناطقمن  الفلسطینیة

  المدىقصیرة خطة التنفیذ  3- 5

 العســـكري االحتاللبــ مرتبطــةال ضــافیةاإل یقــات المع مــن عــدداً  الخــدمات ومقــدمي الفلســطینیة المیــاه ســلطةتواجــه  الحــالي، الوضــع فــي

 استیرادفي  والصعوبات طبیعيال غیر والتأخیر المیاه،ومصادر  و األراضي إلى الوصولالمفروضة على  والقیود الصعوبات( اإلسرائیلي

 .ج منطقةال في خصوصا الصحي، الصرف میاه معالجة محطاتبإنشاء  السماحب معیقات كذلكو  ،)وغیر ذلك المعدات،
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دارةفقط على االسـتثمارات  المدى قصیرة تنفیذال خطةتنطوي  والقیود، المعوقات لهذه ونظرا  یمكـن التـي واإلجـراءات المائیـة مصـادرال وإ

 القیـود، هـذهتُـزال  حالمـاو ). االعتبار في العسكريالمرتبطة باالحتالل  القیودأخذ  مع( الراهن السیاسي الوضع غضون فياالنتهاء منها 

  .المدى طویلة ستراتیجیةاال مع لتتناسب وتحدیثها التنفیذ خطة في النظر سیعادفإنه 

 الفلسـطینیین المـواطنین مـن المتزایـد الطلـب لتلبیـة ضـافیةاإل المائیـة المـواردمـن  فقـط قلیـلٍ لن یتاح سوى عـدد  الحالي، الوضع ظل وفي

المحاسـب  غیـر المیـاه مـن الحـد بـرامج: المواجهـة اسـتراتیجیات فـي الفلسـطینیة الحكومـةتسـتثمر  السـبب، لهـذاو . والصناعات والمزارعین

 المالحة، الینابیع من المیاه وتحلیة ،الحصاد المائي المیاه، ترشید استخدام الموجودة، اآلبار تأهیل إعادة أو/و جدیدة آبار حفرو  ،علیها

عادةو    .المحاصیل نمط ریوتطو  الري، كفاءة وتحسین الري، ألغراض المعالجةالصرف الصحي  میاه استخدام إ

 .اختالفًا كبیراً  المنطقتینوخاصة في ظل اختالف  غزة، وقطاع الغربیة لضفةا  لكل من یةالفرع سیناریوهاتالعدید من ال وعلیه تم وضع 

 تحـدیثها یمكـنغیر أنـه  ،)2017-2013(المقبلة  الخمس السنوات لتغطیة) خطة االستثمار والعمل( األولى التنفیذ خطة تصمیم وسیتم

 .السیاسي الوضع تطورمع  وقت أي في

   كما ستتم دراسة فترة متراكبة مكونة من بعض السنوات، بهدف إدارة الفترة االنتقالیة بین الوضع الحالي وبین االستقالل.
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  موائمة األهداف االستراتیجیة - 6

 ستراتیجیةاال أهداف 1- 6
. المقبلةعشرین ال السنوات مدى على الفلسطینیین للمواطنین المقدمة الصرف الصحيو المیاه  خدمات تحسین إلى االستراتیجیة تهدف

 :على النحو التالي المواطنین/المشتركینمنظور  من ستراتیجیةاال لتصمیم المستخدمة المعاییر تحدید تم السبب، لهذاو 

 .  المشتركین إلىالمقدمة  المیاه كمیة زیادة •

 .للري المتاحة المیاهكمیة  مضاعفة •

األكثر  ألسرل بالنسبة  خاصةو  ،یمكن تحمل عبئهابتكلفة  ،الموثوقة لمیاها درامصمن أحد  بالخدمة، المواطنین جمیعتزوید  •

 . فقرا

 .المحلیةالهیئات  المناطق وبین بین التفاوت من الحد •

 .للمشتركینالمقدمة  المیاه جودة تحسین •

 .المفرط ستنزافاالو  التلوث من الطبیعیة المائیة مصادرال لحمایة الصحي الصرف خدمات تحسین •

 .الخدمة وموثوقیة جودة تحسین •

 .ئیةبیو  مستدامة بطریقة المائیة مصادرال إدارة •

 .المائیة مصادرال حمایة •

 .المیاه لمشغلي المالیة االستدامة ضمان •

 .)واإلیرادات ،االیدي العاملةو  المحاصیل،( الري الفوائد منزیادة  •

  .الصناعة تطویر تسهیل •

  

  مؤشرات أداء القطاع 2- 6

الصـرف و المیـاه  خدمات على دخلتأُ  التي التحسینات تعكس التي االستراتیجیه األهداف من مجموعة خالل من اتیجیةتعریف االستر  تم

 السـنوات مـدى علـى سـتراتیجیةاال تنفیـذ نحـو المحـرز التقـدم تقیـیم) أ: (االسـتراتیجیه  األهـداف هـذهوتتـیح . للمشـتركین المقدمة  الصحي

 .االستراتیجیة لتنفیذ المطلوب االستثمار مستوى تقدیر) ب( و ،المقبلةعشرین ال

 ،)استنادًا إلـى المخرجـات أي( المشتركین   منظور من للقطاع شامل وصف لتقدیم) الصلة ذات األداء ومؤشرات( ألهدافا اختیار تمو 

  .)المدخالتاستنادًا إلى  أي(ن مخططیمنظور ال من ولیس
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 التعلیقات مؤشر األداء أھداف االستراتیجیة

 الم����زودةزی����ادة كمی����ة المی����اه 
  للمشتركین

المیاه المنزلیة المتاح�ة ف�ي الص�نابیر (وُیعب�ر عنھ�ا بع�دد  كمیة
 لفرد)لاللترات الیومیة 

المنازل والمتاجر الصغیرة والم�دارس :المیاه تشمل كمیة 
باس������تثناء ال������ري   مش������تركینالجمی������ع ، أي وال������دوائر

 بنفسھا إمدادھا على تحصل التيوالصناعات 

 دول الجوارطبقاً للمقارنة مع  المیاه المتاحة للصناعة كمیة

+  ةیتم التعبیر عنھا كنسبة مئویة من المیاه المنزلی  (NRW) المحاسب علیھاالمیاه غیر 
 یةالصناع

الجوفیة والتحلیة المیاه المنتجة من مختلف المصادر (المیاه 
 واالستیراد)

زیادة  یین:لماھذا الھدف عن طریق نشاطین تك تحقیقسیتم 
 المحاسب علیھا غیراإلنتاج وخفض المیاه 

كمی���ة المی���اه المتاح���ة  مض��اعفة
 المیاه المتاحة للمزارعین كمیة للري

ستحدد وزارة الزراعة مؤشرات أخرى (مثل كفاءة الري 
ی��تم إدراجھ��ا ف��ي  نوغیرھ��ا) ول��ك��ل دون��م، ع��ن والعائ��د 

 استراتیجیة قطاع المیاه

 جمیعجید لتزوید توفیر إمكانیة 
 المص���ادر ح���دا م���ن الم���واطنین

 للمیاه الموثوقة

 الخدمةتصلھاعدد المجتمعات التي ال 
ش��خص) ق��د حص��ل عل��ى  100یع��د المجتم��ع (أكث��ر م��ن 

+  األنابی��ب عب��ر می��اه إم��داد عل��ى یحص��ل عن��دماالخدم��ة 
 لكل األسر المستعدة لدفع ثمن ھذه الخدمة منزلیة وصالت

 ال تعلیق فرد من السكان 100لكل  الوصالتعدد 

 العاملة المنزلیة الوصالت عدد 
 اتم اقتراح النسبة المئویة لألسر كمؤشر بدیل، لكنھ

قتضي إجراء عملیات بحث شاملة لألسر، وھي تفوق ت
 المشغلین قدرات 

المن��اطق الح��د م��ن التف��اوت ب��ین 
 المحلیة وبین الھیئات 

لمیاه المنزلیة المتاحة في الصنابیر (ویُعبر عنھا لأقل حجم  المیاه الحصول علىفي التفاوت حاالت 
 )الیومیة للفردبعدد اللترات 

 لخدمة المیاه المزودةبین الجھات  متوسط التسعیرةنطاق   المیاه تعرفةفي   التفاوتحاالت 

 الم���زودةتحس���ین ج���ودة المی���اه 
 للمشتركین

 المتبقي حرال ینكلورالالنسبة المئویة للعینات التي تحتوي على 

كما یتم  یجب جمع العینات على مستوى المستخدم النھائي.
اس��تخدام ت��دابیر وس��یطة ألغ��راض المراقب��ة، لكنھ��ا غی��ر 

 مدرجة في الحساب النھائي.

  البكتیریا القولونیة الكلیة النسبة المئویة للعینات الخالیة من

 البكتیریا القولونیة الغائطیةالنسبة المئویة للعینات الخالیة من 

جزء  50النسبة المئویة للعینات التي تحتوي على كمیة أقل من 
 في الملیون من النترات

النسبة المئویة للعینات التي تحتوي على نسبة إجمالي المواد 
  1000الصلبة العالقة أقل من 

می���اه الص���رف  ج���ودة تحس���ین
المی��اه  مص��ادرالص��حي لحمای��ة 

الطبیعی����ة م����ن التل����وث بمی����اه 
 حيصال الصرف

بنظام صرف صحي، أو التي   مةخدوالنسبة المئویة لألسر الم
تمتلك جھازاً صحیاً مناسباً في الموقع (خزان ترش�یح + طبق�ة 

 ترشیح)
 ال تعلیق

النسبة المئویة من میاه الصرف التي تتم معالجتھا في محطة 
 معالجة میاه الصرف

 ال تعلیق

 ,BODبالنسبة الى متوسط كفاءة محطة معالجة میاه الصرف 
COD, TSS  یتم حسابھ على ھیئة النسبة المئویة للمواد الملوثة التي

 تمت إزالتھا  
 متوسط كفاءة محطة معالجة میاه الصرف من حیث النتروجین

النسبة المئویة لمیاه الصرف المعالجة التي یتم استخدامھا في 
 الري

 مع مراعاة موسمیة الري

 موثوقیة الخدمة مستوى تحسین

الذین یحصلون على المیاه بصفة   المشتركینالنسبة المئویة من 
 یومیة

خزان���ات عل���ى األس���طح الاس���تخدام  للمش���تركین یمك���ن  
لتحسین مستوى الراحة إذا لم یكن ھناك تدفق للمی�اه عل�ى 

 ساعة 24مدار 

 ساعة 24خدمة المن  للمشتركین المستفیدین النسبة المئویة 
 یومیا

الحمایة المثلى ساعة ھو  24على مدار مضغوطة  میاه 
 أكبر  میاه من التلوث، ویتم تیسیره بتخزین كمیات
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 لمرافق ضمان االستدامة المالیة 
 المیاه

تعد االستقاللیة (من حی�ث الحس�ابات والم�وظفین) ش�رطاً  المیاه التي تعمل بصورة مستقلة  لمرافقالنسبة المئویة 
 مسبقاً لتقییم االستدامة المالیة

 المحاسب علیھامطلب أساسي لمراقبة المیاه غیر  بعدادات المربوطة النسبة المئویة للوصالت 

نسبة العمل = تكالیف التشغیل والصیانة والتكالیف اإلداریة 
 التشغیل ات(باستثناء اإلھالك) / إیراد

ال یشتمل ھذا الحساب على اإلھالك ، الذي تخضع قیمتھ 
ولھذا السبب، یجب أن تكون لدى  لحسابات كثیرة للغایة.

 – 130جھة التشغیل المستدامة نسبة عمل تتراوح من 
بعد  یود المشغل استبدالھای% (حسب المرافق التي 150
 فترة)

ھي النسبة المئویة من الفواتیر التي یتم دفعھا في أقل من  كفاءة التحصیل
 شھراً  12

دع��م المؤسس��ات ذات الحوكم��ة 
الق�������انوني الجی�������دة واإلط�������ار 

 والمؤسسي الجید

 فصل الوظائف الوزاریة والتنظیمیة واإلنمائیة والخدمیة وضع وتنفیذ قانون میاه جدید

إعادة ھیكلة سلطة المیاه الفلسطینیة وتطویر الوظائف 
 والقدرات

إدراج تشریعات وسیاسات واستراتیجیات وخطط قطاع 
  المیاه مصادرإلدارة  المیاه والوظائف التنظیمیة

مؤسسة جدیدة لتنظیم المیاه والجھات المقدمة لخدمة میاه  میاه وتطویر وظائفھ وقدراتھال تنظیمتأسیس مجلس 
 الصحي الصرف

 المنظمة التي تخلف دائرة میاه الضفة الغربیة وتطویر وظائفھا وقدراتھا الوطنیة مصلحة المیاهتأسیس 

اإلقلیمیة تأسیس مجالس الخدمات المشتركة/مرافق المیاه 
 وتطویر وظائفھا وقدراتھا

مؤسسات مجمعة تشمل العدید من الدوائر البلدیة (على 
 )المحافظةمستوى 

على نحو فعال على  المیاه مصادراإلدارة المتكاملة ل تطبیق
  المستوى الوطني الفرعي

 اعتماد وتنفیذ أنظمة المیاه ذات الصلة
 المیاه مصادرإدارة تشمل القطاعات الفرعیة التالیة: 

میاه وقطاع  المیاه والصرف الصحي وإعادة استخدام 
 لصرف الصحي.ا

  أھداف االستراتیجیة ونوع مؤشرات األداء - 12الجدول 

  2032االستراتیجیة للعام  األهداف 3- 6

 :التالیة فرضیةال االعتبار بعین األخذ مع االستراتیجیة، األهدافتحدید  تم

لى 1967 عام حدود أساس علىواستخدامها  األراضيإلى  الوصول في الكاملة حقوقهم على الفلسطینیون یحصلس •  حقوقهم وإ

 علیه يه مما بكثیر أكبر للبالد المتاحة المیاه كمیةستكون  لذلك، ونتیجة. الدولي القانون أساس على المیاه مصادرالمتعلقة ب

 .اآلن

 للحدود العابرة المیاه مصادرفیما یتعلق ب الجوار دول مع المیاهالعادل  تقاسمال اتفاقات على التفاوض في الفلسطینیون نجحیس •

 .) الجوفیة والمیاه غزة واديو  األردن نهر(

 .البالد إلى العائدین من العدید إلى باإلضافة السكاني التوسع بسبب وذلك ،رةٍ كبیزیادة  السكان عددسیزداد  •

 والتنمیـة) المیـاهوجـودة  كمیـة( للمـواطنین المقدمـة الخدمـة حیـث مـن سـواءًة طموح السیناریو هذا إطار فيالموضوعة  االستراتیجیةوتعد 

 :علىوهي ترتكز  ،)والصناعة الري( االقتصادیة

سرائیلو  لبنان،و  سوریا،و  األردن،( المجاورة الدول مع) واألنهار الجوفیة المیاه( للحدود العابرة المیاه مصادرل العادل التقاسم •  إ

 ),ومصر
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 واإلیـــرادات، الصـــحة،( واالجتمـــاعي واالقتصـــادي البیئـــيالمنظـــورین  مـــن المتاحـــة، المائیـــة المـــوارد لجمیـــع األمثـــل االســـتخدام •

 .)ظائفو الو 

  ).حمایة المصادر ومعدل اإلستخراج المقید طوعا( المصادر لهذه المستدام االستخدام •

 داءمن مؤشرات األ مؤشر كلتحدید  وتم، المحددة األداء مؤشرات من لمجموعة وفقاً  أرقام،في شكل  االستراتیجیة األهداف رجمتتُ  وقد

  ).13(الجدول  الغربیة والضفة غزة لقطاع منفصلٍ  بشكلٍ 
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 2032األھداف االستراتیجیة للعام  - 13الجدول 

  

 

األهداف االستراتیجیة للعام   مؤشر الهدف  أهداف االستراتیجیة

2032  

  تعلیقاتال

  الضفة الغربیة  غزة

 للمشتركین  المزودةزیادة كمیة المیاه 

  لتر للفرد في الیوم مماثلة للنسبة الملحوظة في البلدان األوروبیة المتقدمة. 120تعد هذه النسبة البالغة   120  120  (لتر/فرد/یوم) المیاه المتاحة للفرد

المیــــاه المتاحـــــة للصـــــناعة، والتـــــي یعبـــــر عنهـــــا 

  المزودة لمیاه المنزلیةلبالنسبة المئویة 

سرائیل، ومصر).  7%  7%   مماثلة للنسبة الملحوظة في البلدان المجاورة. (األردن، ولبنان، وإ

 الغیر محاسب علیهاالنسبة المئویة للمیاه 

(NRW)  
المحاسب هذا الهدف طموح، لكن ال مفر منه في حالة ندرة المیاه في فلسطین. ویعتبر تقلیص المیاه غیر   20%  20%

  أحد موارد المیاه الفعالة من حیث التكلفة.علیها 

التي یتم توفیرها عن طریق تم حساب هذه الكمیة باعتبارها الفارق بین الطلب على المیاه وكمیة المیاه   234  38  (ملیون متر مكعب/سنة) الجوفیةمیاه ال

  االستیراد أو التحلیة

في الضفة الغربیة، تقتصر قدرات التحلیة في الغالب على ینابیع. وفي غزة، تقتصر على قدرات االستثمارات   40  129  التحلیة (ملیون متر مكعب/سنة)

  للسلطة الفلسطینیة.

غزة، یتمثل الهدف في استبدال االستیراد باإلنتاج المحلي (التحلیة). وفي الضفة الغربیة، سیزید في قطاع   120  14  (ملیون متر مكعب/سنة) /الشراءاالستیراد

  االستیراد زیادة كبیرة في ظل محدودیة فرص التحلیة.
  394  181  اإلجمالي

مؤشرات أخرى (مثل كفاءة الري والعائد لكل دونم، وغیرها) ولن یتم إدراجها في ستحدد وزارة الزراعة   479  67  المیاه المتاحة (ملیون متر مكعب/سنة) مضاعفة كمیة المیاه المتاحة للري

 استراتیجیة قطاع المیاه

مـن جمیـع المـواطنین جید لتزوید  توفیر إمكانیة

 للمیاه مصادر الموثوقةاحد ال

شخص) قد حصل على الخدمة عندما یحصل على إمداد میاه عبر األنابیب +  100(أكثر من التجمع یعد   0  0  غیر المخدومةالتجمعات عدد 

 المنزلیة لكل األسر المستعدة لدفع ثمن هذه الخدمة.الوصالت 

  انظر الحسابات المفصلة في الفصل التالي.  20  20  من السكان 100/الوصالتعدد 

  1309000  600000  الوصالت دعد

 المحلیةالمناطق والهیئات الحد من التفاوت بین 
  % من المتوسط الوطني70تم حساب هذا الحد األدنى بأنه یمثل   84  84  :(لتر/فرد/یوم) المیاه المتاحة للفرد

  ضعفي أقل تسعیرةیعني هذا النطاق أن أعلى تسعیرة للمیاه في الدولة ال تتجاوز   %200  %200  التعرفةنطاق 
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  التعلیقات  2032األهداف االستراتیجیة لعام   مؤشر الهدف  أهداف االستراتیجیة

  الضفة الغربیة  غزة

ـاه  ــــ ــــودة المیــ ــین جـــ تحســـــ

  المزودة للمشتركین 

  اً تم تحقیق الهدف تقریب  %100  %100  الحر المتبقيین من الكلور لمیاه الخالیة لعینات االنسبة المئویة 

 اً تم تحقیق الهدف تقریب  %100  %100  القولونیة الكلیةبكتیریا اللمیاه الخالیة من ا لعینات النسبة المئویة

 اً تقریبتم تحقیق الهدف   %100  %100  القولونیة الغائطیةبكتیریا اللمیاه الخالیة من لعینات ا النسبة المئویة

اه یقـل معـدل النتـرات فیهـا عـن للمشتركین النسبة المئویة   50الذین یحصلون على میـ

  جزء في الملیون 
جزء في الملیون في  50ن معظم المیاه الجوفیة تحتوي على نسبة نترات تزید عن نظرًا أل  100%  90%

% من سكان غزة بخدمـة میـاه تحتـوي علـى 100تزوید الصعب قطاع غزة، سیكون من 

  جزء في الملیون  50نسبة نترات أقل من 
یحصلون على خدمة یبلغ إجمالي المـواد الصـلبة  نالذی  مشتركینالنسبة المئویة من ال

  جزء في الملیون 1500الذائبة فیها أقل من 
  التحلیةإلى الهدف في غزة بتطویر محطات هذا سیتم الوصول   100%  100%

تحسین جودة میاه الصـف 

 مصـــادرحمایـــة الصـــحي ل

  المیاه الطبیعیة من التلوث 

    %75  %95  بنظام الصرف الصحي مخدومة% لألسر ال

    %80  %95  % میاه الصرف التي تتم معالجتها

    BOD, COD, TSS 90%  90%متوسط كفاءة محطة معالجة میاه الصرف بالنسبة الى 

    %50  %50  لكفاءة محطة معالجة میاه الصرف من حیث النتروجینالنسبة المئویة 

  17راجع الفصل   %60  %50  النسبة المئویة لمیاه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها في الري

ــة  مســتوى تحســین موثوقی

  الخدمة

    %100  %100  االذین تتم خدمتهم یومیالمواطنیین النسبة المئویة من 

ــه بعــدد ســاعات  اً ُیعــد حجــم التخــزین (معبــر   10  10  التزویدعنه بعدد ساعات  اً حجم التخزین معبر  ــدعن فــي اإلدارة الجیــدة  اً ) عــامًال أساســیالتزوی

ضــمان االســتدامة المالیــة 

  المیاهلمرافق 

جهــات التشــغیل مســتقلة عــن البلــدیات (لــیس لهــذا أي تــأثیر علــى وضــعها  جمیــعســتكون   %100  %100  النسبة المئویة لمرافق المیاه المستقلة

  العام أو الخاص)

  اً تم تحقیق هذا الهدف تقریب  %100  %100  بعداداتالمربوطة النسبة المئویة للوصالت 

تثناء اإلهــالك) / نســبة العمــل =    اً تعني هذه النسبة أن المرافق مستقلة مالی  %130  %150تكــالیف التشــغیل والصــیانة والتكــالیف اإلداریــة (باســ

    %95  %95  كفاءة التحصیل

ـــات ذات  ـــــ ـــــم المؤسســـــ ـــــ دعــ

ــــدة  الحوكمــــة الجی

واإلطار القانوني 

    %100  %100 وضع وتنفیذ قانون میاه جدید

    %100  %100  فیها إعادة هیكلة سلطة المیاه الفلسطینیة وتطویر الوظائف والقدرات

    %90  %90 وتطویر وظائفه وقدراتهالمیاه تأسیس مجلس تنظیم 
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 والمؤسسي الجید
    %80  %80 الوطنیة وتطویر وظائفها وقدراتها مصلحة المیاهتأسیس 

    %80  %80 تأسیس مجالس الخدمات المشتركة/مرافق المیاه اإلقلیمیة وتطویر وظائفها وقدراتها

    %100  %100 المیاه على نحو فعال على المستوى الوطني الفرعي مصادرتنفیذ اإلدارة المتكاملة ل

    %100  %100 اعتماد وتنفیذ أنظمة المیاه ذات الصلة

)تتمة(  2032 عام لعامل االستراتیجیة األهداف -14الجدول   
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  النمو السكاني - 7

  الفرضیة 1- 7

 لإلحصـــاء المركــزي الجهـــاز( ســنة٪/3.5 یبلـــغ الماضــیةة العشـــر  الســنوات مـــدى علــىللغایـــة  مرتفــع بمعـــدل فلســطین ســـكان عــددتزایــد 

 نتیجـة قلـیالً هـذا المعـدل  یتباطـأ أن المتوقـع مـن لكـن المقبلـة، السـنوات خـاللًا للغایـة مرتفعـ نمـوال معدلوسیظل  ،)2010 ،الفلسطیني

 هــذا علـى واضـحٍ  مثـالٍ وخیـر . األخـرى المتوســط األبـیض البحـر بلـدان فـي وحظلُـ كمـا األســرة وبنیـة التعلـیمالتـي سـتطرأ علـى  للتغیـرات

  ).15 الشكل( الماضي العقد مدى على الشابات النساء بین الخصوبة معدل انخفاض هو االتجاه

 
  

   2010، وزارة التنمیة والتخطیط اإلداري، تقریر التقدم المحرز في األهداف اإلنمائیة األلفیةالمصدر: 

 سنة) 19-15امرأة في عمر  1000(الموالید لكل ( فلسطین في المراهقاتخصوبة  معدل -15الشكل 

  السكانیةالتوجهات  2- 7

 :تضمن ،توقع سكانيإجراء تم  المیاه، قطاع استراتیجیة لغرض

 .2032 عامال بحلول تواضعاً  أكثر معدل إلى الحالي النمو معدل عن التدریجي نخفاضاال •

 .إسرائیل مع نهائي التفاقصل التو  نتیجة نیالفلسطینی لعائدینل كبیرال تدفقال •

 الوثیقة، هذه فيو . 2050-2007 للفترة اإلداریة والتنمیة التخطیطوزارة الصادرة عن السكانیة  توقعاتالإلى  األرقام هذه وتستند

 هذه من اثنینتم اعتبار  الفلسطینیة، المیاه وسلطة اإلداریة والتنمیة التخطیطوزارة  بینالتي أجریت  المناقشاتواستنادًا إلى 

  .15 الجدول في مبین هو كما ،)5 و 4 هینالسیناریو ( لمیاهالوطنیة ل ستراتیجیةاال لوضع مالءمة األكثرالخمسة هما  السیناریوهات
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  المستخدمة الستراتیجیة قطاع المیاه السكان في فلسطینتوقعات عدد 

وزارة  المصدر:  
التخطیط 
والتنمیة 
 اإلداریة

2012  2017  2022  2027  2032  

 - الضفة الغربیة   4السیناریو 
4السیناریو   

2649020  3459901  4674040  5563943  6333980  

 - قطاع غزة   4السیناریو 
4السیناریو   

1644293  2007780  2406429  2794534  3221051  

  9555031  8358477  7080469  5467681  4293313 األراضي الفلسطینیة  4السیناریو 

 - الضفة الغربیة   5السیناریو 
5السیناریو   

2649020  3473267  4742596  5713113  6548006  

 - قطاع غزة   5السیناریو 
5السیناریو   

1644293  1994680  2339313  2645554  3002518  

  9550523  8358667  7081910  5467948  4293313 األراضي الفلسطینیة  5السیناریو 

  (وزارة التخطیط والتنمیة اإلداریة) الفرضیات السكانیة - 15 الجدول

مجموع زاد  الحالتین، كلتا فيو ). الغربیة والضفة غزة قطاع( اإلقلیمي المستوى علىالسیناریوهین للتوقعات السكانیة  هذین استخدم وقد

فـي  السـیناریوهین بـین الرئیسـي الفـرق ، ویتمثـل2032 عام فيملیون نسمة  9.55إلى  2012عام  في نسمةملیون  4.29من  السكان

أكثـر هذه  الهجرة تدفقاتوسیصبح تحقیق ). بالعكس والعكس الغربیة الضفة إلى غزةمن ( أخرى إلى منطقة منالنازحین السكان  عدد

 التنبـؤ السـهل مـنغیـر أنـه لـن یكـون  ،)غـزة قطاع غالقیتم فرض قیود إضافیة على السكان نتیجة إل لن( فلسطین دولة داخلسهولة 

  االستقرار بها.تلك األسر التي تنوي  اتمحافظالأو التنبؤ بستنزح بالفعل، التي  األسر بعدد

 
  

  2032- 2012السكانیة للفترة التوقعات  - 16الشكل 
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  المیاه المنزلیةعلى  الطلب -8

  المیاه تخصیص من الفرد لنصیب االستراتیجیة األهداف 1- 8

 األكثـر المیـاه خدمـة مؤشـراتیتمثـل أحـد  ،)المناطق من العدید في المیاه نقص مع( المحتلة الفلسطینیة الدولة في الراهن وفقًا للوضع

 في الموردة المیاه منة اإلجمالیوتوفر الكمیة ). الواحد الیوم في للفرد لتربال عنها معبروال( مواطن لكل المتاحة المیاه كمیةأهمیة في 

 الغربیـة الضـفة فـيلترًا للفرد فـي الیـوم  72و غزة، فيلواحد ا الیوم في للفرد لتراً  96 قدره بمتوسط شخصلل غزة وقطاع الغربیة الضفة

  ).6 الجدول انظر( الوطني الصعید علىلترًا للفرد في الیوم الواحد  82و

 وبأسـعار لمیـاه عالیـة الجـودة موثـوقو  دائـم مصدر بالمیاه من   مشتركینلوتزوید ا ،المواطنین  رضا تحسین إلى االستراتیجیة وتهدف

لـن تكـون  ذلك، ومع. المنزلیة لألغراض المیاه استهالك في زیادة هناك تكون أن المحتمل منه فإن ،ونتیجة لذلك. یمكن تحمل عبئها

بـل سـتكون مقیـدة أیضـًا بـدعم  ،فحسـب الخدمـة هـذهتكـالیف  لدفع مواستعداده التكالیف تحمل على  مشتركینالالزیادة مقیدة بقدرة  هذه

 .المحدودة المیاه مصادر مناستخراج المیاه  في واإلفراط المیاه هدر من للحد تهدف التي الوطنیة لسیاسةل المستهلكین

  ).الغربیة والضفة غزة قطاع( المنطقتین كلتالترًا للفرد في الیوم الواحد في  120 توفیر بهدف تراتیجیةاالس تطویر تم وقد

 

  الصناعیةو المنزلیة الطلب المتوقع على المیاه  2- 8

 الغربیـة والضـفة غـزة قطاع منفي كل  المنزلیة لألغراض المیاه على الطلب حساب تم السابق، القسم في المذكورة الفرضیة باستخدام

 ).الملحق في التفصیلیة األرقام عرضتم ( أدناه الجدولین في

 الطلـب( 9 الفصـل فـي الـواردة الجـداول مـع المقارنـات تسـهیل أجـل مـن ،على المیاه الصـناعیة الطلب إضافة تم ،ین الجدولینهذ فيو 

  )الصناعیة لألغراض المیاه على

  إمدادات المیاه في الضفة الغربیة
  االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر  األساس

2012  2012-2017  2017-2022  2022-2027  2027 -2032  

لب
لط

ا
  

المیاه المتاحة للفرد (لتر للفرد في الیوم) في 
  120  104  88  72  72  نھایة كل فترة (باستثناء المیاه الصناعیة)

  6548000  5713000  4742000  3473000  2649000  (وزارة التخطیط والتنمیة اإلداریة)عدد السكان 

  287  217  152  91  70  الطلب على المیاه المنزلیة

(كنسبة مئویة من  للصناعةالطلب على المیاه 
  %7.0  %5.7  %4.3  %3.0  %3.0  المیاه المنزلیة)

(ملیون متر  للصناعةالطلب على المیاه 
  مكعب/سنة)

2.1  2.7  6.6  12.3  20.1  

الصناعیة +  لألغراض مجموع الطلب (المیاه
  المنزلیة) (ملیون متر مكعب/یوم)

72  94  159  229  307  

 الفلسطینیة المیاه سلطة: المصدر

  الغربیة الضفة في والصناعیة المنزلیة المیاه علىالمتوقع  الطلب - 16 الجدول
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  إمدادات المیاه في قطاع غزة
  االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر  األساس

2012  2012-2017  2017-2022  2022-2027  2027 -2032  

لب
لط

ا
  

المیاه المتاحة للفرد (لتر للفرد في الیوم) في 
  120  110  104  96  96  نھایة كل فترة (باستثناء المیاه الصناعیة)

  3002518  2645554  2339313  1994680  1644293  السكان (وزارة التخطیط والتنمیة اإلداریة)عدد 

  132  106  89  70  58  الطلب على المیاه المنزلیة

الصناعیة (كنسبة  لألغراض الطلب على المیاه
  %7.0  %5.7  %4.3  %3.0  %3.0  مئویة من المیاه المنزلیة)

الصناعیة (ملیون  لألغراض المیاهالطلب على 
  متر مكعب/سنة)

1.7  2.1  3.8  6.0  9.2  

الصناعیة +  لألغراض مجموع الطلب (المیاه
  المنزلیة) (ملیون متر مكعب/یوم)

59  72  93  112  141  

  

  المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة

  قطاع غزة في والصناعیة المنزلیة المیاه علىالمتوقع  الطلب - 17 الجدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

62 
 
 
 

  للصناعةالطلب على المیاه  -9

  األساس 1- 9

 في المیاه من كبیرة كمیات تستهلك) وغیر ذلك االسمنت، مصانعو  كیماویة، مصانع( كبیرة صناعیة مرافق توجد ال اآلن، حتى

 وحید كمصدر الحضریة المناطق في الموجودة المیاه تزوید اتشبك تستخدم صغیرة مصانع سوىلیست  الصناعات معظم، و فلسطین

 رام في المیاه مزودوا خدمةوُیقدر ). التجاریة المحالت من عدیدكال( ینتقلیدی كمشتركین الصناعات هذه من الكثیر محاسبة تتمو . للمیاه

  .3الحضریة المناطق في المیاه إمدادات إجمالي من٪ 3تستخدم  الصغیرة الصناعات هذه أنب ونابلس اهللا

 3.0و الغربیة الضفة فيملیون متر مكعب/سنة  3.1 الحضریة المناطق في المیاه من٪ 3تعادل النسبة البالغة  ،الدولة مستوى علىو 

 .غزة قطاع فيملیون متر مكعب 

 هذه جمیع تسجیلویتم . الخاصة اآلبار الصناعیة المنشآت بعضتستخدم  الحضریة، المناطق في المیاه تزوید نظم إلى باإلضافةو 

 سلطة لتقدیرات وفقاً و . ةیصناع آلباراستخراج میاه  حقوق الفلسطینیة المیاه سلطة صدرتُ  لمحیث  ي،رّ  آبارتقریبًا باعتبارها  اآلبار

 يلرّ  المیاه من یكفي ما إلیجاد بالفعل ونالمزارعحیث یكافح  ،ًا للغایةمنخفض الحالي الصناعي ستهالكیعد اال الفلسطینیة، المیاه

  .لألغراض الصناعیة المیاه هذه بیع إلعادة ونمستعد غیرفهم  ومن ثمّ  أراضیهم،

  للصناعةعلى المیاه الطلب المتوقع  2- 9

ظلت تواجهها  التي القیود خالل من ذلك تفسیر ویمكن. المجاورة الدول في وحظتلُ  التي النسب من أقلأعاله ٪ 3البالغة  ةنسبالتعد 

 ).وغیر ذلك والموردین، واألسواق األراضي إلى الوصول في صعوباتال( الماضیةاألربعین  السنوات مدى على فلسطین في الصناعة

فـي ظـل قیـام المزیـد مـن المسـتثمرین بالمجازفـة الفلسـطینیین  لمسـتثمرینفرص السوق ل تزید أن المتوقع منف السیاسیة، القیودومع رفع 

 والتعدین، ،اویاتالكیماألوراق، و ( المیاه من كبیرة كمیات تتطلب التي الثقیلة الصناعات تزال ال ذلك، ومع. إنشاء المصانع الصغیرةب

 .األوسط الشرق منطقة في المتاحة المحدودة المائیة مصادرالمقیدة ب) وغیر ذلك

  :بأن القائلة الفرضیةعلى  المدى طویلة ستراتیجیةاال وتستند

 .٪7 إلى الحضریة المناطق في المیاه إمداداتعلى ٪ 3 من سیرتفع للصناعة الالزمة المیاه على الطلب •

 المقرر إنشاؤها. اإلقلیمیة المیاهمرافق من  سیتم تزویدها  الصناعیة المنشآت هذه معظم •

قـد تجیـز  أو، الصـناعات بعض في المیاه على الطلب لتلبیة مصدراً ستكون، قدر اإلمكان،  المعالجة الصحي الصرف میاه •

  4.للمیاه الوطنیة للسیاسة وفقاً  حدة، على حالة كل أساس على للصناعة، الخاصة اآلبار استخدام الفلسطینیة المیاه سلطة

                                                        
سرائیل ،٪)3( األردن: مشابهة بلدان في لوحظ مال لكنه مماثل ،ماً  نوعاً  اً منخفض الرقم هذا یبدو  3   ٪).11( ولبنان٪) 5.7( وإ
 الصناعة، الزراعة،( االقتصادیة المنافع على للحصول المیاه حقوق تخصیصعلى  فلسطینل وطنیةال سیاسةتنص ال: "العامة السیاسة بیان 4

وبما ) الغذائي واألمن، العمل فرص وخلق اإلیرادات، حیث من( لفلسطین قتصادیةاال لمنافعل وفقا المستخدمین مختلف بین...)  السیاحة

  ." الزراعة ألغراض المتاحة المحدودة المصادر على الحفاظ أجل من. الوطنیة التنمیة خطط معیتماشى 
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  )(ملیون متر مكعب/سنة 2012اإلنتاج المتوقع للعام  –األساس 

في نابلس) بأنه یتم  ة المیاهدائرةتقدر مرافق المیاه في فلسطین (مصلحة میاه بلدیات الساحل، مصلحة میاه محافظة القدس، 
  % من إمدادات المیاه المنزلیة من قبل الصناعات الصغیرة.3استخدام 

  حصة الصناعة  إنتاج المیاه لألغراض المنزلیة  الحصة الصناعیة  

  3.1  104  %3  غزة

  3%  101  3.0  

  6.1  اإلجمالي  

  المدىطویلة االستراتیجیة 

  الطلب على المیاه الصناعیة  الطلب على المیاه المنزلیة  الحصة الصناعیة  

  9.2  131.5  %7  غزة

  20.1  286.8  %7  الضفة الغربیة

  29.3  اإلجمالي    

  احتیاجات إنتاج المیاه المتوقعة للصناعة - 18الجدول 
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  يالطلب على میاه الرّ  -10

 األراضي القابلة للّري 10-1
 نوعیــة(االعتبــار  فــي الصــلة ذات المیــزاتمــع أخــذ كافــة  المرویــة، للزراعــة الصــالحةلألراضــي  دوریــة إحصــاءآت الزراعــة وزارة تجــري

 ).وغیر ذلك الوصول، وسهولة ،التربة انحداردرجة و  التربة،

 الضفة في٪ 82( فلسطین في للري القابلة األراضي من) هكتارألف  75 یعادل ما أي( دونمألف  745 هناك البیانات، ألحدث وفقاو 

  ).غزة قطاع في٪ 17.9 و الغربیة

 عنــد الرئیسـي العـائق المیـاه مصـادرحیــث تعـد  وحـدها، األرقـام هـذهال یمكـن أن یسـتند إلـى  الــري میـاه علـى الطلـببـأن  الواضـح مـنو 

 األراضـيعلـى أسـاس األراضـي المرویـة ولـیس  أساس علىعلى میاه الّري هنا  الطلب تقییم تم السبب، لهذاو . الري مشروعات تطویر

  .يللرّ  القابلة

  األراضي القابلة للري

  النسبة المئویة  المساحة/دونم  المحافظة

  %21.9  163000  جنین

  %11.0  82000  طوباس

  %3.7  27500  طولكرم

  %2.3  17500  قلقیلیة

  %6.6  49000  سلفیت

  %9.1  68000  نابلس

  %4.7  35000  اهللا رم

  %0.4  3000  القدس

  %6.0  45000  أریحا

  %1.6  12000  بیت لحم

  %14.8  110000  الخلیل

  %82.1  612000  المجموع الفرعي للضفة الغربیة

  %17.9  133000  قطاع غزة

    745000  المجموع لفلسطین

  )2008( المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

  )2008(دیسمبر سجالت وزارة الزراعة 

 2006/2008اإلحصائیات الزراعیة 

ي في فلسطین - 19الجدول     األراضي القابلة للرّ
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 لدونم الواحد المائیة لاالحتیاجات  10-2
 وما التربة، ونوعیة الحرارة، ودرجة ،الهاطلة األمطار میاهمعدالت  على وتعتمد آخر إلى مكان من دونملل المطلوبة المیاه كمیةتختلف 

وما  بالتنقیط، والري والرشاشات، االنغمار،( المستخدمة الري وتكنولوجیاالمزروعة  المحاصیل نوع على أیضاً  عتمد. كما أنها تذلك إلى

 ).إلى ذلك

 تمو  ،الغربیة الضفة في 5متر مكعب/دونم/سنة 600ة تبلغ متوسطكمیة  باستخدام الزراعة وزارة توصي الشامل، التخطیط ألغراضو 

  في االعتبار. بالتنقیط الري في عملیات الحدیثة   اتالتطور مع أخذ  الرقم هذا احتساب

 ولهذا، المیاه مصادر إلى الوصول صعوبات إلى ذلك ویرجع المیاه، نقص إدارة الزراعة وزارةیتعین على  الحاضر، الوقت فيو 

 ).متر مكعب/دونم/سنة 600 من بدالً متر مكعب/دونم/سنة  450( المیاه على"االعتیادي"  الطلب من فقط٪ 75توفر الوزارة  السبب،

 علىالعامة  الكفاءة بسبب% 10 بنسبة مكاسب ه سیتم تحقیقأنب الزراعة وزارة وتعتقد للتحسین،الفرص  بعض هناك زالت ال ذلك، ومع

  .المقبلةعشرین ال السنوات مدى

 میاه الّرياألراضي المروّیة والطلب المتوقع على  10-3
باإلضافة إلى  الريالخاصة بكمیات ) والمتاحة( المستخدمة المیاه إلىالرجوع خالل  من) یةوالمستقبل( الفعلیة المرویة األراضي تقییم یتم

 من المیاه. لدونما احتیاجات

 یتم أن المتوقع ومن لقیود كبیرة، للري المتاحة المیاه كمیةفستخضع  ،)العسكري االحتالل( الراهنة السیاسیة الحالة راراستموفي حال 

 المزیدتاح سیُ  نفسه، الوقت وفي. المنزلیةالمیاه استخدامات ألغراض  السكنیة المناطق داخل الواقعةعدد من اآلبار الزراعیة  تحویل

  6ه.للمیا الوطنیة للسیاسة وفقاً  ي،الرّ ألغراض  استخدامه إلعادة عالجةالمُ الصرف الصحي  میاه من

سرائیل فلسطین بین توقیعها المزمعة الشامل السالمیة اتفاقوستتضمن   العابرة المیاه مصادر فيالعادلة بالحصص الخاصة  اتیتفاقاال وإ

 لبنان،و  سوریا،و  األردن،: مصادرال نفس تتقاسمالتي  األخرى شاطئةتالم الدول على أیضاً  یلزم، حیثما االتفاقات، ذهتنطوي ه( للحدود

 ):ومصر

 .األردن نهر •

 .الغربیة الضفة فيالغربي   الجوفي المیاه حوض •

 .الشرقي  المیاه الجوفي حوض •

 .الغربیة الضفة فيالشمالي الشرقي   الجوفي المیاه حوض •

 .غزة قطاع في الساحلیة الجوفیة المیاه طبقة •

 .غزة وادي •

 ري برنامج وضعمن  فلسطینعند نیل "حقوق المیاه الفلسطینیة"  توفیرها سیتم التياإلضافیة  المیاه كمیاتُتمكن ومن المتوقع أن 

 .الغربیة الضفة فيطموح 

                                                        
مثل (دونم -متر مكعب 1000ق التي تتجاوز احتیاجات الري فیها والمناط) غزة قطاعمثل ( فقطدونم -متر مكعب 500التي تبلغ احتیاجات الري فیها  المناطق االعتبار بعین األخذ مع ،متوسطًا وطنیاً  الرقم یمثل هذا  5

  ).األردن وادي من السفلى المنحدرات

  ."المائیة األحیاء تربیةو  التغذیةو  الزراعةاالستفادة منها ألغراض  وینبغي محتمالً  مورداً المعالجة  الصحي الصرف میاهتمثل "بیان السیاسة:   6

تلبیةبمستوى جودة كاٍف  المنتجة الصحي الصرف میاه جمیع للمیاه على معالجة الوطنیة السیاسةبیان السیاسة: تنص  عادةو  وزیعالت ودعم ،ومنتج آمن ها على نحواستخدام إعادةبهدف  وطنیةال معاییرال ل م اإلنتاجي ستخدااال إ

  "المعالجة الصحي الصرف میاهل



 
 

66 
 
 
 

 القیود عن فضالً  الساحلیة الجوفیة المیاه إلى البحر میاه لتسرب نتیجة الملوحة مشاكلب مقیدة غزة في للري المتاحة المیاه كمیة ستظلو 

  .األراضيتوافر ب المتعلقة

 :فلسطین دولة داخلتحقق ما یلي  المتوقع من فإنه ولذلك،

 علـى قیـودٍ  فـرضب الفلسـطینیة المیـاه سـلطةنتیجـة لقیـام  وذلـك غـزة، في الري ألغراض المتاحة الجوفیة المیاه مصادرستقل  •

 لتوســعنتیجــة ل المتاحــةالزراعیــة  األراضــي ســتتناقص  مســاحة، كمــا البحـر میــاهمــن تــداخل   الحــد أجــل مــناسـتخراج المیــاه 

 .العمراني

 والمیاه األردن نهر في المائیة حقوقهمل فلسطینییننظرًا لنیل ال الغربیة، الضفة في كبیرةً  زیادةً  للري المتاحة مصادرال ستزداد •

 .المشتركة الجوفیة

 ألغراضومیاه الفیضان  المعالجةصرف الصحي لا میاه استخدام إعادةعلى  الزراعة وزارةو  الفلسطینیة المیاه سلطةستجشع  •

 اإلضـافیة الـري لمیاه الرئیسي المصدر االستراتیجیة هذه توفروس المیاه، هذه ونقل لتخزین مرافقبناء  ذلك في بما الزراعة،

 الفلسطینیة المیاه سلطةدون قیام ) رخصاأل( األخرى المائیة مصادرال توافرسیحول  الغربیة، الضفة في أما .غزة قطاع في

 لمسافات طویلة. المعالجة الصحي الصرفمیاه  نقل في كثیراً  االستثمارب

  األراضي المرویة واالحتیاجات من المیاه ألغراض الري

  المحتملةاألراضي المرویة   تر مكعب/سنة للدونمم  المیاه المتاحة للري  المصدرنوع   

  116059  741  86  الحوض الساحلي  غزة

  1306  741  1إعادة استخدام میاه الصرف   

  116059    86  لغزة المجموع  

  الحوض الغربي  الضفة الغربیة
51  

600  

  600  الحوض الشمالي الشرقي    85000

  600  الحوض الشرقي  

  3333  600  2  السدود  

  88333    53  الغربیة للضفة المجموع  

  المدىاالستراتیجیة طویلة 

  المحتملةاألراضي المرویة   تر مكعب/سنة للدونمم  المیاه المتاحة للري  المصدرنوع   

  43185  741  32  الحوض الساحلي  غزة

  13495  741  10  السدود  

  33701  741  25إعادة استخدام میاه الصرف   

  90381    67  لغزة المجموع  

  الحوض الغربي  الضفة الغربیة
30  

600  

  600  الحوض الشمالي الشرقي    50000

  600  الحوض الشرقي  

  138333  600  83إعادة استخدام میاه الصرف   

  333333/666667  600  200/400  نهر األردن  

  75000  600  45  السدود  

  600000/930000    158  المجموع للضفة الغربیة  

  األراضي المرویة المتوقعة - 20الجدول 



 
 

67 
 
 
 

  المیاه مصادرل المستدامة التنمیة 3-3الجزء 
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  والصناعیة المنزلیة المیاهمن  نتاجاحتیاجات اإل و  المیاه فاقد -11

  الفاقد في المیاه خفضفرضیات  11-1

 المیـاه الغیـر محاسـب علیهـا مـن الحـالي المسـتوىیمكـن اعتبـار  ،فـي االعتبـار المخدومـهغیـر  والمجتمعـات المیاه ندرة من كلٍ  أخذ مع

المیـاه  فاقـد  معدل خفض إلى االستراتیجیة تهدف وبالتالي ،اً مفرط) غزة قطاع في %46 إلى 41 و الغربیة الضفة في٪ 36 إلى 24(

 .المذكور

دارة ،ةشـرعیال غیـرالتوصـیالت  كشـفو  التسـرب، كشـف( والتوزیـع النقـل شـبكات فـي كبیـراً  اسـتثماراً  المیـاهالفاقـد فـي ویتطلب خفض   وإ

ــینكــــذلك و  ،)ومــــا إلــــى ذلــــك الضــــغط،ومنــــاطق ، طالضــــغ ــین الخدمــــة مــــزوديو/أو كفــــاءة  أداء تحســ وصــــالت ، باإلضــــافة إلــــى تحســ

 إلسـتراتیجیة تالیـة كخطـوةسـیتم تحضـیرها  التـي العمـل وخطـط االستثمارات من كل في نعكسیمكن أن ی هو األمر الذيو ، 7المشتركین

 بدرجةٍ  الحد في نجحت العالم أنحاء جمیع في المیاه شركات منللغایة  قلیالً  اً عددبالطبع، السیما وأن  سهلة مهمةلیست  وهذه .المیاه

 لكـل المحاسـب علیهـا غیـر لمیـاهفیمـا یخـص ا منفصـلة اسـتراتیجیة أهـداف ضـعتوُ  وقـد. الفاقـدة المیـاهمـن معـدالت  دائـمٍ  وبشـكلٍ  كبیـرةٍ 

  .)21 الجدول( سیناریو ولكل منطقة

  

 الضفة الغربیة قطاع غزة 

تعـد المصـادر الطبیعیـة یحظى الفلسطینیون بالوصول الكامل إلى مصادر المیاه فـي الـبالد. ومـع ذلـك،  االستراتیجیة طویلة المدى

محدودًة (نظرا للظروف المناخیة في البالد والكثافة السكانیة المرتفعة للغایة). ویعتبـر الفاقـد فـى  المیـاه 
أحــد المكونــات البالغــة األهمیــة لهــذه االســتراتیجیة. وســیتم مقارنــة كــل مــن بــرامج المیــاه الفاقــدة (تحلیـــل 

بـار اإلضـافیة أو إمـدادات میـاه الشـرب مـن منـاطق أخـرى أو دول التكلفة/المزایا) بالخیارات البدیلة، كاآل

 .أخرى

 %20 %20 الهدف االستراتیجي

ــــزة طموحــــــًا  تعلیقات ــــي غــ ـــتراتیجي فــ ـــــد الهــــــدف االســـ یعـ

ــد مــــــن  ــبة الفاقــــ ــــیض  نســــ ٪ إلــــــى 46-41(تخفــ

٪) نظرة لكلفة إنتاج المیاه في غـزة (محطـة 20

تحلیــــة المیــــاه). ومــــع ذلــــك یمكــــن تحقیــــق هــــذا 

ــزة تعـــد منطقـــة مســــطحًة الهـــدف،  ألن قطـــاع غـ

تقریبًا، وذات كثافة سكانیة عالیة ومزودة بـنظم 

المیــاه المتكاملــة. وعلــى هــذا النحــو، یعــد تنفیــذ 

 ط أمرًا أقل صعوبة.خطة شاملة إلدارة الضغ

یعــــد الهــــدف االســــتراتیجي فــــي الضــــفة الغربیــــة أكثـــــر 

اه مـــــن  ــ ــــد المیـــ ـــى 36-24تواضـــــعًا (تخفـــــیض فاقـ ٪ إلــ

ـــعب إدارة  ٪)، نتیجــــــة 20 ـــة یصـــ ــا منطقــــــة جبلیـــ لكونهــــ

ـــمن  ـــى ذلـــــك، تتضــ ـــالوة علــ ضـــــغوط المیـــــاه فیهـــــا. وعــ

المنطقة العدید مـن القـرى المعزولـة ذات أنظمـة المیـاه 

الصــغیرة، التــي تــدیرها المجتمعــات المحلیــة، ولــن یــتم 

إدراجها جمیعًا في منطقة الخدمة التابعة لمرافق المیاه 

 .اإلقلیمیة الحدیثة

 فرضیات خفض المیاه غیر المسجلة  - 21الجدول 

  

                                                        
 أمریكي دوالر ملیون 20تم استثمار : نابلس مدینة في المسجلة غیر المیاه من الحد برنامج قبل من االستثمار ھذا حجمفیما یخص  مؤشرتقدیم  یتم  7

  .للفرد أمریكیاً  دوالرا 86 أي ،ألف من السكان 232لـ  الخدمةمما أسھم في تحسین  سنوات، 5 من كثرأل الفاقدة   المیاه من الحد برنامج في
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   )NRWفي المیاه (المیاه الغیر محاسب علیها  الفاقدمحتوى برنامج خفض  11-2

 المادیة االستثمارات من كل منلمیاه االفاقد فى برنامج خفض ل االستراتیجیة األهداف لتحقیق المطلوبة اءاتوتتكون اإلجر 

 ):دون حصر(ویتضمن ذلك  المرافق،في  صالحاتاإلو 

 في كبیرةال ختالفاتذات اال المناطق في والسیماهامًا،  االستثمار من النوعیعد هذا ( ضغط مناطق إلى المیاه شبكات تقسیم •

 .)ذلك إلى وما لحم، بیتو  نابلس،و  اهللا، رام مثل االرتفاع،

 الخدمات مقدميب االستعانة أو الخدمة مقدمي قبل من البرامج هذه مثل تنفیذ یمكن( صالحواإل التسرب عن الكشفبرامج  •

 .)المتخصصة

 ؛)مشتركینال من قبل القیاس وكذلك ،ة للشربحاللصا المیاه قیاس( محسن قیاس نظام •

زال مشروعةال غیرالتوصیالت  عن الكشف •  تها.وإ

 األنشطة تحقیق علىلیكونوا قادرین  والمالیة واإلداریة الفنیةعلى كافة المستویات  الخدمات مقدميوأداء  كفاءة تحسین •

  .أعاله المذكورة

كما یتعین تنفیذ ) 2032 عامال بحلول أي( المقبلة العشرین السنوات غضون في المیاه فاقد لخفض االستراتیجیة األهدافویتعین تحقیق 

  .االستراتیجیةاعتماد  بعدالخاصة بها  الخططالتي سیتم وضع  المطلوبة اتاالستثمار 

 احتیاجات اإلنتاج 11-3
خفض  أهداف عن فضالً  الصناعیة،واألغراض  الريأغراض و  المنزلیة ألغراضالخاصة بإمداد المیاه ل االستراتیجیة هدافاأل أخذ مع

 22 الجدولیتضمن ( لكل من الضفة الغربیة وقطاع غزة  المیاه  استیراد/إنتاجتم حساب احتیاجات  في االعتبار، المسجلة غیر المیاه

  )االستراتیجیة األهداف 23 والجدول

 

  الضفة الغربیةإمدادات المیاه في 
  االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر  األساس

2012  2012-2017  2017-2022  2022-2027  2027-2032  

اج
إلنت

ت ا
جا

تیا
اح

  
  %20  %23  %26  %29  %32   لمیاها  من للفاقد المئویة النسبة

  384  298  215  132  105  اإلنتاج احتیاجات

  224  156  100  57  54  استخراج المیاه الجوفیة

  13  13  13  12  9  من الینابیع (ملیون متر مكعب/سنة)

  211  143  87  45  45  من اآلبار (ملیون متر مكعب/سنة)

  40  32  22  0  0  تحلیة المیاه (ملیون متر مكعب/سنة)

  120  110  92  75  51  استیراد المیاه (ملیون متر مكعب/سنة)  

 الغربیة الضفة في ستیراداال/اإلنتاج احتیاجات  - 22الجدول 
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  قطاع غزةإمدادات المیاه في 
  االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر  األساس

2012  20122017  2017-2022  2022-2027  2027-2032  

  احتیاجات اإلنتاج

  %20.0  %25.5  %31.0  %36.5  %42.0  لمیاه ا للفاقد من  النسبة المئویة

  176  151  134  113  102  احتیاجات اإلنتاج

  33  37  50  84  93  استخراج المیاه الجوفیة

  0  0  00  0  0  من الینابیع (ملیون متر مكعب/سنة)

  33  37  50  48  93  من اآلبار (ملیون متر مكعب/سنة)

  129  100  70  55  4  مكعب/سنة)تحلیة المیاه (ملیون متر 

  

استیراد المیاه (ملیون متر 
  مكعب/سنة)

5  10  14  14  14  

  قطاع غزة في ستیراداال/اإلنتاج احتیاجات  - 23الجدول 
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  یةالمیاه الجوف مصادرإدارة  -12

 للفلسطینیین استخدام المیاهفي حق ال تخصیص 12-1

  اتفاقیة أوسلو الثانیة

اً  األخـرى شـاطئةتالم والـدول إسـرائیل مـع الفلسـطینیة المیـاه حقــوق علـى التفـاوض یتمسـ ،المـدى طویـل السـیناریو مـن كجـزءٍ   للقــانون وفقـ

  د.للحدو  العابرة المیاه مصادر بإدارة یتعلق فیما الممارسات وأفضل الدولي

 .)5 الجدول انظر(الثانیة  أوسلویة اتفاقبواسطة  للفلسطینیین المیاه ستخدامال مؤقتةال مخصصاتال تنظیم یتم ،الوقت الراهن فيو 

 شملت أنها من الرغم على ،)1995( الوقت ذلك في الفعلیة المیاه استخراج على معظمها في تستندالثانیة  أوسلو یةاتفاقت كانحیث  

 سنوات، 5 لمدة مؤقتة فترة مدى على المیاه توزیع تنظیموقد هدفت اتفاقیة أوسلو الثانیة إلى . السكاني لنموبا للسماح طفیفة زیادة أیضاً 

سـرائیل فلسـطین بـینة نهائیـیة تفاقلحین التوصل ال كمـا هـو  عامـاً  20لنحـو  االنتقالیـة الفتـرةأن تسـتمر هـذه  المفتـرض مـن یكـن لـمو . وإ

عـن وجـود  اً رغمـو . الفلسـطیني الشـعب متطلبـات مـن األدنـى الحـد تلبـيالثانیـة  أوسـلولـم تعـد اتفاقیـة   السبب، ولهذا ذلك، ومع .الحال

ُیشـار إلـى هـذه  یـزال ال ،)األخـرى واالقتصـادیة واالجتماعیـة البیئیـة والعوامـل السـكاني التغیـر بسـبب(االتفاقیـة  هذه لتعدیل ملحة حاجة

  .للمیاه المشتركةاللجنة  اجتماعات مناقشات خالل كمرجع األحیان من كثیر فياالتفاقیة 

  :تعلیقات إضافیة

یحـــق و  غـــزة، إلـــىمـــن المیـــاه  إضـــافیة /ســـنةملیـــون متـــر مكعب 5 إســـرائیلتـــوفر  ،المؤقتـــةالثانیـــة  أوســـلو یـــةاتفاق إطـــار فـــي •

الخاصة بهم  المیاه استخداممعدالت  مع مقارنة( الغربیة الضفة في إضافیة/سنة ملیون متر مكعب 78تطویر  لفلسطینیینل

 .)1995 عام في

 الشرقي الجوفیة المیاه حوضهو ملیون متر مكعب/سنة  78الكمیة اإلضافیة البالغة الخاص بتوفیر  المورد یكون أن یجب •

 .الغربیة الضفة في علیهمتفق  آخر مورد أو

 أي تضمنكما أنها ال ت ،)غزة قطاع( الساحلیة الجوفیة المیاه طبقةاستخراج المیاه من  حقوق المؤقتة أوسلویة اتفاقتتناول  ال •

 على یتعینعلى أنه وتنص االتفاقیة . 1995 عام في الفلسطیني أو اإلسرائیلياستخراج المیاه  معدلبفیما یتعلق  سواء أرقام

  .القائم االنتفاعمعدل  على الحفاظ الجانبین

  ـ االتفاقیة النهائیة مع دول الجوار ـ دولة فلسطین المدىاالستراتیجیة طویلة  12-2

 :المیاه مصادر تتقاسم التي البلدان بین منصفةالو  عادلةال مفاوضاتال علىة الشامل السالمیة اتفاقستستند 

سرائیلو  لبنان،و  سوریا،و  األردن،بین  المشتركة المیاه مصادرأحد ("نهر األردن"  السطحي المیاهمورد  •  .)وفلسطین، إ

سرائیل فلسطین تتقاسمه( غزة وادي •  ).وإ

سرائیل فلسطین تتقاسمه( الغربي الحوض •  .)وإ

سرائیل فلسطین تتقاسمها(یة شرقیة الشمالال الجوفیة المیاه طبقة •  .)وإ

 .)8الثانیة أوسلویة اتفاقبموجب  مشترك غیر( الشرقي الحوض •

سرائیل ومصر فلسطین تتقاسمه( الساحلي الحوض •   ).وإ

                                                        
  . ،يسرائیلاإل الحوض  مشترك مع الجانب   ھناك جزء صغیر من مساحة  ھذا ،بحت ھیدروجیولوجي منظور من  8
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 .مماثلة أخرى مفاوضات في المستخدمة الممارسات وأفضل الدولي القانونإلى  المفاوضات هذه تستندوس

  تتقاسم التي البلدانمن ) أكثر أو( اثنین بین المیاه حقوق لتخصیص محددة قواعد القائمة والمعاهدات الدولي القانونال یوفر  ذلك، ومع

 عدد علىاستخراج المیاه  حقوقالمتعلقة ب المناقشات وستركز). 2009 نیوآخر د إیه شدا ،س دي.جیه.إتشفیلیب( نفسها المیاه مصادر

 والمصـادر التغذیـة، منطقـةو  األحـواض، منطقـةو  ،السـابقواالنتفـاع  والمسـاواة، الحـوض، فـي یعیشون الذین السكانعدد ( المعاییر من

 وما إلى ذلك) البیئیة، والقیود بلد، كل في استخدامها یمكن التي البدیلة

 سـتتاح التـي مصـادرلل عـام تقیـیم على المدىطویلة  االستراتیجیةفسترتكز  المفاوضات، هذه بنتیجة التنبؤ الممكن من لیس نهوحیث إ

فیما  المستقلة الفلسطینیة الدولة بشأنة النهائی التفاوضوستكون اتفاقیة . مصادرال لهذه النهائیةلن تحدد المعدالت  هاولكن للفلسطینیین،

 یتعلــقفیمــا  وخاصــةً  االســتراتیجیة،إلجــراء التعــدیالت المطلوبــة علــى  فلســطینیةال المیــاه ســلطةل مرجــعبمثابــة  المائیــة مصــادربالیتعلــق 

  .واالستثمارات المیاه یصبتخص

  دالمیاه العابرة للحدو المتعلقة ب المدىاإلستراتیجیة طویلة

سـوف یقــوم الفلســطینیون بمتابعـة مصــالحهم المتمثلــة فــي حصـولهم علــى حقــوقهم المائیـة الفلســطینیة بمــا فــي ذلـك حقهــم العــادل فــي   

الوصول الیها والحق في السیطرة والتحكم بها والحق في استخدام جمیع مصادر المیاه المشتركة مع الدول المجاورة وفق مبادئ القانون 

ه فانهم سوف یواصلون تطویر كمیات اضافیة من المیاه من مصادر میاه غیر تقلیدیـة دون المسـاس بـالحقوق الدولي.وفي الوقت نفس

  المائیة الفلسطینیة.

إن حرمان الفلسطینیین من حقوقهم المائیة أبان فترة االحتالل قد ادى الى توزیع غیر متكافئ وغیر  :بة للصعیدالسیاسي والقانونيبالنس

  الموجودة.وسیتم األخذ باألعتبار ثالثة مبادئ من قانون المیاه الدولي المتعارف علیه على هذا الصعید وهي: منصف لمصادر المیاه

  ضرورة تجنب كل األطراف القیام باحداث ضرر بالغ بمصادر المیاه. •

 الطبیعیة. السیادة الدائمة على المصادر •

 یجب توزیع مصادر المیاه المشتركة بصورة عادلة ومعقولة. •

اجل الوصول إلى اتفاقیة نهائیة عادلة ومنصفة ومعقولة في توزیع حصص المیاه والتي هي لیست ضمن صالحیات سلطة المیاه ومن 

الفلسطینیة یجب ان یتم تقدیم استراتیجیة ادارة متكاملة على المستویین السیاسي والقانوني بحیث تغطـي كافـة عناصـر مصـادر المیـاه 

تراتیجیة  سوف تنظر في البدائل الفلسطینیة الدارة مطالبهم المتنافسة وفرصهم للمشاركة في التعاون وحلقة العرض والطلب.وهذه االس

االقلیمي  لالدارة .وهذه االستراتیجیة سوف تشكل المكونات والبدائل العظمى لالدارة التعاونیة لمصادر المیاه المشتركة وذلك من اجل 

  ودة والتي ستدعم البقاء الفلسطیني من حیث تلبیة احتیاجات المیاه الحالیة. ضمان توزیع مستدام لحصص المیاه عالیة الج

تشمل استراتیجیة األمن المائي العربیة النهج العربي , حیث میاهاالنضمام إلى اإلستراتیجیة العربیة لل احتمالیة تناقش هذه االستراتیجیه

وآلیة عملیة للتغلب على التحـدیات المسـتقبلیة التـي تقـف امـام  المدىل المشترك لتحقیق التنمیة المستدامة.وهو عبارة عن برنامج طوی

تنمیة مصادر المیاه في المنطقة العربیة.وتتمیز هذه المصادر المائیة بالشحة وعدم وجود توزیع جغرافـي منـتظم وكـذلك تزایـد التنـافس 

مصاب  للعدید من األنهار والروافد بما في ذلك األنهار  على استغاللها. باإلضافة إلى ذلك هناك مشاكل تتعلق بالمصادر والجداول وال

الكبرى مثل نهر النیل والفرات ودجلة وكذلك  الخزانات الجوفیة والتي هي عرضة للعدید من التقسیمات السیاسیة واألداریـة سـواء كـان 

جاورة.باألضافة الى ذلك فأن هناك بعض المیاه ذلك بین الدول العربیة  فیما بینها ،أو بین الدول العربیة وبین الدول غیر العربیة الم

  .ةاألجنبی  الهیمنةالسطحیة(األنهار) واألحواض الجوفیة (ألخزانات الجوفیة) موجودة تحت 

أعمال مجلس وزراء المیاه العرب والذي تم تأسیسه كرد على المتغیرات في الوقت ذاته  أن األستراتیجیة عبارة عن اإلطار الذي یسیر

  ى صعیدي األمن الغذائي واألمن المائي وكرد على التطورات في مجال التغیر المناخي وتاثیرها على المنطقة.الجدیدة عل
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أن من أهم أهداف األستراتیجیة العربیة هو ذلك الهدف  المرتبط بالسیادة السیاسیة وخاصة فیما یتعلق بحمایة الحقوق المائیة العربیة 

قاســمة مــع الجیــران األقلیمیــین. وهنــاك هــدف آخــر وهــوتعزیز التعــاون بــین الــدول العربیــة فــي ادارة فــي المنــاطق المحتلــة او المیــاه المت

  مصادر المیاه المشتركة وتنفیذ تعهدات الدول العربیة تحت (أهداف التنمیة األلفیة).

وع مصـادر المیـاه المتاحـة فـي أن مصادر المیاه المتقاسمة بین الدول غیر العربیة وخاصة األنهار الكبرى تشـكل جـزءا مهمـا مـن مجمـ

المنطقة العربیة. ومازال جزء كبیر من هذه المصادر المشتركة دون اتفاقیات واضحة إلدارة تقسیم عادل ومنصف بین الدول المشاطئة 

األنهـار.وحتى تلـك وعلـى روافـد أاألنهار  أعالىلهذه األنهار وخاصة تلك الدول الواقعة من جهة منبع النهر والتي قامت ببناء السدود 

یة الناجمـة عـن الظـروف الجغرافیـة  اتاألنهار التى تخضع ألتفاقیـ السیاسـیة  السـائدة فـي -فانهـا قـد اصـبحت عرضـة للتـوترات السیاسـ

العالم العربي. لذلك ال بد من بذل جهود كبیرة لدعم الدول العربیة في ادارة مصادر المیاه المشتركة وذلك من خالل تقدیم المعلومـات 

المتوفرة عن استخدامات المیاه في مناطق منابع هذه االنهار أو من خالل الضغط السیاسي  علـى الـدول الواقعـة علـى خزانـات المیـاه 

  نهائیة لتوزیع عادل ومنصف لمصادر هذه األنهار.  اتوذلك  لضمان قبولها بتوقیع اتفاقی

ان أسرائیل تقوم باستنزاف مصادر المیاه دون أي أعتبار لحقوق سكان هذه وفیما یتعلق بالحقوق المائیة في األراضي العربیة  المحتلة ف

المنــاطق والتــي تشــمل مرتفعــات الجــوالن الســوریة  والمنــاطق الفلســطینیة المحتلــة وكــذلك الجنــوب اللبنــاني المحتــل.ومن أجــل التصــدي 

یك وادارة المحادثات ولتقدیم المعلومات والخبرات التي للسیاسات واألجراءات األسرائیلیة ،ال بد من توفر جهود عربیة منسقة وذلك لتحر 

  تطلبها الدول العربیة و لحشد الدعم الدولي للحصول على الحقوق المائیة للمناطق المحتلة.

وستقوم كافة الدول العربیة المعنیة تحت مظلة مجلـس وزراء المیـاه العـرب والـذي سیشـرف علـى تنفیـذ هـذه اإلسـتراتیجیة وتـأمین نجـاح 

  تنسیق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربیة.ال

ومن أجل ضمان نجاح هذه األستراتیجیة ال بد أن تكون جمیع الدول العربیة وكذلك مجلس وزراء المیاه العـرب مقتنعـین تمامـا بأهمیـة 

جعل  كافة األجسـام (الجهـات) العمل العربي المشترك كشرط اساسي لتحقیق األمن المائي العربي لمصلحة المنطقة برمتها. وهذا ما ی

  العربیة المعنیة ملزمة بالتعاون بشكل كامل في تقدیم البیئة المناسبة وفي تنفیذ المهام والخطط  المطلوبة لتحقیق هذه األستراتیجیة.

المیـاه المشـتركة تـأثیر داعـم للحقـوق المائیـة الفلسـطینیة فـي مصـادر  اأن نجاح تنفیذ اسـتراتیجیة األمـن المـائي العربـي سـوف یكـون لهـ

بین  العابرة للحدود.وفي هذا السیاق فأن اتقاقیة المیاه العربیة المقترحة  والتي توفر اطارا قانونیا للتعاون حول مصادر المیاه المشتركة

  الدول العربیة سوف تسهل التعاون المطلوب لتحقیق األهداف الجوهریة  لألستراتیجیة المائیة .

  مصادر المیاه المشتركة فأن مفتاح النجاح یكمن في األدارة والتعاون األقلیمیین لمصادر المیاه المشتركة.لتحقیق استخدام مستدام ل

هل ما فالسؤال القائم  النزاعهذا  منرغم بالأن التعاون في مجال ادارة مصادر المیاه مرتبط بصورة وثیقة بالنزاع العربي اإلسرائیلي. و ف

علـى أسـاس تقاسـم الفوائـد وتكـون قـادرة علـى حـل  المشـتركةلیمي الذي یـؤدي الـى ادارة إقلیمیـة للمیـاه هناك أیة فرصة للتعاون االقزال 

هنـا   عـرض البـدائل الفلسـطینیة وفـرص المشـاركة فـي التعـاون األقلیمـي   سـیتمالمشاكل المتعلقة بالمیاه؟...  وللرد على هذا السـؤال  

  المیاه في المنطقة. تحدیات  شحستساعد في التخفیف من ثم عرض  الفرص التي  ومن

تـوفیر اطـار لتحدیـد   من خاللعلى الفرص التي یوفرها التعاون  ویمكن تحقیق ادارة میاه عابرة للحدود أكثر فعالیة عن طریق التركیز

  مجموعة من الفرص الدارة المیاه المشتركة وذلك لتعزیز التعاون المائي بین الدول.

تكون محصلة الفوائد من هذا  التعاون أكبر من محصـلة الفوائـد الناجمـة مـن عـدم التعـاون، وعنـدما تـرى " تقوم الدول بالتعاون عندما 

التعاون منـافع اقتصـادیة وسیاسـیة ممیـزة  هذاهذه الدول أن محصلة الفوائد عادلة. وبعبارة اخرى فان الدول تعمل معا عندما یوفر لها 

). أن النشاطات التي تبذل لتوسیع سـلة الفوائـد 1وعندما یتم تقاسم هذه المنافع الكبرى"( تفوق تلك القائمة على التنمیة احادیة الجانب

  تعاون الفعال. ولكنها لیست مقتصرة على مایلي:لل تستغلیمكن ان 

  الحاجة الى حل النزاعات بصورة عادلة  .1
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 مخاطر.الدارة الستراتیجیة ناحعة  بحیث تصبح اال تقلیل المخاطر الشائعة المتعلقة بالمیاه .2

 معافى. الحیوىتعزز جودة المیاه وتضمن األنسیابات البیئیة الضروریة لبقاء النظام البیئي سأن األدارة التعاونیة للبیئة   .3

تحقیق األمن الغذائي یتطلب وجود حوار مسبق بین الدول والذي كان یركز عادة على تقسیم مصادر المیاه بدال من تقاسم  .4

 الفوائد المشتركة.

 األقلیمي وكذلك السالم واألمان. االستقرارتوطید  .5

 تعزیز التنمیة االجتماعیة االقتصادیة وكذلك حمایة البیئة.  .6

 للتخطــیطفــي  تقــدیم مبــادرات   هامــةلــه تــاثیرات اقتصــادیة وبیئیــة واجتماعیــة   المعوقــاتلتقیــیم  البیئــي  اإلســتراتیجي  وتحلیــل  ااأن 

  . المشترك

ال المیاه العابرة للحدود یتعین على الفلسطینیین توحید سیاساتهم وتوقیع االتفاقیات التعاونیة واالستثمار ومن اجل تعزیز التعاون في مج

في تنفیذ خطط االدارة المشتركة.كما ان اقامة مشاریع مشتركة له دور مهم في امكانیة تحفیز وخلق الفرص لتوطید التعاون في مجال 

 .رؤیة مشتركة حول شراكة مبنیة على المعرفةیجب تبني , حیث مصادر المیاه المشتركة

 اآلبار اإلضافیة

افیة  مــن خــالل حفــر ینبغــي عنــد وضــع  الثالثــة الجوفیــةاألحــواض  فــي الجدیــدة اآلبــار االخــذ بعــین االعتبــار تطــویر كمیــات میــاه اضــ

كمیــة المیــاه المتوقـــع كــون ت أن المتوقـــع مــنف المنــاخ، تغیــر وعوامـــل هیدروجیولوجیــةعوامــل  عــدةونظـــرًا ل. المــدى طویلــة ســتراتیجیةاال

 بموجـب اآلبـار مـن الفعلـي واإلنتـاج المیـاه حقـوق بـین الفـرقمراعـاة  سـیتم وبالتـالي،. المائیـة المتفـق علیهـا حقـوقال من أقلاستخراجها 

  .إسرائیل مع النهائیة المفاوضات سیاقیتم إبرامها في  مبادلةیة اتفاق

 الحوض الغربي

المطریـة والتـي یتمیـز مسـاحة التغذیـة وذلك نظرًا لكبـر   مقارنة مع االحواض المشتركة االخرى  إنتاجا األكثر وه الغربي الحوضیعد 

 االستفادة أجل من الجنوب إلى الشمال منبالكامل  حوضال طول على الجدیدة اآلبار من المزید حفر ینبغي ولذلك،. بها هذا الحوض 

 الفلسطینیة المیاه حقوقال تمثل فان هذه الكمیة  ذلك، ومع. 2032 عام بحلولملیون متر مكعب/سنة  130 -110من ما یقرب من 

اً الحصول علیها  یمكن كمیةهي مجرد  بل الحوض، هذا فيالكاملة   حـدود داخـل جدیـدة آبـار حفـر طریـق عـن الحـوض هـذا مـن عملیـ

 للمفاوضات المستقبل في آبار أي تطویرسیخضع  ،ذلك على وعالوةً . عتباربعین اال الهیدروجیولوجیة القیودأخذ  مع الغربیة، الضفة

 المائیـة مصـادرالدارة إل الركـائز الهامـةباعتبارهـا إحـدى  التعـاون آلیـاتوفیمـا یتعلـق أیضـًا بة نهائیـفیمـا یتعلـق باالتفاقیـة ال إسـرائیل مع

  .وحمایتهاالعابرة للحدود 

  الحوض الشمالي الشرقي

 .طوباسمحافظة من وجزء  وجنین نابلس صدرًا هاما للتزود بالمیاه لكافة االستخدامات في محافظات مهذا الحوض یعد 

 حفــر خــالل مـن كوذلــ الحـوض هــذا مـنملیــون متـر مكعب/ســنة  80-60إمكانیـة تطــویر  بالفعــل الفلسـطینیة المیــاه سـلطةوقـد حــددت 

  .المدى الطویلة لالستراتیجیة الناجح التنفیذ أجل من وطوباس ونابلس جنین اطقمن في جدیدةال العمیقة یةنتاجاإل باراآل من العدید

  الحوض الشرقي

 مواقـع اختیـارفإنـه یجـب  معینـة، منـاطق فـي الجوفیـة المیـاه فـي نضوٍب  من یعانيالحوض  هذا من الجنوبي الجزءعلى الرغم من أن 

ملیـــون متـــر  32تطـــویر مـــا یقـــرب مـــن  حیـــث مـــن الممكـــن . الموجـــودة اآلبـــار مـــع تتـــداخل البعنایـــة بحیـــث  جدیـــدةاإلضـــافیة ال بـــاراآل

+ في عدة مناطق من هذا الحوض اآلبار الجدیدة  خالل منملیون متر مكعب/سنة  20(كمیاه اضافیة  الجوفیة المیاه منمكعب/سنة 

عن لیة و مسؤ النقل  بضرورة ً  الفلسطینیة المیاه سلطة ترى ذلك، على وعالوة). المیت البحرحقل آبار  من ملیون متر مكعب/سنة 12



 
 

75 
 
 
 

ملیــون متــر  40 مــن أكثــر تضــخ التــي، و الــى الجانــب الفلســطیني بئــراً  38البــالغ عــددها فــي هــذا الحــوض و اآلبــار اإلســرائیلیة القائمــة 

  .. مكعب/سنة

 متوسطب) الفشخة ینابیعل (والخلی لحم بیتمحافظتي  وفي المیت، البحر سفوح علىالواقعة  الینابیع من عددٌ هناك باالضافة الى ذلك، 

 ال یمكن  حیث  (Brackish)بأن میاها قلیلة الملوحة  الینابیع هذه من العدیدوتتسم ملیون متر مكعب/سنة.  100یبلغ  سنوي تصریف

. حتـى الیـوم الكاملـة، كما أنه لم یتم االسـتفادة مـن قـدراتها اال بعد تحلیتها وتنقیتها المنزلیة المیاه إمدادات ألغراض مباشرةً  استخدامها

 :التالي النحو على الینابیع  هذه تطویرإلى  المدى طویلة االستراتیجیة وتهدف

 .المیاه نقص منفیها  عدیدة مناطق تعانيوالتي  ،9لحم وبیت الخلیل تيمحافظللغایة عن  بعیدة الینابیع هذهال تعد  •

 .األردن وادي في للري القابلة األراضيعن  بعیدة الینابیعال تعد هذه  •

 :البرامج من مختلفة أنواعباستخدام  المورد هذا تطویر  الفلسطینیة المیاه سلطة تعتزم •

 المیــاه إلنتــاجملیــون متــر مكعب/ســنة (تقنیــة التناضــح العكســي)  40تبلــغ  إنتاجیــة طاقــةب المیــاه لتحلیــة محطــةإنشــاء  .1

 .2032حتى عام  المنزلیة

التي یقل مستوى المواد  الینابیع من أریحا في الري مشاریعفي من المیاه المالحة ملیون متر مكعب/سنة  15استخدام  .2

  ر.لت/غرام 2فیها عن  الصلبة الذائبة

  2032 عام بحلول يشرقال حوضال منمتر مكعب/سنة  100بناًء على ماسبق، فانه من الممكن تطویر ما ال یقل عن 

 الحوض الساحلي

ملیون  178.8 غزة قطاع فيبلغ معدل استخراج المیاه الجوفیة  وقد. األخیرة العقود فيمن االستخدام المفرط  الساحليالحوض  عانى

ملیـون متـر مكعب/سـنة  55الحـوض بنحـو  مـن الجـزء هـذافـي  الطبیعیـة الجوفیة المیاه تغذیةمعدل  قدری حین في، 10متر مكعب/سنة

 غزة قطاع في الجوفیة المیاه استخراج إجمالي منإلى الحد  المدىاالستراتیجیة طویلة  تهدف السبب، لهذاو ). 2012 الیعقوبي،فقط (

  .2032ملیون متر مكعب/سنة في العام  70ملیون متر مكعب/سنة إلى  178.8البالغ  الحالي المعدل من

  تخصیص میاه الصرف الصحي المعالجة

 معالجة محطات وبناء) اتبالوعالمن المجاري و  الحمأةجمع ( الصحي الصرف میاه لجمع كبیرتنفیذ مشروع  المیاه استراتیجیةتتضمن 

 .الوطنیة السیاسة فيالواردة  لبیاناتوفقًا ل الجدیدة، الصحي الصرف میاه

 تخصیصـهیـتم بحیـث  المقبلـة السـنوات خـالل يإضـاف میـاهمورد  الصحي الصرف میاه معالجةعالیة الكفاءة ل محطات تطویر وسیوفر

 .محاصیلهم يلرّ  للمزارعین

فهي  تخصیصالخاصة بعملیة ال القواعدأما . الجهات المعنیة مختلف تعاون تطلبت ما، نوعا معقدةً  عملیةً  التخصیص هذا تنفیذویعد 

  :التالي النحوعلى 

 اســتخدام إعـادةمیــاه "إلنتـاج  األداء عالیــةمیـاه الصــرف الصـحي  معالجـة محطــات فـي الصــحي الصـرف میــاهمعالجـة  تتمسـ •

 .الترشیح أو/و الري ألغراض ،"الجیدة

 .الري مناطق إلى المعالجة الصحي الصرف میاه لنقلبالتنسیق فیما بینهما  الزراعة ووزارة الفلسطینیة المیاه سلطةستقوم  •

 .الزراعة في المعالجةالصرف الصحي  میاه استخدام على المزارعین لتشجیعبتطویر آلیات  الزراعة وزارة ستقوم •

                                                        
  نسبیاً  عالیةً  الضخ تكالیف، كما أنه من المحتمل أن تكون رتفاعكبیر في اال وجود فارق من الرغم على  9

  = المیاه المنزلیة + میاه الري 2011بالنسبة لمجموع عملیات االستخراج في عام    10
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وستستخدم تصریف المیاه  الري، میاه تتطلب ال التي للمناطق المیاه؛ مستخدمي جمعیات خالل منالتخصیص  تنظیم سیتم •

عادةترشیح ألغراض الصحي  الصرف میاه معالجة محطاتل  األحواض الجوفیة. تغذیة وإ

ّریهـا یعـد  التي المحاصیل من محدودة قائمةالصحة  وزارةو  ة ومؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیةالزراع وزارةستحدد  •

 القیود هذه كل أخذ . ومععالیة الكفاءة الري أنظمة باستخدام وذلك اً آمنمسموحًا و  المعالجة الصحي الصرف میاه استخدام ب

ل الفص انظر( الغربیة الضفة في نسبیا محدودمصدر المیاه اإلضافیة المحتمل  كونی أن المتوقع منف االعتبار، في المختلفة

17.( 

 المعدات هذه من القصوى االستفادة تحقیق إلى االستراتیجیة وتهدفبالفعل  غزة قطاع فيالترشیح  مرافق من العدیدویجري تنفیذ 

  .الفلسطینیة المیاه سلطة في المائیة مصادرلل المتكاملة دارةاإل من أساسي عنصرك

  المدىاالستراتیجیة قصیرة  12-3
  المیاه العابرة للحدود

فأنه یتعین اتخاذ مجموعة من الخطوات العملیة قصیرة المدى والتي تشمل  على تطویر مصادر اضافیة, لقیود والمعوقاتلونظرا 

  .لوضع السیاسي الراهندارة وتطویر مصادر المیاه والتي یمكن اكمالها ضمن اااستثمارات صغیرة في 

  التالیة: وبالنسبة للمستوى السیاسي یجب النظر في الخطوات العملیة

) واالســتفادة مــن هـذه الحصــص المتفــق علیهــا وفــق 40إعـادة النظــر فــي اتفاقیــة أوســلو(توزیع الحصـص حســب المــادة  .1

  بین األحواض. المیاه تبادلاالتفاقیة وكذلك الضغط سیاسیا على قضیة 

لقائم على التمییز والهیمنة إعادة تقییم المشاركة الفلسطینیة في اجتماعات لجنة المیاه المشتركة تحت النظام االداري ا .2

 والذي یسهل على اسرائیل ممارسة حقوق سیادیة غیر مشروعة على مصادر المیاه الفلسطینیة.

ضـرورة أشــراك طـرف دولــي ثالـث فــي اجتماعـات لجنــة المیـاه المشــتركة كمراقـب وكشــاهدعلى كافـة المشــاریع التـي یــتم  .3

 مناقشتها في هذه األجتماعات.

م والمجتمــع الــدولي والمــانحین والمنظمــات غیــر الحكومیــة الدانــة ســلوك اســرائیل والقیــود التــي اســتخدام وســائل األعــال .4

  تفرضها في لجنة المیاه المشتركة وفي اإلدارة المدنیة .

دارة المیاه بحیث یحمي السیادة اإلقلیمیة الفلسطینیة. .5   تعزیز نهج وطني فیما یتعلق بتخطیط وإ

قبل سلطة االحتالل االسرائیلیة وذلك باصـالح واعـادة بنـاء المنشـآت  منتحتیة للمیاه لبنیة الل الممنهجهدم الالرد على  .6

 التي تعرضت للهدم والقیام بحمالت اعالمیة للدفاع عنها.

 رصد وتوثیق جرائم المیاه في المنطقة (ج) بما في ذلك المطالبة بتعویضات من السلطات األسرائیلیة. .7

علــى تـرخیص مــن اســرائیل فـي المنطقــة(ج) مــن الضـفة الغربیــة والتــي منعــت القیـام بخطــوات تتحــدى  نظـام الحصــول  .8

 مصادر المیاه المستدامة وبالتالي زیادة احتمالیة تعرضهم للتهجیر القسري. الحصول على التجمعات من

  

 اآلبار اإلضافیة

 في) والینابیع اآلبارمن خالل ( الجوفیة المیاه منمتر مكعب/سنة ملیون  118استخراج  للفلسطینیین یحق الثانیة، أوسلو التفاقیة وفقاً 

  الفلسطینیة المیاه سلطةل یحق ،علیه ملیون متر مكعب/سنة،  87من المیاه الجوفیة ما یقرب من  الحاليویبلغ االنتفاع . الغربیة الضفة
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التـي  ةالمؤقتـللوفـاء بحصـة التخصـیص مـن المیـاه مـن االحـواض الـثالث ملیـون متـر مكعب/سـنة  31عن قل یال  النتاج ما الستثمارا

 المشتركة اللجنةعلى  إسرائیل تفرضها التي التأخیر وحاالت الشدیدة القیود عن النظر بغضو ). 5أقرتها اتفاقیة أوسلو الثانیة (الجدول 

 فــي جدیــدة إنتـاج آبــار عـدة حفــر خــالل مـنوذلــك  المـدىقصــیرة  سـتراتیجیةملیــون متـر مكعب/ســنة عبــر اال 15یتعــین تطـویر  للمیـاه،

 الكمیـات مـن٪ 5في تحسـین  الموجودة والینابیع اآلبار تأهیل إعادةأن یسهم  یمكن ذلك، على وعالوة. الثالثة الغربیة الضفة أحواض

 بنسبةالمیاه  كمیات من المیاه مصادر على) بصورة أساسیة الجفاف خالل( المناخ تغیر تأثیریمكن أن یقلل  حین في ،حالیاً  المتاحة

5.٪  

 الحوض الغربي

تعطـي  ذلـك، ومع. األمطارالخاصة بالحوض لمعظم كمیات هطول  التغذیة منطقةبسبب تلقي  إنتاجاً  األكثر وه الغربي الحوضیعد 

 على وعالوة). ملیون متر مكعب/سنة 22( الجوفیة المیاه هذه منللغایة  محدودةاستخراج  مخصصات فلسطینل الثانیة أوسلو اتفاقیة

إال ) االنتقالیـة( المـدى قصـیرة سـتراتیجیةاال، وال تشـتمل إسـرائیل مـع لمفاوضـاتل الحـالي الوضـع ظـل في آبار أي تطویریخضع  ذلك،

 الخطة وتهدف. اللجنة المشتركة للمیاه في حدة على حالة كل أساس على علیها االتفاق سیتم التي اآلبار منللغایة  محدود عددعلى 

  الخلیــل مدینــة مــن الغربــي الجــزء فــي جدیــدة آبــارخــالل حفــر عــدة  مــن إضــافیة كمیــةكملیــون متــر مكعب/ســنة  5 حــوالي تطــویر إلــى

ملیون متر مكعب/سنة  30 إلى اإلجمالیة الكمیةزیادة  شأنه من وهذا ،وطولكرم قلقیلیة في الموجودة اآلبار تأهیل إعادة باالضافة الى 

 من الخیار هذاوفي حالة عدم القدرة على تحقیق  ذلك، ومع. 2011 عامال فيملیون متر مكعب/سنة  25 من بدال 2017 عامال بحلول

ســلطة المیــاه ســتكون  أوســلو، یــةاتفاق فــي ملهــ المخصصــةبضــخ كمیــات أكبــر مــن  الفلســطینیینوقیــام  للمیــاه المشــتركة اللجنــة خــالل

مـن ) والشـرقي الشـرقي الشـمالي( األخـرىوالحوضـین  الحـوض هـذا بـین یـاً ة جزئمؤقتـتخصـیص مبادلـة الفلسطینیة بحاجة إلبرام اتفاقیة 

  .القصیر المدىعلى  الغربي الحوض فيین الفلسطینیمخصصات  زیادةأجل 

 الحوض الشمالي الشرقي

  .طوباسمحافظة  من وجزء وجنین نابلسمحافظتي ل محتمالً  مورداً یعد هذا الحوض 

 المیــاه ســلطة تتجــه الحــوض، هــذا فــي الموجــودة اآلبــار مــنملیــون متــر مكعب/ســنة  15البــالغ  الحــالي االســتخراج معــدل إلــى وبــالنظر

 وهذا، جدیدة آبار حفر خاللمن /سنة ملیون متر مكعب 6 بحوالى من میاه هذا الحوض تقدر كمیة إضافیة تطویر  الى  الفلسطینیة

 ظـل فـي هذه الكمیة مـن المیـاه یخضع تطویر و . 2017بحلول العام  اآلبار منملیون متر مكعب/سنة  21تبلغ  إجمالیة كمیةسیوفر 

سنة بشكل أساسي ملیون متر مكعب/ 6تطویر  یمكن ولذلك،. لجنة المیاه المشتركة  خالل من إسرائیل مع لمفاوضاتل الحالي الوضع

  ).والشهداء، قاد بیتو  ،وكیفرت جنزور،آبار (هي جدیدة  إنتاجأربعة آبار  حفر طریق عن

 الحوض الشرقي

یحـق حیـث ة، الثانیـ أوسـلویـة اتفاقفـي للفلسـطینیین  ةالمحـدد حصـةال مـن بكثیـر أقل الشرقي الحوض في الحالي االستخراج معدلغ لیب

 .إضافیة آبار حفر الفلسطینیة المیاه سلطةل

 ال حتــى بعنایـة ضــافیةاإل بـاریتعـین اختیـار مواقــع اآلو  معینــة، منـاطق فــي الجوفیـة المیــاه نضـوبهـذا الحــوض مـن  یعــاني ذلـك، ومـع

 .الموجودة اآلبار مع تتداخل

 جدیـدةال بـاراآل خـالل مـنملیـون متـر مكعب/سـنة  4قرابـة  تطـویر المـدىقصـیرة  سـتراتیجیةبموجـب اال الفلسـطینیة المیـاه سلطةوتعتزم 

 وفـي) أریحـا منطقـة(إنتـاج عمیقـة فـي منطقـة العوجـا  آبـار 5-4ملیون متـر مكعب/سـنة مـن خـالل  4 استخراج سیتمو . إضافیة كمیةك

  ).لحم بیت منطقة - الخلیل( هیرودوس منطقة من الشرقي الجزء
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  الحوض الساحلي

ملیون  178.8 غزة قطاع فيبلغ معدل استخراج المیاه الجوفیة  وقد. األخیرة العقود فيمن االستخدام المفرط  الساحليعانى الحوض 

ملیـون متـر مكعب/سـنة  55الحـوض بنحـو  مـن الجـزء هـذافـي  الطبیعیـة الجوفیة المیاه تغذیةمعدل  قدری حین في، 11متر مكعب/سنة

 السـنوات مـدى علـىمـن سـطح البحـر  متـراً  15 إلـى 10 بنسـبة الجوفیـة المیاه مستوى انخفضلذلك، ونتیجة ). 2012 الیعقوبي،فقط (

 المیاهبواالختالط  الحوض اختراقالمیاه المالحة وقلیلة الملوحة في  بدأت ،ولكونه حوضًا ساحلیاً  ذلك، على عالوةو  الماضیة،األربعین 

 )2011 الساحل، بلدیات میاه مصلحة: المصدر انظر( العذبة

 منملیون متر مكعب/سنة  153 إلى غزة قطاع في الجوفیة المیاه استخراجمن إجمالي  التقلیلإلى  المدىة قصیر  ستراتیجیةاال تهدفو 

إذ  إضافیاً  مورداً  تعتبر لنلكنها  جدیدة،ال بارعدٍد من اآل انشاء یمكنو ). 24الجدول( المیاه على والطلب العرض بین الفجوة سد أجل

 المیــاه معــاییر نتــراتال أو كلوریــدال مســتویاتتتجــاوز ( میاههــاجــودة  ســوءالتــي ســیتم غلقهــا بســبب  الموجــودة اآلبــار محــل ســتحلأنهــا 

 ).المنزلیة

المیاه الجوفیة في فلسطین مصادر  

  األحواض الجوفیة

 متوسط التغذیة

(ملیون متر 

 مكعب/سنة)

  االستخراج الحقیقي

 (ملیون متر مكعب/سنة)

الخطة االستثماریة 

  الخمسیة

(ملیون متر 

  مكعب/سنة)

االستراتیجیة طویلة 

  المدى

(ملیون متر 

 مكعب/سنة)

  قابلیة التنفیذ

(ملیون متر 

  مكعب/سنة)

  

 فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین  إسرائیل

الحوض  –الضفة الغربیة 

 الغربي
 ج 130إلى  100 ج 300إلى  100 30 25 411 أ 318-430

الحوض  –الضفة الغربیة 

 الشرقي
100-90 150 46 42 150 أ 125-197  

الحوض  –الضفة الغربیة 

 الشمالي الشرقي
80-60 100-80 26 20 103 أ 135-187  

أ 60-55 الحوض الساحلي –قطاع غزة     178.8 153 70 70 

ج 2012المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة  - أ   

2012المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة في غزة،  - ب   

 
 حقوقل تبسیطي تقدیر مجرد يه بل المستقبل، في لمفاوضاتبشأن ا الفلسطینیة لسلطةالموقف الرسمي ل األرقامهذه  ال تمثل -ج

  .المدىطویل  السیناریو في مصادرال حجم لتوضیح وتهدف ،ینوالفلسطینیین اإلسرائیلی مخدومینالمیاه المشتركة بین ال استخراج

  في فلسطین المدىوالقصیر  المدىخالل المنظورین الطویل  استخدام المیاه الجوفیة المتوقع  - 24الجدول 

 في النظر ینبغيفإنه  ،المقاربة أو المبسطة المیاه حقوق من أقلتعد الحوض  من ممكنةألن كمیة االستخراج النظراً تجدر اإلشارة انه و 

  .إسرائیل مع النهائیة المفاوضات إطار في المتبقیة الكمیاتمبادلة مسألة 

 

 

                                                        
  = المیاه المنزلیة + میاه الري 2011بالنسبة لمجموع عملیات استخراج المیاه في عام    11
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  المیاه تحلیة -13

 تحلیةواسعة النطاق ل محطةبواسطة  غزة قطاع في البحر میاه تحلیة طریق عن العذبة المیاه إمداداتیجري توفیر  الحالي، الوضع في

  .البحر میاه

  زیادة قدرات إنتاج المیاه في غزة 13-1

 تشـكل مذكرة مشروعضمن  مدّ وقُ ، الفلسطینیة المیاه سلطة قبل من غزة قطاع في المحالة المیاه إنتاج لتطویر االستثمار برنامجُصّمم 

 :التالیة رئیسیةال االفتراضاتإلى  االستثماري البرنامج هذا ویستند). أ 2012 الیعقوبي( الفصل هذال يالرئیس األساس

 دةاالمعدل الستع هذاخفض  یجب، و البحر میاه تسرب إلى وأدى  ،الحوض الساحلي مفرطًا بالفعل فياالستخراج  معدلیعد  •

 قدرات الحوض.

وال ) اإلسـرائیلیة الحكومـة قبـل مـن السیاسـي التـدخل بسـبب(ًا ُیعتمـد علیـه مصـدر  مكـوروت شـركة مـن ضـافیةاإل میاهال تعد ال •

 .والطویل القصیرالمدى على  اً اختیاریغیر أنها ستعتبر مصدرًا ، غزة قطاع في للمیاه اً رئیس مصدراً  ااعتبارهیمكن 

 .المحتملة اإلضافیة مصادرال أهم البحر میاه تحلیةتعد  •

 مناطق فيذات جودة أفضل  جوفیة میاهولن تؤدي إلى توفیر   المعالجة، الصحي الصرف میاه نوعیة المیاه تحلیةستحسن  •

  .استخدامها إعادةًا محتمًال للمیاه التي یمكن مورد أیضاً فحسب، بل ستعتبر  غزة قطاع من عدیدة

  تحلیة میاه البحر 1- 13-1

 ردالمـو  اهـذ اسـتخدام ویمكـن ،المالحـة لمیـاهل محـدودٍ  غیـر مصـدراً یعـد الـذي  ،المتوسط األبیض البحرفي حدوده مع  غزةیشترك قطاع 

). وما إلى ذلك الیونان،و  اسبانیا،و  الجزائر،و  إسرائیل،( األخرى المتوسطیة البلدان في الحال هو كما فلسطین، في العذبة المیاه إلنتاج

 السوق فيالمتنافسة في مجال تصنیع المعدات الموثوقة  الشركات من كبیر عدد وهناك ،بالتطور البحر میاه تحلیة تكنولوجیاتوتتسم 

 ).غزة فيكما هو مخطط  النوع نفس من التحلیة محطات إنتاجفي مجال  اً جید سجالً  یمتلك العدید منهم(

  :یليفیما  غزة قطاع مثلة المحاصر و  الدخل منخفضة البلدان في الكبیرة التحلیة محطات بناءالتي تعوق  رئیسیةال القیودوتتمثل 

 .المعدات تكلفة •

 .)المعدات وتجدید الكهرباء( التحلیة محطات تشغیل تكالیف •

 .هااستیراد أوالكهرباء  إنتاج •

 .والمعدات المواد إلى الوصول على المفروضة اإلسرائیلیة القیود •

 تولیــد محطــة مــع ســابقاحــدث  كمــاللمعــدات  اســرائیلف ااســتهد ومخــاطرات صــراع بســبب المســتثمرین اجتــذاب صــعوبات •

 .غزة في الكهرباء

 .المیاه توزیع نظام كفاءة ضعف •

 قیود مؤسسیة •
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 2017 عـامال بحلـولملیـون متـر مكعب/سـنة  55تبلـغ  بسـعة غـزة،فـي  میـاهال تحلیـةكبیـرًا ل مشـروع الفلسـطینیة المیـاه سـلطة حددت وقد

 المفاوضـاتال تـزال و ) السـاحل طـول على(المحطة  موقع تخصیص  تم وقد). المستقبل فيملیون متر مكعب/سنة  129 إلىستزداد (

  .المانحة والدول  التنمیة بنوك مع جاریة األولیة

  ویمكن تركیب معدات إضافیة في نقس الموقع أو مواقع مماثلة أخرى في قطاع غزة.

  قلیلة الملوحة وفیةجال تحلیة المیاه 2- 13-1

. الري أوالمنزلیة  المیاه إلمدادات مناسبةٍ غیر ) لتر/جرام 5-3( الملوحة قلیلة اً میاه الساحلي الحوض من الشرقي الجنوبي الجزءیوفر 

 میــاهعـن  الطاقــة اسـتهالكأكثــر فـي  انخفـاضتحقیـق  مــع أقـل وبتكلفـة محــدودة قـدرةب فقـط الطــوارئ ألغـراض المیـاه هــذهویمكـن تحلیـة 

 اإلنتــاج تكــالیف خفــض ومیســور التكلفــة إلــى جانــب بــدیالً  رداً مــو الملوحــة قلیلــة  المیــاه تحلیــةعملیــة أن تــوفر  یمكــن لــذلك،و   .البحــر

  .الطاقة واستهالك
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  راء المیاه من دول الجوارش -14

  )في الضفة الغربیة(المیاه الصالحة للشرب من شركة مكوروت شراء  14-1

إلى حد ). 2012 الفلسطینیة، المیاه سلطةبیانات ( مكوروت شركة أنظمة من الغربیة الضفة في المیاه من٪ 34أكثر من   یتم استیراد

 ازدادتقد و  آبار جدیدة بانشاء الخاصة   اإلسرائیلیة التي فرضتها الحكومة القیود عن اتعویض هذه الوارداتیمكن إعتبار  ، ما

  .القلیلة الماضیة خالل السنوات االستیراد مستویات

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

مصدر البیانات: سلطة  المیاه 

2012الفلسطینیة،   

  الكمیة السنویة للمیاه المشتراة من شركة مكوروت لالستخدام المنزلي (ملیون متر مكعب/سنة) - 17 الشكل 

  )في قطاع غزة(ة للشرب من شركة مكوروت حالصالالمیاه شراء  14-2

ملیـــون متـــر  5، ویقـــدر ذلـــك بنحـــو )مكـــوروت( اإلســـرائیلیة المیـــاهشـــركة  مـــن المیـــاه مـــن محـــدودة كمیـــات ســـوى حالیـــاً  غـــزة تســـتوردال 

ملیون متر مكعب/سنة  5بتورید  ومن المفروض التزام اسرائیل  .المنطقة في المیاه استهالك من٪ 3 حوالي یمثل هذاو  ،مكعب/سنویاً 

 .علیه متفقٍ  مؤقت سعروفق  االلتزامات تلك تنفیذالمتعلقة ب المفاوضات حالیا تجريو ة المؤقت یةاالتفاق بموجباضافیة 

 المیـاه تحلیـة علـى متزایـد بشـكل تعتمدأصبحت  نفسها مكوروتشركة  سیما وأن وال المیاه واردات في كبیرة زیادة أيوال یتوقع حدوث 

 شـركة مـع المفاوضـاتتـأثرت  ذلـك، علـى وعـالوة. لكن بسعر أعلى المیاه، مبیعات لزیادة هااستعداد عن إسرائیل أعربتكما  كلفة،مُ ال

 .البلدین بین المعقدة السیاسیة العالقةجة ینت مكوروت

 إمـدادات علـى االعتمـاد علـى الفلسـطینیة المیـاه سـلطة ع جفى القضـایا السیاسـیة   فـان ذلـك ال یشـ و حیث انه ال یوجد تقدم ملموس 

 على الفلسطینیة للمیاه  االستراتیجیة تطویر تم فقد  –البحر میاه لتحلیةالمرتفعة  التشغیلیة التكلفةوباالخذ بعین االعتبار – ،هذه  المیاه

  .غزة إلى) أخرى دولة أي أو( إسرائیل من الوارداتزیادة  فرضیة

  

  المدى االستراتیجیة طویلة  14-3

 :التالیة لألسباب وذلك اإلسرائیلیة المیاه شراء بشأن هامخاوفعن  الفلسطینیة المیاه سلطةأعربت 

شركة خاضعة لسیطرة ( مكوروت شركة مع صعبة لمفاوضات یخضع ذلك خارجي مصدرمن قبل  الواردات في التحكم یتم •

 .)اإلسرائیلیة الدولة



 
 

82 
 
 
 

 إعطاءالتي تفضل  مكوروت، شركة معاإلمداد التي ُتضخ منها المیاه إلى فلسطین  نقاطیجب أن یتم التفاوض على  •

دائرة  تحتاج( الفلسطینیین أولویات معتتوافق غیر أن هذه األولویات ال  ،الخاص بها لمنظومة تزوید المیاه بالجملة األولویة

 محافظة -  البالد من الجنوبي الجزء في مكوروت شركة من المستوردة یاهالم من أعلى حصةضخ  إلىمیاه الضفة الغربیة 

 .)الشمالیة المنطقة في ولیس - الخلیل

 المستقبل، في زدادی أن ویتوقع ،)شیكل إسرائیلي/متر مكعب 2.7( نسبیاً  مرتفع مكوروتالمیاه الذي حددته شركة  بیع سعر •

  عالیة التكلفة.میاه البحر  تحلیة محطات خالل من مكوروتشركة  میاه من المزید إنتاجیتم سنه وأوالسیما 

 زیادةال على فقط االعتماد وعدم أخرى، دول من المیاه استیرادمسألة  األمد طویلة ستراتیجیةالتراعي ا أن ینبغي  األسباب، لهذهو 

 كخیارٍ  مكوروتالمیاه من شركة  استیراد إلى  ستراتیجیةتنظر اال لذلك، وفقاً و . مكوروت شركة من المشتراة المیاه كمیة في كبیرةال

  .فلسطینلدائم  میاه كمصدر لیسو  التجاریة، االتفاقیات خالل من حدة على حالة كل أساس على تقییمهینبغي 

  لسنوات الخمسة المقبلة)القصیر (لالمدى  14-4

وســعیًا إلــى   ).وقلقیلیـة وطوبــاس لحـم وبیــت والخلیــل جنـینمثــل (للغایـة  كبیــر مـائي عجــز مــن فلسـطین فــي المحافظـات بعــضتعـاني 
 المـدىعلـى  تنفیـذه یمكـن قـابال للتطبیـق اً خیـار  إسـرائیل مـن ضـافیةاإل مشـتریاتتمثـل ال المنـاطق، هذه في بسرعة التورید وضع تحسین

  .القصیر

 :الفلسطینیة المیاه سلطة قبل منالمفاوضات  من مختلفتین مجموعتینوسیتم تنفیذ 

ملیـون  51( 2012 عـام فيملیون متر مكعب/سنة  56 من مكوروت، شركة من مشتراةال میاهال كمیة لزیادةالهادفة  مفاوضاتال •

ملیـون متـر مكعـب  75(ملیـون متـر مكعب/سـنة  85 إلـى) غـزة قطـاع فـيملیون متر مكعب  5 و الغربیة الضفة فيمتر مكعب 

 .)غزة قطاع فيملیون متر مكعب  10و الغربیة الضفة في

االستفادة  یمكن حیث الغربیة، الضفة جنوبالتي یتم ضخها  كمیةال زیادة) أ: (المیاه إمدادات نقاط لمراجعةالهادفة  المفاوضات •

  .الغربیة الضفة شمال إلى الموردةالمیاه  كمیة من الحد) ب(و غزة قطاع في وكذلك ،على المدى القصیر بدیلة مصادر من

  المدى الطویل 14-5

 بین المائیة مصادرال توزیع في التفاوتة للتصدي لقضیة الطبیعیالوسیلة ) العابرة للحدود المیاه واستخدام( المیاه وتصدیر استیرادیمثل 

 ستواصـلو . الطویـل المـدى على خیاراً  یكون الماء استیراد فإن فلسطین،ك بالسكان ومكتظ ساحلي غیر لبلدوبالنسبة . الدولو  المناطق

 اتیـاتفاقإلبـرام  السـعي - الدولي للقانون وفقاً  السطحیة المیاهو  الجوفیة المیاه مصادرا المتعلقة بحقوقه على الحصولبعد  - فلسطین

 .من حیث التكلفة فعالیة الخیاراتفي أكثر الراغبین  مشتركینال طلب تلبیة أجل من المیاه وتصدیر استیرادبشأن  جیرانها مع
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  المیاه السطحیة مصادرإدارة  -15

  مصادر المیاه السطحیة 15-1
 في الضفة الغربیة السطحیة ت المیاهمستجمعا

 وادي إلى شرقاً  أو المتوسط األبیض البحر إلى غرباً  إما تدفقتو  الغربیة الضفة فيوادیاً  33البالغ عددها  رئیسیةال األودیة بعضتنشأ 

 النحـو علـىفیهـا  المائیة مصادرلكمیة ا إجمالي ردّ وقُ ، األودیة هذهمن  العدید الفلسطینیة المیاه سلطة تراقبو   .المیت والبحر األردن

 ):ج2012 الفلسطینیة المیاه سلطة انظر( التالي

 ملیون متر مكعب/سنة. 122.7جریان سطحي یبلغ وادیًا بمتوسط  16: المتوسط األبیض البحر إلى غرباً  المتدفقة األودیة •

 ملیون متر مكعب/سنة. 20.6بمتوسط جریان سطحي یبلغ  أودیة 9: األردن وادي إلى شرقاً  المتدفقة األودیة •

  ملیون متر مكعب/سنة. 21.5 بمتوسط جریان سطحي یبلغ أودیة 8: المیت البحر إلى شرقاً  المتدفقة األودیة •

  غزة قطاعالمتدفقة عبر  ودیةاأل 

ــ ملیــون متــر  20بنحــو  للــوادي لمعــدل الجریــان الســطحي قصــىّدر الحــد األوقُــ غــزة، وادي هــو غــزة قطــاع الــذي یعبــر يالرئیســ واديال

 .الوادي السطحي في اعالي جریانالعلى  اسرائیلاستحواذ  منذ تقریباً  النهر هذاوقد جف . الكثیفة األمطار موسم خاللمكعب/سنة 

 المیـاه سـلطة لمراقبـةیعـد یخضـع  ولـم الـواديتوقف تدفق هـذا  الري، ألغراض إسرائیل داخل روافده من العدیدعلى  ومع إقامة السدود

  .الفلسطینیة

 نهر األردن

سـرائیل، لبنــانو  سـوریا،و  األردن،و  فلســطین،(بلــدان متشـاطئة  5، وتتشـارك المنطقــة فـي للمیــاه الرئیسـي المــورد هـو األردن نهـر فــي  )وإ

ملیون متر مكعب/سنة (سلطة المیاه الفلسطینیة،  1400لي المتوسط التاریخي لهذا المورد اإلجما ویقدر منطقة مستجمعات میاه النهر.

 ج).2012

 فـي المتبقـي تـدفقیقـل معـدل الو ) وسـوریا واألردن إسـرائیل( المتشـاطئة الـدول قبـل مـنویعاني هذا المورد بالفعل من االستخدام المفرط 

وال یكفــي هــذا . میــاه هــذا النهــر تعــد شــدیدة الملوحــة والتلــوث ، كمــا أنملیــون متــر مكعب/ســنة 30عــن  األردن نهــر مــن الســفلي جــزءال

 مســتوى یتنــاقص متوسـط الـذي المیـت، البحــر فضــًال عـن( النهـر طـول علــى السـلیمة البیئیــة الظـروف علـى للحفــاظالمعـدل المـنخفض 

  ).السنة في ترم 1 من أكثرمیاهه 

 فلسطین في المیاه السطحیة المستوى الحالي الستخدام 15-2
 . للغایـة محـدود فـان االسـتفادة مـن  المیـاه السـطحیة مصـادرال هـذه مـن العظمـى الغالبیة إلى الوصول من الفلسطینیین حرمانفي ظل 

  متر مكعب/سنة.ملیون  0.5تبلغ  المیاهمنتظمة من  تدفق طاقةب العوجا سدهو  اً واحد  اً سد حیث یوجد فقط 

 

  الطویل راتیجیة المیاه السطحیة على المدىاست 15-3
 نهر األردن

 قبــل مــن لالســتخدام متاحــة تكونســ الســطحیة األردن نهــر میــاه مصــادر مــن كبیــرة حصــة فــإن الحــوض، نطــاق علــى االتفــاق بموجــب

 .األردن وادي من جزء أدنى في الفلسطینیین
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 أوالً ویهدف ذلك  ،)وأریحا وطوباس جنینمحافظات  في( البالد منالدنیا  جزاءاأل في المورد هذا الستخدام الوطنیة االستراتیجیةوتهدف 

 المائي االستنزافالمناطق التي تعاني من  لتلكالمنزلیة  المیاه إمداداتزیادة  إلى وثانیاً  األردن، وادي في المرویة الزراعة استعادةإلى 

  .االستثمار من عالیة مستویات الجوفیة المیاه إلىفیها  الوصولوالتي یتطلب 

 فـي نیـتبُ  التـي الشـرقیة الغـور قنـاة غـرار علـى ،(قنـاة الغـور الغربیـة) للمیـاه يرئیسـ ناقـل خـالل مـن المائي ردالمو  هذهوسیتم نقل میاه 

غیر أنه  المرفق، لهذا األولى لفرضیةاها بمثابة اعتبار  ویمكن ،عاماً  50 قبل الغربیة الغور قناةبالخاصة  التصامیم وضعتوقد . األردن

 .النهائي التصمیماختیار  قبل الدراساتیتعین االضطالع بمزید من 

 محـددةال مخصصـاتال على االتفاق سیتم أنهحیث  األردن، حوض من جمعها سیتم التي المیاه حجم المیاه قطاع استراتیجیةوال تحدد 

  .الحوض نطاق علىیة مبرمة اتفاق في متشاطئةلكل دولة 

أطلق  التي( الخطة ههذ ت، وهدفالعربیة الدول وجامعة إسرائیل بین التمهیدیة المفاوضات خالل ،عاماً  50 قبلة أولیت خطة دمقُ قد و 

 ههـذت اعتبـر  ،1955 عـام فـيو . الغربیة الغور قناةمن خالل  اتوجیههو  للفلسطینیین المیاه تخصیصإلى ) جونستونخطة اسم  اعلیه

اهالمتعلقة ب اتللمناقش سلیماً  أساساً الخطة   جامعـة أو إسـرائیل قبـل مـن علـى اإلطـالق سـواءً  رسـميٍ حـظ بتأییـد ا لـم تأنهـ غیـر الـري، میـ

 هــذه تهــدف وال ،صـالحةً  الخطــة ههــذلتقـدیم  المســتخدمة واالقتصــادیةلـم تعــد اإلحصــاءات السـكانیة  ذلــك، علــى وعـالوة. العربیــة الـدول

  .مستقبال  التفاوضیة هدافاأل وضع إلى االستراتیجیة

 المتشـاطئة الـدول بـین الدولیـة المفاوضـات ، وعـادة مـا تأخـذالمسـتقبل فـيالمـائي  المـورد لهـذارقمـًا  ستراتیجیةاال حددتُ  ال السبب، هذاول

 هـذه علـى وبنـاءً . السـطحیة والمیـاه المیـاه مسـتجمعات فـي التغذیـةمعـدل  عـن فضـالً  النهـر، حوض في یعیشون الذین للسكاناعتبارها 

 ).25(الجدول  ملیون متر مكعب/سنة 400و 200بالحصول على ما یتراوح بین  المطالبة للفلسطینیین یمكن المعاییر،

). وغیر ذلك ،تحلیة میاه البحر  ،ودیةواأل، الجوفیة المیاه( األخرى المائیة مصادرالأیضًا  االعتبار في المفاوضاتستأخذ  ذلك، ومع

 :الشكوك لهذه ونتیجة

 .للتفاوضحیث یخضع ذلك  األردن نهر منالمستقبلیة  السطحیةالمیاه  مصادرل رقماً  تراتیجیةساال توفر ال •

 الغربیة. غورتحدید الكمیات الخاصة بمستقبل قناة ال ستراتیجیةاالتتضمن  ال السبب، لنفس •

 مشـاریع، ومن ثم فإنـه سـیتم تحدیـد حجـم األردن وادي في الري ألغراض ستخدم في الغالبهذا المورد سیُ  أنب االستراتیجیة ترى •

 .للفلسطینیین المخصصة المیاه لحجم وفقاً  المقابلة الري

 ت.المفاوضا منالناجح  االنتهاءلحین  المدى قصیرة االستثمارات خطط فيالمشاریع  هذه إدراج تأجیل سیتم •

 فلسطین 

 1500000 األردن حوض داخل یعیشون الذین السكانعدد 

 3000 ردن (كم مربع)األ حوض فيالمندرج  األرض سطح

 123 الجریان السطحي + الترشیح (مم/سنة)

 370 تغذیة المیاه في الحوض (ملیون متر مكعب/سنة)

  فلسطین 

%15 األردن حوض داخل یعیشون الذین السكانعدد   

%16.4  ردن (كم مربع)األ حوضالمندرج في  األرض سطح  

%29.9  )المیاه السطحیة + المیاه الجوفیةتغذیة المیاه في الحوض (  
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  فلسطین 

 (فلسطین + األردن) 720 )1955 جونستونخطة ب یسمى ما( موحدة لخطة وفقاً  األردن في المیاه تخصیص

 189  تخصیص المیاه في فلسطین، وفقًا لعدد السكان (ملیون متر مربع/سنة)

 211  مربع/سنة)(ملیون متر للسطح تخصیص المیاه في فلسطین، وفقًا 

 385  تخصیص المیاه في فلسطین، وفقًا لتغذیة المیاه (ملیون متر مربع/سنة)

  المصدر: سلطة المیاه الفلسیطینیه

  المیاه العابرة للحدود مصادرتقاسم مورد میاه نھر األردن، استناداً إلى معاییر مختلفة تستخدم عادةً إلدارة   - 25الجدول 

  

  الرئیسیة األودیة من السطحیة المیاه حصاد

 في رئیسیةال األودیة من) 26ملیون متر مكعب/سنة (الجدول  45ما یقرب من  جمعفي  المدى طویل االستراتیجي الهدفیتمثل 

ملیون متر مكعب/سنة  10البالغة  القصوىالحصة  على والحصول، االصطناعیة التغذیة، تشمل مختلفة ألغراض الغربیة الضفة

  .الري ألغراض أو/و الجوفیة المیاه إلىألغراض ترشیحها  إماالحصول علیها واستخدامها  یمكن التي، و غزة وادي من المتاحة

 .رئیسیةوسیتم جمع المیاه في الضفة الغربیة من خالل البنى التحتیة الصغیرة والكبیرة النطاق في األودیة ال

 األغراض  الحصاد المقترحةكمیة   الوادي

 المنزلیة والزراعیة 3.0 القلط 

 المنزلیة والتغذیة االصطناعیة 3.5 العوجا

 الزراعیة والتغذیة االصطناعیة 5.0 الفارعة

 الزراعیة والمنزلیة 3.0 المكلك

 الزراعیة والمنزلیة 9.0 الخضیرة

 الزراعیة والمنزلیة 9.0 نااق

 الزراعیة والمنزلیة 9.0 اریدس 

 الزراعیة والمنزلیة 3.0 المقطع 

  من مختلف األودیة في الضفة الغربیةالمتاحة  مصادرتقدیر ال  - 26الجدول 

 الكمیات، هذه من للتحقق جدوى ودراسات تفصیلیة هندسیة استقصائیة دراساتب ، ویتعین االضطالعتقریبیة تقدیرات األرقام هذهتمثل 

  .مقترح وادٍ  كل في بناؤهاوالتي یلزم  )حصادال یةكلهی( لهاقع المناسب اوالمو  لتدخالتا عددو  الفعلي، الحجم لتحدید وكذلك

 :القصیر المدى علىالسطحیة  مصادرلتطویر ال االستراتیجي الهدف

 تؤخذ الفإنها  وبالتالي الفلسطینیین، متناولفي  األردن نهرال تعد موارد  ،)سالمال یةاتفاق ولیس الراهن الوضع( الحالي الوضع ظل في

 .المدى قصیرة االستثماریة الخطةعند وضع  االعتبار بعین

 المیاه مستجمعات مناطق من تتدفق التي ودیةاأل في تركیبها سیتم التيو  ،األمطارمیاه أنظمة حصاد  على االستثماریة الخطةوتقتصر 

 للتغذیةوكذلك  رئیسي، بشكل الري ألغراض الصغیرة السدود هذه بواسطة تجمیعها یتم التي المیاه استخدام سیتمو . الغربیة الضفة في

 :نتیجة لألسباب التالیة قدر اإلمكان، االصطناعیة،
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 المنزلیة. المیاه لتوفیر السطحیة المیاه معالجة محطات لتطویر خطط توجد ال القصیر،على المدى  •

 .المنزلیة المیاه إلمداداتیعتمد علیه  دائما مصدرا شكلی ال، و أخرى إلى سنة من واسع نطاق على المورد هذا یختلف •

 مفصلة قائمةویمكن االطالع على ). 26ملیون متر مكعب/سنة (الجدول  10 جمع القصیر المدى على االستثماریة الخطةوتستهدف 

 ستثماریةاال خطةال تطویرستتولى سلطة المیاه الفلسطینیة  حین في ،)6 الملحق انظر( التقریر هذاالملحق المرفق ب في المشاریعب

 الالزمة. عملال وخطة تفصیلیةال

لىاللجنة المشتركة للمیاه  لموافقة تخضع االستثمارات هذه تزال ال الحالي الوضع ظل في أنهإلى  اإلشارة تجدرومع ذلك،   عدم وإ

 .ج منطقةال فيستقام  األمطار میاهحصاد  أنظمة معظمن ألذلك و  ،المدنیة اإلسرائیلیةعلیها من جانب اإلدارة  االعتراض

  المیاه السطحیة في فلسطین مصادر

  الجریان السطحي  أحواض األنهار

  (متر مكعب/سنة)

  االستخدام الفعلي

  (متر مكعب/سنة)

  

  الخطة االستثماریة الخمسیة

  (متر مكعب/سنة)

الخطة االستثماریة طویلة 

  المدى

  (متر مكعب/سنة)

  فلسطین  فلسطین  فلسطین  إسرائیل

األودیة  –الضفة الغربیة 

المتدفقة باتجاه البحر 

  30  5  1  ؟  أ 122.7

األودیة  –الضفة الغربیة 

  نهر األردنالمتدفقة باتجاه 

  15  5  0  0  أ 20.6

األودیة  -قطاع غزة 

المتدفقة باتجاه البحر 

  ب 10  0  0  20  أ 21.5

  ب 400إلى  200  0  0  أ 800  1300  نهر األردن

  ج 2012المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة،  -أ

استخراج المیاه المشتركة  حقوقل تبسیطي تقدیر مجرد يه بل المستقبل، في لمفاوضاتبشأن ا الفلسطینیة لسلطةالموقف الرسمي ل األرقامهذه  ال تمثل -ب

  .المدىطویل  السیناریو في مصادرال حجم لتوضیح وتهدف ،ینوالفلسطینیین اإلسرائیلی مخدومینبین ال

 المیاه السطحیة واستخدامھا مصادر  - 27الجدول 
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  إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة ألغراض الّري -16

 األساس 16-1

 المعالجة الصحي الصرف میاه استخدام فوائدب يمتنامٍ  وعي ثمة ،المتوسط األبیض البحر بلدان معظم في الحال هو كما فلسطین، في

 :للمیاه الوطنیة السیاسة في بوضوح عنهوهو ما ُعّبر  مقیّ  إضافیة میاه كمورد

 األحیـاء وتربیـة الجوفیـة التغذیـةو  الزراعـة ألغـراضاالسـتفادة منهـا  وینبغـي محـتمالً  مـورداً  المعالجـة الصحي الصرف میاهتمثل " •

 .المائیة

 وطنیـةال معـاییرال لتلبیـةبمسـتوى جـودة كـاٍف  المنتجـة الصـحي الصـرف میـاه جمیـع معالجـةللمیـاه علـى  الوطنیة السیاسةتنص  •

عادةو  التوزیع ودعم ،ومنتج آمن ها على نحواستخدام إعادةبهدف   .المعالجة الصحي الصرف میاهلاإلنتاجي  ستخداماال إ

 سـلیمة تعاقدیةإبرام ترتیبات  خالل من المعالجةالصرف الصحي  میاه استخدام إعادة تعزیزللمیاه على  الوطنیة السیاسة تنص •

  ."والمستخدمین المنتجین بین

 الصحي الصرف میاه استخدام إعادةال یزال ، میاه الصرف الصحي استخدام إعادة بأهمیة الرسمي االعتراف هذا من الرغم علىو 

 في مباشرةً محطات معالجة میاه الصرف الصحي المیاه  غالبیةوتصرف . الحاضر الوقت في األدنى الحدوفق  فلسطین في رسمیاً 

 .المتوسط األبیض البحرفي  أو الودیان

 ما هناك ولیسللتنظیم،  النشاط هذاوال یخضع . الري ألغراضویستخدمونها  األودیة من مباشرةً  المیاه هذه المزارعین بعضویضخ 

 ذلك، ومع. العامة الصحةآمنة على  أنها المزروعة، آو المحاصیل من النوع هذا يلرّ  مناسبة ضخها یتم التي جودة المیاه أن یضمن

 المعالجةالصرف الصحي  میاه استخدام دون تحول ثقافیة قیود توجد ال) أ( هأن بوضوح بینی المرویة الحقول هذه وجود مجرد فإن

  .المزارعین جانب من المیاه هذه على طلبیوجد ) ب( و زراعیةال غراضلأل

 إقلیمي منظورمن  میاه الصرف الصحي استخدام إعادة 16-2

 ،األخــرى المتوســط األبــیض البحــربلــدان حــوض و  األوســط الشــرق بلــدانالعدیــد مــن  فــيبشــكل راســخ تســتخدم میــاه الصــرف الصــحي 

 .فلسطین في المحلیة الظروف مع وتكییفها هاوتطبیق اآلخرین، ممارسات فهم خالل من المستفادة   الدروس من العدید هناك وبالتالي،

، وتـزعم إسـرائیل بأنهـا تعیـد المیـاه مصـادرالمتكاملة ل دارةاإل من اً أساسی اً مكونالصرف الصحي  میاه استخدام إعادةیعد  إسرائیل، فيو 

 ).2012 ،شیلیف( المعالجة الصحي الصرف میاه منملیون متر مكعب/سنة  450استخدام ما یقرب من 

 مزجها بعد) دونم ألف  91( معظمهایستخدم و  ،)وآخروندوقة ( المعالجة الصحي الصرفبمیاه  دونم 106600یتم ري  األردن، فيو 

 .األردن وادي من العذبة المیاهب

 ذلك، ومع ،عاماً  30 لمدة المائیة المواردوزارة  اجندة على المعالجةالصرف الصحي  میاه استخدام إعادةوضعت عملیة  الجزائر، فيو 

  .واإلداریة القانونیة القیود بسبب المشروع تنفیذت صعوبة ثبت

  المیاه المحتملة مصادر 16-3

 فضـالً  ،الصرف الصـحي میاه معالجةمن محطات ) ومستقبلیاً  اً حالی( المتوفرة المحتملةالمیاه  مصادرلًا مبدئی اتقدیر  28 الجدول ویقدم

  :التالیة المتغیرات إلى التقدیرات هذه وتستند. الري تطویر إمكانیة عن

 .اإلداریة والتنمیة التخطیطوزارة  سیناریو: السكان •

 .)الوصالت عدد( الصحي الصرفبنظام  خدومین الم السكان •
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 .ومعالجتها جمعها تم التيالكمیات  •

 .الري فترة خالل للري المتوفرة الكمیات •

 .القابلة للري السطحیة المساحة •

 .المحتملة المرویةالسطحیة  مساحةال •

  .فلسطین فيالصرف الصحي  میاه استخدام إعادة تواجه التي المعوقات جمیعه تم إزالة أنمفادها  فرضیة إلى التقدیر هذا ویستند

 
الوضع 
  الحالي

الخطة 
 الخمسیة

 استراتیجیة طویلة األمد
 

 
2012 2017 2022 2027 2032 

 
  الضفة الغربیة

متاحة للري المیاه صرف صحي معالجة 
  الرشح أو

2.1 16.7 52.9 97.5 155.0 
 

%، آخذین بالحسبان وجود فترة 60 %60 %60 %60 %25 %0 حصة الري منھا
  ري أطول في نھر األردن

م مصدر إلعادة استخدامھ في الري (
/سنة) من میاه الصرف الصحي 3م

 المعالجة
0.0 4.2 31.7 58.5 93.0 

 

یغذي المیاه متبقي للرشح (المیاه ال مصدر
 62.0 39.0 21.1 12.5 2.1  الجوفیة أو الوادي)

 

الجوفیة المستخدمة  في الري  میاهالمصدر 
 30.0 35.3 40.5 45.8 51.0 /سنة)3م(م 

 

 45.0 34.3 23.5 12.8 2.0 /سنة)3مسدود للري (م 
 

 400.0 300.0 200.0 0.0 0.0 /سنة)3منھر األردن (م 
 

 568.0 428.0 295.7 62.7 53.0 /سنة3مإجمالي الكمیة المتوفرة للري (م 
 

وفقاً إلحصاء األراضي من قبل  612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 للري (دونم) قابلةأرض 
 وزارة الزراعة

 المصدر: وزارة الزراعة 600 600 600 600 600 احتیاجات الري

 946,653 713,372 492,867 104,458 88,333 (بالدونم) المرویة الممكنةاألراضي 
 

 %154.7 %116.6 %80.5 %17.1 %14.4 للري القابلة % األراضي
 

  غزة
متاحة للري المیاه صرف صحي معالجة 

 الرشح أو
33.2 43.5 59.3 75.8 99.9 

 
 %25 %25 %25 %25 %3 حصة الري منھا

 
مصدر إلعادة استخدامھ في الري (م 

/سنة) من میاه الصرف الصحي 3م
 المعالجة

1.0 10.9 14.8 19.0 25.0 
% آخذین بالحسبان أن فترة الري 25

  ھي ستة شھور في السنة

 

یغذي المیاه متبقي للرشح (ال المیاه مصدر
 75.0 56.9 44.5 32.6 32.2  الجوفیة أو الوادي)
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الجوفیة المستخدمة في الري میاه المصدر 
 /سنة)3م(م 

86.0 72.5 59.0 45.5 32.0 
 

 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 /سنة)3مد للري (م سدو
 

 67.0 72.0 78.8 85.9 87.0 /سنة3مإجمالي الكمیة المتوفرة للري (م 
 

 113,000 118,000 123,000 128,000 133.000 للري (دونم) قابلةأرض 
وفقاً إلحصاء األراضي من قبل 

االمتداد والتوسع وزارة الزراعة + 
الحضري یقلل األرض المتاحة 

  والمتوفرة

المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة /  741 741 741 741 741 احتیاجات الري
 غزة

 90,401 97,112 106,383 115,882 117,403 (بالدونم) المرویة الممكنةراضي األ
 

 %80.0 %82.3 %86.5 %90.5 %88.3 للري لقابلة% األراضي ا
 

 الفلسطینیھ المیاه سلطةالمصدر: 

 احتمالیة إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة- 28الجدول 

  الزراعة في المعالجةالصرف الصحي  میاه استخدام إعادة تطویر استراتیجیة 16-4

  ،التجارب ألغراض فلسطین فيمیاه الصرف الصحي صغیرة النطاق  استخدام إعادة خطط من عددٍ  تنفیذ تم الماضي، العقد مدى على

 ةً كافیـ) اإلقلیمیـةنتـائج التجـارب  إلـى باإلضـافة( التجـارب هـذه نتـائج وكانـت). دار المیاه والبیئـة( الجلزونو  و البیرةو  غزة، في والسیما

 .اتدونمال من آالف بضعة علىالتي تمتد  الحجم، متوسطةالتجریبیة  مشاریعال: التالیة المرحلةإلى لإلسراع بوتیرة المضي قدمًا 

اعتمادا على میاه الصرف الصحى  تجریبیة مشاریع تنفیذإلى ) القادمةالخمسة  سنواتعلى مدى ال( المدى قصیرة ستراتیجیةاال تهدفو 

 الضـفة( الغربـي ونـابلس وجنـین أریحـاو  البیـرةفـي مـدن  معروفـةالالصرف الصحي الخمسة  میاه معالجةمن محطات  المتدفقة المعالجة

. جدیـدة مرافـق میـاه إنشـاء أو/ورسـمیًا  الجدیـد المؤسسـي اإلطـارلحین اعتمـاد  التجریبیة البرامج هذهولن تنتظر . غزة وقطاع) الغربیة

 وجمعیــات المیــاه ومرافــق الزراعــة وزارةو  الفلســطینیة، المیــاه ســلطة: القائمــة المؤسســاتبواســطة تنفیــذ هــذه البــرامج  یمكــن الواقــع، فــيو 

 .المزارعین

 المیـاه اسـتخدام إعـادة فوائـدب المحتملین المستخدمینإلحاطة  توعیة حمالتتدشین  سیتم ،بوتیرة اسرع  المزارعیندعم حشد  أجل ومن

علـى   الـري األسرلمشـروعات قبـل مـن الرمادیـة المیـاه اسـتخدام إعـادة المیـاه اسـتخدام إعـادةتتضـمن عملیـة  أن ویمكن. ومدى سالمتها

للترویج  هامة كوسیلة اإلعالم وسائل استخداموسیتم اعتبار . المعالجة محطات من المیاه أو األمطار میاه إما باستخدام  نطاق واسع

  .بها المرتبطةوالرسائل  والفوائدالمیاه  استخدام إعادةلعملیة 

  التنظیمي اإلطار استكمال

 فـي المعالجـة الصـحي الصـرف میـاه اسـتخدام علـى المـزارعین لتشـجیع الالزمـة اآللیـات الزراعـة ووزارة الفلسـطینیة المیـاه سـلطةستضع 

 .واالقتصادیة المالیة االمور االعتباربعین  خذاأل مع الزراعة

نفـاذ لوضـع معـاً  الفلسـطینیة المیـاه وسـلطة، الزراعـة وزارة ،وهیئـة المعـاییر الفلسـطینیة ،وزارة الشـؤون البیئیـة وستتعاون  اللـوائح جمیـع وإ

 المطلوبة المواصفاتباإلضافة إلى  ،الصرف الصحي میاه استخدام إلعادة) التوجیهیة والمبادئ المعاییر( ود البیئیةالحد قیمب المتعلقة

 .المختلفة للمحاصیل

 :یلي ما تشمل المقبلة، الخمس السنوات مدى على إضافیة لوائح وضع وسیتم

 .)التمویلیة والترتیبات، التنفیذ وقواعد الملكیة، تحدید( المعالجة الصحي الصرف میاهالقطریة الناقلة  ل الخطوط في االستثمار •

 .االستخدام في الحق •
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  .التعرفة  تحدید آلیة •

  تقییم وتقدیر تكالیف فرص إعادة االستخدام

 والصحیة البیئیة القیود أیضاً  االعتبار في األخذ مع ،الصحي المعالجةالصرف  میاه استخدام إعادةدارسة الفرص الهادفة لزیادة  سیتم

 .سواء حدٍ  على

 في) التصمیم مرحلة في أو( إلنشاءوبالنظر إلى محطات معالجة میاه الصرف الصحي الخاضعة ل ،26 الجدول في وحسبما هو وارد

ملیون متر  27( نسبیاً  اً مرتفععتبر ی الري ألغراضإتاحتها  یمكن التي المیاه حجم فإن ،)علیه االتفاق یتمس( المحتلة الفلسطینیة الدولة

 ).2022 عامال بحلولملیون متر مكعب/سنة  39 و 2017 عامال بحلول سنة/مكعب

 :یلي ما) القادمةالخمسة  سنواتل(ل المدى قصیرة ستراتیجیةوتتضمن اال

التـي یمكـن  أویة المسـتقبلمحطـات معالجـة میـاه الصـرف الصـحي  مـنالتـي تتلقـى إمـداداتها  للـري القابلة ألراضيل مفصل تقییم •

 .)متراً  50(<بالضخ بارتفاع متوسط  تزویدها 

 أجــل مــن ،)والضــخ التخــزینمحطــات و  قنــاة(تــین خطالكــال  فــي بناؤهــا المقــرر المرافــق وتشــغیل االســتثمار لتكــالیف ســریع تقیــیم •

  میاه الصرف الصحي.لكل من خطط إعادة استخدام  قوي عمل نموذج تطویر تمكین

 تنظیم إدارة إعادة االستخدام

 اإلدارة أجـل مـن فقـط لـیسثـالث سـنوات، وذلـك  غضـون فـي مـوجزةالو  واضـحةال مؤسسـیةال ترتیباتال بعین االعتبار ستراتیجیةاال تأخذ

 .المزارعین بین للمیاه العادل التوزیع لضمان أیضاً  ولكن ،میاه الصرف الصحي استخدام إعادة لخطط المستدامة

 كـالل متبادلـة منـافعمع األخذ في االعتبار وجـود  ،ینالزراعی المستخدمین متناول في استخدامها المعاد الصحي الصرف میاهستكون و 

وفــق  الصــحي الصــرف میــاه معالجــةمســؤوًال عــن  الخدمــة مقــدمســیكون ): المعالجــةالصــرف الصــحي  میــاه دورّ ُمــو  المــزارعین( الجــانبین

 من قبلبهدف استخدامها المحتمل  المیاه هذه استخدام الفلسطینیة المیاه وسلطة الزراعة وزارة، ستنظم ذلك وبعد علیها، المتفق المعاییر

  .واضحة آلیة خالل من خرىاأل الجهات المعنیةو  المزارعین

سـاعد توس، معتمـد مختبر قبل من جودة المیاهفمن المقرر أن یتم رصد  واسع، نطاقالصرف الصحي على  میاه استخدام إعادة وحال

. تحدیــداً  أكثـر بشـكلٍ  الكامنـة الجوفیـة والمیـاه التربـة علـىو  البیئـة، علـى محتملــة ضـارة آثـار أي مـن لحـدفـي اهـذه  لرصـدا آلیـاتوضـع 

دارة تنسیق ووزارة الشؤون البیئیة الصحة وزارةو  الفلسطینیة المیاه سلطة مع بالتعاون الزراعة، وزارةوستتولى    .هذه الرصد أنشطة وإ

مـن المهـم  حیـث ،مناسـباً  ذلـك كـان حیثمـا المیـاه، اسـتخدام إعـادة مشـاریع تطـویر فـي ودعمهـا الحكومیـة غیر المنظمات تشجیع وسیتم

 .األنشطة هذه في الخاص القطاع إشراك

 التحدیات،ب المتعلق 23 الفصل، وفي المؤسسي الهیكل في 4-21 القسم في الجهات المعنیةمشاركة المؤسسات و  قضایا تفاصیل وترد

 مستخدميلوزارة الزراعیة في جمیعات  القیادي الدوركما یتضمن  ،الجهات المعنیةمؤسسات مشاركة  صراحةً  أكثروالذي یتناول بشكل 

 جمعیــات إنشـاء الزراعــة زارةو سـتتولى و . الـري میــاه إدارةمجـال  فـيبـالغي األهمیــة  شــركاء مؤسسـیین جمعیـات، حیـث تعــد هـذه الالمیـاه

  .متكاملة بطریقة المحلي المستوى على الزراعیة لألغراض المیاه خدمات لتوفیر الجهات المعنیةبالتعاون مع  المیاه مستخدمي
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 المیاه مصادراإلدارة المتكاملة ل -17

 المیاه مصادرة بومراقرصد  17-1
 البیانـاتجمـع  عـنالمسـؤولیة  المیـاه سـلطة ، وتتـولىاألهمیـةأمـرًا فـي غایـة  المیـاه مصـادر رصدیعد  فلسطین، في المیاه نقصنتیجًة ل

 وجودتها، وغیر ذلك). النهرمیاه  وتدفق ،وجودتها الجوفیة المیاه مستوى(ونشرها  المائیة مصادربال المتعلقة

 المیــاه ســلطة( 2011 – المحتلــة األراضــي فــي المائیــة مصــادرال حالــة تقریــر" مثــل الدوریــة، التقــاریر فــي المعلومــات هــذه نشــر یــتمو 

 الناتجةال یزال رصد جودة میاه الصرف الصحي   ،عموماً  جیدة نوعیةذات  تعتبر البیانات أن من الرغمج). وعلى 2012 الفلسطینیة،

  .ما نوعاً  اً محدودوالمعالجة 

  بین المجتمعاتتحسین توزیع المیاه  17-2

فهي تهدف  المؤشرات الوطنیة لنطاق التغطیة أو مستوى الخدمة أو جودة المیاه،تتجاوز االستراتیجیة الوطنیة للمیاه تحدید متوسطات 

االستراتیجیة الوطنیة تتضمن وسعیًا لتحقیق هذا الهدف،   إلى الحد من االختالفات بین المواطنین الفلسطینیین والمناطق الفلسطینیة.

   :تنفیذ إجراءات على ثالثة مستویات

 .المساواة عدم أوجه من الحد أجل من أخرى إلى منطقة منالصالحة للشرب  المیاه نقل: األقالیم بین •

دارة الخدمات او مشغلمختلف  یدیرها التي المیاه أنظمة ربط: التجمعات  بین •  المیاه. مصادرإعادة تخصیص  وإ

  .المیاه خدمات علىالفقراء  حصول فرص تحسین إلى تهدف التيالتعرفة  سیاسات تنفیذ: المشتركین  بین •

  المیاه مصادرالتقییم السنوي ل 17-3

 المیــاه تخصــیص تقیــیم  ى بشــدةیوصــفإنـه  ،المتجــددة مصــادرتعــد مــن الدولـة فلســطین   فــي الطبیعیــة المیــاه مصــادر جمیــعنظـرًا ألن 

ولـن یسـهم . الجوفیـة المیاه طبقاتالخارج للمیاه في  تدفقوال لمیاهالداخل ل تدفقال من مكونات كلٍ  بین االختالفات یشمل وهذا ،سنویاً 

 أولویـاتتحدیـد  أیضـاً لكنـه سـیتیح  ،فحسـب أخـرى محتملـة جدیـدة مصادر أي وتحدید المیاه مصادر جمیع إدارة تعزیزفي  النشاطهذا 

 المیاه سلطةستنفذه  ذيالاألحدث  المائیة مصادرال تقییم أیضاً  السنوي االستعراضكما یصف هذا . قطاع لكل المیاه مصادر استخدام

  ة.الصل ذات الجاریة المشاریع ومع رئیسیةال الجهات المعنیة مع بالتنسیق الفلسطینیة

  الفیضانات ومخاطر المناخ تغیر تأثیر 17-4

. كبیرة اقتصادیةو  اجتماعیةو  بیئیة تهدیداتتفرض  التي المناخ تغیر آلثار عرضة األكثرهما  والزراعة المیاه قطاعيیعد  فلسطین، في

 األراضيوأن یزید من محدودیة الوصول إلى  الشحیحة الطبیعیة مصادرال علىیؤدي تغیر المناخ إلى زیادة المنافسة  أن المرجح ومن

تغییـر و  ،الجفـافالـذي أدى إلـى  المنـاخ لتغیـر نتیجة ملحوظة تغیراتلوحظ حدوث  الماضیة، القلیلة السنوات فيو . المائیة مصادروال

  .الرئیسیة األودیة فيالمفاجئة  السیولتدفق التي تصاحب  واألحداث، والقصوى الدنیادرجات الحرارة تفاوت ، و األمطار هطولمعدالت 

 فيعلى نحو موثوق  الفیضاناتآثار مخاطر و  المناخیرات تغی حدة من التخفیف لضمان مراعاتها یجب التي الرئیسیة األهداف وتتمثل

 :یلي مافی فلسطین

 .واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة وتمكین المیاه على الطلب في المستقبلیة الزیادة لتلبیة المائي األمن ضمان •

 .المائیة مصادرلل المستدامة التنمیة أجل من المتنافسة المیاهاستخدامات  بین المائیة مصادرلل عادلال تخصیصال تمكین •

 .المائیة مصادرلل المتكاملة اإلدارة مبادئ نشر •
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 الفیضانات. مخاطر ضد حمایة برنامج وضع •

 ومخاطر المناخ لتغیر السلبیة اآلثار من التخفیف إلى تهدف، المناخ بتغیر تأثرال قابلیة مدى لتقییم محددة خطة لوضع ملحة حاجة هناك ولذلك،

 وقفل الالزمة واإلجراءات التدابیر جمیع الخطة تشمل أن وینبغي). حالیاً تطویرها  الفلسطینیة المیاه سلطةتتولى ( دولة فلسطین  في الفیضانات

 المناسبة المعیشیة الظروفتوفیر و  المحلیة العیش سبل استدامة لضمان وأیضاً  ،)األقل على( الفیضانات تهدیدات وتقلیل المیاه توافر تناقص عملیة

 .السكان من ضعفاً  األكثر للفئات

 :التالیة اإلجراءات التدابیروقد تتضمن تلك 

 .المیاه على المحافظة تدابیر فرض خالل من الحالیة المیاه مصادرل الفعال االستخدام تعزیز •

 .العذبة المیاه مصادر زیادة خیارات تحدید •

 مرتفعة،الحمأة ال أحواض تجفیف( بسرعة المیاه تجفیفتؤدي إلى  أو الفیضاناتب تتأثر الالتي  الصحي الصرف میاه نظام مكوناتبناء  •

  ).المنشأة الرطبة واألراضي

  التأهیل إعادة وبرامجمناطق الحمایة تحدید  17-5

فإنـه یتعـین إقـرار اإلجـراءات  التلـوث، مصـادرالعدیـد مـن  مـن حقیقـي تهدیـدالفلسـطینیة خاضـعة ل الشربمیاه  مصادر معظمنظرًا ألن 

 حمایـةال منـاطقتحدیـد  الضـروري فمـن ولـذلك،. المستقبلوفي  احالی  مصادرلتلك ال موثوقة حمایةتوفیر  لضمان المصاحبة التدابیرو 

 أن یجـبو . رئیسـیةال لینـابیعل خـاص اهتمـام إیـالء مـع ،رئیسـیةال المیـاه مصـادر لجمیـع ومتقـدم مفصـل تقییم إلى استناداً  بها، الخاصةا

  .الصلة ذات الجهات المعنیة جمیع مع التعاونالقائمة ب والینابیع باراآل تأهیل عادةمحددة إل برامجوضع  مع الخطوة هذه تترافق

  حول المیاهالمشتركین المشاورات بین المستخدمین/ 17-6

  تكون أن یمكن وال - الفلسطینیة المیاه سلطةال تعد  ،المختلفین المیاه ومستخدميالمختلفة  المائیة االستخداماتوجود العدید من  مع

الجهات جمیع الفعالة من  مساهمةالتعد  ،المیاه مصادرل المتكاملة اإلدارةوفي سیاق . االستراتیجیة تنفیذ عن مسؤولةالوحیدة ال الهیئة -

  .القطاع هذا وحمایةلصون كذلك و  والتنمیة، واإلدارة تخطیطالعملیات  لنجاح ضروریة المعنیة
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 الصرف الصحيو  المیاهتحسین خدمات  4-3الجزء 
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 تحسین تقدیم خدمات المیاه -18

   مشتركینتحسین خدمات ال 18-1
  الوصالتوعدد المیاه خدمات تغطیة

 من٪ 95 من أكثر أیضاً والتي تخدم  المجتمعات، من٪ 95 من أكثر إلى بالفعل باألنابیب المنقولة المیاه خدمة توفیر یتم فلسطین، في

في الوصول إلى  االستراتیجي الهدفویتمثل . السكان من 100 لكل وصلة 18 إلى 14یتراوح بین  نسبیاً بمعدل توصیل مرتفٍع  األسر،

 مــن 100 لكــل وصــلة 20إلــى  المنزلیــة الوصــالتزیــادة و  باألنابیــب المنقولــة المیــاه نظمبــ المخدومــة المجتمعــات مــن٪ 100مــا نســبته 

  .2032 عامال بحلول السكان

  الخدمة وجودة موثوقیة

 الضفة الغربیة

فـي  شـیوعاً  األكثر الخیاره على مدار الیوم في جمیع األماكن، ویتمثل إمدادات المیا المیاه شبكات معظمال توفر  الغربیة، الضفة في

 المنــازل مــن كبیــر عــدد تجهیــز تــموقــد . الــنقص هــذابالتعامــل مــع  للمشــتركین والســماح ،فــي الیــوم قلیلــة ســاعات خــالل المیــاه توصــیل

ال یعـد تقـدیم هـذه  ذلـك، ومـع. غیـر المنتظمـةمواكبـة هـذه الخدمـة ل) صـغیرة تقویـة مضـخةوالمزودة ب(العلویة فوق األسطح  بالصهاریج

 تهدفلذا، و . األنابیب في للدخولفإن المیاه الملوثة تتجه  ،یصبح ضغط الماء سالبا عندماف. المیاه جودة على للحفاظ اً مناسبالخدمة 

 إضــافیة تخـزین صـهاریج بنــاء) 1: (یلـي مـاتتضــمن  التـدابیر مـن مــزیج خـالل مـن الشــبكة فـي طالضـغ إدارة تحســین إلـى االسـتراتیجیة

بسـعة تخـزین  2032للعام  االستراتیجي الهدفوتم تحدید . منفصلة قطاعات إلىاألكبر حجمًا  الشبكات تقسیم) 2( و تقویة ومحطات

  على مدار الساعة). ومهخدالم األسر من٪ 50 یعادل ما أي(ات ساع 10لمدة 

 غزة

 األكثر الخیاریتمثل  الغربیة، الضفة في الحال هو كماه على مدار الیوم. و المیاإمدادات  المیاه شبكات من أیاً ال توفر  غزة، قطاع في

 المنـازل ةغالبیـ تجهیـز تـموقـد . الـنقص هـذابالتعامـل مـع  للمشـتركین والسـماح یوم،في القلیلة  ساعات خالل المیاه توصیلفي  شیوعاً 

 االستراتیجي الهدفوتم تحدید . لمواكبة هذه الخدمة غیر المنتظمة) صغیرةتقویة  مضخةوالمزودة ب(بالصهاریج العلویة فوق األسطح 

بحلـول الخدمـة هـذه  مـن% مـن األسـر 90ألـف متـر مربـع) وسیسـتفید  206 یعادل ما أي(ات ساع 10بسعة تخزین لمدة  2032للعام 

  ).2032العام 

 الحضریة المناطق في السكان عددنتیجة الرتفاع  ذلكو  الغربیة، الضفة في امنه غزة في طموحاً  أكثر االستراتیجیة األهدافوتعد 

باإلضافة إلى  الصغیرة، الریفیة النظم من العدیدعلى  الغربیة الضفةتعتمد  حین في حدیثة،ال دارةاإل منظ منوقدرتهم على االستفادة 

  .في الیومساعة  24في توفیر المیاه على مدار  صعوبة أكثر یجعلها مما رتفاع،اال في كبیرة اختالفات وجود

  

  الغربیة الضفة في االستراتیجیة واألهداف المیاهجودة 

استخدامها  قبل بسیطة كلورةسوى عملیة  المیاه هذهوال تتطلب  ،راآلبا معظم في مرضیة الجوفیة المیاهتعد جودة  الغربیة، الضفة في

تیة، الجوفیـة المیـاه طبقـات مـن تقریبـاً فـي ذلـك إلـى تـدفقها  يالرئیسـ السـببیرجع و  المنزلیة، المیاه إلمدادات  عرضـةیجعلهـا مـا  الكارسـ

ویتمثـــل الهـــدف ). متشـــققةال المجـــاري أو الصـــحي الصـــرف خزانـــات مـــن الصـــحي الصـــرف میـــاه تســـرب طریـــق عـــن( بـــرازيال للتلـــوث

 .المدى طویلةالو  قصیرةال ستراتیجیةضمن اال بالكلور المعالجة بأنظمة المیاه شبكات من٪ 100تزوید  في االستراتیجي
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). السـیئة الصـحي الصـرف ومرافـق الزراعـة طریق عن( نتراتبال تلوثال زیادةفي  الغربیة الضفة فيالوحیدة المسجلة  المشكلةوتتمثل 

ویتمثـل . االعتبـاربعـین ، فإنـه یجـب أخـذ هـذه المسـألة غـزة قطـاع فـيعنه  الغربیة الضفة في التلوث مستوىانخفاض  من الرغم علىو 

سـیتم  الغـرض، لهـذاو . مـن النتـرات لتـر/ملـغ 50بأقـل مـن  المیـاه توزیـع شبكات من٪ 100تزوید في  2032للعام  االستراتیجي الهدف

ذاو . توزیعهـا قبـل األخـرىالمیـاه  مصـادر مـعا الحد هذ تجاوزالتي ت اآلبار میاهخلط  اسـتخدام تلـك  ینبغـيحینهـا  ،ممكنـاً لـم یكـن ذلـك  إ

  .فقط صناعیةال ألغراضل أو يلرّ المیاه ألغراض ا

الوضع   الضفة الغربیة
  الحالي

الخطة 
  الخمسیة

    األھداف االستراتیجیة

2012  2017  2022  2027  2032    

وزارة التخطیط والتنمیة   6548006  5713113  4742596  3473267  2649020  )5(السیناریو  مجموع السكان
  5اإلداریة السیناریو 

              التوصیالت وتوسعات الشبكة

  ھدف استراتیجي  20.0  17.6  15.9  14.8  14.0  فرد من السكان) 100معدل التوصیل (وصلة/

 ومعدل السكان عدد لھدف اً طبق  1309000  1005000  754000  514000  370000  الوصالت عدد
  التوصیل

  الفرق  304000  251000  240000  144000    )الجدیدة التوصیالت عدد( الخمسي النمو

  مل 8/توصیلة على بناء  2432000  2008000  1920000  1152000    )مل( الثالثیة الشبكة توسعات

              اإلنتاجیة طاقةال

  استراتیجي ھدف  120  104  88  72  72  )الیوم في للفرد لتر(  للفرد المتاحة المیاه

  السنة في اإلجمالي  287  217  152  91  70  سنة/مكعب متر ملیون( توزیعھا یتم التي المیاه

  استراتیجي ھدف  %7.0  %5.7  %4.3  %3.0  %3.0  المنزلیة المیاه من مئویة كنسبة الصناعیة المیاه

 الصناعي لالستخدام توزیعھا یتم التي المیاه
  )سنة/مكعب متر ملیون(

  المنزلي+  الصناعي اإلجمالي  306.9  229.2  158.9  94.0  71.7

  استراتیجي ھدف  %20.0  %22.8  %25.5  %28.3  %31.0  علیھا المحاسب غیر المیاه

  السنة في اإلجمالي  384  297  213  131  104  )سنة/مكعب متر ملیون( المنتجة المیاه

  استراتیجي ھدف  211  142  86  44  44  الغربیة الضفة آبار

  استراتیجي ھدف  13  13  13  12  9  الینابیع

  استراتیجي ھدف  120  110  92  75  51  )مكوروت شركة( االستیراد

  استراتیجي ھدف  40  32  22  0  0  التحلیة ومحطات

              التخزینیة السعة

    384  297  213  131  104  )سنة/مكعب متر ملیون( اً سنوی المنتجة المیاه

    1050955  812729  584475  358993  284712  )اً یومی مكعب متر(  اً یومی المنتجة المیاه

  استراتیجي ھدف  10  73  4.7  2  2   التخزین ساعات

  التخزین لساعات طبقاً   437000  248000  113000  29000  32000  )مكعب متر( التخزینیة السعة

 بناؤھا سیتم التي اإلضافیة التخزینیة السعة
  )مكعب متر(

  الفرق  189000  135000  84000  6000  

  الغربیة الضفة في المیاه إلمداد االستراتیجیة األھداف  - 29الجدول 
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  قطاع غزة في االستراتیجیة واألهداف المیاهجودة 

 كلورید،وال البحر، میاهعن طریق دخول  الرئیسیةاألحواض الجوفیة  لوثتت وقد. للغایة ردیئة نوعیةذات  غزة قطاع في الجوفیة المیاه

  المیاهجودة  الستعادة استراتیجیات تنفیذ وسیتم). الزراعة أو/والسیئة  الصحي الصرف میاه مرافق حسب(إلیها  النیتروجینو  كبریتات،وال

 .مختلفةال صولومزج المیاه ذات األ البحر میاه تحلیة خالل منالمنزلیة 

 علـى تحتـوي ال التـي المیـاه، هـذه، حیث سیتم خلـط المحالة المیاه من كبیرة كمیات إنتاج في 2032للعام  االستراتیجي الهدف ویتمثل

 الوطنیــة الجــودة معــاییر المنزلیــة لألغــراض المســتخدمة المیــاه جمیــعبحیــث تلبــي  مناســبة نســبةب الجوفیــة المیــاهب نتــرات،ال وأ كلوریــدال

 ).30 الجدول(

  .بالكلور المعالجة أنظمةب المیاه شبكات جمیع تجهیزفي  2032للعام  االستراتیجي الهدفویتمثل 

الوضع   قطاع غزة
  الحالي

الخطة 
  الخمسیة

    األھداف االستراتیجیة

2012  2017  2022  2027  2032    

وزارة التخطیط والتنمیة   3002518  2645554  2339313  1994680  1644293  )5(السیناریو  مجموع السكان
  5اإلداریة السیناریو 

              التوصیالت وتوسعات الشبكة

  ھدف استراتیجي  20.0  17.6  15.9  14.8  14.0  فرد من السكان) 100معدل التوصیل (وصلة/

لھدف عدد السكان ومعدل  اً طبق  600000  465000  371000  295000  230000  عدد التوصیالت
  التوصیل

سنوات (عدد التوصیالت  5النمو خالل 
  الجدیدة)

  الفرق  135000  94000  76000   65000  

  مل 8بناء على توصیلة/  1080000  752000  6080000  520000    توسعات الشبكة الثالثیة (مل)

              اإلنتاجیة طاقةال

المیاه المتاحة لكل شخص (لتر للفرد في 
  الیوم)

  ھدف استراتیجي  120  110  104  96  96

المیاه التي یتم توزیعھا (ملیون متر 
  مكعب/سنة

  اإلجمالي في السنة  132  106  89  70  58

المیاه الصناعیة كنسبة مئویة من المیاه 
  المنزلیة

  ھدف استراتیجي  7.0%  5.7%  4.3%  3.0%  3.0%

یتم توزیعھا لالستخدام الصناعي المیاه التي 
  (ملیون متر مكعب/سنة)

  اإلجمالي الصناعي + المنزلي  140.7  112.2  92.6  72.0  59.3

  ھدف استراتیجي  %20.0  %25.8  %31.5  %37.3  %43.0  المیاه غیر المحتسبة

المیاه المنتجة والمستوردة (ملیون متر 
  مكعب/سنة)

  اإلجمالي في السنة  176  151  135  115  104

  ھدف استراتیجي  33  37  51  50  95  شامالً المیاه الجوفیة

  ھدف استراتیجي  14  14  14  10  5  )مكوروتاالستیراد (شركة 

  ھدف استراتیجي  129  100  70  55  4  ومحطات التحلیة

              السعة التخزینیة

    175  151  135  115  104  (ملیون متر مكعب/سنة) اً المیاه المنتجة سنوی
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    481904  414144  370556  314317  285242  )اً ( متر مكعب یومی اً یومیالمیاه المنتجة 

  ھدف استراتیجي  10  7.3  4.7  2  2  ساعات التخزین 

  لساعات التخزین اً طبق  200000  126000  72000  26000  23000  السعة التخزینیة (متر مكعب)

السعة التخزینیة اإلضافیة التي سیتم بناؤھا 
  (متر مكعب)

  الفرق  74000  54000  46000  3000  

األھداف االستراتیجیة إلمداد المیاه في قطاع غزة  -30الجدول    
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  جمع میاه الصرف الصحي ومعالجتها -19

 جمع میاه المجاري ومیاه الصرف الصحي 19-1
 قلقیلیــة،و  نــابلس،و  الخلیــل،و  جنــین،( الحضــریة المجتمعــات أقــدم فــي معظمهــا فــي الصــحي الصــرف نظــم توجــد الغربیــة، الضــفة فــي

. ملیـون نسـمة) 2.48أصـل  مـن(ملیون نسـمة  1.02و منطقة) 524 أصل من(منطقة  71وتخدم  ،)اهللا رام مناطق بعضو  طولكرم،و 

 الشـاملاالتصـال  معـدل ویقـدرفلـن تكـون كافـة المنـازل مرتبطـة بتلـك الشـبكات،  الصـحي، الصرف شبكات وجود حالة فيو  ذلك، ومع

 ).4 الفصل انظر( الغربیة الضفة في٪ 31 الصحي الصرف شبكاتب

 )منطقــة 25أصــل  مــن(منطقــة  23 تغطــيو  الحضــریة، المجتمعــات معظــم فــي شــبكات الصــرف الصــحي تركیــب تــم غــزة، قطــاع فــيو 

 الصـحي، الصـرفشـبكات وفـي حالـة وجـود  الغربیـة، الضفة في الحال هو كماو . )نسمة ملیون 1.53أصل  من(ملیون نسمة  1.41و

 الفصل انظر٪ (72 الصحي الصرف شبكاتب الشاملة تصالاال معدل یقدر، ذلك ومع ،بتلك الشبكات فلن تكون كافة المنازل مرتبطة

4.(  

القائمة ة في جمیع المناطق الحضریة مع تمدید شبكات الصرف الصحي یوتهدف االستراتیجیة إلى إنشاء شبكات صرف صحي إضاف

 إلى المناطق الریفیة المجاورة، قدر اإلمكان، بهدف تجمیع أكبر قدٍر ممكن من میاه الصرف الصـحي والحـد مـن تلـوث المیـاه الجوفیـة

  عن طریق مسببات األمراض والنترات.

عبـارة  غـزة قطـاع ألن وذلك الغربیة، الضفة في عنه غزة قطاع في دائماً  أعلى الصحي الصرف تغطیة معدلیكون  أن المحتمل ومن

 فـي علیـه هـي ممـا سـهولة وأكثـر ضـرورة أكثـرفیه ة شامل صحي صرف شبكة بناءوتعد عملیة ، بالسكان مكتظةمنطقة مسطحة و عن 

 فـي الصـحي الصـرف أن یعنـي وهـذا والصـغیرة، النائیـة القـرى فـي السـكان مـن كبیـرةیعـیش نسـبة  الغربیـة، الضـفة فيو . الغربیة الضفة

  .میسور التكلفة اً خیار یمثل  الموقع

  على النحو التالي: المدىوقد حددت األهداف االستراتیجیة طویلة 

 % من سكان الضفة الغربیة بنظام شبكة صرف صحي.75% من سكان قطاع غزة و95ربط  •

  محطات معالجة میاه الصرف الصحي الجدیدة المخطط لها 19-2

 مـن عـدد تصـمیم تـم فقـد ذلـك، ومـع ؛ الصـحي الصـرف میـاه معالجـة محطـات مـن قلیـل عـدد سـوى حالیـاً ال یوجـد  الغربیـة، الضـفة في

 مـا الواضـح غیر ومن). 31 الجدول( اإلنشاء قید أو التخطیط مرحلة فيوهي حالیًا  ضافیةمحطات معالجة میاه الصرف الصحي اإل

أو   المشـتركة لمیـاها  لجنـة  خالل من( اإلسرائیلیة اإلدارة أن حیث المحدد، الموعد في المشاریع هذه جمیع من االنتهاء سیتم كان إذا

  اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة) تعیق وتقید إنشاء هذه المحطات.

 

 الحالة الخدمةمنطقة المحافظة/  محطة المعالجة
  السعة المقرر إنشاؤها (متر مكعب/یوم)

على المدى 

  القصیر

على المدى 

  المتوسط

على المدى 

  الطویل
  الضفة الغربیة

 100 100 100 مرحلة التنفیذ بیت لحم  منطقة بیت لحم الصناعیة

 500 400 300 مرحلة التخطیط بیت لحم  منطقة بیت لحم الصناعیة

محطة معالجة میاه الصرف الصحي في 

وادي العروب

 1200 1080 1020 مرحلة التصمیم الخلیل
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 حوسان،و  بتیر،/لحم بیت لحم الریفیةمنطقة غرب بیت 

 فوكین وادي نحالین،و 

 5,000 0 0 دراسة الجدوى

محطة معالجة میاه الصرف الصحي 

اإلقلیمیة في الخلیل

 15000 12750 10500 دراسة الجدوى الخلیل

 400 320 240 مرحلة التصمیم جنین محطة المعالجة في مسلیة

 9000 6750 4500 التأهیل إعادة مرحلة جنین محطة المعالجة في جنین

محطات لمعالجة میاه الصرف  6إنشاء 

 عزون، یعبد، قباطیة، الیامون،الصحي (

 16800 13440 10080 االنتهاء من التصمیم  

 9600 7680 3840 مرحلة التنفیذ أریحا مشروع شبكات الصرف الصحي في أریحا

 12000 9600 7200 اإلنشاءمرحلة  نابلس نابلس الغربیة

محطة معالجة میاه الصرف الصحي في 

بیت حسان

 100 80 60 مرحلة التصمیم نابلس

 5750 5750 5750 مرحلة التوسعة والتعدیالت رام اهللا محطة المعالجة في البیرة

محطة معالجة میاه الصرف الصحي في 

الطیرة

 2000 1600 1200 مرحلة المناقصة رام اهللا

معالجة میاه الصرف الصحي في محطة 

الریحان

 520 520 416 مرحلة التنفیذ رام اهللا

محطة معالجة میاه الصرف الصحي في 

المجمع الدبلوماسي

 500 500 400 مرحلة التنفیذ رام اهللا

 10000 8000 6000 االنتهاء من دراسة الجدوى رام اهللا محطة المعالجة في رام اهللا بیتونیا

ــات  ــــاء محطـــ ـــاه الصــــــرف إنشـ ـــة میــ لمعالجــ

 ورمــون، ة،الطیبــ( الصــحي صــغیرة النطــاق

 2400 1920 1440 مرحلة التنفیذ  

 طوباسمشروع شبكة الصرف الصحي في 

تیاسیر

 عقبة، و تیاسیر/طوباس

والعقبة

 3000 2400 1800 تقدیم المناقصات لمرحلة التصمیم

الصحي في محطة معالجة میاه الصرف 

نابلس الشرقیة

 14000 11200 8400 مرحلة التصمیم نابلس

محطة معالجة میاه الصرف الصحي شمال 

شرق القدس

دراسة الصرف الصحي وخط  القدس

األساس

0 0 5000 

مشروع محطة معالجة میاه الصرف 

  الصحي في روابي

 6000 0 0 دراسة جدوى رام اهللا

 118870 84090 63246 المجموع الفرعي للضفة الغربیة    

 قطاع غزة

 محطة معالجة میاه الصرف الصحي في

شمال غزة

 60000 35000 35000 قید اإلنشاء شمال غزة

محطة معالجة میاه الصرف الصحي في 

وسط غزة

 200000 200000 60000 تم التخطیط لها وسط غزة

محطة معالجة میاه الصرف الصحي في 

  خان یونس

 44000 44000 26000 لها تم التخطیط خان یونس

 304000 279000 121000 المجموع الفرعي لغزة    

 422870 363090 184246  السعة اإلجمالیة (متر مكعب/یوم)  

  )مرحلة التخطیط أو اإلنشاء في(الصحي المقرر إنشاؤھا  الصرف میاه معالجة محطات  - 31الجدول 
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  غزة - المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة 

  محطات معالجة میاه الصرف الصحي القائمة والمخطط لھا في قطاع غزة  - 18الشكل 

 :ما یلي المتوقع منفإنه  ،2017 عام حتى المدى قصیرة استراتیجیة من كجزءو 

 .اإلقلیمیة معالجةال محطات لبناء الجاریة المشاریع استكمال •

 .المحلي المجتمع مستوى علىالصرف الصحي  میاه لمعالجةمحطات  لبناء الجاریة المشاریعاستكمال  •

 الضفة في الصحي الصرف میاه منملیون متر مكعب/سنة  15- 12لنحو الثالثیة   أو الثانویة المعالجة واستكمال بدء •

 .غزة قطاع فيملیون متر مكعب/سنة  40و الغربیة

 .المرویة الزراعة في المعالجة الصحي الصرف میاه من٪ 25 عن یقل الما  استخدام إعادة •

 ملیون متر مكعب. 6 من أقل إلى األخضر الخط داخلتقلیل عملیات المعالجة  •

 إغالقكذلك و  غزة،الجدیدة في شمال  لمعالجةا محطةتشغیل مع بدء  الهیا بیتفي  معالجةال محطة إغالق یتوقع غزة، قطاع فيو 

 محطات إغالقهذا باإلضافة إلى  ،في وسط غزةمحطة معالجة میاه الصرف الصحي تشغیل مع بدء  غزةفي  المعالجة محطة

الشكل (خان یونس  فىمع بدء تشغیل محطة معالجة میاه الصرف الصحي  یونس خانالصحي المؤقتة في  الصرف میاه معالجة

20(.  

 

محطة معالجة میاه الصرف الصحي في 
  شمال غزة

  متر مكعب/یوم 60.000التصمیم النھائیة:  سعة

  متر مكعب/یوم 35.000المرحلة األولى الجاریة: 

  12/2013تاریخ االنتھاء: 

 

المخطط  محطة معالجة میاه الصرف الصحي
  لھا في وسط غزة

  متر مكعب/یوم 200.000التصمیم النھائیة:  سعة

  2014تاریخ البدء: 

 

محطة معالجة میاه الصرف الصحي المخطط 
 لھا في خان یونس

  متر مكعب/یوم 44.000سعة التصمیم النھائیة: 

  متر مكعب/یوم 26.000المرحلة األولى/ 

 األمم برنامججمع التمویل: ال یزال جاریاً مع 
  للتنمیة اإلسالمي البنك/  اإلنمائي المتحدة

  الھیا بیتمحطة معالجة میاه الصرف الصحي القائمة في 

 متر مكعب/یوم) 23000(

  محطة معالجة میاه الصرف الصحي القائمة في غزة

  متر مكعب/یوم) 60.000(

 60.000تمت تطویرھا من قبل كیھ.إف.دبلیو إلى (
 متر مكعب/یوم)

بحیرات التجمیع المؤقت في خان 
  یونس

  متر مكعب/یوم) 8000- 7000(

محطة معالجة میاه الصرف 
  الصحي القائمة في رفح

  متر مكعب/یوم) 10.000(
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محطات معالجة میاه الصرف الصحي اإلضافیة التي سیتم التخطیط لها في الضفة  19-3

  الغربیة

 هـانقلو  الصـحي الصـرف میـاه وتقوم تلـك األسـر بتجمیـع الصحي، الصرف نظامب األسر جمیع ثلث من أقل رتبطی الحالي، الوضع في

. ةیالتصمیم تهاكفاء من أقلهذه الصحي  الصرف میاه معالجة محطات بعض كفاءةوتعد . العاملة الصرف میاه معالجة اتمحط إلى

  .میاه الصرف الصحي محطات معالجة كفاءة معدل متوسط وتحسین المعالجة الصرف میاه نسبة زیادة إلى االستراتیجیة وتهدف

 :التالي النحو على 2032للعام  الغربیة للضفة المدى طویلة االستراتیجیة األهداف تحدید تم وقد

 .الصحي الصرفبنظام  األسر من٪ 75 ربط سیتم •

 .شبكات الصرف الصحي بشكل صحیح میاه من٪ 80معالجة  سیتم •

 300معالجـة تزیـد عـن  طاقـةهناك حاجة إلنشاء محطات إضافیة لمعالجة میـاه الصـرف الصـحي ب االستراتیجي، الهدف هذا تحقیقول

 .2032 عامال بحلولألف متر مكعب/یوم 

  الضفة الغربیة
الوضع 
  الحالي

الخطة 
  الخمسیة

    األهداف االستراتیجیة

2012  2017  2022  2027  2032    

  6548006  5713113  4742596  3473267  2649020  مجموع السكان

وزارة 
التخطیط 
والتنمیة 
اإلداریة 

  5السیناریو 

 مخدومةالنسبة المئویة لألسر التي تعیش في المناطق ال
  بشبكات الصرف الصحي

41%  55%  68%  81%  94%    

  مبدئي ھدف  %75  %64  %53  %42  %31  بشبكة صرف صحي بالفعل مخدومةالنسبة المئویة لألسر ال

    4911004  3656392  2513576  1458772  821196  ین بشبكات الصرف الصحيخدومالسكان الم

    1637001  2056721  2229020  2014495  1827824  بشبكات الصرف الصحيمخدومین السكان غیر ال

  ھدف مبدئي  120  104  88  72  72  المیاه المستخدمة للفرد

    785761  594164  417348  250075  190729  المتوسط –المیاه المستخدمة (متر مكعب/یوم) 

  عالمي  %80  %80  %80  %80  %80  من المیاه المستخدمة المرفوضةالنسبة المئویة 

المیاه التي تم جمعھا عبر شبكات الصرف الصحي (متر 
  المتوسط –مكعب/یوم) 

47301  84025  176956  304212  471456    

معالجة میاه الصرف الصحي (متر مجموع سعة محطة 
  مكعب/یوم)

5750  68996  144840  267230  424620    

    %90  %88  %82  %82  %12  نسبة میاه المجاري التي یمكن معالجتھا 

    5750  5750  5750  5750  5750  المحطات القائمة (متر مكعب/یوم)

محطات معالجة میاه الصرف الصحي في مرحلة التخطیط أو 
  اإلنشاء

  63246  84090  101480  118870    

محطات معالجة میاه الصرف الصحي اإلضافیة المقرر إنشاؤھا 
  (متر مكعب/یوم)

  0  55000  160000  300000    

  األھداف االسترایتیجیة لشبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة میاه الصرف الصحي في الضفة الغربیة  - 32الجدول 
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 إلــى الصــحي الصــرف میــاه حیــث یــتم نقــل الصــحي، الصــرف نظــامب غــزة قطــاع فــي المنــازل أربــاع ثالثــة تــرتبط الحــالي، الوضــع فــيو 

محطـات معالجـة میـاه الصـرف  بعـض كفـاءةتعـد  الغربیـة، الضـفة فـي الحـال هـو كماو . العاملةالصحي  الصرف میاه معالجة محطات

 متوسط وتحسین المعالجة الصرف میاه نسبة زیادة إلى االستراتیجیة وتهدف. یةالتصمیم تهاكفاءمن  أقل غزة قطاع فيالصحي هذه 

  .محطات معالجة میاه الصرف الصحي كفاءة معدل

 :التالي النحو على 2032لقطاع غزة للعام  المدى طویلة االستراتیجیة األهداف تحدید تم وقد

 .الصحي الصرفبنظام  المنازل من٪ 95 ربط سیتم •

 .شبكات الصرف الصحي بشكل صحیح میاه من٪ 95معالجة  سیتم •

(الجـدول  2032بحلـول العـام هناك حاجة إلنشـاء محطـات إضـافیة لمعالجـة میـاه الصـرف الصـحي  االستراتیجي، الهدف هذا تحقیقول

 .المیاه الفلسطینیة كافیة لتلبیة هذا الهدف سلطة من قبل ). وستكون المشاریع التي تم التخطیط لتنفیذها بالفعل 34

  قطاع غزة
الخطة   الوضع الحالي

  الخمسیة
  األهداف االستراتیجیة

2012  2017  2022  2027  2032  

  3002518  2645554  2339313  1994680  1644293  مجموع السكان

بشبكات  خدومةالنسبة المئویة لألسر التي تعیش في المناطق الم
  الصرف الصحي

92%  93%  94%  95%  96%  

  %95  %89  %84  %78  %72  بشبكة صرف صحي بالفعل خدومة النسبة المئویة لألسر الم

  2852392  2361157  1963326  1550864  1183891  بشبكات الصرف الصحي خدومین السكان الم

  150126  284397  385987  443816  460402  بشبكات الصرف الصحي خدومین السكان غیر الم

  120  110  104  96  96  المیاه المستخدمة للفرد

  360302  291011  243289  191489  157852  المتوسط –المیاه المستخدمة (متر مكعب/یوم) 

  %80  %80  %80  %80  %80  المستخدمة المرفوضةالنسبة المئویة من المیاه 

المیاه التي تم جمعھا عبر شبكات الصرف الصحي (متر 
  المتوسط –مكعب/یوم) 

90923  119106  162517  207782  273830  

مجموع سعة محطة معالجة میاه الصرف الصحي (متر 
  316000  264000  212000  172000  104000  مكعب/یوم)

  %115  %127  %130  %144  %114  یمكن معالجتھانسبة میاه المجاري التي 

  12000  12000  12000  92000  104000  المحطات القائمة (متر مكعب/یوم)

محطات معالجة میاه الصرف الصحي في مرحلة التخطیط أو 
  اإلنشاء

  80000  200000  252000  304000  

محطات معالجة میاه الصرف الصحي اإلضافیة المقرر إنشاؤھا 
  0  0  0  0    مكعب/یوم)(متر 

  سلطة المیاه الفلسطینیهالمصدر: 

  لشبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة میاه الصرف الصحي في قطاع غزة األھداف االستراتیجیة - 33الجدول 
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  اإلصالح المؤسسي -20

  الخلفیة  20-1

 ،التنظیمي مستوىالو  القرار، صنع مستوى هي أساسیة مستویات أربعةمن  الصحي الصرفو  المیاه تزویددارة إل الحاليالهیكل یتكون 

  :الخدمات تقدیم ومستوى تورید،ومستوى التطویر وال

 عام في إنشائه منذ واحد اً اجتماعولم یعقد المجلس الوطني للمیاه  .للمیاه الوطنيالمجلس رئاسة رئیس دولة فلسطین  یتولى •

  تحت تندرج الفلسطینیة المیاه سلطةتنص على أن  المیاه قانون من )6( رقم المادة أنمفادها  حقیقة إلى ذلك ویرجع ،2002

 منصب إنشاء بموجبهتم  والذي األساسي، القانون معلیتماشى  المیاه قانون تنقیح یتم ولم. الفلسطینیة الوطنیة السلطة رئیس

 9/69 المادة منحت، حیث الفلسطینیة المیاه سلطةبمرجعیة  نشأ النزاع المتعلق لذلك، ونتیجة. 2003 عام في الوزراء رئیس

 وقــد. للمیــاه الـوطني المجلــس باسـتثناء العامــة، المؤسسـات جمیــع علـى الكاملــةالسـلطة  وزراء لمجلــس األساسـي القــانون مـن

 مختلــف فــي واألنظمــة القــوانین بإصــدار یتعلــق فیمــا وتحدیــداً  الفلســطینیة، المیــاه ســلطة جهــود آنفــاً  المــذكورةالحالــة  أعاقــت

 إلىوأن یقدمها  واللوائح القوانین هذهأن یتولى المجلس الوطني للمیاه صیاغة  المفترض من كانو . بالمیاه المتعلقة الجوانب

 .علیها للموافقة الوزراء رئیس

 في الوقت الحالي عن تنظیم المیاه. الجهة المسؤولة هي الفلسطینیة المیاه سلطةتعد  •

 .المیاه خدمات لمقدمي بالجملة الصالحة للشرب المیاه وتورید وتطویر مراقبة عن یةالمسؤول الغربیة الضفة میاه دائرةتتولى  •

یتمثل اثنان ، الغربیة الضفة فيللسكان  المیاهمسؤولیة توفیر تضطلع ب رئیسیةجهات ثالثة  هناك: المیاه خدمات مقدمي •

 في، لحم بیتلمحافظة والمجاري المیاه  وسلطة  القدسمحافظة  میاه مصلحة وهما ، المیاه عامة لتزویدفي مرافق  منهم

 طولكرم،و  جنین،و  الخلیل،و  نابلس،بلدیات  مثل( الكبیرة لبلدیاتالتابعة ل المیاهدوائر حین تتمثل الجهات األخرى في 

 إلى باإلضافة) الساحل میاهمصلحة ( المیاه لتزوید مرفق واحد هناك، غزة قطاع فيو ). وطوباس، وسلفیت وأریحا، قلقیلیةو 

 .البلدیات من عدد في میاهالدوائر 

هذا  الداخلیة، والقانونیة المؤسسیة مستویاتال على التفتت من تعاني القائمة علیها القانونیةواألسس  لمؤسساتللهذه  التاریخي الوضعو 

 التـيج  منطقـةال فـيواختصاصـها  المدنیـة واإلدارة للمیـاه المشتركة اللجنةعلى  اإلسرائیلیة والهیمنة اإلسرائیلي االحتالل إلى باإلضافة

 .إلنشاء المشاریع تصاریحالحصول على  تتطلب

 تــدهور لوقــف عملــه یمكــن مــا تحدیــد أجــل مــن وتناقضــاته القطــاع هــذا واقــع فهــم علــى العمــلفــي  الفلســطینیة المیــاه ســلطة بــدأتوقــد 

 .الوضع هذا عكس على والعمل الخدمات

 هــذه وشــملت. فیــه تــؤثر التــي والعوامــل المیـاه لقطــاع تقییمــات إلجــراء مســتقلة یئــاتالتعــاون مـع ه الفلســطینیة المیــاه ســلطة طلبــتوقـد 

  :التقییمات

 .المیاه لقطاع الرشید الحكم بشأن 2008 عام في النرویجیة الحكومةمولته و  ،" الفلسطینیة المیاه سلطةأجرته  /مراجعة"تدقیق •

 إســرائیل الدراســة تقریــرل وقــد حّمــ. الفلســطینیة المیــاه ســلطة إنشــاء منــذ المیــاه قطــاع لتقیــیم 2009 عــام فــي الــدولي للبنــك دراســة •

 الفلسـطینیة المیـاه سـلطة تقـوم بـأن ىوأوصـ المحتلـة، الفلسـطینیة األراضـي فـي المیـاه قطـاع تـدهور مـن كبیـر جـزء عن ةیمسؤولال

 .المیاه لقطاع شامل إصالح إجراءب

 إسرائیل أیضاً  التقریرحّمل " 2009 أكتوبر - المیاه إلى العادل الوصول ین منالفلسطینیحرمان " الدولیة العفو منظمة تقریر •

 .المحتلة الفلسطینیة األراضي في المیاه أزمة من كبیر جزء عنیة مسؤولال
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 هذا أنب التقاریر وذكرت. الماضیة العقود خالل المیاه قطاع تطویر منع في اإلسرائیلي االحتالل تأثیر مدى التقاریر هذه أكدتقد و 

  :یلي ماعن  تمخضقد  السلبي الوضع

 وكمیتها. احةالمیاه المت نوعیة  من بكل یتعلق فیما المیاه، خدمات مستویات في ملحوظٌ  انخفاٌض  •

 میـاه تـدویر إعـادة/معالجة قدرات من والحد، البیئیة األضرار وزیادة تطویرها،ومشروعات  الصحي الصرف خدماتوشیك ل توقف •

 المقـام فـيوقـد نجـم هـذا الوضـع السـلبي . والبیئیـة الزراعیـة لألغـراض تقلیدي غیر كمورد استخدامهاتي یمكن ال الصحي الصرف

أیضـًا و  االنتقالیـة، المرحلة خالل المیاه قطاع على اً قیودفرضت  التيو  ،1995 عامالثانیة في  أوسلو اتفاقیة شروطنتیجة ل األول
 ).٪61 من یقرب ما( الفلسطینیة األراضي من واسعة ألجزاء اإلسرائیلي االحتالل الستمرار نتیجةك

 أولویة ذات كمسائل معالجتها ینبغي التي األساسیة العقباتبمثابة  والخارجیة الداخلیة العوامل من العدید اعتبرت ذلك، إلى وباإلضافة

 ):2009 التدقیق، تقریر(

 .المیاه قطاع في قويالتفتت ال •

 .التنسیق في مشكالت عن فضالً ، الفاعلة الجهات مختلف أدوار وضوح عدم والسیما المؤسسیة، الترتیبات فيمشكالت  •

 .الموروثة القوانین تطبیق •

 .المستویات جمیع على القدرات بناء متطلبات •

 .والسیاسات القوانین إنفاذ في القصور أوجه •

 .األولویة ذات للمشاریع المناسب الوقت فيواإلفراج عن األموال  األموال نقص •

 على المدى الطویل. دارةاإل من بدالً  األزمات إدارة على قويال تركیزال •

 المحدد. دورهاتولي  الفلسطینیة المیاه سلطةاذا ارید ل الالمركزیة من مزید إلى القطاع یحتاج •

 .وتقاسمها إلیها الوصول وسهولة الموثوقیة حیث من السیما والمعلومات، البیانات كفایة عدم •

 .المیاه بقطاع الجهات المعنیةو  السلطات/وزاراتبین ال لمعلوماتا نقلضعف و  التنسیق ضعف •

 .الصحي الصرفو خدمات المیاه ب المتعلقة قضایاالب یتعلق فیما العام الوعيمحدودیة  •

 النهجبشأن  واإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة للمیاه المشتركة اللجنة مع هامفاوضات في الفلسطینیة المیاه لسلطةالمقدم  دعمضعف ال •

 .العالیة األولویة ذات المتوقفة المشاریع تنفیذ سلطة المیاه من تمكینالهادف إلى 

 قرار مجلس الوزراء بشأن خطة اإلصالح 20-2
 المؤسســـي لإلصـــالح شـــامل برنــامج وتنفیـــذ تحدیـــدتهــدف إلـــى " لإلصـــالح عمـــل خطـــة" الــوزراء مجلـــس، أقـــّر 2009 دیســـمبر 14 فــي

 االستراتیجیاتومراجعة  القدرات، وبناء ،همؤسساتو  المیاه قطاع تنظیم إعادةخطة اإلصالح الشامل  تشمل أن المتوقع ومن. والتشریعي

  للقطاع.الهیكلیة  ترتیباتالعلى  ات تطرأتغییر  أيفي حال حدوث  الضرورة، عند والسیاسات،

 أهداف إصالح القطاع

 :التالي النحو على القطاع إصالح أهداف تحدید تم

 بوضوح یحدد قانوني إطار ضمن مستدامةو  قادرةو  قویة مؤسسات سینشئ القطاع إصالح فإن بالمؤسسات، یتعلق فیما •

 .بینهماوالعالقة فیما  ومسؤولیاتها أدوارها
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 الصرفو  خدمات المیاه تزویداستراتیجیات  تحسینفي  القطاع إصالحسیسهم  التحتیة، البنیة باحتیاجات یتعلق وفیما •

 التحتیة البنیةتطویر  عملیةمن أجل تسریع  المشاریع، وتنفیذ ،المشاریع تصامیمو  االستثماریة، والبرامج، والسیاسات، الصحي

 بشكل كبیر.

 الكفاءة توفیر مع ،عالیة الجودة خدمة إلى العادل الوصول تسریع إلى القطاع إصالح یهدف الخدمات، بتقدیم یتعلق وفیما •

 .فعال نحو علىالمنظمین  المیاه مشغليل واسترداد التكالیف المحسنة، 

 الرصد وقدرات، والسیاسات، المؤسسیة المعرفة بناءفي  ساعدسی القطاع إصالح فإن المائیة، مصادرال بإدارة یتعلق وفیما •

 .المائیة مصادرال إدارةفي استدامة  أكثر استراتیجیة تحقیق إلىالجهود الرامیة  من كجزء وذلك واإلنفاذ،

 وضعتماشیًا مع  المیاه على الطلب إدارةب الوعي تحسین إلى القطاع إصالح سیهدف المیاه، مستهلكيب یتعلق وفیما •

  .المیاه على الحفاظ سیاسات

 خطة إصالح القطاع

 :وثیقاً  ترابطاً  مترابطةً  كلهاً  وهي أساسیة، عناصر عدةالقطاع من  إصالح خطة تألفت

 بتوافـقسـیتم التوصـل إلیهـا  التـي المفضـلة المؤسسـیة الترتیبـات اقتـراحالذي یهـدف إلـى  المؤسسي لقطاع المیاهاالستعراض  •

 .اآلراء

 للمیــاه جدیــد قـانون وتقــدیم الحــالي القـانون فــي تحدیـدها تــم التــي الضـعف نقــاطهــدف إلــى معالجـة ت التـي المراجعـة القانونیــة •

 .المقترحة الجدیدة المؤسسیة الترتیبات مع یتماشى

 لتمكین التقنیة والمساعدة القدرات بناءعملیة  توفیرالذي یهدف إلى ) فریق التخطیط واالستشارات الفني( القدرات بناء برنامج •

، السیاساتكذلك إعداد و  الجدید، للهیكل وفقاً  جدیدة استراتیجیة رؤیة وضعمن  االنتقالیة الفترة خالل الفلسطینیة المیاه سلطة

 .الخدمات وتوفیر المائیة مصادرلل االستثمار وخطط رئیسیةال خططالو  ،واألنظمة، واالستراتیجیات

دارة التنظیمي اإلصالحبرنامج  •  لیتزامن الفلسطینیة المیاه لسلطة والتنظیمي اإلداري الهیكل تغییرالذي یهدف إلى  التغییر وإ

  .المؤسسیة لقطاع المیاهبرنامج المراجعة المقترح في  الجدید الهیكل مع

 :ما یلي إلى اإلصالح برامجیهدف  أنب المتصور من كان القصیر، المدىوعلى 

 القــدرات، وتحســین ، عالیــة جــودةب عادلــة ومنصــفة خــدمات علــى الحصــولمــزودي الخدمــة بمــا یضــمن  إجــراءات تصــحیح •

 .فعالیة أكثر نحو على المرافق  وتنظیم المیاه مرافقالخاصة ب التشغیل تكالیف واستعادة

 وقـدرات، والسیاسـات، المؤسسـیة المعرفـة تعزیـز طریـق عن االستراتیجیة المائیة مصادرلل استدامة تحقیق وضع اداري اكثر •

 شأنها من التي السیاسات تطبیق طریق عن المیاه على الطلب بشأن الوعي وزیادة المیاه، قانون وتطبیق، والمتابعة د،الرص

  . المائیة مصادرال على الحفاظ على تساعد أن

 :التالي النحو على اإلصالح لبرنامج المدى طویلة األهداف تحدید تمو 

المیاه  قطاع مؤسسات أدوار بوضوح یحدد الذي القانوني واإلطار المستدامة التنمیة إطارضمن  قادرةو  قویة مؤسسات إنشاء •

 علـىوتقـع  المسـؤولیة فـي تشـترك التي المؤسسات تلك عن فضال ،ومسؤولیاتها والعالقة فیما بینهما ومیاه الصرف الصحي

 .القطاع هذا دائرة حدود

 وتصـمیم، الصـرف الصـحيخـدمات المیـاه و  تزویـد یخـص فیمـایة االسـتثمار  سیاسـاتالو  سـتراتیجیاتاال تحسـین علـى التركیز •

 .البالد بمتطلبات تفي طریقةب التحتیة البنیةتطویر  في إلسراعالقیام بذلك بهدف ا وسیتم. وتنفیذها المشاریع
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برنــامج المراجعــة المؤسســیة وأقــرت توصــیات   اإلصــالح، خطــة مبــدأ الوزاریــة التحتیــة البنیــة لجنــةاعتمــدت  ،2012 عــام فــيو  ،وأخیــراً 

  بعین االعتبار. المبدأ هذا أخذ مع للمیاه جدید قانون إعدادب الفلسطینیة المیاه سلطة وكلفتلقطاع المیاه، 

 التشریعات وضع 20-3
ًا وضــع  ــ  مســؤولیات وتوضــیح المیــاه قطــاعالمؤسســات التــي تحكــم وتــدیر  ووظیفــة العــام الهیكــل لتحدیــد للمیــاه جدیــد قــانونیجــري حالی

 .بالمیاه المتعلقة القانونیة المسائل أیضاً  الجدید القانون ویحدد. المیاه قطاع في المعنیة الوزارات مختلف

وسیتضــمن ذلـك، علــى سـبیل المثــال ال الحصــر،  ،الصـرف الصــحي خــدماتو المیـاه  ولتزویــد المیــاه مصـادرل أنظمــة عـدة وضــع وسـیتم

خدمات المیاه توصیالت  انظمةو  الخدمات، لمقدمي الترخیص بشأن الئحةووضع  اإلقلیمیة، المیاه مرافق نظامو  المائیة، التعرفة تنظیم

 .الصحي الصرفو 

 اتكمیـــ وتحدیــدعملیــة االســـتخراج المجــاني للمیـــاه  انهـــاء ذلــك فــي بمـــا، الجوفیــة المیـــاه اســتخدام علـــى صــارمة ضـــوابطفــرض  وســیتم

، هــذا المشــروع غیــر االســتخدام ضــد إنفــاذ تــدابیر فــرضكمــا ســیتم أیضــًا . للحــوض الجــوفي اإلســتغالل اآلمــن أســاس علــىاالســتخراج 

 .وتدهورها الجوفیة المیاهاستعمال  إساءةباإلضافة إلى تطبیق شروط 

 المائیــة مصــادرالحمایــة ل حمایــة منــاطق تحدیــدوالتــي تهــدف إلــى  المائیــة مصــادرال حمایــة تشــریعاتوضــع  ســیتمعــالوة علــى ذلــك، و 

  .المخصصة للشرب

  واألدوار المؤسسیة یةتطویر الهیكل 20-4

تراتیجیة السیاســیةالمهــام  بــین تتــراوح ،المهــام مــن متنوعــة مجموعــةب حالیــاً  الفلســطینیة المیــاه ســلطةتضــطلع  ام  ،)ةوزاریــال( واالســ والمهــ

المهام إلى هذه  تركیبةوتؤدي . التحتیة البنیة تطویر عاریمش إدارةمهام هذا باإلضافة إلى  ،تشغیل مرافق میاه الشربومهام  التنظیمیة،

المهام  تنفیذ على المیاه الفلسطینیةة سلطة قدر  بدورها أضعفت والتي، األزمات إدارة عملیةفي بالمشاركة  الفلسطینیة المیاه سلطةقیام 

 الوظیفیـة المهام أساس على المیاه قطاع هیكلة إلعادة المؤسسي اإلصالحإقرار عملیة  سیتم لذلك، وفقاً و . صحیح بشكل ابه المنوطة

  :التالیة النقاطمع األخذ بعین االعتبار  المیاه، إدارة مستوىعن  إتخاذ القرار مستوى تفصل التي

 مصــادربــإدارة  الصــلة ذات التنظیمیــة والمهــام) ســتراتیجیةاالو  سیاســةال( وزاریــة مهــام لتــولي الفلســطینیة المیــاه ســلطةهیكلــة  -1

 المیاه.

 .الصحي الصرف اتخدم وتوفیر المیاه بإمدادات المتعلقة التنظیمیة المهام لتولي) لمیاها قطاع تنظیم مجلس( جدیدة هیئة إنشاء -2

 .الوطنیة المیاه مصلحة لتصبح دائرة میاه الضفة الغربیة تحویل -3

 المحاسـب علیهـا غیـر المیـاه، نتیجـة الرتفـاع معـدل على المسـتوى المـالي جیداً  ءً أدالم تحقق دائرة میاه الضفة الغربیة  األخیرة، اآلونة في

علــى  ضـخمة اً دیونـ تحمـلیجعلهـا ممـا  مقبولـةر  مـن أقـل التحصـیلنسـب و  الفـوترةأسـعار كمـا تعـد  ،واإلداریـة الفنیـة الخسـائر مـن نابعـةال

 .هاعاتق

 تشـغیلو  ،تجاریـاً  مقبـول محاسـبي نظـام باسـتخدام وذلك ،للنهوض بالدائرة إلى مصاف المؤسسات التجاریة التحول استراتیجیةیجب تنفیذ  -4

دراج ،دولیـاً  بها معترفال للممارسات وفقاً  الدائرة وصیانتها أصول  اسـتردادإلـى  األولیـة هـامراحلالتـي سـتهدف خـالل  فـةالتعر  تحدیـد آلیـة وإ

 .والصیانة التشغیل تكالیف

 سـلطة هیكـل خـالل من القطاع مؤسسات الحتیاجات استجابة أكثر لتصبح الفلسطینیة المیاه سلطة في المشاریع إدارة وحدة توجیه إعادة -5

 .اریعالمش وتنسیق الخدمات لمقدمي القدرات بناء دعمالمتمثلة في  الفنیة المساعدة توفیر على قادرة، وأن تكون الفلسطینیة المیاه

، وتتولى مسؤولیة تقدیم الخدمات المعتمدة على التحتیة البنیة تطویر مشروع تنفیذعلى  اریع في الوقت الحاليالمش إدارة وحدةمهمة  ركزوتُ 

 أعمال على اإلشرافو  المیاه، إمداداتتصمیم ومراجعة نظام  الخدمات تلك وتشمل المانحة، الجهات من الممولة لمشاریعالمشاریع ل

دارة و اإلنشاءات،    .العقودو  المشتریاتإ
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 األدواردراسة  سیتمو . المختلفة األعمال نماذج خالل من الخاص القطاع مشاركة من لمزید الفرص أیضاً  إلصالحكما قد توفر عملیة ا

  .التشریعات خالل من رسمیاً إقرارها  إن یتم قبل الوظیفیة األدوار لهذه المحددة والمسؤولیات

 سلطة المیاه الفلسطینیة

 :یلي ما رئیسیةال الفلسطینیة المیاه سلطةستتضمن مهام  ح،خطة اإلصال خالل من

 وتنفیذها. فعالة سیاسة إعداد •

نفاذها ةواقعی تشریعات وضع •  .وإ

 باستمرار.ذ وتحدیثها التنفیاالستثمارات وخطط وخطط  ،والخطط الرئیسیة االستراتیجیة، العمل خطط إنتاج •

 .وتنفیذها مركزةال االتصاالت وبرامج استراتیجیات من سلسلة إعداد •

 .المائیة مصادرلل المتكاملة دارةلإل برنامجإعداد تسهیل  •

 ة.الدولی جهات المانحةال مجتمع مع وناجحة فعالة عالقات على الحفاظ •

 .المیاه إدارة مستوىعلى  للمؤسسات العامة التوعیة حمالت وتوفیر المجتمعیة المشاركة دعم •

  .القدرات وتنمیة البحوث تعزیز •

في هیكل سلطة  من وظائف وحدة إدارة المشروعات سیتم تقسیمه على مراحل، إال أن هناك وظائف أخرى سیتم إدراجها ورغم أن جزءً 

لخطـط التنمیـة  اً افـق طبقـإلـى المر ویرتبط ذلك بوجه خاص بتقدیم المساعدة الفنیة والدعم في مجال تطویر القـدرات . المیاه الفلسطینیة

 توصیات السلطة.إلى  اً واستناد

للمیــاه، بصـالحیات ومسـؤولیات مختلفــة  تم اســتبدالها بمجلـس تنظیمـيسـیو أي وجـود علــى اإلطـالق، المشـتركة  المیــاه لجنـةلیعـود ولـن 

  فیما یلي. نوردها

 مجلس تنظیم المیاه

 :التالیة رئیسیةال المهامیضطلع ب لمیاها قطاع تنظیمل  مستقل مجلس إنشاء سیتم

 .والتعرفة األسعارتحدید  وتنظیم اقتصادي تنظیم نموذج وتنفیذ وضع •

نفاذو  المیاه والصرف الصحي تزویدمقدمي خدمات ل التراخیص إصدار •  .الترخیص شروطمع  االمتثال إ

المتعلقـة  والعقوبـات للحـوافز بـرامج ووضع المقارنات استخدام تشجیع. المقدمة الخدمةوجودة  العامة الخدمة التزامات تنظیم •

  .باألداء

 الوطنیة لمیاه الشرب مصلحة المیاه 

مجلـس  تنظـیمو  إلشـراف، وستخضع المیاه تنظیم مجلس من الخدمة تقدیم ترخیص علىالشرب  لمیاه الوطنیة مصلحة المیاهستحصل 

  :التالیة األساسیة المهام لتنفیذ التكلفة حیث من فعالیة األكثر بالطریقة مصلحةوستعمل ال. تنظیم المیاه

 للتــراخیص وفقــاً  ، تحلیــةال ذلــك فــي بمــا أخــرى، مائیــة مصــادر وأیــة اآلبــار، مــن المیــاه معالجــة تنظــیم أوو/ معالجــة أوو/ إنتــاج •

 .واللوائح القانون هذا بموجب الصادرة

 تسـعیرةوفـق و  التي حصلت علیهـا رخصلل وفقاً  ،الخاصةالشركات  أو الخدمات لمقدمي بالجملة لدیها المتوفرة المیاه جمیع توزیع •

 .الخاص القطاعوجهات  المیاه خدمات مقدميعلى المطبقة  الرسمیة المیاه استهالك

 .بها المرتبطة والمعدات الضخ ومحطات، والمرافقالمیاه،  نقل وأنابیب اآلبار وصیانة وتشغیل حفر •
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 .وزارةال موافقةعقب الحصول على  األخرى المتاحة المیاه مصادر من المیاهشراء  •

 مرافق المیاه اإلقلیمیة

 وبالتشاور الفلسطینیة المیاه وسلطة المحلي الحكم وزارة من بدعم البلدیات، من مجموعات قبل من اإلقلیمیة المیاه مرافقسیتم تأسیس 

 تكون وسوف المیاه تنظیم مجلس من الخدمات تقدیم تراخیص على ةاإلقلیمیوستحصل مرافق المیاه . الصلةذات  الجهات المعنیة مع

 .هوتنظیم إلشرافه خاضعة

 :الواردة على النحو التالي والمسؤولیاتواألدوار  رئیسیةال المهام وتنفیذ وتقدیم ممارسة اإلقلیمیة المیاه مرافق علىویتعین 

 .ياستثمار برنامج وفق و  للترخیص وفقاً القائمة لخدمات المیاه  التحتیة البنیة خدمة تغطیة نطاق وتوسیع وتشغیل صیانة •

 .خدمتهم منطقة في مشتركینال لجمیع المیاه توفیر •

  منها. والتخلص تهاومعالج الصحي الصرف میاه جمع ذلك في بما الصحي الصرف خدمات توفیر •

 جمعیات مستخدمي المیاه

 إنشـاء تیسـیر الزراعـة زارةسـتتولى و و . الـري میـاه إدارةمجـال  فـيمن المؤسسـات الشـریكة بالغـة األهمیـة  المیاه مستخدمي اتتعد جمعی

 .متكاملة بطریقة المحلي المستوى على الزراعیة المیاه خدماتإمدادات  إدارةبهدف  الجهات المعنیة مع المیاه مستخدمي جمعیات

 تقـدیمجـودة هم فیمـا یتعلـق بومخـاوف المشـتركین  حقـوق لتمثیـل  جمعیـات إنشـاءعلـى  الزراعـة وزارةو  الفلسـطینیة المیـاه سلطةوستشجع 

  .البیئیةلقضایا التعاطي مع او ، المشتركین بین للمیاه العادل والتوزیع ،وموثوقیتها الخدمات

  الممارسات التجاریة 20-5

ــ ســهمیوس. للتنظــیم الخاضــعة المیــاه ســوق فــي التجاریــة الممارســات أفضــلات التــي تســتخدم العملیــ تشــجیع ســیتم  إلدارةالتجــاري  نهجال

 مــعبأســلوب المؤسسـات التجاریـة  المیـاه مرافـق تشـغیل یجــبو . المكلفـة الحكومیـة اإلعانــات مـن والحـد المیـاه تــوفیرفـي  المیـاه مصـادر

 توزیع نظم في الفاقد في المیاه تخفیض یجبو   .المشتركینعالیة الجودة تحظى بتقدیر  منتجات وتوفیر ،مشتركینال خدمة على التركیز

 تـوفیر أیضـاً  تتطلـب التجاریـة الممارسـات أفضـل أن علـى التأكیـد یجـبكمـا . الدولیـة الممارسات أفضل مع یتماشى بماتدریجیًا  المیاه

 توقــع للمســتهلكین یمكــن حیــث، بالعامــة المرافــق وشــركات المســتهلكین بــین شــراكة إنشــاء یجــبولــذا، . للمســتهلكین المنتجــات أفضــل

  .الخدمة لهذه المناسبة تسعیرةال على الحصول توقع المرافقكما یمكن  أفضل خدمة على الحصول

 تجاریـة علـى اسـس خـدمات مقـدميسـتتیح التعامـل مـع  جدیـدة بنیـة إلىاألكفاء  وغیر ینالمدعوم ة الخدم مزودى منالتحول 

 عالیة الجودة. سلعةیوفرون 

  ما یلي: التجاریة الممارساتعلى  عتماداالتتضمن مزایا  

o  المزودة للمشتركینمن وحدات المیاه  وحدة لكلاالنخفاض في القوى العاملة الالزمة. 

o الخاص القطاع شركاتل مشتركینال وخدمة والتحصیلالفوترة  شراء خدمةالناجمة عن  اإلیرادات زیادة. 

o  التشغیل تكالیف النخفاض نظراً  التعرفة  معدل في المحتمل االنخفاضزیادة. 

o الفاقـد وخفـض المیـاه، إمـدادات فـي الكفـاءة زیادة إلى یؤدي مما ،واإلدارة لتحل محل العمالة العملیات في التكنولوجیا دمج 

 .التكالیف وخفض في المیاه من

o  بــرامج المثـال، سـبیل علـىومـن ذلـك  المیـاه، إمـدادات زیـادة وبالتــالي المیـاه، علـى الطلـب مـن للحـد المبتكـرة الـنهجتطبیـق 

 .القطع واألجهزة الموفرة الستهالك المیاهردیات المصاریف لتركیب 

o والصیانة التشغیل تكالیفیغطي  تعرفة نظام تطبیق. 
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  تحسین تلك الممارسات التجاریة. اثناءوسیتم إیالء اهتمام خاص الحتیاجات الفقراء 

  مشاركة القطاع الخاص 20-6

 :التالیة األهداف لتحقیق مفیدة إداریة أداة الصحي الصرفخدمات المیاه  تزویدقطاع  في الخاص القطاعقد تكون مشاركة 

 .والصیانة التشغیل كفاءة وتعزیز واالستهالك المیاه استخدام كفاءة رفعو  تعزیز •

 .الوطني االقتصاد فيالفاعلة  والمشاركة االستثمار على الخاص القطاع تشجیع •

 .العمل فرص خلق •

  .العامة النفقات ترشید •
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  استراتیجیة التمویل المستدام -21

  مبدأ دفع ثمن الماء بالماء 21-1
االسـترداد المیـاه (تسـعیرة عـن طریـق بالكامـل تقر االستراتیجیة مبدأ دفع ثمن الماء بالماء، حیث یتم تمویل تكالیف التشغیل والصـیانة 

، وذلك لضمان الوجود الدائم آللیة تمویـل سـلیمة األموالتحویل الضرائب أو عملیات  عن طریقاستردادها الكاملة للتكلفة) ، بدال من 

  ومستقرة لجهات التشغیل العاملة في قطاع المیاه. 

االحتیاجات االستثماریة الالزمة للتعامل مع االحتیاجات األساسیة للشعب الفلسطیني أكبر بكثیر من  تلما كانو وعلى الجانب اآلخر، 

تثمار، سـیتم تمویـل جانـب كبیـر مـن االسـتثمار فـي قطـاع المیـاه  قدرة البلدیات وقدرة دولـة فلسـطین علـى الصـرف الصـحي بـدعم و االسـ

 دولي.

  الحد من التفاوت بین المناطق والمستخدمین 21-2

) الجوفیة المیاه نوعیةو  االرتفاع،( الفیزیائیة للمیزات وفقاً  ،آخر إلى نظام ومن أخرى إلى منطقة من والتوزیع اإلنتاج تكالیفتختلف 

 ولهذا االختالفات، هذه المیاه مرافق من كل تنفذها التي المائیة التعرفةوتعكس ). تكرار األعطال ،السیالنات( المیاه شبكةووفقًا لحالة 

 .أخرى إلى بلدیة من تسعیرةالتختلف  السبب،

القضاء على  یتم لنو . والمستخدمین المناطق بین التفاوتات هذه من دالمائیة الى الحد ستراتیجیةواال المائیة  وطنیةال سیاسةوتهدف ال

نما ،التعرفةفي  اإلعتباطي التالعب خالل منالحد منها  أو التفاوتات هذه  تقلیل إلى تهدف التي االقتصادیةالتدابیر  خالل من وإ

 .المناطق بین والتوزیع اإلنتاج تكالیف في االختالفات

 مناطقال إلى نسبیاً  منخفضةً فیها  المیاه إنتاج تكالیفالتي تعد  المناطق من بالجملة المیاه لنقل المیاه سلطةتخطط  الغرض، لهذاو 

 إ من خالل انابیب ناقلة وأ لمیاهل الوطنیة مصلحةال خالل منهذه النقل عملیات  تنفیذ وسیتم. نسبیاً  مرتفعةال المیاه إنتاج تكالیفذات 

  .مجاورة مناطقفي  المیاه مرافق بین ثنائیةال اتیتفاقمن خالل اال أو قلیمیةإ

  التعرفةآلیة تحدید  21-3

 أسـاس علـى التشـغیل تكـالیف حسـابفـي  المحلیـة المیـاه مرافـق مسـاعدة بهـدف، التكـالیف تحلیـلل أداةً  الفلسـطینیة المیـاه سلطة طورت

ینیة العمل على سلطة المیاه الفلسطسلیمة للمیاه، وستواصل  تعرفةفي شكل هذه  تكلفةال تقدیر وترجمة بتحفظ لتكلفةلالكامل  سترداداال

 تحسین هذه األداة.

 تحلیــل أدواتاسـتخدام ) ب(و للتكلفـة، الكامـل االسـترداد مبــدأ) أ: (مـا یلـيل وفقـا ،بنفسـه التعرفـةتحدیــد  المیـاه مرافـقمـن  كـلتولى یوسـ

 .تحملها كل مرفقالتي  الفعلیةالتشغیل  تكالیف) ج(و، الفلسطینیة المیاه سلطة وضعتها التي التكالیف

یتاح . المیاه مرافقمن  كل قبل من التعرفةتلك  حساب أساسو  المیاه تعرفةمراجعة كما سیتولى مجلس تنظیم المیاه المقرر إنشاؤه  وسـ

تتولى  الحاضر، الوقت فيو . أو الموافقة علیها المیاه مرفققبل  من المقترحة التعرفة على لالعتراض محدودة فترة التنظیمیة الهیئة هذهل

  .التنظیمي الدوربهذا  القیام الفلسطینیة المیاه سلطة

  الفقراء التي تراعيالمیاه  تنفیذ تعرفة 21-4

وهو ما یعني  ،یمكنهم تحملها بأسعار المیاه على صولحال لفقراءل فلسطین دولةستتیح  ، ةوهام ةأساسی إنسانیة حاجةالمیاه تعد ألن 

 اإلنتاج، تكلفة( خصوصیتهامع  بما یتماشى منطقة كل فيوتكییفها  الفقراء، لصالح الیات تعرفة ستحداثال المیاه لمرافق حاجةوجود 

 :دون حصر اآللیات، هذه تشمل أن ویمكن). المیاه شبكة تغطیةمدى و 
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 فئات التعرفة. تسعیرة رفع •

 .المنخفض الدخل ذات لألسر ایصال المیاه رسومتقلیل  •

 .تحصیل رسوم اإلیصال على اقساط شهریة •

 أي( نفسها التعرفةبواسطة  اآللیات هذه تمویل سیتم"مبدأ دفع ثمن الماء بالماء") بأكمله ( لقطاعلاالكتفاء الذاتي  على الحفاظ أجل منو 

  .المحلیة أو المركزیةالحكومة  من المباشر الدعم خالل من ولیس ،)المتبادل الدعم آلیات خالل من

  بالصهاریجعامة للمیاه المنقولة ال االستراتیجیة 21-5

 المجتمعات، بعض فإن ،ذلكلحین تحقیق و  ولكن المیاه، شبكةب المحلیة المجتمعات من٪ 100 لربط المدى طویلة ستراتیجیةاال تهدف

التي تحول  القیود من العدیدبفرض  اإلسرائیلیة اإلدارةلقیام  وذلك ،بالصهاریج المیاهتتلقى إمداداتها من  ستبقى ،ج منطقةال في وخاصة

 .المیاه شبكات بتمدید الفلسطینیة المیاه سلطةدون قیام 

 جـزءً  بالصـهاریج المنقولـة المیـاه تعتبـر السـبب، ولهذا .المجتمعات هذهل الوحید الخیار األحیان بعض في بالصهاریج المیاه نقلویمثل 

أو دائـرة  الفلسـطینیة المیـاه سـلطةیتوجـب علـى  أن یعنـي ال هـذاو . فعالیـة األكثـر الخیار لیست أنها من الرغم على العامة، الخدمة من

 ،النشـاط هـذا تنظـیم سـیتم ذلـك، مـن بدالً و . الحاملة للصهاریج الشاحنات وتشغیل شراء آخر عمومي مشغلأي  أومیاه الضفة الغربیة 

  .مشتركینوغیرهم من ال الشاحناتالمخدومین بمیاه  مشتركینال بین المتبادل الدعم آلیات تسهیل إلى االستراتیجیة وتهدف
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  االستثمارات الالزمة في قطاع المیاه والصرف الصحي -22

  تحلیل تكالیف الوحدة 22-1

) أ( إلــى اسـتناداً  رئیسـیةال للعناصـر الوحـدة تكــالیف رتدّ قُـ االسـتراتیجیة، هـذه بتنفیـذ الصــلة ذات االسـتثماریة االحتیاجـات تقیـیم لغـرض

ع المشـاری وثـائقالـواردة فـي  التكلفـةأحـدث تقـدیرات ) ب(و األخیـرة السنوات خالل الفلسطینیة المیاه سلطة بهاقامت  التي االستثمارات

  المعتمدة من سلطة المیاه الفلسطینیة.

  تحدید تكالیف االحتیاجات االستثماریة 22-2

 القدیمة المرافق تجدید) ب(و جدیدة،ال مرافقال) أ( فيللغایة  كبیرة استثمارات 2032 عامال بحلول االستراتیجیة األهداف تحقیقیتطلب 

 .الفاقد من المیاهوالالزم للسیطرة على معدل  ، المیاه اتشبكل الدائم تجدیدال) ج(و

 ، هي:للمعلومات رئیسیة مصادر ثالثة إلى استناداً  االستثمارات، هذه تقییم تمو 

 المشاریع هذه وتوفر. الماضیةالخمسة  السنوات خالل المیاه ومرافقالمشاریع،  إدارة وحدةو  الفلسطینیة، المیاه سلطةنفذتها  التي المشاریع •

 .الحاليي فلسطینالوضع ال في والمعدات األشغال بتكلفة یتعلق فیما موثوقیة، األكثر المعلومات

 مع ،)الساحل بلدیات میاه ومصلحة، ونابلس، القدس محافظة میاه مصلحة( رئیسیةال المیاه مرافق بعضنفقات االستبدال التي تكبدتها  •

تدیرها تلك  التي لنظمل مناسبةال صیانةالقیام بال أن یعنيمما  ،معدل إیراداتها المنخفضبمقید  هاإنفاق مستوى أنب االعتبار في األخذ

 .إضافیة نفقات تطلبالمرافق قد ی

 الصحي الصرف، وشبكات المیاه تحلیة محطات( التطویر قید الجدیدة للمشاریع معروفة استشاریة شركات قبل من التكلفة تقدیرات •

 ).الصحي الصرف میاه معالجة ومحطات ،ةالشامل

بینما یتعلق الجدول الثاني  المیاه، بتزویدبحیث یتعلق الجدول األول  التالیین، الجدولین فياالستثماریة  حتیاجاتوقد تم تلخیص هذه اال

لة،یة الاالســـتثمار  تقـــدیراتال(الملحقـــات  فـــي التفاصـــیل مـــن المزیـــدویـــرد . الصـــحي الصـــرفبمیـــاه  ــ  ومصـــادر حســـابال وأســـالیب مفصـ

  ).المعلومات

  االحتیاجات االستثماریة إلمدادات المیاه

  (ملیون دوالر أمریكي)

  المدىاالستراتیجیة طویلة   المدى القصیر
  عاماً  20

2017  2022  2027  2032  

  اإلنتاج
  817  186  194  112  325  غزة

  692  239  204  232  17  الضفة الغربیة

  التخزین
  33  13  9  8  4  غزة

  70  32  23  14  1  الضفة الغربیة

  التوزیع
  160  62  43  35  20  غزة

  615  201  166  158  91  الضفة الغربیة

  2389  732  639  559  457  المجموع (ملیون دوالر أمریكي)

  8838  2710  2365  2070  1693  المجموع (ملیون شیكل)

  )2032-2013االحتیاجیات االستثماریة لتحسین خدمات المیاه ( - 34الجدول 
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  االحتیاجات االستثماریة للصرف الصحي

  (ملیون دوالر أمریكي)

  المدىاالستراتیجیة طویلة   المدى القصیر
  عاماً  20

2017  2022  2027  2032  

  الصرف الصحي

  (على مستوى قطعة األرض)

  589  237  178  129  44  غزة

  1085  484  334  197  70  الضفة الغربیة

  التخزین
  650  262  197  143  49  غزة

  1198  535  369  217  77  الضفة الغربیة

  المعالجة
  276  68  68  52  88  غزة

  545  205  159  129  52  الضفة الغربیة

  4342  1791  1304  867  380  المجموع (ملیون دوالر أمریكي)

  16066  6625  4826  3207  1408  المجموع (ملیون شیكل)

  )2032-2013االحتیاجات االستثماریة لتحسین خدمات میاه الصرف الصحي (  - 35الجدول 
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  تنفیذ االستراتیجیة ورصدها وتقییمها 5-3الجزء 
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  تحدیات تنفیذ االستراتیجیة -23

  المیاه الفلسطینیةالتحدیات التي تواجه سلطة  23-1

 مسـتوى إلـى القطـاع أداءاالرتقاء بـب ،بالكامل فلسطین في المیاه والصرف الصحي قطاع إلى تحویل المدى طویلة االستراتیجیة تهدف

 التحــدیات بعــض الفلسـطینیة والســلطة الفلسـطینیة المیــاه سـلطة ســتواجه االســتراتیجیة، هـذه لتنفیــذو . فقـط عامــاً  20 فـيالـدول المتقدمــة 

  والتي تتضمن:، رئیسیةال

 .االحتالل قیود •

 .)والمحلیة المركزیة الحكومة مستوى على(االستثمار محدودیة قدرات  •

 .الوقت نفس فيیة االستثمار  البرامج من العدید تنفیذقدرات محدودیة  •

 مثـل متطـورة، معـدات تشـغیل علـى مقـدرته عـن ناهیـك( المرافـق مـن مزیـد تشـغیلعلـى الحـالیین  الخـدمات مـزودي قدرة محدودیة •

 .)الحدیثة الصحي الصرف میاه معالجة ومحطات المیاه تحلیة محطات

 المســتخدمین بــیناالســتخراج  حقــوق تخصــیص(التوصــل إلــى حــل بشــأنها بعــد یــتم الحساســة التــي لــم  اإلســتخراج حقــوق قضــیة •

 .)المتنافسین

 .)غزة قطاع في وخاصة( التحصیل ومعدالت التكالیف استرداد مستوىاالنخفاض الكبیر في  •

فإنه یتعین التصدي لهذه  ،یهاعل التحدیات والتغلب هذه لمواجهةقطاع المیاه بشكل مكثف. و  قدراتتطویر  إلى الحاجةهذا فضًال عن 

  حالیًا.إنشائها  الفلسطینیة المیاه سلطةالتي تتولى  الجدید القطاع اتمؤسس قبل منالقضایا 

  قیود االحتالل اإلسرائیلي 23-2

واختالل  الغربیة للضفة العسكري االحتاللالتي تتضمن  القائمة السیاسیة الظروف ظل في المدىقصیرة  ستراتیجیةاال سیناریووضع  تم

 .اللجنة المشتركة للمیاه عمل

 وأن إسـرائیل،ة مـع النهائی السالمیة اتفاقتوقیع تم ه أنمفاده  افتراض على المدى طویلة ستراتیجیةاال سیناریو یستند أخرى، ناحیة منو 

 مــنو . المیــاه وحقــوق واألراضــي المیــاه مصــادر إلــى الكامــل الوصــولمــن  المحســن السیاســي الوضــع هــذاوفــق  الفلســطینیین ســیتمكنون

  .قابًال للتطبیق أو اً واقعی ن یكونل المدىطویل  السیناریو فإن ،أنه ما لم یتم إبرام اتفاقیة السالم النهائیة هذه الواضح

  االستثمار والتنفیذ محدودیة قدرات 23-3

شـیكل  ملیـار 1.25بمتوسـط  أي ،عاماً  20 خاللملیار شیكل إسرائیلي  25بنحو  االستراتیجیة لتنفیذ ات الالزمةاالستثمار  مستوىُقّدر 

 الخمـس السـنوات خـالل المتوسـط في سنویاشیكل إسرائیلي  ملیار 0.62 منالسنویة  االستثمارات مستوىوسیرتفع . إسرائیلي في العام

 .الطویل المدى على السیناریو معشیكل إسرائیلي  ملیار 1.45 إلى األولى

 سنوات، ثالث فيشیكل إسرائیلي  ملیار 5.5: 2013-2011 للفترة الفلسطینیة الوطنیة الخطة في مطروح هو ماوتقل هذه األرقام عن 

 20االستتراتیجیة لمدة  اعتبار یمكن المقارنة، سبیل وعلى). 2011 الفلسطینیة، المیاه سلطة(شیكل إسرائیلي في السنة  ملیار 1.8 أي

 ومـع. القادمـة السـنوات فـي لمشـاركةا بالفعـل قـررت الفلسـطینیة السلطةوأن ) الجهود ومستوى( االستثمارات لمستوى وفقاً  معقولة،عامًا 

 هــذایواجـه  حیـث فلسـطین، فــي المیـاه قطـاع فـي لالسـتثمارات المســجلة قـدر ال مـع أیضـاً  تهـامقارنإلــى  سـتثماریةاال خطـةال حتـاجت ذلـك،

  .الصعوبات من العدید القطاع
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مرافــق  فــيملیــون دوالر أمریكــي ســنویًا  30-23الفلســطینیة اســتثمارات بلغــت  المیــاه ســلطة ســجلت الماضــیة، الــثالث الســنوات خـاللو 

 أنها إال لإلعجاب، مثیرةٌ  األرقام هذه أن من الرغم علىو ). ملیون شیكل إسرائیلي 100إلى  80( ومیاه الصرف الصحيالمیاه  إمدادات

عدم تنفیذ  في یتمثل خطر هناكغیر أن . المدىقصیرة  ستراتیجیةاال سیناریوة في المقرر ات االستثمار  حجم من٪ 50 حوالي فقط تمثل

 .المناسب الوقت في المخطط االستثمارات

 ،الممولـة و المانحـة الجهـات مـن الحالیـة التمویـل ومسـتویات المشاریع تنفیذعلى  القائمة الفلسطینیة قدراتال فإن ذلك، إلى وباإلضافة

 فإن المیاه، قطاع فيالمشاریع   تنفیذ على والقدرة االستثمار زیادة أجل منو . والجاري تنفیذها الحدیثة المشاریع استیعاب بالكاد هایمكن

  على القیام بما یلي: تشجع ستراتیجیةاال

 ذلـك فـي بمـا ،توسـیع الشـبكات بـرامجكافـة  مثـل( المستقلة المیاه مرافق خالل من المیاه تزوید استثمارات من أكبر حصة توجیه •

 ).الضخ ومحطات الخزانات

 ذلــك فــي بمــا الصــحي، الصــرف شــبكات جمیــع مثــل( البلــدیات خــالل مــن الصــحي الصــرف اســتثمارات مــن أكبــر حصــة توجیــه •

 ).المنزلیة والتوصیالت ضخال ةنظمأ

بما یسمح بتنفیذ إجراءات كبیر  مقاولمع  الفلسطینیة المیاه سلطةالخمسیة التي اعتمدتها  اإلطاریة العقود من محدودٍ  عددٍ  تنفیذ •

 المشتریات بسرعة.

 اتالمعونـالمتعلقـة ب تـدخالتال تبسـیط أجـل مـن اتالمعون تنسیق آلیات تعزیز الفلسطینیة المیاه وسلطة الفلسطینیة السلطةقیام  •

 .والتداخالتالفجوات  وتقلیل

 والتمویـل مشـتركة،ال دراسـاتال( المواءمـة نحـو أسـرع بشـكل لعمـلاو  المالیـة تزاماتهـاالل التمویـل ومؤسسـات المانحـة الجهاتزیادة  •

جراءات أنظمةمع ) مشتركة بعثاتوال المشترك،  .الفلسطینیة السلطة وإ

ومحطـات  المیـاه تحلیـة محطـات، المثال سبیل علىومن ذلك  الكبیرة،المرافق  في أهمیة أكثر دور للعب الخاص القطاع إشراك •

 .رئیسیةالالصرف الصحي  میاه معالجة

  المرافق من مزیدال تشغیلالحالیین على  الخدمات مزودي قدرة حدودیةم 23-4

 الخدمات على مزودي أو البلدیات على عبئاً  المقبلةالعشرین  السنوات خالل تنفیذها سیتم التي اإلضافیة المنشآت إدارةمثل تیمكن أن 

 مصـادروال للمخـاطر واضـحال توزیـعخـالل ال مـن االسـتراتیجیة دعـم سیتم السبب، لهذاو . بوضوحالسلیمة  لعبةال قواعد تحدیدیتم  لم إذا

  :مرفق كل عن المسؤولةات لمؤسسل

 :مرافق میاه الشرب •

 من منطقة إلى أخرى. بالجملةنقل المیاه ل، الدفعومحطات  رئیسیةالمیاه ال انابیب نقل  −

 محطات التحلیة. −
 المرافق اإلقلیمیة •

 المحلیة القائمة. مضخات البار و اآل −

 شبكات توزیع المیاه. −

 .شبكات الصرف الصحي −

 محطات معالجة میاه الصرف الصحي. −

 وزارة مــع بالتنســیق ســتخداماال إعــادة أنظمــة وتشــغیل تنظــیمب الخــاص القطــاع أو/و المیــاه جمعیــاتیجــب أن تقــوم  −

 .الجهات المعنیة من غیرهمو  الفلسطینیة المیاه سلطةو  الزراعة

 التنظیم الحساس لتخصیص حقوق المیاه 23-5
 المیاه حقوقوهناك حاجة لتخصیص ، مصادرال هذه لإلستفادة من المستخدمین مختلف بین منافسةتتزاید ال المیاه، مصادرلندرة  نظراً 

  :للمیاه الوطنیة السیاسة في بوضوح عنه ربّ عُ وهو ما  ،وشفافة واضحة لقواعد وفقاً 
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 على: لفلسطینللمیاه  الوطنیة السیاسة تنصو 

المیــاه المتاحــة بــین مختلــف أنــواع المســتخدمین، كالمســتخدمین المنــزلیین والــزراعیین  مصــادرتخصــیص د أولویــات یــتحد •

والبیئیین والصناعیین وفي مجالي الترفیه والسیاحة وغیرها، وضمان إعطاء األولویة القصوى لألغراض المنزلیة والسكنیة 

 االستخدامات األخرى. على كافة 
 مختلــف بــین) وغیــر ذلــك  ة،یالســیاحو  ة،یالصــناعو  الزراعــة،( تصــادیةاالق المنــافع علــى للحصــول میــاه حقــوق تخصــیص •

وبمـا ) الغـذائي واألمـن، العمـل فـرص وخلـق اإلیـرادات، حیـث مـن( لفلسـطین االقتصـادیة المنـافع أسـاس علـى المسـتخدمین

 .الوطنیة التنمیة خطط مع یتماشى
 تخصــیصمبــادئ وكمیــات ال تحدیــد(بمؤسســة علــى المســتوى الــوطني  المیــاه إناطــة عملیــة تحدیــد ومراجعــة تخصیصــات •

 ).نشاط لكلالمحددة 
العـادل  التوزیـعین، وكـذلك ضـمان مسـتخدممـن ال نـوع كلل محدودةال المیاه مداداتالعادل والمنصف إل تخصیصال ضمان •

 تحـت أخـرى، إلى منطقةومن  حوض الى آخر من، عند الضرورة، النقل عملیات تنظیمهذا باإلضافة إلى  ؛بین المناطق

 .تزوید المیاه بالجملة مصلحة مسؤولیة
من حیث  الحقوق هذهید وستق ،على المستوى الوطني  إدارة معینة ومخصصة خالل من المیاه استخراج حقوق تخصیص •

نتـاجو  اآلبـار، حفـرلن یسمح بتنفیذ عملیـات  الغایة، لهذه تحقیقاً و  .جیداً  تحدیداً  محددة ألغراض ستكونوالوقت، و  الحجم  إ

 .ترخیص أو تصریحوتوریدها إال بموجب  المیاه
 .اكم إذا لزم األمرالمحوأمام  التحكیم، طریق عن المیاه حقوققد تنشأ عن تخصیص  نزاعات أیة تسویة تنظیم •

عن  المسؤولةخاص للمؤسسات  اهتمام إیالء مع السیاسة، هذه لتنفیذ الالزمة القواعد المیاه لقطاع الجاریة اإلصالحوستحدد عملیة 

  .المنازعات تسویة لیاتآو  المیاه حقوق تخصیص

  

  انخفاض مستوى استرداد التكلفة ومعدل التحصیل 23-6

بدعم الجهات الخارجیة  االستثمارات جمیع ، حیث تحظىالتكالیف استرداد عنین للغایة بعید فلسطین في الخدمات مقدميال یزال 

 التكالیف بالكاد ،وفقًا لحسابها اآلن المیاه، استهالك رسومتغطي و ) الممولة و المانحة الجهات من بدعم ،السلطة الفلسطینیة(تقریباً 

 .التشغیلیة

 واضح بشكل هذا ویتضح. غزة قطاع في خصوصاً  المنطقة، في المعدالت أدنى بینمن  الفواتیر تحصیل معدلیعد  ذلك، على وعالوة

  .أدناه الشكل في

 
  الصحي والصرف میاهمرافق اللة الدولی اییر القیاسیةالمع شبكة المصدر  

  معدل التحصیل في فلسطین وبعض دول منطقة الشرق األوسط - 19الشكل 
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 :یلي ما االستراتیجیة تنفیذیتطلب  ولذلك،

 الصحي الصرفو  میاهلل ةجدید تعرفة یةهیكلویجب إعداد  الرأسمالیة، والنفقات التشغیلیة النفقات تغطیة أجل من ،التعرفة زیادة •

عادة ذا مـا  للتكـالیف، الكامـل االسـترداد أسـاس على المیاه استخدام وإ  حتـى المسـتوى هـذا إلىالتعرفـة رفـع عـدم الحكومـة قـررتوإ

 للسیاســة وفقــاً  المیــاه، مرافــقالجــدوى المالیــة ل لضــمان وموثوقــة بدیلــة تمویــل آلیــات تنفیــذب ا ســتقومفإنهــ ،المتوســط المــدى علــى

 .للمیاه الوطنیة

 المیـاه، مسـتخدمي بـین الـدعم ذلـك فـي بما( للفقراء معقولة بأسعار الصحي والصرف المیاه خدماتتاحة إل مواجهة، آلیاتتبني  •

  .)الفقیرة سرلأل المباشرة اإلعاناتوتقدیم 

 

  تحسین قدرات تنفیذ االستراتیجیة 23-7

 هیكلـة إعـادةؤثر تسـ للمیـاه، التحتیـة البنیـة وتحسـین توسیع أجل من المتوقعةالضخمة  الجدیدة االستثمارات كمیات عن النظربصرف 

 باإلضــافة الــى الهیكلـة، إعــادةمــن  كبیـرة أو صــغیرةنمــاذج  إلـى تحتــاج التــي القائمـة للمنظمــات الجدیــدة المتطلبـات علــى بشــدة القطـاع

 :یلي ماب الخصوص وجه على یتعلق هذاو . التي سیتم إنشاؤها جدیدةال المؤسسات 

 .الفلسطینیة المیاه سلطة هیكلة إعادة •

 .المیاه تنظیم مجلس إنشاء •

 .الوطنیة المیاه مصلحة إنشاء •

 .اإلقلیمیة المیاه ومرافق المشتركة الخدمات مجالسب البلدیة المیاه إداراتربط  •

  .المیاه مستخدمي جمعیات إنشاء •

جراءات نظمتصمیم و  القائمة واإلجراءات األنظمة سیكون من الواجب تكییفو  هذه  وداخل المؤسسات بین التفاعل لتسهیل جدیدة وإ

 .بهاالخاصة  وقاعدة المشتركین المؤسسة بین وكذلك ،المؤسسات

م، هذا باإلضافة إلى إمكانیة تعیین نقله أو/و دریبهمأو إعادة ت الموجودین والموظفینكما سیكون من الواجب أیضًا تدریب المدراء 

 .الجدید والقانوني المؤسسي اإلطارضمن  الجدیدة أدوارهم مع وكفاءة بفعالیة التعامل على ینقادر لیكونوا  جدد موظفین

 غیر المنظمات یشمل وهذا ،الجدید الوضع مع والتأقلم التكیف أیضاً  المیاه قطاع في المعنیة األخرى المؤسساتسیكون على و 

 والمدارس ،والكلیات التقنیة البحوث، ومعاهد الجامعات،الوطنیین ك القدرات تنمیة خدمات ومقدمي المدني المجتمع منظماتو  الحكومیة

  .واالستشاریین الصناعیة، الثانویة

 لتنمیة خاصة واستراتیجیة سیاسة إعداد سیتم االستثمارات، من المتزایدة األعدادوكذلك  الجدید المؤسسي المشهد استیعاب أجل منو 

 تنمیة جهود تشكیلبهدف  الفردیةالمیاه  مؤسسات قبل من التنظیمیة العمل خطط وضع یتمس ،وبعد ذلك. المیاه قطاع مؤسسات قدرات

 تنمیةواستراتیجیة  سیاسةللخروج ب تها األولى بالفعلمحاولنفذت الجهات المعنیة  الفلسطینیة، المیاه سلطة قیادة تحتو . الالزمة القدرات

  .القدرات
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 التخطیط -24
تراتیجیة عنـد اعتمـاد هـذه  اسـتراتیجیة عمـل خطـةوضـع یجـب أن یـتم  ،أوالً . عامـاً  20 خـالل المشـروع تنفیـذ ه عملیـةتوجیـ ستتولى االسـ

 مــن مختلفــة مســتویاتذات  اســتثمار خطــط إلــى االســتراتیجیة العمــل وخطــة االســتراتیجیةیجــب ترجمــة  ،ثانیــاً و . واالســتراتیجیة السیاســة

 .مختلفة زمنیة آفاقووفق  التفاصیل

الجهات  جمیع ها من قبلوفهم االستثمارخطة  توحید تسهیل أجل من الفلسطینیة المیاه سلطة قبل من تخطیطتوحید إجراءات ال تم وقد

 من تكونیو ب) 2013(فریق التخطیط واالستشارات الفني، الفلسطینیة  المیاه سلطة قبل منالقیاسي  اإلجراء هذا نشر تم وقد. المعنیة

  :رئیسیة خطوات ثالث

 )عاماً  20( الشاملةالخطط  •

 أعوام) 5الخطط االستثماریة ( •

  أعوام) 3خطط التنفیذ ( •
 

  الشاملالتخطیط  24-1

 تـم الـبالد، منـاطق مـن منطقـة كـل داخـل الخـدمات الحصول العـادلعلى مستویات ضمانالرامیة إلى  رئیسیةال الوطنیة السیاسة لتحقیق

، الوسـطىوالمنطقـة  األردن، واديو  ،یـةغربال یةشـمالوالمنطقـة ال ،یةشـمالالمنطقة ال: مختلفة مناطق 6إلى  المحتلة دولة فلسطین تقسیم

  إلى وباإلضافة. التجمعات السكانیة جمیعاشتمالها على  اإلقلیمیة رئیسیةال خطط، بحیث یضمن وضع الغزة وقطاع، الجنوبیةوالمنطقة 

 الحل تمثل خطة تقدیم هو الشاملة الخطة من الرئیسي الهدفو . الخطة في بینیة مخططات أيبتضمین  اإلقلیمي النهجسیسمح  ذلك،

 استخدامها ثم ومن اآلثار هذه جمیعفهم لبشكل تفصیلي كاف  المشروع لمنطقة الشاملة اتوالقدر  التحتیة البنیة متطلبات لتلبیة األفضل

  .الخطة مناألولى  الخمس السنوات متطلبات لتلبیة تهدف مفصلةاستثماریة  خطة لوضع

  

  تخطیط االستثمارات 24-2

 المشاریع تلك على المترتبة اآلثار جمیع وفهم متمیزةال مشاریعلعرض ال كاف يتفصیلشكل ب خمسیة خطة تقدیمإلى  الخطة هذهتهدف 

المزید من  تلك الخطط دون الحاجة إلجراء اعتمادًا على التفصیلیة التصامیموضع و  سنوات ثالثالتنفیذ على مدار  خططب للسماح

  .الجدوىدراسات 

  

 تخطیط التنفیذ 24-3
 والتكلفة للحاجة وفقاً  معاییرال تلبي التي الخمسیةیة االستثمار  خطةال إلى استناداً  المشاریع أولویات قائمةإلى وضع  الخطة هذهتهدف 

 یمكـن متصـمیمی علـىسیشـتمل تخطـیط التنفیـذ  ذلـك، إلـى وباإلضـافة. اإلداریـة والتنمیـة التخطـیط لـوزارةالتي یمكـن تقـدیمها و  والمنفعة،

  .الى تصمیم تفصیلي بسهولة تطویره 
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  تحدید أولویات المشروع 24-4

 ).2013 ،فریق التخطیط واالستشارات الفني(المقبلة  الخمس للسنواتهذه بالفعل  ولویاتاأل تحدید عملیةل محاولةتنفیذ أول  تم

 مستوى على جمعها تم التي المعلوماتكافة تحتوي على و ، غزةلمشروعًا  58 و الغربیة لضفةلمشروعًا  385تضم  قائمة وضع تم وقد

 :ما یلي المشروع أولویات  تحدید معاییر وشملت. الفلسطینیة المیاه سلطة

 .میاه وشبكة وشبكةالمتاحة  النقیة المیاه من كمیة الحصول على یحددها التي المشروع، منطقة احتیاجات •

مدادات المیاه عبر الشبكات النقیة المیاه من الفرد حصةوصفها بمعدل  یمكنالتي  الفوائد •  .وإ

 .المشروعمزایا فوریة  •

 .المشروع تكلفةحصة الفرد من  •

أو حسـب  غـزة قطـاع أو الغربیـة لضـفةبالكامـل ل األولویاتتم إعداد قائمة و  القائمة في المدرجة المشاریععلى  عملیةال تطبیق تموبعد ذلك، 

  .المحافظة
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 رصد تنفیذ االستراتیجیة -25

  المجلس االستشاري لقطاع المیاه 25-1

 ، شتركینالم  ومجموعات، المحلیة والسلطات، الوزاراتالتي تشمل  ،الجهات المعنیة من العدید من بدعم القطاع استراتیجیة تنفیذ سیتم

 أهدافإلى  الوطنیة االستراتیجیة األهداف ةترجمفاعلیة عند تنسیقها وعند  أكثرنتائج  الجهود هذهوستحقق . المدني المجتمع ومنظمات

 قطـاعل االستشـاري المجلـس مفهـوم تنفیـذ سـیتم ،فـي القطـاع المحـرز التقدم ورصد التنسیق هذا تسهیل لغرضو . واقعیة محلیة ومشاریع

 .المیاه

 قطاع كل یتطلب ،2011 سبتمبرالمنظمات المجتمعیة في شهر  لقرار وفقاً ف ،فحسب المیاه قطاععلى  التشاركي النهج هذاوال یقتصر 

 .القطاعخاصة بذلك  "قطاعال ستراتیجیةال استشاریة مجموعة"

 قطاععن  شاملةالو  حصریةالمسؤولیة ال غیاب ظل فيو  األخرى، القطاعات مع هتداخلو  المیاه، لقطاعالمتداخلة  الطبیعة إلى وبالنظر

 الالعبـین یمثـل الـذي الكیـان هـذا إنشـاء الفلسـطینیة المیـاه سـلطةم ستدع ،ة األخرى المتعددةالمعنیوالجهات  المؤسساتمن  يأل المیاه

 .القطاع رصد في لمشاركةبا والمهتمین الرئیسیین

 أنـهب الواضـح مـنغیـر أنـه  ،تشكیله مفتوحًا أمام المقترحات واالتفـاق وان ، المیاه قطاعل االستشاري المجلس هذاوال یزال یتعین إنشاء 

 غیــر والمنظمــات المیــاه ومرافــق، والبلــدیات، المحلــي الحكــم وزارةو  الزراعــة، وزارة( المیــاه قطــاع فــي رئیســیةالسیضــم الجهــات المعنیــة 

  ).الطوارئ حاالت والنظافة في الصحي والصرف المیاهمجموعة  خالل من، الحكومیة

  ونشرهاالمحرز مؤشرات التقدم  إعداد 25-2

 عنـــد المیـــاه اســـتراتیجیة لتحـــدیث مقترحـــاتوتقـــدیم ال االســـتراتیجیة تنفیـــذ رصـــد عـــن مســـؤوالً  المیـــاه قطـــاعل االستشـــاري المجلـــسســیكون 

 المؤشـرات ذلـك فـي بمـا(ونشـرها  القطـاعفـي المحـرز  لتقـدمالخاصـة با الصـلة ذات مؤشـراتالوسیتولى المجلس أیضًا وضع . الضرورة

  ).االستراتیجیة األهداف لتحدید المستخدمة
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  تعلیقات  2032األھداف االستراتیجیة للعام   مؤشر الھدف  أھداف االستراتیجیة

  الضفة الغربیة  غزة

 المزودة للمشتركینزیادة كمیة المیاه 

لتر للفرد في الیوم مماثلة للنسبة الملحوظة  120تعد ھذه النسبة البالغة   120  120  (لیتر/فرد/یوم) المیاه المتاحة للفرد
  في البلدان األوروبیة المتقدمة.

 مـن المیاه المتاحة للصناعة، والتي یعبر عنها بالنسـبة المئویـة

  لمیاه المنزلیةا
مماثلة للنسبة الملحوظة في البلدان المجاورة. (األردن، ولبنان،   7%  7%

  ومصر).وإسرائیل، 

  %20  %20  المحاسب علیهاالنسبة المئویة للمیاه غیر 
. فلسطین في المیاه ندرة حالة في منھ مفر ال لكنھذا الھدف طموح، 

المیاه الفعالة  مصادرأحد  المسجلة غیر المیاه تقلیص ویعتبر
  .من حیث التكلفة

باعتبارھا الفارق بین الطلب على المیاه وكمیة تم حساب ھذه الكمیة   234  38  (ملیون متر مكعب/سنة) الجوفیة میاهال
  المیاه التي یتم توفیرھا عن طریق االستیراد أو التحلیة

. وفي ینابیعفي الضفة الغربیة، تقتصر قدرات التحلیة في الغالب على   40  129  التحلیة (ملیون متر مكعب/سنة)
  غزة، تقتصر على قدرات االستثمارات للسلطة الفلسطینیة.

في قطاع غزة، یتمثل الھدف في استبدال االستیراد باإلنتاج المحلي   120  14  االستیراد (ملیون متر مكعب/سنة)
(التحلیة). وفي الضفة الغربیة، سیزید االستیراد زیادة كبیرة 

  394  181  اإلجمالي  في ظل محدودیة فرص التحلیة.

ستحدد وزارة الزراعة مؤشرات أخرى (مثل كفاءة الري والعائد لكل   479  67  (ملیون متر مكعب/سنة)المیاه المتاحة  مضاعفة كمیة المیاه المتاحة للري
 یتم إدراجھا في استراتیجیة قطاع المیاه ندونم، وغیرھا) ول

جی�د مس�توى عل�ى المواطنین  جمیع حصول
 الموثوقة لمیاهامصادر  من احد

  عدد المجتمعات غیر المخدومة
0  0  

شخص) قد حصل على الخدمة عندما  100یعد المجتمع (أكثر من 
منزلیة ال التوصیالتیحصل على إمداد میاه عبر األنابیب + 

 .لكل األسر المستعدة لدفع ثمن ھذه الخدمة

  انظر الحسابات المفصلة في الفصل التالي.  20  20  من السكان 100/الوصالتعدد 

  1309000  600000  الوصالت دعد

 وبین الھیئات بین المناطقالحد من التفاوت 
 المحلیة

: متوسط الحد األدنى (لیتر/فرد/یوم) المیاه المتاحة للفرد

  للمحافظة
  % من المتوسط الوطني70تم حساب ھذا الحد األدنى بأنھ یمثل   84  84

  %200  %200  التعرفةنطاق 
تتجاوز ضعفي أقل یعني ھذا النطاق أن أعلى تسعیرة للمیاه في الدولة ال 

  تسعیرة
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  التعلیقات  2032األهداف االستراتیجیة لعام   مؤشر الهدف  أھداف االستراتیجیة
  الضفة الغربیة  غزة

  المزودة للمشتركینتحسین جودة المیاه 

لعینات المیاه التي تحتوي الكلورین الحر النسبة المئویة 

  المتبقي
  تم تحقیق الهدف تقریباً   100%  100%

 بكتیریاالالخالیة من  لعینات المیاه النسبة المئویة

  القولونیة الكلیة
 تم تحقیق الهدف تقریباً   100%  100%

بكتیریا الالخالیة من  لعینات المیاه النسبة المئویة

  القولونیة الغائطیة
 تم تحقیق الهدف تقریباً   100%  100%

الذین یحصلون على خدمة  مشتركینللالنسبة المئویة 

  جزء في الملیون 50میاه یقل معدل النترات فیها عن 
90%  100%  

نظرًا ألن معظم المیاه الجوفیة تحتوي على نسبة نترات 
جزء في الملیون في قطاع غزة، سیكون من  50تزید عن 

% من سكان غزة بخدمة میاه تحتوي 100الصعب تزوید 

  جزء في الملیون 50على نسبة نترات أقل من 

میاه الذي یحصلون على  المشتركینالنسبة المئویة من 

 1500یبلغ إجمالي المواد الصلبة الذائبة فیها أقل من 

  جزء في الملیون

100%  100%  
سیتم الوصول إلى هذا الهدف في غزة بتطویر محطات 

  التحلیة

المیاه الطبیعیة من التلوث  مصادرحمایة 

  بمیاه الصرف الصحي

    %75  %95  بنظام الصرف الصحي المشتركة% لألسر 

    %80  %95  % لمیاه الصرف التي تتم معالجتها

متوسط النسبة المئویة لكفاءة محطة معالجة میاه 

الصرف الصحي من حیث الكربون العضوي المذاب 

)COD( والطلب الحیوي لألكسجین ،)DOBو (TSS 

90%  90%    

من النسبة المئویة لكفاءة محطة معالجة میاه الصرف 

  حیث النتروجین
50%  50%    

النسبة المئویة لمیاه الصرف الصحي المعالجة المعاد 

  استخدامها في الري
  17راجع الفصل   60%  50%
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  تحسین جودة وموثوقیة الخدمة

الذین تتم خدمتهم بصفة المشتركین النسبة المئویة من 

  یومیة
100%  100%    

ُیعد حجم التخزین (معبرًا عنه بعدد ساعات اإلمداد) عامًال   10  10  التزویدحجم التخزین معبرًا عنه بعدد ساعات 

في اإلدارة الجیدة للضغط وموثوقیة عملیة إضافة  أساسیاً 

  لمزودي الخدمةضمان االستدامة المالیة 

ستكون جمیع جهات التشغیل مستقلة عن البلدیات (لیس   %100  %100  النسبة المئویة لمرافق المیاه المستقلة

  لهذا أي تأثیر على وضعها العام أو الخاص)

  تم تحقیق هذا الهدف تقریباً   %100  %100  النسبة المئویة للوصالت المقاسة بعدادات

 بما في ذمك التكلیف اإلداریة نسبة العمل = التكالیف

  (باستثناء اإلهالك)/إیراد التشغیل
  تعني هذه النسبة أن المرافق مستقلة مالیاً   150%  130%

= تحصیالت المیاه والصرف الصحي كفاءة التحصیل

خالل السنة/اجمالي المبیعات السنویة امفوترة (میه 

  %100وصرف صحي)*

95%  95%    

واإلطار  األسس الجیدة للحوكمة  دعم
 القانوني والمؤسسي

    %100  %100 وضع وتنفیذ قانون میاه جدید

الوظائف إعادة هیكلة سلطة المیاه الفلسطینیة وتطویر 

  والقدرات
100%  100%    

    %90  %90 تأسیس مجلس تنظیم للمیاه وتطویر وظائفه وقدراته

    %80  %80 وتطویر وظائفها وقدراتها ةالوطنی مصلحة المیاهتأسیس 

تأسیس مجالس الخدمات المشتركة/مرافق المیاه 

 اإلقلیمیة وتطویر وظائفها وقدراتها
80%  80%    

المیاه على نحو فعال  مصادرالمتكاملة لتنفیذ اإلدارة 

 على المستوى الوطني الفرعي
100%  100%    

    %100  %100 اعتماد وتنفیذ أنظمة المیاه ذات الصلة

   2032األھداف االستراتیجیة للعام - 36الجدول 
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  المالحق  -4الجزء 
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 االختصاراتقائمة   -1الملحق 

BOD  األكسجین البیوكیمیائي الطلب على  
CBO   المبنیة على المجتمع المنظمات  

CMWU الساحل بلدیات میاه مصلحة  
COD الطلب على األكسجین الكیمیائي  
CoM مجلس الوزراء  

CoMSC الوزراء مجلساللجنة التوجیهیة التابعة ل  
EQA البیئة جودة سلطة  

EU   األوروبياالتحاد  
EWASH مجموعة المیاه والصرف الصحي والنظافة في حاالت الطوارئ  

GDP الناتج المحلي اإلجمالي  
GOI الحكومة اإلسرائیلیة  
ICA اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة  
ILS سرائیلياإلشیكل ال  

IWRM المیاه مصادراإلدارة المتكاملة ل  
JMP (منظمة الصحة العالمیة/الیونیسیف) برنامج الرصد المشترك  
JSC  مشترك خدماتمجلس  

JWC لجنة المیاه المشتركة  
JWU القدسمحافظة  میاه مصلحة  

Lcd لتر للفرد في الیوم  
Mm3 ملیون متر مكعب  
MDG لأللفیة اإلنمائیة األهداف  
MIC الوزاریة التحتیة البنیة جنةل  
MoA وزارة الزراعة  

MEnA  الشؤون البیئیةوزارة  
MoF وزارة المالیة  
MoH وزارة الصحة  

MoLG وزارة الحكم المحلي  
MoPAD  اإلداریةوزارة التخطیط والتنمیة  

NGO  غیر حكومیةأهلیة منظمة  
NIS شیكل إسرائیلي جدید  

NRW  الغیر محاسب علیهاالمیاه  
NWC مصلحة المیاه الوطنیه  
NWC المجلس الوطني للمیاه  
O&M التشغیل والصیانة  
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OPS الدولة الفلسطینیة المحتلة  
PA السلطة الفلسطینیة  

PCBS الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز  
PECDAR واإلعمار للتنمیة الفلسطیني االقتصادي المجلس  

PHG الفلسطینیین الهیدرولوجیین مجموعة  
PIPA االستثمار الفلسطینیة تشجیع هیئة  

PM رئیس الوزراء  
PMU وحدة إدارة المشاریع  
PNA السلطة الوطنیة الفلسطینیة  
Ppm لیونجزء في الم  
PSI المواصفات والمقاییس الفلسطینیة مؤسسة  

PWA سلطة المیاه الفلسطینیة  
RWU مرافق المیاه اإلقلیمیة  
RWU الذائبة الصلبة المواد مجموع  
TPAT فریق التخطیط واالستشارات الفني  

S/m3 شیكل) 3.7دوالر =  1( شیكل/متر مكعب  
UNICEF الیونیسیف للطفولة المتحدة األمم صندوق 

UFW  الفاقدةالمیاه  
USP الخدمات مقدمي اتحاد  
WB البنك الدولي  

WBWD ة)الوطنی المیاه مصلحة تصبحس( الغربیة الضفة میاه دائرة  
WHO منظمة الصحة العالمیة  

WR المیاه مصادر  
WRC المیاه تنظیم مجلس  
WRM  المیاه مصادرإدارة  

WS إمداد المیاه  
WSS والصرف الصحي إمدادات المیاه  

WSSA الصحي الصرفو المیاه  إمدادات هیئة   
WW میاه الصرف الصحي  

WWTP محطة معالجة میاه الصرف الصحي  
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  التعریفات  -2الملحق 
  قرین كل منها، ما لم یتقض السیاق خالف ذلك:سیكون للكلمات والمصطلحات التالیة المعاني المبینة 

الصـحي عملیة توجیه المیـاه، بمـا فـي ذلـك میـاه الفیضـانات أو میـاه الصـرف  يه – طبقة المیاه الجوفیةلاالصطناعیة تغذیة الإعادة 

دة التغذیة، أو بشكل حفر آبار إلعاتغذیة اآلبار أو المستودعات أو  المعالجة، تحت سطح األرض، إما بشكل مباشر عن طریق إعادة

  .غیر مباشر عن طریق السماح للمیاه بالتسرب إلى باطن األرض من سطح التربة

  كمیة المیاه التي یطلبها كل عمیل (والتي هو مستعد لسداد ثمنها).  – الطلب

مطلوبـة لصـون ودعـم األنظمـة  الحد األدنى للتدفقات البیئیة للمجاري المائیـة هـو أقـل مسـتویات تـدفق – الحد األدنى للتدفقات البیئیة

  البیئیة والحیاة السمكیة المعتمدة على المیاه.  

فلسطین هي األراضي المحددة بحدود عام  خیار آخر: الدولة الفلسطینیة والمناطق التي تسیطر علیها الدولة الفلسطینیة.  – فلسطین

  القدس الشرقیة.قطاع غزة والضفة الغربیة، بما في ذلك  ، والتي تتكون من جزأین:1967

   تصدرها السلطات المختصة للمهام واألنشطة ذات الصلة.هي التصاریح و/أو التراخیص التي  –التصاریح والتراخیص 

  اإلضرار بصحة البشر والبیئة. یؤدي إلى  قدأي تغیر قد یحدث في جودة المیاه ومكوناتها،  – التلوث

لما یحدث مـن فقـد  وهي أكثر من مجموع الطلب الفردي من المستخدمین، نظراً  ا، كمیة المیاه التي یجب إنتاجه – احتیاجات اإلنتاج

  "). مسجلةبعض المیاه قبل وصولها إلى المستخدمین (راجع تعریف "المیاه غیر ال

المواضع  ، إلى غیر ذلك، ُیسن لتنفیذ القانون ذي الصلة، سواًء فيالئحةأي نظام معیاري فرعي أو قانون أو أمر محلي أو  – النظام

   مطلوبًا بصورة حتمیة. ذلك التي ُیذكر فیها ذلك تحدیدًا، أو عندما یكون 

  .المباعة للمشتركین، والمیاه المزودةرق بین كمیة المیاه ایتم احتسابها بوصفها الف – المحاسب علیهاالمیاه غیر 

اه  مصــادرجمیـع  – المیـاه مصـادر المیـاه التـي تقـع ضــمن أراضـي فلسـطین، والتـي تشـمل المیــاه السـطحیة أو الجوفیـة التقلیدیـة، كالمیــ

المیـاه غیـر  مصـادرالمتدفقة من الینابیع، بما في ذلك الینـابیع السـاخنة واآلبـار والوهـاد واألنهـار والبحیـرات ومنـاطق تجمـع المیـاه، أو 

  التقلیدیة كمیاه الصرف والمیاه الُمحالة والماء األجاج.  

، الصـحي المیـاه، أو لجمـع ومعالجـة وتصـریف میـاه الصـرف وتزویـدومعالجـة السـتخراج أي مرافـق أو إنشـاءات الزمـة  – مرفق المیاه

نشاءات تخزین المیاه.    وإ

غیــر مالئــم ألي اســتخدام آخــر خــالف أغــراض إعــادة یعــد لمیــاه، والــذي الســائل النــاتج مــن اســتخدام مــوارد ا – الصــحي میــاه الصــرف

  االستخدام عقب المعالجة.

لمعاییر المطلوبة لالستخدام المعتزم، والتوصـیل والمعالجـة وجمـع میـاه طبقًا لتوفیر إمدادات المیاه عبر األنابیب، بما في ذلك المعالجة  –خدمات المیاه 

المعالجة إلـى الجهـات المسـؤولة عـن التوزیـع العـادل والمنصـف لمیـاه الصحي الصرف عقب  االستخدام ومعالجتها وتصریفها، أو توصیل میاه الصرف 

   المعالجة لالستخدامات الزراعیة والصناعیة.   الصحي الصرف 

  استكشاف المیاه الجوفیة واستخراجها. یستخدم بغرض أي مرفق  –البئر 



 
 

130 
 
 
 

 مصادر المعلومات  -3الملحق 
 .طـولكرم منطقة في الزراعیة الجوفیة المیاه بارآل المالیة الجدوى على الطاقة أسعار في التغیرات آثار. 2010عام. ماهر ماضي أبو

  المجلة الدولیة للمیاه.

سرائیل فلسطین بین المیاهوالنزاعات الخاصة بجوانب اإلدارة . 2009إیه  علوي  ص ،)4( 1. المجلد، النزاعات وحل القانون مجلة. وإ

  http://www.academicjournals.org/jlcr. 2009 سبتمبر ،88-097

  .لحم بیت: أریج. المحتلة الفلسطینیة األراضي في البیئة حالة ،2007 ،)أریج( القدس - التطبیقیة األبحاث معهد

. إد. غـزة قطاع في الصحي الصرفمیاه و  المیاه حول ملخص. 2011). الساحل بلدیات میاه مصلحة( الساحل بلدیات میاه مصلحة

  .2011 مارس الساحل، بلدیات میاه مصلحة

عادة المستصلحة الصحي الصرف میاه معالجةإیه. ومزاهرة إس،.  الفردوس، إن مزاهرةإم.آر،  شطناوي ،دوقة إم.إم  في استخدامها وإ

 .األردن

  .نابلسفي  المیاه لخدمات التعرفةدراسة ، 2012جي.آي.زد 

  http://www.globalhealthfacts.org/data. 2012. جلوبال هیلث فاكتس 

 الفوائد بشأن الروسي واالتحادة األوروبی الجوارسیاسة  تحلیل 2011آي.  األطرش أون،-بار حاران ،.جوالند جیه مولر ،.جورالش بي

  .الفلسطیني القطري التقریر. البیئة حمایة لتعزیز واالقتصادیة االجتماعیة

  .فلسطین في الزراعي للري المعالجةالصرف الصحي  میاه استخدام خبراتدار المیاه والبیئة. بدون تاریخ. 

  http://www.ib-net.org. الدولي البنكیدیرها . الصحي الصرفمیاه و  لمیاهامرافق ل الدولیةالقیاسیة  المعاییر شبكة

 .غزة قطاع فيالصرف الصحي  میاه استخدام إعادةإمكانیة . 2012. داداهالواي.  جمال

 .فلسطین في المیاه خدمة لتغطیة القطري التقریر. إیه 2012). الیونیسیفو  العالمیة الصحة منظمة( المشترك برنامج الرصد

 فــي الصــحي الصــرف خــدمات لتغطیــة القطــري التقریــرإیــه.  2012). الیونیســیفو  العالمیــة الصــحة منظمــة(برنــامج الرصــد المشــترك 

 .فلسطین

 .القدس محافظة میاه مصلحةالخاص بالموقع االلكتروني . 2012. القدس محافظة میاه مصلحة

 .2013-2011 القطاع استراتیجیة. الزراعة. 2011. الزراعة وزارة

  .2010 لعام السنوي التقریر. 2011وزارة الصحة. 

 .لأللفیة اإلنمائیة ألهدافالتقدم المحرز ل تقریر. 2010. اإلداریة والتنمیة التخطیطوزارة 

  .40 المادةة المؤقت الثاني أوسلو. اتفاقیة 1995اتفاقیة أوسلو الثانیة. 

   http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/populati/gover_e.htmإیه.  2012. الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز

  . بي 2012. الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/lcs_tab2E.Waste%20Water.htm    
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  .ملیار 7 إلى العالم سكانوصول تعداد  بمناسبة الفلسطینیین عن خاصة نشرة. 2011. الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1794.pdf  

 في ألسرل واالقتصادیة، التعلیمیةو  واألسریة، االجتماعیة لخصائصل مقارنة دراسة. 2010الفلسطیني.  لإلحصاء المركزي الجهاز

   http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1648.pdf). 2007- 1997( الفلسطینیة األراضي

: الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز بیانات قاعدة. 2006. الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Environment/statist_tab17.aspx  

 2000 یونیـو النهـائي، التقریـر. المیـاه لقطـاع تراتیجياالسـ التخطـیط دراسـة - . تي.إیه.تي.إف2000. الفلسطینیة المیاه سلطة/بكدار

 ).سي.إس.بي كیمونكس، ،سي.إي.بي ،برو كارل(

 للمیاه وطنیةال سیاسةال. 1995السلطة الوطنیة. 

 الفلسطینیة للمیاه. االستراتیجي التخطیط دراسة. 2001. بكدار

. االقتصادیة المؤشرات. 2012ة. الفلسطینی االستثمار ترویج وكالةالموقع االلكتروني ل
http://www.pipa.gov.ps/economic_indicators.asp  

 المحتملة المستقبلیة المخصصات -2: األردن نهر حوض. 2009جیه.إس.  ومورايإس.  ماكافري ،.إیه شداد ،دي.جیه.إتش فیلیبس

   http://dx.doi.org/10.1080/02508060708691964. 62-39 ،32:1. ووتر إنترناشیونال. المتشاطئةللدول 

 ؟الفلسطینیة المیاه سلطة. إد. 2011 لعام غزة قطاع في الجوفیة المیاه إمدادات تقییم. إیه 2012. الفلسطینیة المیاه سلطة

 .الفلسطینیة المیاه سلطة. إد. 2011لعام  المیاه إمدادات تقریر. بي 2012. الفلسطینیة المیاه سلطة

 .2011 لعام المحتلة الفلسطینیة األراضي في المائیة مصادرال حالة تقریر. سي 2012. الفلسطینیة المیاه سلطة

 .2011 لعام المحتلة الفلسطینیة األراضي فيالصرف الصحي  میاه حالة عن تقریر. دي 2012. الفلسطینیة المیاه سلطة

 .2013-2011 الصحي الصرفالمیاه ومیاه  قطاع. استراتیجیة 2011سلطة المیاه الفلسطینیة. 

 .2010 لعام السنويالتنظیمي  التقریر. 2010 عام الفلسطینیة المیاه سلطة

 .2013-2011ة الزراع قطاع استراتیجیة. أ 2010 .الفلسطینیة الوطنیة الخطة

  .2013-2011 الطاقة قطاع استراتیجیةبي.  2010. الفلسطینیة الوطنیة الخطة

 .2013-2011 الصحي الصرفومیاه  المیاهقطاه  استراتیجیة. سي 2010. الفلسطینیة الوطنیة الخطة

 )مشروع( المائیة مصادرال إدارة استراتیجیة. 1997سلطة المیاه الفلسطینیة 

 ".اهللا رامفي  الصحي الصرف میاه معالجة محطة" لـ جدوى دراسة إعداد. 2010). ینوآخر  نیریجوف إنج( الفلسطینیة المیاه سلطة

. إد. المشتركة المیاه مصادرل المشتركة والمستقبلیة الحالیة لإلدارة والسیاسیة القانونیة الجوانب: وفلسطین إسرائیل. 200إیه.  شداد

  ).اهللا رام( إن.إس.یو

عادة هاواستصالح الصحي الصرف میاه معالجة. 2012ف جي. شلی . إسرائیل في استخدامها وإ
http://www.biu.ac.il/Besa/waterarticle3  

 .يمعیار ال التخطیطومنهجیة نموذج : الصحي الصرفو المیاه . 2المهمة دبلیو إس. . .أ 2013فریق التخطیط واالستشارات الفني، 
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المیاه على المدى  مصادرو  المیاه إمداداتمشاریع ل األولویات تحدید. 17-2 المهمة. بي 2013 ،فریق التخطیط واالستشارات الفني

 مالي استقالل إلى األزمة من: 1. المجلد. لقطاع غزة والضفة الغربیة العام اإلنفاقاستعراض . 2007 عام الدولي لبنكا -القصیر 

  .2007 فبرایر ،أكبر

 .الفلسطینیة المیاه سلطة تقریر. غزة قطاع/المیاه مصادرعجز  على وانعكاساتها المیاه إمدادات إدارة خطة. أ 2012 الیعقوبي
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  االستراتیجیات األخرى  -4الملحق 
الفنیة  ستراتیجیاتاالو بإعداد عدٍد من السیاسات  الفلسطینیة المیاه وسلطةیقوم فریق التخطیط واالستشارات الفني  أن المتوقع من

 :محددةال

 )تم إعدادها ،2012 ینایر( والمیزانیة العمل خطة: المناخرات تغی تخفیف تدابیر •

 )تم إعداد المسودة ،2012 ینایر(لقطاع المیاه  الطوارئ حاالتفي  التأهباستراتیجیة  •

 )تم إعداد المسودة ،2013 یونیو( المیاه لقطاع المستدام التمویل استراتیجیة •

 )2012 یولیو(غیر المدفوعة  المیاه استراتیجیة •

 )2012 أغسطس( الخطة االستثماریة إلمدادات المیاه/میاه الصرف الصحي ذات األولیة •

 )2013 یولیو( الحمأة من لتخلصالوطنیة ل ستراتیجیةاال •

 :یلي ماإعدادها  یجري أوإعدادها  تم التي األخرىالفنیة  االستراتیجیات وتشمل

 الزراعة وزارةبواسطة  الري •

 )2013( والجنس الماء •

 القدرات تنمیةواستراتیجیة  سیاسة •

  الماثلة. المیاهواستراتیجیة قطاع  سیاسةوثیقة  في بالتفصیلالفنیة  االستراتیجیات هذه محتویات تكرارولم یتم 
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  المیاه السطحیة مصادرتقییم   -5الملحق 

  السطحي متوسط الجریان  المیاه مستجمع  اتجاه التدفق  م
  (ملیون متر مكعب/سنة)

لعام  السطحي المتوقعالجریان 
2011  

  (ملیون متر مكعب)

1  

األدویة الغربیة التي تتدفق باتجاه البحر 

  األبیض المتوسط

  3.32  3.60  المقاطعة

  7.30  8.30  أبو نار - خضیرةال  2

  9.70  11.70  ماسین -ة خضیر ال  3

  7.34  8.70  زیمار –الكسندر   4

  6.78  8.10  أبراق –الكسندر   5

نا  6   9.88  12.80  قا

  19.39  22.80  سریدة  7

  12.59  16.40  الدیلب  8

  3.39  6.50  سلمان  9

  1.36  2.10  سریق  10

  1.05  1.70  سریق السرار  11

  3.19  5.00  الكیش سینت  12

  3.14  5.40  الكیش  13

  2.01  2.60  شقمة  14

  2.94  4.90  نار-بیسور  15

  1.27  2.10  بیسور  16

  94.66  122.70  اإلجمالي

17  

األودیة الغربیة 

المتدفقة باتجاه 

  نهر األردن

  

  0.90  0.90  شوباش مالح

  1.13  1.20  مالح  18

  0.75  0.80  أبو سیدارا  19

  6.17  6.40  فاریا  20

  0.33  0.40  األحمر  21

  3.25  4.60  العوجا  22

  1.42  1.70  عمةوین  23

  2.34  4.20  القلط  24

  0.30  0.40  مارار  25

  20.60  16.59  
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  2.60  3.50  مكلك      26

  0.37  0.40  رانقم  27

  2.31  2.40  نار  28

  5.13  5.30  ادراج  29

  0.32  0.50  احساس  30

  6.37  6.50  غار  31

  2.40  2.40  تأبو الحیا  32

  0.38  0.50  أبو مرادین  33

  19.89  21.50  اإلجمالي

  131.14  164.80  إجمالي الجریان السطحي

  
  ج 2012سلطة المیاه الفلسطینیة.  المصدر:
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 قائمة مشاریع حصاد میاه األمطار  6الملحق 

نظام حصاد میاه 
  المحافظة  األمطار

  سعة السد

  (متر مكعب)

  مصدر إضافي فعلي

  (متر مكعب/سنة)
  الموقع  الحالة  االستخدام

  منطقة العوجا الزراعیة  قائم  التخزین  1000000  700000  أریحا  العوجاسد 

منطقة نابلس  الزراعیة   مقترح  التخزین- االحتجاز  17300000  5000000  نابلس  ةرعاسد الف
  الشرقیة

    جاري  التخزین-التغذیة  50000  أ4000000  نابلس  الفارعھسد احتجاز 

  المالح الزراعیةمنطقة   مقترح  التخزین   UA  نابلس  سد المالح

واد سد احتجاز 
  القلط

  أریحا  مقترح  التخزین-التغذیة   4000000  أالیحا

التحكم في      أریحا  دیوكتفحص السد 
الفیضانا

  أریحا  جاري

برك جنین 
  الزراعیة

  جنین  مقترح  التخزین  300000 300000  جنین

    مقترح      2500000  أریحا  مةعالنوی

            جنین  بركة مرج صانور

نابلس، أریحا،   بركة زراعي
  طوباس

    جاري  التخزین    ب450000

في جمیع أنحاء   الصھاریج
  البالد

      التخزین  32500  32500

        18682500اإلجمالي:              

  .مختلفة تقاریر في مالیین 2 أو 4بأنھ یبلغ  السد ھذاحجم ذكر  -أ

  الحذر لتجنب حساب نفس المصدر أكثر من مرة.البرك في مصبات السدود الكبرى وینبغي تقع بعض ھذه  -ب

  

رقائمة مشاریع حصاد میاه األمطا - 37الجدول 
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   اتجاهات وتوقعات تطور الناتج المحلي اإلجمالي  -7الملحق 

  2003/2011استقراء فریق التخطیط واالستشارات الفني بناء على % من متوسط معدل النمو لسنة   الفلسطینيبیانات هیئة تشجیع االستثمار الفلسطینیة والجهاز المركزي لإلحصاء   

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022    

الناتج المحلي 
اإلجمالي (ملیون $)  

  عالي

3012  3193  3266  3701  4148  4511  4261  3989  3839  4165  4198  4560  4322  4554  4878  5241  5757  6323  6837  7393  7995  8645  9348  10108  10931  11820  12781  13820  14944  140%  

الناتج المحلي 
اإلجمالي (ملیون $)  

  متوسط

3012  3193  3266  3701  4148  4511  4261  3989  3839  4165  4198  4560  4322  4554  4878  5241  5757  6323  6690  7079  7490  7925  8386  8873  9389  9934  10511  11122  11768  100%  

الناتج المحلي 
اإلجمالي (ملیون $)  

  منخفض

3012  3193  3266  3701  4148  4511  4261  3989  3839  4165  4198  4560  4322  4554  4878  5241  5757  6323  6543  6771  7008  7252  7505  7766  8037  8317  8607  8907  9217  60%  

 
  2013- 2011متوسط   2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  

5.81%  

  عالي  متوسط  منخفض  فرضیات التوقع

معدل نمو الناتج 
  المحلي اإلجمالي

  6.01%  2.91%  12.63%  12.08%  8.75%   -5.54%   -6.38%   -3.76%  8.49%  0.80%  8.60%   -5.20%  5.36%  7.12%  7.44%  9.84%  9.83%    3.5%  5.8%  8.1%  

  
  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  

الناتج المحلي اإلجمالي 
  للفرد الواحد   عالي

1329.82  1444.51  1522.84  1395.52  1271  1190.31  1256.6  1232.14  1299.7  1196.65  1224.49  1275.2  1331.89  1422.12  1516.72  1558.32  1601.39  1646.08  1692.57  1741.07  1791.55  1844.37  1899.66  1954.54  2018.16  2081.65  

الناتج المحلي اإلجمالي 
  للفرد الواحد  متوسط

1329.82  1444.51  1522.84  1395.52  1271  1190.31  1256.6  1232.14  1299.7  1196.65  1224.49  1275.2  1331.89  1422.12  1516.72  1592.54  1672.5  1756.93  1846.24  1940.84  2040.97  2147.3  2260.24  2380.26  2507.86  2643.57  

الناتج المحلي اإلجمالي 
  للفرد الواحد  منخفض

1329.82  1444.51  1522.84  1395.52  1271  1190.31  1256.6  1232.14  1299.7  1196.65  1224.49  1275.2  1331.89  1422.12  1516.72  1524.09  1531.82  1539.99  1548.71  1558.09  1568.06  1578.84  1590.45  1602.92  1616.26  1630.5  

  5653121  5510822  5369521  5229333  5090365  4952722  4816503  4682467  4550368  4420549  4293313  4168860  4048403  3935249  3825512  3719189  3611998  3508126  3407417  3314509  3225214  3138471  3053335  2962226  2871568  2783084  عدد السكان
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  توقعات الناتج المحلي اإلجمالي (ملیون دوالر)

  الناتج المحلي اإلجمالي (ملیون دوالر) مرتفع

  الناتج المحلي اإلجمالي (ملیون دوالر) متوسط

  الناتج المحلي اإلجمالي (ملیون دوالر) منخفض

  متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (دوالر/فرد)  الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطینمعدل نمو 
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  فلسطینالمسجلة  المیاه إنتاج  -8الملحق 

  إنتاج المیاه في فلسطین

  تقدیر حساب فریق التخطیط واالستشارات الفني 80.0مورد آخر          26.1المیاه الفلسطینیة           سلطة  196.1جمیع األرقام معبر عنها ـب (ملیون متر مكعب/سنة)                  

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

المیاه المتاحة (اآلبار+الینابیع+المیاه المشتراة من شركة 

  مكوروت)
        290.4  309.5  316.7  335.6  303.6  311.0  326.8    

  فلسطین

    244.0  227.2  225.7  241.2  223.5  214.7  196.1          اآلبار

    26.8  30.6  25.2  44.8  51.7  53.6  52.7          الینابیع

    56.0  53.4  52.7  49.6  41.5  41.2  41.6          مكوروت

  الضفة الغربیة

    71.5  68.2  69.7  77.7  70.5  70.2  50.6          اآلبار

    26.8  30.6  25.2  44.8  51.7  53.6  52.7          الینابیع

    51.1  48.7  47.9  45.0  37.5  37.2  37.6          مكوروت

  غزة

    177.4  159.0  156.0  163.5  153.0  144.5  145.5          اآلبار

    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0          الینابیع

    4.9  4.7  4.8  4.6  4.0  4.0  4.0          مكوروت

          2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

المیاه المشتراة من شركة  + الینابیع المیاه المتاحة (اآلبار+

  مكوروت)
        278.2  278.1  284.7  293.8  277.8  276.1  304.4    

    181.4  182.5  178.6  163.5  153.0  151.0  148.0          المیاه المنزلیة  فلسطین
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    123.0  103.6  99.2  130.3  131.7  127.1  130.2          المیاه الزراعیة

  الضفة الغربیة
    85.0  86.5  96.6  85.5  80.0  80.0  80.0          المیاه المنزلیة

    42.0  30.6  25.2  44.8  51.7  53.6  52.7          المیاه الزراعیة

  غزة
    96.4  86.0  82.0  78.0  73.0  71.0  68.0  65.0  61.0  57.0  55.0  المیاه المنزلیة

    81.0  73.0  74.0  85.5  80.0  73.5  77.5  79.5        المیاه الزراعیة

  غزة
    54.0  50.0  48.0  45.0  44.0  43.0  42.0  40.0  39.0  38.0  36.0  استهالك المیاه

    %44  %42  %41  %42  %40  %39  %38  %38  %36  %33  %35  المیاه غیر المسجلة
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  تكالیف الوحدة الخاصة باالستثمارات  -9الملحق 

  اإلنتاج

م، بما في ذلك األعمال، والتبطین، والمسح،  500تكالیف الوحدة لبناء بئر بعمق     دوالر أمریكي 800000  اآلبار العمیقة
  والتحكم .. )

متر  380متر مكعب/ساعة،  250تكالیف الوحدة لتورید وتركیب مضخة سعة   دوالر/بئر  دوالر أمریكي 270000
HMT 

تكالیف الوحدة لمحطة تحلیة میاه البحر، بسعة تبلغ ملیون متر مكعب/سنة، بما   دوالر/ملیون متر مكعب/سنة  أمریكيدوالر  6000000  محطات التحلیة

  في ذلك األعمال، والتصمیم، والتحكم ..

الطابق  متر مكعب، في 1000، سعة تكالیف الوحدة لخزان من أرضیة أسمنتیة  دوالر/متر مكعب  دوالر أمریكي 170  صهاریج التخزین  التخزین

  األرضي بما في ذلك األعمال والتصمیم

  التوزیع

  التوصیالت

  مم) 15تكلفة الوحدة للتوصیلة المنزلیة (  دوالر/توصیلة  دوالر أمریكي 150

تكلفة الوحدة لتوسعة األنبوب بالحجم الصغیر لمنزل العمیل (البولي إثیلین عالي   دوالر/مل  دوالر أمریكي 15

  مم) 20الكثافة، قطر 

  الشبكة
  مم) 100قطر  16، بي إن كلوراید فینیل بوليتكلفة الوحدة لتوسعة الشبكة (  دوالر/مل  دوالر أمریكي 40

  مم) 200قطر   10، بي إن كلوراید فینیل بوليتكلفة الوحدة لتوسعة الشبكة (  دوالر/مل  دوالر أمریكي 100

  المجاري

  الوحدة للتوصیلة الفردیةتكلفة   دوالر/توصیلة  دوالر أمریكي 1200  التوصیل

  تكلفة التوحید لتوسعة الشبكة  دوالر/مل  دوالر أمریكي 130  الشبكة

  تكلفة الوحدة لمضخة الرفع  دوالر/وحدة  دوالر أمریكي 5000  مضخة الرفع

  مكعب/یومللسعة اإلضافیة البالغة متر  تكلفة الوحدة  دوالر/متر مكعب/یوم  دوالر أمریكي 1300  محطة معالجة میاه الصرف الصحي
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  االحتیاجات االستثماریة  -10الملحق 

    االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر  إمداد المیاه في الضفة الغربیة

2017  2022  2027  2032    

اإلنتاج
  

اآلبار العمیقة
  

    211  142  86  44  السعة اإلنتاجیة (ملیون متر مكعب/سنة)

 500000على أساس   421  284  172  88  عدد آبار اإلنتاج
  متر/مكعب/سنة للبئر

بئر عمیقة في عام  63ابتداءً بـ   137  112  84  0  اآلبار اإلضافیة التي سیتم إنشاؤھا
2012  

 7على أساس فترة صالحیة لمدة   300  202  122  62  تركیب المضخات واستبدالھا
  سنوات

ت
محطا

التحلیة 
 الفشخھعیون سیتم تشغیل مشاریع   40.0  32.0  22.0  0.0  السعة اإلنتاجیة (ملیون متر مكعب/سنة)  

  2020في عام 
    8.0  10.0  22.0  0.0  السعة اإلنتاجیة اإلضافیة

التخزین
صھاریج   

التخزین
تخزینیة على ساعات  8لمدة   437000  248000  113000  29000  السعة الالزمة (ملیون متر مكعب/سنة)  

  المستوى الوطني
  2012في عام  23000بدءً من   189000  135000  84000  6000  السعة التخزینیة اإلضافیة

التوزیع
  

ت
صیال

التو
  

    1309000  1005000  754000  514000  عدد التوصیالت

    304000  251000  24000  144000  التوصیالت اإلضافیة

  مل 8على أساس توصیلة/  3040000  2510000  2400000  1152000  توصیالت العمالء (مل)

الشبكة
  مل 4على أساس توصیلة/  1216000  1004000  960000  576000  مل 100توسعة الشبكة الرئیسیة، قطر   

  مل 2على أساس توصیلة/  608000  502000  480000  288000  مل 200توسعة الشبكة الرئیسیة، قطر 
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  االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر  إمداد المیاه في الضفة الغربیة

  2032  2027  2022  2017  تكالیف الوحدة (دوالر أمریكي)  

اإلنتاج
  

اآلبار العمیقة
  

            

            

  دوالر 109600000  دوالر 89600000  دوالر 67200000  دوالر 0  دوالر/بئر  دوالر 800000

  دوالر 81000000  دوالر 54540000  دوالر 32940000  دوالر 16740000  دوالر/مضخة  دوالر 270000

ت 
محطا

التحلیة
              

  دوالر 48000000  دوالر 60000000  دوالر 132000000  دوالر 0  دوالر/متر مكعب/سنة  دوالر 6000000

التخزی
  ن

صھار
یج 

التخزین
              

  دوالر 32130000  دوالر 22950000  دوالر 14280000  دوالر 1020000  دوالر/متر مكعب  دوالر 170

التوزیع
  

ت
صیال

التو
              

  دوالر 45600000  دوالر 37650000  دوالر 36000000  دوالر 21600000  دوالر/توصیلة  دوالر 150

  دوالر 45600000  دوالر 37650000  دوالر 36000000  دوالر 17280000  دوالر/مل  دوالر 15

الشبكة
  دوالر 48640000  دوالر 40160000  دوالر 38400000  دوالر 23040000  دوالر/مل  دوالر 40  

  دوالر 60800000  دوالر 50200000  دوالر 48000000  دوالر 28800000  دوالر/مل  100

  471  393  405  108  1377  المجموع (بالدوالر)

  1744  1453  1498  401  5096  المجموع (بالشیكل)
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    االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر    إمداد المیاه في قطاع غزة  

2017  2022  2027  2032    

اإلنتاج
  

اآلبار العمیقة
  

    33  37  51  50  السعة اإلنتاجیة (ملیون متر مكعب/سنة)

 500000على أساس   65  74  102  99  عدد آبار اإلنتاج
  متر/مكعب/سنة للبئر

بئر عمیقة في عام  63ابتداءً بـ   0  0  3  0  اآلبار اإلضافیة التي سیتم إنشاؤھا
2012  

على أساس فترة صالحیة لمدة   46  52  72  70  تركیب المضخات واستبدالھا
  سنوات 7

ت 
محطا

التحلیة
عیون سیتم تشغیل مشاریع   129.0  100.0  70.0  55.5  السعة اإلنتاجیة (ملیون متر مكعب/سنة)  

  2020في عام  فشكة
    29.0  30.0  15.0  51.0  السعة اإلنتاجیة اإلضافیة

التخزین
صھاریج   

التخزین
ساعات تخزینیة على  8لمدة   200000  126000  27000  26000  السعة الالزمة (ملیون متر مكعب/سنة)  

  المستوى الوطني
في عام  23000بدءً من   74000  54000  46000  23000  السعة التخزینیة اإلضافیة

2012  

التوزیع
  

ت
صیال

التو
  

    600000  465000  371000  295000  عدد التوصیالت

    135000  94000  76000  65000  التوصیالت اإلضافیة

  مل 8على أساس توصیلة/  1350000  940000  760000  2017  توصیالت العمالء (مل)

الشبكة
  مل 4على أساس توصیلة/  540000  376000  304000  260000  مل 100توسعة الشبكة الرئیسیة، قطر   

  مل 2على أساس توصیلة/  270000  188000  152000  130000  مل 200 توسعة الشبكة الرئیسیة، قطر
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  االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر  إمداد المیاه في قطاع غزة

  2032  2027  2022  2017  تكالیف الوحدة (دوالر أمریكي)  

اإلنتاج
  

اآلبار العمیقة
  

            

            

  دوالر 0  دوالر 0  دوالر 2400000  دوالر 0  دوالر/بئر  دوالر 800000

  دوالر 12420000  دوالر 14040000  دوالر 19440000  دوالر 18900000  دوالر/مضخة  دوالر 270000

ت 
محطا

التحلیة
              

  دوالر 174000000  دوالر 180000000  دوالر 90000000  دوالر 306000000  دوالر/متر مكعب/سنة  دوالر 6000000

التخزین
صھاریج   

التخزین
              

  دوالر 1258000  دوالر 9180000  دوالر 7820000  دوالر 910000  دوالر/متر مكعب  دوالر 170

التوزیع
  

ت
صیال

التو
  

            

  دوالر 20250000  دوالر 14100000  دوالر 11400000  دوالر 9750000  دوالر/توصیلة  دوالر 150

  دوالر 20250000  دوالر 14100000  دوالر 11400000  دوالر 30255  دوالر/مل  دوالر 15

الشبكة
  دوالر 21600000  دوالر 15040000  دوالر 12160000  دوالر 10400000  دوالر/مل  دوالر 40  

            

  261  246  155  349  1011  المجموع (بالدوالر)

  66  912  572  1291  3741  المجموع (بالشیكل)
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    االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر  الصرف الصحي في الضفة الغربیة

2017  2022  2027  2032    

صحي (على مستوى 
ف ال

صر
ال

ض)
قطعة األر

  

ت 
صیل شبكا

التو
صحي

ف ال
صر

ال
    4911004  3656392  2513576  1458772  ین بشبكة الصرف الصحيخدومالسكان الم  

من  10توصیلة واحدة لكل   491100  365639  251358  145877  عدد التوصیالت
  السكان

متر  500000على أساس   403600  278139  163858  58377  التوصیالت اإلضافیة التي یجب تركیبھا
  مكعب/سنة للبئر

ت 
خزانا

ف 
صر

ال
صحي

ال
  استثمار خاص  1637001  2056721  2229020  2014495  بشبكة الصرف الصحي مخدومینالسكان غیر ال  

  استثمار خاص  163700  205672  222902  201450  مرافق الصرف الصحي في الموقع

ف 
صر

ال
صحي

ال
شبكة   
ف 

صر
ال

صحي
ال

متر لكل  10على أساس   4036044  2781392  1638576  583772  الطول اإلضافي للشبكة (مل)  
  توصیلة

على أساس مضخة واحدة   2018  1391  819  292  مضخة الرفع اإلضافیة
  كم  2لكل 

المعالجة
ت   

محطا
معالجة 
میاه 

ف 
صر

ال

    424620  267230  144840  45750  المعالجة (متر مكعب/یوم)سعة 

    157390  122390  99090  40000  سعة المعالجة اإلضافیة (متر مكعب/یوم)

  

  االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر  الصرف الصحي في الضفة الغربیة

  2032  2027  2022  2017  تكالیف الوحدة (دوالر أمریكي)  

صحي
ف ال

صر
ال

(على مستوى  
ض)

قطعة األر
ت   

صیل شبكا
التو

صحي
ف ال

صر
ال

              

            

 333767099  دوالر 196629137  دوالر 70052676  دوالر/توصیلة  دوالر 1200
  دوالر

  دوالر 484320519
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ت 
خزانا

ف 
صر

ال
صحي

ال
              

            

ف 
صر

ال
صحي

ال
شبكة   
ف 

صر
ال

صحي
ال

 361581024  دوالر 213014898  دوالر 75890399  دوالر/متر  دوالر 130  
  دوالر

  دوالر 524680562

  دوالر 10090011  دوالر 6953481  دوالر 4096440  دوالر 1459431  دوالر/وحدة  دوالر 5000

المعالجة
ت   

محطا
معالجة 
میاه 

ف 
صر

ال

            

 159107000  دوالر 128817000  دوالر 52000000  دوالر/متر مكعب/یوم  دوالر 1300
  دوالر

  دوالر 204607000

  1224  861  543  199  2827  المجموع (بالدوالر)

  4528  3187  2007  738  10460  المجموع (بالشیكل)
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    االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر  في قطاع غزةالصرف الصحي 

2017  2022  2027  2032    

صحي (على مستوى 
ف ال

صر
ال

ض)
قطعة األر

  

ت 
صیل شبكا

التو
ف 

صر
ال

صحي
ال

    2852392  2361157  1953326  1550864  بشبكة الصرف الصحي خدومین السكان الم  

من  10توصیلة واحدة لكل   285239  236116  195333  155086  عدد التوصیالت
  السكان

متر  500000على أساس   197739  148616  107833  36697  التوصیالت اإلضافیة التي یجب تركیبھا
  مكعب/سنة للبئر

ت 
خزانا

ف 
صر

ال
صحي

ال
  استثمار خاص  150126  284397  385987  443816  بشبكة الصرف الصحي مخدومین السكان غیر ال  

  استثمار خاص  15013  28440  38599  44382  مرافق الصرف الصحي في الموقع

ف 
صر

ال
صحي

ال
شبكة   
ف 

صر
ال

صحي
ال

متر لكل  10أساس  على  1977392  1486157  1078326  366973  الطول اإلضافي للشبكة (مل)  
  توصیلة

على أساس مضخة واحدة   989  743  539  183  مضخة الرفع اإلضافیة
  كم  2لكل 

المعالجة
ت   

محطا
معالجة 
میاه 

ف 
صر

ال

    316000  264000  212000  172000  سعة المعالجة (متر مكعب/یوم)

    52000  52000  40000  68000  سعة المعالجة اإلضافیة (متر مكعب/یوم)

  

  االستراتیجیة على المدى الطویل  المدى القصیر  الصرف الصحي في قطاع غزة

  2032  2027  2022  2017  تكالیف الوحدة (دوالر أمریكي)  

صحي (على مستوى 
ف ال

صر
ال

ض)
قطعة األر

  

ت 
صیل شبكا

التو
صحي

ف ال
صر

ال
              

            

 178338838  دوالر 129399175  دوالر 44036768  دوالر/توصیلة  دوالر 1200
  دوالر

  دوالر 237287015

ت 
خزانا

ف 
صر

ال
صحي

ال
              

            

 193200408  دوالر 140182440  دوالر 47706498  دوالر/متر  دوالر 130
  دوالر

  دوالر 257060933
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  دوالر 4943479  دوالر 3715392  دوالر 2695816  دوالر 917433  دوالر/وحدة  دوالر 5000صالبكة شرصال

المعالجة
ت   

محطا
معالجة 
میاه 

ف 
صر

ال

            

 67600000  دوالر 52000000  دوالر 88400000  دوالر/متر مكعب/یوم  دوالر 1300
  دوالر

  دوالر 67600000

  567  443  32  181  1515  المجموع (بالدوالر)

  2097  1639  1200  670  5606  المجموع (بالشیكل)

 

  


