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السياسة واالستراتيجية الوطنية للمياه
تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم إطار عمل دولـة فلسـطين فـي قطـاع الميـاه والـذي يهـدف إلـى تحقيـق اإلدارة المسـتدامة لمصـادر
المياه في دولة فلسطين المحتلة.

وتُعد اإلدارة المستدامة لمصادر المياه أمـ ار حيويـا لضـمان تحقيـق االزدهـار للفلسـطينيين علـى المـدى الطويـل؛ فالمـاء ضـروري
للحياة البشـرية وكـل أشـكال الحيـاة األخـرىو وهـو عنصـر بـال األهميـة لتطـوير الز ارعـة والصـناعةو إذ يعتمـد كـل قطـاع منهمـا
على الوصول اآلمن والمستدام للمياه.
ورغم محدودية مصادر المياه المتاحة وأهمية المياه لضمان مستقبل صـحيو كانـت هنـاح حـاالت تـم التغاضـي فيهـا عـن قيمـة
المياه .وال تقدم اإلدارة المستدامة لمصـادر الميـاه حلـوال سـهلة كـون الدولـة تعـاني مـن نـدرة الميـاه نتيجـة لقيـام إسـرائيل بالحيلولـة
دون وصول الفلسطينيين إلى مصادر المياه الطبيعية .وعليه ينبغي تحديث التدابير القانونية واإلدارية باستمرار اعتمـادا علـى
خطة توضع استنادا إلى استراتيجية محددةو ومعبرة عن السياسة الوطنية للمياه.
وباإلضافة إلى ذلحو تشكل هذه السياسة واالسـتراتيجية جـزء مـن إطـار مسـتمد مـن تقيـيم متكامـل لمصـادر الميـاه قامـت بتنفيـذه
سلطة المياه الفلسطينية بالتشاور مع الجهات المعنية الرئيسية التـي حـددتها الحكومـةو والتـي تمثـل جهـة اإلعـداد الرئيسـية لكـال
من السياسة واالستراتيجية.
وسيتم تقاسم مسؤوليات تنفيذ التدابير المقترحة في وثيقة السياسة واالستراتيجية هذه بين مختلف الجهات المعنيةو التي تضم:


رئيس الوزراء



و ازرة المالية



و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية



و ازرة الزراعة



و ازرة الشؤون البيئية



و ازرة الحكم المحلي



و ازرة الصحة



دائرة شؤون المفاوضات



و ازرة الشؤون الخارجية



و ازرة شؤون المرأة



و ازرة التربية والتعليم العالي.



الجامعات الفلسطينية.



مقدمي خدمات المياه والجمعيات التي تمثلهم



منظمات المجتمع المدني

ويشير عنـوان هـذه الوثيقـة إلـى السياسـة واالسـتراتيجية الوطنيـة للميـاه والميـاه العادمـة التـي تـم إعـدادها مـن قبـل سـلطة الميـاه
الفلسطينيةو و بمشاركة كافة الجهات المعنية الرئيسية لقطاع المياه في دولة فلسطين .
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بيان الغرض
ـار للتخطـيط واإلدارة الالزمـة لحمايـة مصـادر الميـاه والمحافظـة عليهـا وتطويرهـا
توفر السياسة واالسـتراتيجية الوطنيـة للميـاه إط ا
علـى نحــو مســتدام و وكــذلح لتحســين إمــدادات خــدمات الميــاه والصــرف الصــحي ضــمن المعــايير ذات الصــلة فــي فلسـطين .

وتهدف هذه السياسة واالستراتيجية إلى:
أ)

تعزيز توجه دولة فلسطين فـي اإلدارة المسـتدامة لمصـادر الميـاهو مـن خـالل ضـمان تعـاون كافـة الجهـات الحكوميـة

واألهلية في السعي لتحقيق أهداف إدارة مصادر المياه المشتركة.
ب)

وضــع إطــار لتنســيق التطــوير والتنظــيم واالســتدامة الماليــة إلمــدادات خــدمات الميــاه والصــرف الصــحيو ســعيا إلــى

ضمان تضافر الجهود لالرتقاء بمستوى إدارة أنظمة المياه واعادة تجديدها وصيانتها.
كما تُعد هذه الوثيقة بمثابة قاعدة لضمان التنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية ذات الصلة بالمياه فى جميـع
المس ــتويات الوطني ــة والحكومي ــة وعل ــى مس ــتوى المحافظ ــات والهيئ ــات البلدي ــة والمحلي ــة .وعلي ــهو ينبغ ــي التعام ــل م ــع السياس ــة
واالستراتيجية الوطنية للمياه بوصفها وثيقة حية وقابلـة للتعـديل السـتيعاب التغييـرات التـي سـتعزز اإلطـار الـوطني بدرجـة أكبـر

وتعكس إدارة المياه على كافة المستويات.

المرجعية
تتماش ـى السياســة واالســتراتيجية الوطنيــة للميــاه مــع كــل مــن االســتراتيجية القطاعيــة للميــاه وميــاه الصــرف الصــحي (-1211
)1211و ومس ــودة اس ــتراتيجية إدارة مص ــادر المي ــاه للع ــام 1111و والسياس ــة الوطني ــة للمي ــاه للع ــام 1111و ود ارس ــة تخط ــيط
اســتراتيجية قطــاع الميــاه للعــام 1222و والخطــة الوطنيــة للمي ــاه للعــام 1222و وخطــة إدارة الح ــوض الجــوفي الســاحلي للفتــرة
.1221-1111

هيكلية المستندات و الوثائق
تم إعداد السياسة واالستراتيجية الوطنية للمياه على نحو منطقي من خالل أربعة أجزاء مترابطةو هي:
الجزء  -1الخلفية
الجزء  -2السياسة المائية
الجزء  -3استراتيجية المياه
الجزء  1-3األساس
الجزء  2-3الطلب على خدمات المياه ومياه الصرف الصحي
الجزء  3-3التنمية المستدامة لمصادر المياه
الجزء  4-3تحسين خدمات المياه و الصرف الصحي
الجزء  5-3تنفيذ االستراتيجية والمراقبة والتقييم
الجزء  4المالحق
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السياسة المائية
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مبادئ السياسة المائية
التطوير المستدام لمصادر المياه


المياه العذبة مورد محدود ومهددو وهو أساسي لصون الحياة والتنمية و البيئة.



يعتبر الماء جزءا من أنظمة بيئية أكبر .وادراكا ألهمية و نقص المياه العذبةو فإنه يجب التعامل معها كعنصر
أساسي لصون جميع أشكال الحياة.



يجب أن تستند إمدادات المياه إلى التنمية المستدامة لجميع مصادر المياه (التقليدية وغير التقليدية سواء كانت
مشتركة أو ذاتية).



يجب أن يستند تطوير مصادر المياه على جمع البيانات وتقييم جميع مصادر المياه فضال عن تحقيق التوازن بين



الماء له قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية.



يجب تحقيق األهداف البيئية من خالل ترشيد استخدام المياه وحماية جميع مصادر المياه من التلوث.

توفر المياه واالحتياجات المائية لجميع القطاعات.

اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه


يجب إدارة مصادر المياه بطريقة متكاملةو مع األخذ في االعتبار احتياجات وآراء جميع المستخدمين الحاليين



ستضمن الدولة التخصيص العادل والمنصف والمستدام لجميع أنواع االستخدام.



يجب أن تتماشى المشاريع الزراعية والصناعيةو وغيرها من المشاريع التنموية واالستثمارية مع كمية المصادر

والمحتملين وضمان استدامة هذه المصادر على المدى الطويل.

المائية والجودة المتاحة أو التي سيتم تطويرها.

حقوق المياه


سيواصل الفلسطينيون اهتماماتهم المرتبطة بالحصول على حقوقهم المائيةو التي تشمل حق الوصول العادلو وحق

السيطرة وحق استخدام مصادر المياه المشتركة مع دول أخرىو وفقا للقانون الدولي.

الحصول على خدمات المياه و الصرف الصحي


تحظى المياه بقيمة فريدة لبقاء اإلنسان و صحته .ولكل مواطن الحق في الحصول على ما يكفي من المياه بأسعار
معقولة وبالجودة المطلوبة ألغراض استخدامها.



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



ستؤخذ احتياجات واهتمامات جميع الفئات المجتمعية (المهمشينو والفقراءو والمقيدة تحركاتهمو والمرأة وغير ذلح)



سيتم تطبيق المفهوم المتكامل للمياه على إدارة تزويد خدمات المياه والصرف الصحي.

في االعتبار.

14

االستدامة المالية لمرافق المياه
نظ ار لما تحظى به المياه من قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية لجميع االستخدامات المتنافسة عليهاو فإن خدمات



المياه و الصرف الصحي هي خدمات غير مجانية.

الحوكمة واإلدارة


تعتبر كافة مصادر المياه ملكية عامة.



ينبغي أن يستند تطوير مصادر المياه وادارتها على منهج تشاركيو يشمل جميع الجهات المعنية (كالمستخدمين
والمخططين وواضعي السياسات) وعلى كافة المستويات.
ينبغي الفصل المؤسسي بين مسؤوليات حوكمة مصادر المياه بوصفها وظيفة تنظيميةو وادارة خدمات المياه



بوصفها وظيفة تشغيلية.

اإلدارة المستدامة للصرف الصحي


على كل من تسبب بتلويث المياه التوقف عن هذا التلويث و دفع قيمة األضرار والتعويضات عن األضرار التي



يتطلب التصريف اآلمن لمياه الصرف الصحي معالجة هذه المياه إلزالة األخطار البيولوجية والكيميائية والمادية.



تُعد مياه الصرف التي تمت معالجتها مصد ار للمياهو وتُضاف إلى الموازنة المائية .و ُيعد ذلح مجديا في ظل
المناخ شبه الجافو ومصادر المياه العذبة المحدودة والطلب المتزايد على مياه الشرب والتكاليف الحدية لتطوير هذا

تسبب فيها.

المصدر.

عرض السياسات
التنمية المستدامة لمصادر المياه
تنص السياسة الوطنية الفلسطينية للمياه على:
-1

اعتماد مبدأ االستخراج المستدام من المياه للمصادر المائية ما لم ترتأي الحكومة تحديدا غير ذلح و في حالة

-2

حماية المياه الجوفية من خطر التلوث بما في ذلح التلوث الغير معروف مصدره الناتج عن المبيدات واألسمدة

عدم وجود مصدر بديل للوفاء باالحتياجات األساسية.

باإلضافة إلى تحسين نوعية المياه في األجسام المائية التي تدهورت نوعية المياه فيها بفعل نشاطات من فعل
الناس.
-3

التعهد بالرقابة المستمرة على نوعية مصادر المياهو وتحديد مصادر التلوث والمسؤولين عن التلوثو وتفعيل
مبدأ الملوث يدفع.

-4

تطوير كميات مياه إضافية من مصادر المياه غير التقليدية بما ال يخل بالحقوق المائية الفلسطينية.

-5

العمل على تحسين معدالت التغذية الواصلة لطبقات المياه الجوفية من مياه األمطار.
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-6

وضع استراتيجيات مرنة للتعامل مع تأثير التغير المناخي على المصادر المائية للحد من االنبعاث الكربوني
وذلح من خالل االستخدام األكثر كفاءة للمياه .

-7

دعم عملية جمع كافة البيانات والمعلومات الهيدرولوجية وتخزينها في قاعدة بيانات مركزية واتاحة هذه
المعلومات للجمهور من أجل (أ) ضمان كفاءة إدارة كافة المصادر المائية
التخطيط األمثل لعمليات الري التي تنفذها و ازرة الزراعة

في فلسطينو و(ب) ضمان

والجهات األخرى ذات العالقةو و(ج) توثيق

االستثمارات ذات األولوية في هذا القطاع.
-8

تشجيع المشاركة المجتمعية في المراحل المختلفة من مشاريع تنمية المصادر المائيةو ويشمل ذلح حمالت
التوعية العامة والتدريبو لخلق بيئة مالئمة لإلدارة الفاعلة وضمان تثقيف الجمهور حول أدواره ومسؤولياته
في سياق اإلدارة الفعالة للمصادر المائية.

-9

االعتراف بجمعيات مستخدمي المياه (بما في ذلح جمعيات المزارعين) بوصفها كيانات رسمية يحق لها
التفاوض بشأن إدارة حقوق المياه الوطنية المشتركة نيابة عن أعضائها.

 -13رفع مستوى الوعي العام حول قضايا المياه ومياه الصرف الصحي وزيادة المشاركة المجتمعية في إدارة قطاع
المياهو واالرتقاء بمستوى فهم الناس لحقوقهم وأدوارهم.

اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه و تخصيص استخدامات المياه
تنص السياسة الوطنية الفلسطينية للمياه على:
-11

تعريف كافة مصادر المياه المتاحة في فلسطينو بأنها ملكية عامة للشعب الفلسطيني .وال يستطيع أي فرد أو
مؤسسة المطالبة بملكية أيا من مصادر المياه  .وتتولى السلطة المختصة تنظيم حق استخدام هذه المصادر.

-12

تحديد أولويات تخصيص مصادر المياه المتاحة لالستخدامات المختلفة (مثل االستخدام المنزليو الزراعيو
البيئيو الصناعي والسياحي) وضمان إعطاء األولوية المطلقة لالستخدام لألغراض المنزلية والسكنية.

-13

تحديد حصص من المياه لكافة المستخدمين للحصول على المنافع االقتصادية (الزراعيةو والصناعيةو
والسياحيةو وغير ذلح ) على أساس المنافع االقتصادية لفلسطين (من حيث اإليراداتو وخلق فرص العملو و

تحقيق األمن الغذائي) وبما يتماشى و خطط التنمية الوطنية.
-14

اعتماد مؤسسة وطنية لتخصيص و مراجعة حقوق استخدام المياه على المستوى الوطني (تحديد مبادئ
التخصيص وكميات المياه المخصصة لكل نشاط).

-15

ضمان التخصيص والتوزيع العادل والمنصف إلمدادات المياه المحدودة ضمن كل نوع من المستخدمينو وكذلح

ضمان التوزيع العادل بين المناطق؛ هذا باإلضافة إلى تنظيم عمليات النقل عند الضرورةو من حوض إلى آخر

ومن منطقة إلى أخرى تحت مسؤولية وبإشراف مرفق تزويد المياه بالجملة.
-16

تخصيص حقوق الستخراج المياه وذلح من خالل سلطة وطنية مختصة؛ وبحيث تكون هذه الحقوق محددة في
الكمية والوقت والنوعية المحددة لالستخدام .وعليهو يجب أن تتم كافة عمليات حفر اآلبار و االستخراج والتزويد
بتصاريح أو بتراخيص.

-17

تسوية أية نزاعات قد تنشأ عن تخصيص حقوق المياه عن طريق التحكيمو أو أمام المحاكم إذا لزم األمر.
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-18

ضرر بيئيا ال
ا
باستثناء أن التنمية االقتصادية قد تتضمنو حتى دون قصدو االستخدام غير المستدام للمياه أو
يمكن إصالحهو فال شح أن مراعاة المصادر والبيئة يمثالن الركائز األساسية للحلول االقتصادية.

-19

ضمان تعديل مستويات استهالح المياه في القطاع الزراعي لضمان التكلفة الفعالة (اختيار األصنافو واستخدام
المياه ذات الجودة المتدنيةو وزيادة استخدام تكنولوجيا الري المحسنة).

-23

األخذ في االعتبارو عملية الفصل بين منظومة الصرف الصحي ومنظومة تصريف مياه األمطارو كلما كان
ذلح ممكنا وعلى أساس التكلفة الفعالة.

قضايا المياه العابرة للحدود
تنص السياسة الوطنية الفلسطينية للمياه على:
-21

ضمان حقوق مياه كاملة للفلسطينيين في مصادر المياه المشتركة.

-22

التعاون مع الشركاء اإلقليميين لتعزيز االستغالل األمثل لمصادر المياه المشتركةو ولتحديد وتطوير اإلمدادات
الجديدة واإلضافيةو والى جمع وتقاسم المعلومات والبيانات ذات الصلة.

-23

حيثما يكون ذلح مالئماو القيام بتعزيز التوزيع المنصف والعادل إلمدادات المياه المتوفرة بالجملة والمتاحة في
فلسطين

ويستثنى من ذلح –بشكل مؤقت -فترات الجفاف والكوارثو

حيث يتطلب األمر إعادة توزيع

مخصصات المياه المتفق عليها من األحواض الجوفية المشتركة وكذلح عن طريق التصدير عابر للحدود
إلمدادات المياه من المناطق التي تتميز بوفرة مائية إلى المناطق األقل وفرة بالمياه.
-24

حيثما يكون ذلح مالئماو تعزيز التصدير العابر للحدود لمياه الصرف الصحي المعالجة من فلسطين مقابل
استيراد مياه عذبة عابرة للحدود فوق الكميات المخصصة المتفق عليها للمصادر المشتركة.

الحصول على خدمات المياه و الصرف الصحي
تنص السياسة الوطنية الفلسطينية للمياه على:
-25

مواصلة السعي كي يحصل كل مواطن على حقه من مياه الشرب الكافية ذات التكلفة المعقولة (متى كان
متاحا) وبالجودة المطلوبة لالستخدام.

-26

التركيز بشكل خاص على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمناطق المهمشة (التي تعاني من
سوء الخدمة)و بما في ذلح المناطق الريفية والقرى النائية ومخيمات الالجئين.

االستدامة المالية لمرافق المياه والصرف الصحي
تنص السياسة الوطنية الفلسطينية للمياه على:
-27

ضمان االستدامة المالية لعمليات استخراج ونقل وتوزيع المياهو باإلضافة إلى جمع مياه الصرف الصحي
ومعالجتهاو بما يمكن مزودي خدمات المياه والصرف الصحي من تحقيق موثوقيتهم المالية من حيث االسترداد
الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة واالستبدال واالستثمار الرأسمالي.
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-28

تحديد وتطبيق أنظمة واضحة للمرافق لتحصيل اإليرادات (بما في ذلح ديون المشتركين)و إذ يعد تحصيل هذه
الديون أم ار أساسيا لضمان الجدوى المالية/االستدامة لمرافق المياه والصرف الصحي.

-29

تحديد وتطبيق أنظمة للتعامل مع الوصالت غير القانونية في أنظمة المياه و شبكات الصرف الصحي.

-33

ضمان أن يعكس التمويل المقترح للخدمات ومتطلباته األهداف المالية المعتمدة ومالمح التكلفة لكل من مزودي
الخدماتو وحيثما ال تحقق التعرفة االسترداد الكامل للتكاليف حتى المدى المتوسطو يجب أن يتم التحديد
الواضح لجميع مصادر التمويل الالزم لسد هذه الفجوة .

-31

تحديد رسوم المياه والصرف الصحيو ورسوم الوصالتو وضرائب شبكات الصرف الصحيو ورسوم المعالجة
لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة على األقل وجزء من تكلفة رأس المال .ويبقى الهدف استرداد التكاليف
بالكامل على المدى المتوسط.

-32

تطبيق رسوم مختلفة لمختلف المناطق الجغرافية باالستناد إلى االستخدام والى الجودة.

-33

تقييم قدرة المواطنين على دفع تكاليف خدمات المياه والصرف الصحي وضمان أن هذا التقييم يشكل جزءا من

-34

وضع وتنفيذ نظم تعرفة عادلة وتصاعدية بهدف تسهيل حصول الفئات الفقيرة والضعيفة على الخدمة وضمان

مراجعات التعرفة وأن يتضمن القضايا المتصلة بالشرائح الفقيرة والمحرومة من المجتمع.
قدرة المرافق العامة على استرداد التكاليف.

الحوكمة واإلدارة
تنص السياسة الوطنية للمياه لفلسطين على:
-35

تنظيم قضايا مصادر المياهو وتزويد المياهو وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وتصريفهاو والفصل بين

-36

تكليف المؤسسات العامة الخاضعة للتنظيم بتقديم خدمات تزويد مياه الشرب والمياه المنزلية وخدمات جمع مياه

الوظائف السياساتية والتنظيمية وبين تلح الخاصة بتقديم الخدمة.
الصرف الصحي و معالجتها.

-37

تشجيع إعادة هيكلة قطاع المياه ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة تزويد المياه

-38

تشجيع مشاركة جمعيات مستخدمي المياه لضمان اإلدارة المثلى لمصادر المياه المشتركة (بما في ذلح اآلبار

ومياه الصرف الصحيو بهدف تحسين كفاءة وأداء قطاع المياه ونقل الخبرات التقنية.
والينابيع ومياه الصرف الصحي المعالجة) المستخدمة لألغراض االقتصادية (الري).
-39

ضمان المشاركة المناسبة لجميع الجهات المعنية (من منظور النوع االجتماعي) في برامج ومشاريع المياه

-43

دعم االستخدام األمثل لمصادر المياهو بما في ذلح تخصيص األموال العامةو لتشجيع األداء الفعال.

-41

تشجيع مزودي خدمات المياه على الحد من كمية المياه غير المحاسب عليها من أجل زيادة توفير المصادر

والصرف الصحيو لدعم االستدامة في إدارة المصادر المائية.

المائية الشحيحة للمشتركين ولتحسين الكفاءة التشغيلية للمزودين بغية تلبية األهداف الوطنية تدريجيا.
-42

تطوير استراتيجيات إلدارة الطلب على المياهو بما في ذلح آليات التسعيرة المناسبة ورفع الوعي العام.
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-43

االشتراط بأن تقوم الجهات المسؤولة عن قطاع المياه بوضع خطط سليمة ماليا وتقنيا لتحقيق األهداف الوطنية
االستراتيجية على المدى الطويل ومتطلبات التخطيط الرئيسية للبنية األساسية اإلقليمية (في فلسطين)و فضال
عن متطلبات االستثمار في قطاع المياه على المدى القصير.

حماية البيئة من التلوث بمياه الصرف الصحي
تنص السياسة الوطنية الفلسطينية للمياه على:
-44

السعي لضمان حق كل مواطن في الحصول على الخدمات الصحية المناسبة (نظام الصرف الصحي الجماعي
(الشبكة) أو الصرف الصحي المفرد( في الموقع) وجمع مياه الصرف الصحي والتخلص منها بأسلوب صحي.

-45

تعزيز تحسين مرافق الصرف الصحي المفرد في الموقع.

-46

عالج المخاطر الصحية المرتبطة بإنتاج مياه الصرف الصحي و منع التلوث البيئي الناتج عن هذه المياه.

-47

حظر توصيل مصارف مياه األسطح ومياه األمطار بأنظمة الصرف الصحي العامة ,و يجب جمع مياه المطر
على نحو مستقل وهو ما يمثل عملية "الحصاد المائي ".

-48

معالجة جميع مياه الصرف الصحي الناتجة بجودة مناسبة إلعادة استخدامها على نحو آمن وفعالو وفقا

-49

إعطاء األولوية إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة .وخلط مياه الصرف الصحي

للمعايير الوطنيةو ودعم التوزيع واعادة االستخدام المنتج لمياه الصرف الصحي المعالجة.

المعالجة بالمياه العذبة لرفع مستوى جودة المياه قدر اإلمكان .كما يجب اختيار المحاصيل التي ستروى بمياه
الصرف الصحي المعالجة أو مزيج مياه الصرف الصحي والمياه العذبة بحيث تناسب مياه الري نوعية التربة
وتركيبتها الكيميائية والمحاصيل المزروعة وكمياتهاو والجدوى االقتصادية لعمليات إعادة االستخدام.
-53

يجب تحديد االحتياجات الغذائية للمحاصيل مع األخذ بعين االعتبار جودة مياه الصرف الصحي المتوفرة و
وتجنب اإلفراط في استخدام المواد المغذية (األسمدة) .ويجب تشجيع المزارعين على تحديد معدل استخدام المياه
الالزمة للمحاصيل المختلفةو مع األخذ بعين االعتبار قيمة المغذيات في المياه المعالجة وغيرها من المعايير.

-51

يجب أن تقوم سلطات الري بمراقبة تراكم المعادن الثقيلة والملوحة وادارتها وتخفيفها .كما يجب الدعوة لترشيح

-52

يجب أن تقوم سلطات الري بتشجيع المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديثة والفعالة مع ضمان حماية

وتصفية التربة من قبل سلطات الري.

العمال في المزارع والمحاصيل من اإلصابة بالتلوث بمياه الصرف الصحي.
-53

تحسين إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من خالل إبرام اتفاقيات سليمة بين المنتجين

-54

العمل مع السلطات و المؤسسات ذات الصلة بالتوعية العامة بشأن أهمية معالجة مياه الصرف الصحي واعادة

والمستهلكين.

استخدامهاو ومخاطر اآلثار الصحية والبيئية لمياه الصرف الصحي الغير معالجة.
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معايير قطاع المياه الصرف الصحي في فلسطين
تنص السياسة الوطنية الفلسطينية للمياه على:
-55

العمل مع الجهات المعنية لتطوير وتحديث وتطبيق معايير وطنية بشأن جودة مياه الشرب استنادا إلى احدث
المعارف بالمخاطر المحتملةو واألولويات الوطنيةو واالقتصادياتو وتوفر إمدادات المياهو فضال عن الصحة

وغيرها من اآلثار البيئية المترتبة عليها.
-56

العمل مع الجهات المعنية لوضع و تطبيق معايير وطنية لتصريف مياه الصرف الصحي المنزلي والتجاري
والصناعي في المجاري العامة.

-57

العمل مع الجهات المعنية لوضع وتطبيق معايير وطنية إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في

-58

العمل مع الجهات المعنية لوضع وتطبيق معايير وطنية لتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة في مجاري

الزراعة وفي تحديد المحاصيل المناسبة لعملية إعادة استخدام المياه.

المياه الطبيعية (األودية واألنهار و البحار).
-59

مصدر محتمال
ا
العمل مع الجهات المعنية لوضع وتطبيق لوائح وطنية للصرف الصحي في الموقعو باعتباره

-63

العمل مع الجهات المعنية لتنظيم وتنميط عملية جمع الحمأة والتخلص اآلمن منها و استخدامها.

للتلوث.

استراتيجيات قطاع المياه
-61

ستكون السياسة الوطنية الفلسطينية للمياه مرجعا توجيهيا لعملية تطوير االستراتيجيات الوطنية لقطاع المياه.

-62

ستتولى سلطة المياه الفلسطينية مسؤولية إعداد هذه االستراتيجياتو بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية
األخرى.

الترتيبات المؤسسية المقترحة
الحوكمة الشاملة لقطاع إمدادات المياه ومياه الصرف الصحي
ُمنحت سلطة المياه الفلسطينية صالحياتها من خالل قانون المياه رقم  1لسنة 1111و وتم التأكيد على هذه الصالحيات في
تعديالت هذا القانون الواردة في القانون رقم  1لعام 1221و بهدف إدارة مصادر المياهو وتنفيذ السياسة المائية و واقامة
مشروعات المياه واإلشراف عليها ومراقبتهاو والبدء بالتنسيق والتعاون بين األطراف المتأثرة بإدارة المياه .وتحظى الو ازرات
والجهات التنفيذية األخرى بالقيادة في قضايا محددة:


و ازرة الزراعة :وضع سياسة وأنظمة الري وتعزيز وتنظيم الجمعيات الزراعية.



سلطة جودة البيئة :تحديد اللوائح البيئيةو بما في ذلح معايير تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة في المجاري
المائية الطبيعية وظاهرة االنبعاث الكربوني.



مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية :توحيد وتنميط المعايير لمنشآت المياهو وشبكات الصرف الصحيو
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والصرف الصحي المفرد( في الموقع).


و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية :وضع خطط التنمية الوطنية (مع أخذ توافر المصادر المائية في االعتبارو



و ازرة الحكم المحلي :إنشاء ودعم مجالس الخدمات المشتركة.

وتقييمها من قبل و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية) وذلح بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

سلطة المياه
وتُعد سلطة المياه الفلسطينية مسؤولة عن التنظيم العام لمنتجي المياه ومقدمي الخدمات وادارة مصادر المياهو
ويتضمن ذلح:


تخصيص حقوق استخراج المياه.



تنظيم حق استخدام المصادر.



تطوير مزودي الخدمات.



وضع سياسة التعرفة المائية.



تقديم الدعم لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في تحديد المواصفات و المقاييس.

مجلس تنظيم المياه
سيتم إنشاء مجلس تنظيم المياهو وسيتمثل دور المجلس في مراقبة أداء مقدمي الخدمة من النواحي الفنية واالقتصادية

والبيئية.

مصلحة مياه وطنية
ستعمل دولة فلسطين على إنشاء مصلحة مياه وطنية لتكون مسؤولة عن إنتاج مياه الشرب وشرائهاو أو نقلها بين مختلف
المناطقو بأكثر الطرق فعالية لمقدمي الخدمة.

مرافق المياه ومياه الصرف الصحي المحلية
سعيا إلى تقديم خدمة فعالة للمشتركينو ال يقوم مزود المياه بالجملة بخدمة المشتركين بنفسهو بل يقوم ببيع المياه إلى مزودي
الخدمة المحليين.
وتعزز السياسة المائية تطوير مجالس الخدمات المشتركة التي تقدم خدمات المياه ومياه الصرف الصحي إلى أكثر من
بلدية .و في نهاية المطافو تهدف السياسة إلى دعم تطوير المرافق اإلقليميةو التي تشمل منطقة االمتياز الخاصة بها
(محافظة واحدة أو أكثر).
وستحظى هذه المرافق بوضع مستقل سواء من الناحية اإلدارية أو الماليةو وسيكون عليها العمل وفقا لمبادئ استعادة التكلفة.
و على المدى البعيدو سيتم تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات معينةو وربما في إدارة الخدمات التي يمكن
أن يتعاقد عليها مرفق مياه الشرب بالجملة والمرافق اإلقليمية.

جمعيات مستخدمي المياه
تمثل جمعيات مستخدمي المياه شركاء مؤسساتيين بالغي األهمية في مجال إدارة مياه الري .و تشجع السياسة المائية على
التأسيس الرسمي لهذه الجمعيات.
21

الجزء -3

االستراتيجية المائية
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الجزء  0-3األســـاس
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 -0نظرة عامة
 0-0عدد السكــــــان
قدر الجهاز المركزي لإلحصاء
نما عدد السكان الفلسطينيين نموا سريعا على مدى األربعين عاما المنصرمةو وفي عام ّ 2338
الفلسطيني بأن ذلح النمو سيكون بمعدل /%3775سنة لفترة  2315/2313مما ينبه إلى ارتفاع في الطلب على الماء.
وقُ ِّدر عدد السكان في المدن ليصل إلى  %73من مجموع عدد سكان الدولة في عام  2313كما وتبقى هذه النسبة بتزايد مطرد مع
ارتفاع وازدياد معدالت االستخدام للمياه المنزلية بازدياد أعداد مستخدمي معدات استهالح المياه المنزلية (معدات االستحمامو الحماماتو
والغساالت).

1997

غزة

2337

2313

2315

2323

المدن

1346333

1533333

1856333

2152333

الريف

77333

86333

132333

118333

1423333

16166333

1958333

2273333

المدن

1263333

1483333

1863333

2354333

الريف

1117333

1213333

13666333

1538333

1873476

2377333

2696333

3226333

3562333

2895683

3833333

4312333

5184333

5832333

المجموع

الضفة الغربية

المجموع
المجموع

1322237

الجدول  -0توقعات عدد السكان حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حتى عام ( 2121وتشمل البلدة القديمة في القدس)

 4-0االقتصاد الوطني والناتج المحلي اإلجمالي
اتسع ونما االقتصاد الفلسطيني سريعا على مدى التسع سنوات الماضية (التي تلت فترة االنتفاضة الثانية) تقريبا كل سنة (باستثناء عام

 )2336بمعدل متوسط يبل  %578في السنة.

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين
15%

10%

5%

0%

-5%

-10%
الشكل  -1معدل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي الفلسطيني
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و ُيعتبــر معــدل النمــو هــذا أعلــى مــن معــدل النمــو الســكاني وقــد ازدادت حصــة الفــرد مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن  1333دوالر إلــى
 1633دوالر للفرد على مدى سبع سنوات.
المؤشرات االقتصادية ـ الضفة الغربية

2334

2335

2336

2337

4118

*4119

الناتج المحلي اإلجمالي (مليون دوالر

419874

455975

432273

455471

487873

524173

نصيب الفرد من الناتج المحلي

131773

138772

127574

129779

135673

141577

%876

%572-

%574

%771

%774

وقطاع غزة
أمريكي) **

اإلجمالي (دوالر أمريكي) **

معدل النمو

4101

4100

575773

*632373

153979

*163976

%978

%978

المصدر :هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

* سيتم تنقيح التقديرات األولية

** تستثني البيانات أجزاء من منطقة القدس التي ضمتها إسرائيل عام 1967

*** يستند الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد والوارد في الجدول على أسعار ثابتة .عام  2334هو سنة األساس.

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

ويمكــن االفت ـراض بشــكل معقــول أن متوســط نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي سيســتمر فــي الزيــادة بــوتيرة س ـريعة خــالل الفت ـرة

 2332-2313نتيجة مواطن القـوة االقتصـادية الرئيسـية للدولـة (السـكان المتعلمـون والشـتات الـديناميكي المحـافظ علـى الصـالت التجاريـة
والمالية مع وطنهو والتطور المحتمل في التبادالت مع الدول المجاورةو إلى غير ذلـح) .وعلـى الـرغم مـن ذلـحو كـان وال يـزال هنـاح عامـل

مهم في هذا النمو االقتصادي أال وهو المساعدة والدعم الـدوليو وهـو عامـل قـد يغيـر مـن النمـو أو يـؤدي إلـى إبطائـه مسـتقبال فـي غيـاب

التقدم السياسي.

و مع ذلحو ُيش ّكل االحتالل اإلسرائيلي والقيود المفروضة على تداول السلع واألشخاصو وكذلح على االستثمارو المعوقات الرئيسـية أمـام
مسيرة التنمية االقتصادية في فلسطين في ظل الوضع الحالي .و عليهو يجب أخـذ ذلـح بعـين االعتبـار عنـد النظـر فـي جـدوى القيـام بـأي
استثماراتو بما في ذلح االستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي.

 3-0الصحة و البيئة
على الرغم من الظروف البيئية الصعبة في فلسطين (نتيجة للكثافة السكانية المرتفعة للغاية :بلغت الكثافة السكانية في عـام  2311ق اربـة

 456نســمة /كــم ²فــي الضــفة الغربيــة و  4353نســمة/كــم ²فــي قطــاع غ ـزة)و فقــد تحســنت الظــروف الصــحية كثي ـ ار خــالل العقــود القليلــة

الماضيةو نتيجة لتحسين مستوى التعليم وتحسين نظام الرعاية الصحية .1و نتيجة لهذه البيئة الصحية اآلخذة في التحسـنو ارتفـع متوسـط

العمر المتوقعو وانخفض معدل وفيات الرضعو وأصبحت معظم المؤشرات الصحية من بين األفضل في المنطقة.

1

علــى مــدى العقــدين الماضــيينو انخفــض معــدالت وفيــات الرضــع واألطفــال دون ســن الخامســة بشــكل مطــرد (وهــو أقــل بكثيــر فــي الوقــت الحــالي مــن
المتوسط اإلقليمي)و في حين ازداد متوسط العمـر المتوقـع بشـكل ملحـوظ ( 1سـنوات أطـول فـي المتوسـط مـن الشـخص القياسـي فـي المنطقـة) .وبلـ
إجمالي اإلنفاق على الرعاية الصحية حـوالي  ٪11مـن النـاتج المحلـي اإلجمـاليو وهـو واحـد مـن بـين أعلـى المعـدالت فـي المنطقـة( .البنـح الـدولي.
نظرة عامة على اإلنفاق العام في الضفة الغربية وقطاع غزة .المجلد  :1من األزمة إلى استقالل مالي أكبرو فبراير .)1221
25

معدل وفيات الرضع
(لكل )0111

معدل وفيات األطفال دون
سن الخامسة

معدل وفيات األمهات

(لكل )0111

(لكل )011111

متوسط العمر المتوقع عند
الوالدة (للنساء)

المغرب

3678

33

113

75

الجزائر

2777

33

123

72

مصر

2772

21

82

73

سوريا

2578

15

46

76

تركيا

23737

15

23

77

تونس

2275

16

63

77

لبنان

2178

1573

26

77

ألبانيا

1876

1472

31

75

األردن

1479

21

59

75

الضفة الغربية

1475

21

13

77

اليونان

571

5

2

83

إسرائيل

471

4

7

83

إيطاليا

3.2

2

5

82

المصدر الرئيسي للبيانات :غلوبال هيلث فاكتس
الجدول  -1المؤشرات الصحية األساسية

بلـ معـدل وفيــات الرضـع  2472وفـاة لكــل  1333والدة حيـة خـالل الفتـرة 2333-1999و وتمثلـت األسـباب الرئيســية لوفيـات الرضـع فــي

الـوالدة المبكـرةو وانخفــاض الــوزن عنــد الـوالدةو وأمـراض الجهــاز التنفســيو و التشــوهات الخلقيــة( .الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطينيو
أطفــال فلســطين  -حقــائق و أرقــامو  .)2335وقــد اســتمر هــذا المعــدل فــي التحســن علــى مــدى الســنوات العشــر الماضــيةو وهــو يبل ـ اآلن

 1475وفاة لكل  1333والدة حيةو حيث ُيعد احد أدنى القيم في منطقة البحر األبيض المتوسط.

و تتمثل أحد اإلنجازات الهامة التي حققها القطاع الصحي في فلسـطين فـي االنخفـاض الكبيـر فـي معـدل وفيـات األطفـال المتعلقـة بجـودة
خــدمات الميــاه و الصــرف الصــحي .و وفقــا للتقريــر الســنوي األخيــر الصــادر عــن و ازرة الصــحة (و ازرة الصــحةو )2311و لــم تعــد أمـراض

اإلســهال والتهــاب المعــدة واألمعــاء مــن قضــايا الصــحة العامــة فــي الضــفة الغربيــةو وخاصــة مــع عــدم وقــوع وفيــات بــين األطفــال فــي عــام

.2313

ومــع ذلــحو تعــد الظــروف الصــحية أس ـوأ فــي قطــاع غ ـزةو حيــث تســهم الكثافــة الســكانية المرتفعــة للغايــة ( 4353نســمة/كم)2و إلــى جانــب

الحصار الذي تفرضه إسرائيلو في جعل تقديم الخدمة الصحية الجيدة أم ار أكثر صعوبة.

وكشــف رصــد جــودة الميــاه فــي غـزة عــن وجــود تلــوث بــالنترات عاليــة التركيــز فــي طبقــات الميــاه الجوفيــة الســاحليةو وتعــد هــذه المســتويات

العالية من النترات ناجمة في المقـام األول عـن ترشـح ميـاه الصـرف الصـحي إلـى مصـادر الميـاهو فضـال عـن االسـتخدام المفـرط لألسـمدة
النيتروجينية.
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 2-0اإلطار المؤسسي
تأسســت ســلطة الميــاه الفلســطينية فــي عــام  1995بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم ( )2لســنة  1996بهــدف تنظــيم قطــاع الميــاه وتحســين
المصادر المائية واستدامتهاو وتخطيط وتوفير الخدمات .ويمكن االطالع على تفاصيل أدوار ومسؤوليات المؤسسات المائية الرئيسـية فـي
قطــاع الميــاه فــي قــانون الميــاه الفلســطيني رقــم ( )3لســنة  .2332و بشــكل عــامو يفتقــر قــانون الميــاه إلــى الوضــوح كمــا أنــه يهمــل تحديــد

الطبيعة الدقيقة للعالقات بـين مؤسسـات القطـاع .ويحـدد قـانون الميـاه أدوار ومسـؤوليات سـلطة الميـاه الفلسـطينية ومجلـس الميـاه الـوطنيو

غيــر أنــه أخفــق فــي تقــديم أي توجيهــات بشــأن المؤسســات األخــرى (مثــل و ازرة الز ارعــة) وتحديــد الهيكليــة العامــة للقطــاع التــي يتعــين علــى
مجلس المياه الوطني وسلطة المياه الفلسطينية العمل بموجبها .ومع ذلحو يمنح قانون المياه سلطة المياه الفلسطينية الوالية على المرافق
المسؤولة عن توفير خدمات المياه و الصرف الصحي.

وفي الوقت الحاضرو اصبح ضروريا توضيح األدوار والمسؤوليات والعالقات بين مؤسسات قطاع المياه و حيث تعيق األدوار والمهام

غيــر الواضــحة والعالقــات غيــر المحــددة بــين مؤسســات القطــاع الرئيســية (بمــا فــي ذلــح الحكومــة المركزيــة والمحليــة والمجتمــع المــدني
والجهــات الخاصــة) بشــدة مــن قــدرة ســلطة الميــاه الفلســطينية علــى قيــادة وتطــوير وتنظــيم هــذا القطــاع الــذي هــو حاليــا أقــل مــن المســتوى

المثالي المطلوب.

وال تُعــد المؤسســات واإلطــار المؤسســي التــي تــم إنشــاؤهما منــذ عــام  1995إلدارة مصــادر الميــاه واســتخدامات الميــاهو بمــا فــي ذلــح تــوفير
خدمات المياه والصرف الصحيو مناسبة للقيام بالمهام المنوطة بها بالشكل األمثلو ومن ثم فإنها ال تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.

وقد ساهم عدم وجود مهام مؤسسية واضحة إلى حالة من الحوكمة غير الفعالة وضـعف القـدرات والتنسـيق بـين كافـة المؤسسـات العاملـة
فــي قطــاع الميــاه الفلســطينيو والتــي شــكلت بــدورهاو إلــى جانــب القيــود والمعيقــات التــي يفرضــها االحــتاللو عائقــا أمــام تطــوير اإلدارة

المتكاملة للمصادر المائية وتطوير البنية التحتيةو وسياسات توفير الخدماتو واالستراتيجيات واألنظمة.

ولهذه األسباب مجتمعةو شرعت سلطة المياه الفلسطينية فـي عمليـة إصـالح قطـاع الميـاه وفـق مهـام ومسـؤوليات واضـحة لجميـع الجهـات

الفاعلة في قطـاع الميـاهو اسـتنادا إلـى قـانون الميـاه الـذي هـو بصـدد اإلقـرارو والـذي يحـدد مسـؤوليات سـلطة الميـاه الفلسـطينية فيمـا يتعلـق

بالسياســة واالســتراتيجية المائيــة وكــذلح فيمــا يتعلــق بتنظــيم المـوارد المائيــة .باإلضــافة إلــى ذلــحو تقــرر إنشــاء مجلــس لتنظــيم الميــاه بهــدف
تنظيم عمل مزودي خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي.

إن اسـتمرار االحـتالل اإلسـرائيلي وسـيطرته علــى الغالبيـة العظمـى مــن مصـادر الميــاه المشـتركة يعقـد قيــام السـلطة الفلســطينية بشـكل عــام
وسلطة المياه بشكل خاص بتنظيم هذا القطاع خاصة وان كالهما له سلطة محدودة على مصادر المياه التي تتحكم إسرائيل في معظمها

منتهكة بذلح قواعد السلوح الدولية المتعلقة بإدارة مصادر المياه العابرة للحدود.
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 -4مصادر المياه في فلسطين
 0-4مصادر المياه السطحية
تعد مصادر المياه السطحية في فلسطين نادرة للغايةو يوجد حاليا عدد محدود من مصادر المياه السطحية فـي الضـفة الغربيـةو وال يوجـد
أي منها في قطاع غزةو حيث تم تجفيف الوديان الرئيسية (وادي غزة) نتيجة استغالل إسرائيل للمياه في أعالي الحوض .ومعظم الوديان
تتدفق ألسابيع قليلة في العامو وتكون عادة على هيئة فيضانات سريعة مؤقتةو وهذا المصدر يصعب جمعه واستغاللهو إذ أنه في معظم

الوديان تحول الخصائص الجيولوجية /الجغرافية المعقدة دون إنشـاء سـدود تخـزين كبـرى (سـهول قليلـةو وطبقـة تحتيـة مـن الحجـر الجيـري

الكارستي).

ويتمثل المصدر الرئيس الدائم لمصادر المياه السطحية في الضفة الغربية في نهر األردنو حيث تستغله إسرائيل بشكل رئيسي ألغراض

الري وامدادات المياه المنزلية منذ االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية عام  .1967لهذا ال يستطيع الفلسطينيين إ استخدام أو حتى

عابر للحدودو تتقاسمه األردن وسوريا ولبنان واسرائيل وفلسطين .وتعد اإلدارة المتكاملة
ا
الوصول إلى هذا المورد .علما بأنه يعد موردا

لهذا المورد وابرام اتفاقية على نطاق حوض نهر األردن عنص ار أساسيا ألي استراتيجية على المدى الطويل.
ومع ذلحو ينبغي النظر إلى الحقائق التالية:


نهر األردنو ويتكون أساسا من جزئيين :الجزء العلوي الذي يتدفق من منابع النهر (الحاصباني وبانياس و الـدان) ويصـب فـي

ار لتـدفق الميـاه مـن بحيـرة طبريـة إلـى البحـر الميـت علـى ارتفـاع  425متـ ار
بحيرة طبريـةو فـي حـين يشـكل الجـزء السـفلي اسـتمر ا
تحـت مسـتوى سـطح البحـر .وتاريخيــاو تُق ّـدر كميـة الميـاه المتدفقــة إلـى الجـزء األدنـى مـن نهــر األردن والتـي تُصـرف فـي البحــر
الميت بحوالي  1433مليون متر مكعب سنوياو وقد انخفضـت هـذه الكميـة بشـكل كبيـر خـالل العقـود السـتة الماضـيةو وهـي ال

تزيد حاليا عن  33مليون متر مكعب سنويا (أصـدقاء األرض فـي الشـرق األوسـط  .)2313ويرجـع هـذا االنخفـاض الكبيـر فـي

تدفق المياه إلى قيام إسرائيل بتحويل أكثر من  533مليون متر مكعب عبر شبكة أنابيب الناقل القطري للمياه اإلسرائيلي الذى

يمتد جنوبا إلى صحراء النقبو باإلضافة إلى بناء العديد من السدود على المنبع .عالوة على ذلحو كان للعوامل الطبيعية مثل
التبخر أثر سلبي على تدفق نهر األردن .كما يواجه نهر األردن خطر تصريف كميـات كبيـرة مـن ميـاه الصـرف الصـحي غيـر
المعالجــة مــن المســتوطنات اإلسـرائيلية الواقعــة علــى طــول جنــوب بحيـرة طبريــا( تقريــر الوضــع المــائي فــي عــام 2311و ســلطة

المياه الفلسطينية).


أوديــة الضــفة الغربيــة :يبلـ المعــدل العــام الســنوي طويــل األمــد لتــدفق ميــاه الفيضــانات فــي األوديــة فــي الضــفة الغربيــة حـوالي

 165مليـون متــر مكعــب ســنويا .وبشـكل عــامو تُصــنف أوديــة الضـفة الغربيــة حســب اتجــاه التـدفق إلــى األوديــة الشــرقية (باتجــاه

وادي األردن والبحر الميت) واألودية الغربية (باتجاه البحر المتوسط) .وحالياو يجري استخدام حوالي مليون متـر مكعـب سـنويا

من خالل العديد من البرح الزراعية في وادي األردن باإلضافة إلى سد صغير الحجم في منطقة العوجا والفارعة.


وادي غـزة :يمتـد علــى الحـدود الشـرقية لقطــاع غـزةو حيــث تتصـيد إسـرائيل تدفقـه الطبيعـيو وقــد تسـبب هـذا اإلجـراء إلـى جفــاف

الواديو فيما عدا السنوات شديدة المطرو مما يجعل االستفادة من هذا المورد محدودا للغاية .ويبل متوسط التدفق السنوي لهـذا
الوادي حوالي  23مليون متر مكعب سنويا.

 4-4مصادر المياه الجوفية
تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه الجوفيةو حيث تأتي غالبية إمدادات المياه الفلسطينية من هذا المصدر إما عن طريـق اآلبـار أو
الينــابيع .هــذا وتعتبــر األمطــار المصــدر الرئيســي لتغذيــة الميــاه الجوفيــة المتجــددةو حيــث يقــدر المعــدل العــام للتغذيــة المتجــددة لألحـواض
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الجوفية من مياه األمطار بحوالي  814-578مليون متر مكعب سنويا في الضفة الغربيةو وحوالي  63-55مليون متر مكعب سنويا في

قطاع غزة.

وفي الضفة الغربيةو تتواجد مصادر المياه الجوفية في طبقات المياه الجوفية الجيرية والكلسية العميقة حيث تتراوح أعماق معظم اآلبـار

اإلنتاجية ما بين  833-233مت ارو كما يتراوح منسوب المياه الجوفية على عمق ما بين  133و  453متـر تحـت السـطح .هـذا وتتواجـد
طبقــات الميــاه الجوفيــة عــادة فــي ثــالث أح ـواض رئيســية (الحــوض الغربــي و والحــوض الشــرقي و والحــوض الشــمالي الشــرقي ) الحــوض

الغربي والحوض الشمالي الشرقي تنساب باتجاه إسرائيل حيث تكون احد اهم المصادر الجوفية.

و في غزةو تتواجد مصادر المياه الجوفية في طبقة المياه الجوفية الرملية الضحلةو وتمتد شماال و شـرقا إلـى إسـرائيل وجنوبـا إلـى مصـر.
و هنــاح أكثــر مــن  5333بئ ـ ار للميــاهو ُيســتخدم معظمهــا ألغ ـراض الز ارعــة بمتوســط عمــق يبل ـ  73-43مت ـ ارو بينمــا يقــع منســوب الميــاه

الجوفية على عمق  53-23مت ار تحت سطح األرض .وتعد غزة منطقة جافةو كما تتسم معدالت تغذية المياه الجوفيـة المحليـة فيهـا بأنهـا

مح ــدودة للغاي ــة ( 63-55ملي ــون مت ــر مكع ــب س ــنويا ف ــي المتوس ــط) .ويتج ــاوز اس ــتخراج المي ــاه الجوفي ــة م ــن قب ــل كاف ــة المس ــتخدمين

(اإلسرائيليين والمصريين والفلسطينيين) معدالت التغذيـة الطبيعيـة للخـزان الجـوفي السـاحلي ممـا أدى إلـى اسـتنفاذ طبقـة الميـاه الجوفيـةو
وتدهور نوعيتها نتيجة لتسرب مياه البحر األكثر ملوحة إلى الخزان الجوفي .
طبقة المياه الجوفية-حوض

منطقة داخل

متوسط هطول األمطار

حجم التغذية

(ملم)

4100/4101

4100/4101

(مليون متر مكعب)

الحوض الغربي

1767

437

311

433-318

الحوض الشمالي الشرقي

981

433

134

187-135

الحوض الشرقي

2896

281

153

197-125

إجمالي الضفة الغربية

5644

347

598

814-578

الحوض الساحلي

365

225

33

63-55

إجمالي فلسطين

6339

631

874-633

فلسطين (كم مربع)

*متوسط التغذية على
المدى الطويل

(مليون متر مكعب)

*استنادا إلى دراسات تقديرية مختلفة وكذلح تقييم سلطة المياه الفلسطينية

المصدر :سلطة المياه الفلسطينيةو 2312

الجدول  -9تقدير تغذية طبقات المياه الجوفية الرئيسية

 3-4المصادر غير التقليدية
في ظل ندرة المصـادر المائيـة (النـدرة الطبيعيـة والتقاسـم غيـر العـادل لحقـوق الميـاه بـين الفلسـطينيين واإلسـرائيليين) باإلضـافة إلـى الزيـادة

المستمرة للطلب على المياه لكافة االستخداماتو شرعت الحكومة الفلسطينية بالتركيز على تطوير المصادر المائية غير التقليدية.

تحلية مياه البحر
هناح محطة واحدة لتحلية مياه البحر تقع في المنطقة الوسطى بقطاع غزة (دير البلح) بطاقة إنتاجية تبلـ  633متـر مكعـب/يوم (3.22
مليــون متــر مكعب/ســنة) باســتخدام اثنــين مــن اآلبــار الســاحليةو وســيتم زيــادة طاقتهــا اإلنتاجيــة لح ـوالي  2633متــر مكعــب/يوم (0.953.

مليون متر مكعب/سنة) بحلول العام  .2314ويجري العمل حاليا على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في الجزء الجنوبي من قطـاع غـزة

بطاقــة إنتاجيــة ســنوية  0.22مليــون متــر مكعــب كمرحلــة أولــى وباســتخدام الميــاه مــن بئ ـرين ســاحليين ســيتم زيــادة الطاقــة إلــى  2633م3
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/اليوم بحلول عام 2314و ومن المقرر أن يتم إنشاء محطة كبيرة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تبلـ  53مليـون متـر مكعب/سـنةو كمرحلـة
أولىو بحلول العام 2317و في الجزء األوسط من قطاع غزةو وسيتم زيادة قدرتها اإلنتاجية إلى  129مليون متر مكعب/سنة بحلول العام

 .2335وســيتم خلــط الميــاه المحــالة مــع الميــاه الجوفيــة المســتخرجة وتوزيعهــا علــى المســتهلكين مــن خــالل م ارفــق التوزيــع .وبواســطة هــذه

المعالجـةو فإنـه مـن المتوقـع أن يعـود هـذا الحـوض ا إلـى حالتـه
المياه اإلضافيةو وكذلح المياه األخرىو وغيرها من مياه الصرف الصحي ُ
األصلية الثابتة .وبشكل عامو ستؤثر مياه البحر اإلضافية المحالة بشكل كبير على تعرفة استهالح المياهو وهو ما يتطلـب تحسـين كفـاءة

نظام التوزيع لتغطية تكاليف تشغيل وصيانة هذه المرافق الجديدة.

وال تعد مصادر مياه البحر متاحة للضفة الغربيـةو إال كجـزء مـن اسـتراتيجية طويلـة المـدى إلدارة المصـادر المائيـة اإلقليميـة حيـث يمكـن

نقل المياه المحالة من غزة إلى الضفة الغربية أو من خالل اتفاقية عادلة مع إسرائيل.

تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة
تُطبق مشاريع التحلية التجريبية الصغيرة للمياه قليلة الملوحةو التي أنشأها القطاع الخاصو بشكل أساسي في وادي األردن بسعة إجماليـة
تقــل عــن  375مليــون متــر مكعب/ســنةو وتســتخدم أساســا لألغ ـراض الزراعيــة .ومــن المقــرر إنشــاء ُمنشــأة كبي ـرة لتحليــة ميــاه ينــابيع البحــر
الميت قليلة الملوحة (بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي  22مليون متـر مكعب/سـنة علـى األقـل بحلـول العـام  )2322وسيسـهم هـذا المشـروع

فــي زيــادة إم ــدادات الميــاه للج ــزء الجنــوبي مــن الض ــفة الغربيــةو وس ــيتم زيــادة قدرت ــه اإلنتاجيــة فــي نهاي ــة المطــاف إل ــى  43مليــون مت ــر

مكعب/سنة في المستقبل.

ويضــم قطــاع غـزة حـوالي مائــة مــن بــائعي الميــاه الــذين يبيعــون ميــاه الشــرب المنتجــة مــن خــالل محطــات تحليــة الميــاه الجوفيــة التــي تبلـ

قــدرتها اإلنتاجيــة  43-23متــر مكعــب/يوم وتعم ــل لمــدة  6-4ســاعات  /يــومو بحيــث تبلـ ـ إجمــالي الكميــات الم ـزودة  278مليــون مت ــر

مكعب/سنة .ومع ذلح و يبل معدل استخراج المياه الجوفية الفعلي من قبل هذه المحطات حوالي  478مليون متر مكعب/سنة.

ويعتمد أكثر من  ٪83مـن سـكان غـزة علـى هـذه الميـاه للوفـاء باحتياجـاتهم مـن الميـاه المنزليـة و بينمـا تعتمـد النسـبة المتبقيـة البالغـة ٪23

على وحدات تحلية المياه المنزلية .وباإلضافة إلى ذلحو هناح  8محطات لتحلية الميـاه الجوفيـة تـديرها مصـلحة ميـاه بلـديات السـاحل فـي
األجزاء الجنوبية من قطاع غزة (خان يونس ودير البلح ورفح) ويتم توزيع المياه التي تنتجها من خالل شبكات التوزيـع المحليـة المختلطـة

بمياه اآلبار (بطاقة إنتاجية إجمالية تبل مليون متر مكعب/سنة).

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
في قطاع غزةو هناح العديد من األنشطة الصغيرة كمشاريع تجريبية إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجةو و حيث يبل

مجموع الكميات المستخدمة من المياه حوالي مليون متر مكعب/سنة .أما في الضفة الغربيةو هناح عدد قليل للغاية من مشاريع إعادة

استخدام مياه الصرف الصحي (يتم تنفيذ المشاريع الصغيرة على مستوى المجتمع المحلي مثل عنزةو وعتيلو وخاراس) .ومع ذلحو هناح

عدد من المشاريع الواعدة إلعادة استخدام المياه المعالجة للزراعة المقترحة لشمال غرب نابلسو وأريحاو وتياسيرو ومناطق العوجاو

على المدى القصير .ومن المتوقع زيادة الموارد المائية من خالل هذه المشاريعو ويجري العمل حاليا على إنشاء محطة مياه معالجة
في قطاع غزة بطاقة إنتاجية مقررة تبل  13مليون متر مكعب/سنة) في شمال غزة .وينبغي تنفيذ مزيد من المشاريع في كل من غزة
كبير نسبيا (انظر الفصل
والضفة الغربية لتوفير كميات إضافية من المياه في المستقبلو ومن الممكن أن يكون هذه المصدر المحتمل ا

)4-17و غير أن تطوير هذا المورد يثير بعض القضايا الهامة التي ال يزال يتعين حلها.

المعالجة لتغذية طبقات المياه الجوفية المستخدمة
باإلضافة إلى ذلحو فانه سيكون من المجدي استغالل مياه الصرف الصحي ُ
لألغراض الزراعية وذلح طبقا لمعايير ومواصفات معتمدة خيا ار واعدا لتحسين وضعية هذه الطبقات الجوفية.
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 2-4استخراج المياه من المصادر المائية
تمت مراقبة مصادر الميـاه الجوفيـة وتقييمهـا ونمـذجتها بعنايـة عـن طريـق المتخصصـين فـي علـوم الهيـدروجيولوجيا علـى مـدار الخمسـين
سنة الماضيةو وكان هذا هو أساس االتفاقية المؤقتة لتحصيص المياهو والتي تم إبرامهـا فـي اتفاقيـة أوسـلو الثانيـةو التـي امتـدت مـن عـام

 1111حتى عام .1222
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المصدر :سلطة المياه الفلسطينيةو  2312ج
* كمية المياه المفترض تطويرها من الحوض الشرقي وغيره من المصادر المتفق عليها في الضفة الغربية (اتفاقية أوسلو الثانية)
** ال يشمل هذا الرقم كميات المياه المنتجة من اآلبار غير المرخصة
*** تتضمن الكمية البالغة  153مليون متر مكعب أيضا ينابيع البحر البيت والتي يقدر تدفقها بحوالي  133مليون متر مكعب
الجدول  -1التخصيص المؤقت للمياه لجميع االستخدامات طبقا ً التفاقية أوسلو الثانية

ووفقا لهذه االتفاقية المؤقتة التـي انتهـى سـريانها فـي بدايـة عـام 2333و بلغـت حصـة الفلسـطينيون فيهـا  118مليـون متـر مكعب/سـنةو

بما يعادل  ٪18من المصادر)و في حين يبل االستخدام الحالي  87مليون متر مكعب/سـنة (أي أقـل مـن الكميـة المخصصـة فـي اتفاقيـة
أوســلو الثانيــة)و وهــي كميــه غيــر كافيــه لتلبيــة الطلــب علــى الميــاه لســكان الضــفة الغربيــة والبــال تعــدادهم  2765مليــون نســمة فــي عــام

2312و هذا باإلضافة إلى أن نقص المياه سيزداد تباعا الزدياد النمو السكاني.

وفي غزةو بل إجمالي كمية المياه الجوفية المستخرجة في عام  2311الستخدامات البلدية حـوالي  92.8مليـون متـر مكعـبو ومـا يقـرب

مــن  86مليــون متــر مكعب/ســنة ألغـراض الز ارعــةو باإلضــافة إلــى  472مليــون متــر مكعب/ســنة مــن شــركة مكــوروتو و 278مليــون متــر

مكعب/سنة مـن محطـات تحليـة الميـاه الجوفيـة الصـغيرةو ليصـل إجمـالي حجـم الميـاه إلـى مـا يقـرب مـن  18578مليـون متـر مكعب/سـنة.
وبمقارنــة ذلــح بكميــات الميــاه المتجــددة للخــزان الجــوفي فــي قطــاع غ ـزة (البــال  63-55مليــون متــر مكعب/ســنة) فــان معــدل العجــز فــي

الموازنة المائية يصل إلى حوالى  123مليون متر مكعب سنويا.

 5-4المخاطر التي تهدد مصادر المياه
استنزاف المياه الجوفية
يتجــاوز اســتخراج الميــاه الجوفيــة مــن قبــل اإلسـرائيليين الحــدود المتفــق عليهــا فــي اتفاقيــة أوســلوو حيــث أن هنــاح العديــد مــن طبقــات الميــاه
الجوفية مستنزفة وتعاني من النضوب .ويتجلى هذا النضـوب بشـكل خـاص فـي الجـزء الجنـوبي مـن الحـوض الشـرقيو حيـث يخضـع ذلـح

الجزء لعمليات ضخ غير محدودة للمياه بواسطة اآلبار اإلسرائيلية التي تؤثر بشكل كبير على اآلبار الفلسطينية القريبة .وباإلضـافة إلـى

ذلحو فإن تراجع البحر الميـت وكـذلح اسـتمرار الجفـاف الشـديد كـان لـه األثـر السـلبي علـى تغذيـة هـذا الحـوض .ونتيجـة لتلـح األسـباب و
31

يعاني مستوى المياه الجوفية في الجزء الجنوبي من الحوض الشرقي من انخفاض مسـتمر حيـث وصـل هـذا االنخفـاض فـي بعـض االبـار

الواقعة في هذا الجزء إلى أكثر من  73مت ار خالل العشر سنوات األخيرة فقط و وهذا يشكل تهديدا كبي ار لنظـام الميـاه الجوفيـة فـي هـذه

المنطقة (سلطة المياه الفلسطينيةو 2312ب)

كمــا تــم اســتنزاف الحــوض الجــوفي الســاحلي أيضــا نتيجـة لعــدم التـوازن بــين إجمــالي اســتخراج الميــاه وكمياتهـا المتجــددةو حيــث انخفــض
منسوب المياه خالل السنوات القليلة الماضية إلى حوالي  15-13مت ار تحت مستوى سطح البحر.
الجوفية
عمق المياه
Depth to
Groundwater
250

300

350

01/01/10

01/01/09

01/01/08

01/01/07

01/01/06

01/01/05

01/01/04

01/01/03

01/01/02

01/01/01

المصدر :سلطة المياه الفلسطينية
الشكل  -1اتجاه انخفاض مستوى المياه في أحد ابار الحوض الجوفي الشرقي
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المصدر :سلطة المياه الفلسطينية
الشكل  -1اتجاه انخفاض مستوى المياه في أحد ابار غزة

تداخل مياه البحر
كما أدى االستنزاف الحاصل في طبقة المياه الجوفية الساحلية إلى اآلثار السلبية الرئيسية التالية ( :أ) اجتياح مياه البحر ألجـزاء كبيـرة

من طبقة المياه الجوفية الساحلية الداخلية و(ب) التسرب التصاعدي للمياه السفلية المالحة.

ونتيجة لذلحو فقد ازدادت معدالت الملوحة في الميـاه الجوفيـة فـي الحـوض السـاحلي زيـادة كبيـرة وبلغـت حـدودا غيـر مقبولـةو حيـث تشـير

الد ارسـات إلــى أن أكثــر مـن  ٪93مــن الميــاه فــي الحـوض الســاحلي غيــر مطابقـة للمواصــفات التــي أقرتهــا منظمـة الصــحة العالميــة لميــاه
الش ــرب (بالنس ــبة لتركي ــز الكلوري ــد  253م ــل/لتر) .حي ــث يتـ ـراوح مع ــدل تركي ــز الكلوري ــد ف ــي معظ ــم أب ــار ه ــذا الح ــوض 1333-233
ملجم/لتر كلورايدو مع توقعات بحدوث زيادة مضطردة مع استمرار نضوب الميـاه الجوفيـة .ومـن المتوقـع أن تتجـاوز جـودة الميـاه الجوفيـة
32

بالحوض الساحلي إمكانية استخدامها ألي غرض بحلـول العـام 2316و كمـا أنـه مـن المتوقـع أيضـا أن ينهـار نظـام الميـاه الجوفيـة تمامـا
فـي هـذا الحـوض بحلـول العـام  2323مـا لـم تتخـذ إجـراءات عاجلــة تتعلـق بضـرورة تـوفير المزيـد مـن مصـادر الميـاه اإلضـافية وتفعيــل

مبادئ اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه في هذا الحوض .
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المصدر :سلطة المياه الفلسطينية
الشكل  -1تزايد تركيز الكلورايد في أحد ابار غزة

المصدر :مصلحة مياه بلديات الساحلو 2311
الشكل  -1خريطة معدالت تركيز الكلورايد في غزة

تلوث مصادر المياه الجوفية بالنترات
يتسم قطاع غزة بالكثافة السكانية العاليةو وبتصريف كميات هائلة من الملوثات (المواد العضويةو والنيتروجينو وغيرها) .وفي حين

يستفيد ما يقرب من  ٪73من المساحة الحضرية من خدمات أنظمة جمع مياه الصرف الصحيو ال يزال كثير من السكان يستخدمون
الحفر االمتصاصية أو خزانات الصرف الصحي لتصريف مياه الصرف الصحي الخاصة بهمو وهو ما انعكس سلبا على تلوث المياه

33

الجوفيةو نتيجة لتسرب مياه الصرف الصحي من خالل الطبقة الرملية غير المشبعة عالية النفاذية .وحسب المعلومات المتوفرة لدى
سلطة المياهو ينتشر تلوث المياه الجوفية بالنترات بالفعل على نطاق واسع في قطاع غزةو وتحتوي غالبية اآلبار المستخدمة ألغراض

المياه المنزلية على مستويات نترات تتجاوز حدود مياه الشرب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ( 53ملجم/لتر)و وال تزال هذه النسبة
آخذة في االزدياد في ظل وجود تركيزات أعلى في المناطق الحضرية.

Nitrates in Gaza wells monitored by PWA
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المصدر :سلطة المياه الفلسطينيةو 2312
الشكل  -1تركيزات النترات/قطاع غزة

المصدر :سلطة المياه الفلسطينيةو 2312
الشكل  -7تركيزات النترات/قطاع غزة
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وعلـى الــرغم مــن أن الكثافــة الســكانية تعــد أقــل بكثيــر فــي الضــفة الغربيــة عمــا هــي عليــه فــي قطــاع غ ـزةو يتســبب تص ـريف ميــاه الصــرف

الصحي غير المعالج و باإلضافة إلى استخدام األسمدة الكيماوية بشكل مكثف وغير منضبط في الزراعةو و كذلح انسياب مياه الصـرف

الصــحي غيــر المعالجــة مــن المســتوطنات اإلسـرائيلية باإلضــافة لحساســية طبقـات الميــاه الجوفيــة الكارســتية للتلــوثو كــل ذلــح تســبب فــي

ارتفـاع مسـتويات التلــوث بـالنترات .ووفقــا لـذلحو فــإن هنـاح حاجــة ملحـة إلـى اتخــاذ تـدابير ناجعــة بهـدف الحــد مـن هــذا التلـوث وضــرورة

إعداد الخطط للوقاية والحماية العاجلة.

Nitrates in West Bank wells monitored by PWA
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المصدر :سلطة المياه الفلسطينيةو 2312
الشكل  -1النسبة المئوية لآلبار التي تحتوي على معدل نترات زائد/الضفة الغربية
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 -3مستوى خدمات المياه والتغطية والجودة
 0-3مستوى الخدمة والتغطية
يتمثــل مســتوى تــوفير خــدمات تزويــد الميــاه األكثــر شــيوعا فــي فلســطين فــي ال ـربط المنزلــي الفــردي بالشــبكات .وعلــى مــدى العقــود القليلــة
الماضيةو اختفت نقاط التزويد الجماعي تقريبا ولم تعد مستخدمة إال في المناطق التي تفتقر إلى شبكات المياه.

وقد تزايد معدل الربط المنزلي بالشبكات (معب ار عنه بعدد الوصالت لكـل  122نسـمة) بشـكل مطـرد فـي جميـع المنـاطق الحضـريةو حيـث

يبل حاليا  11-11وصلة لكل  122مستفيد .وعلى اعتبار أن األسرة تضم  1.1شخصـا فـي المتوسـط (حسـب تقـديرات الجهـاز المركـزي
لإلحصاء الفلسطيني)و فإنه يمكن القول بأن مستوى الخدمة من خالل الوصالت المنزليةو فـي المنـاطق الحضـريةو قـد اكتمـل تقريبـاو وأن

النمو في المستقبل سيعتمد بشكل مباشر على تطوير المناطق السكنية الجديدة والتوسع الطبيعي في المناطق الحضرية.
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المصدر :الموقع االلكتروني لمصلحة مياه محافظة القدس
الشكل  -1تطور معدل التوصيل الخدمة داخل منطقة امتياز مصلحة مياه محافظة القدس

وال يعكس معدل المشتركين صورة للتغطية الفعلية للخدمةو ذلح أن عددا كبي ار من المشتركين ال يحصلون على خدمة موثـوق بهـاو ومـن

ثم ُيضطرون إلى استخدام صهاريج المياه لتزويـدهم بكميـات إضـافية مـن الميـاه .وبخـالف الميـاه التـي يـتم توفيرهـا مـن خـالل صـهاريج
دائرة مياه الضفة الغربيةو ال يمكن اعتبار أن هذه الخدمة الخاصة تحظى بتغطية عامة.

 4-3المياه المتاحة للفرد
في عام 2312و يوفر إجمالي حجم المياه المستهلكة في الضفة الغربية وقطاع غزة لكل شخص ما متوسطة  96لت ار للفرد في اليوم

الواحد في غزة ( ٪95من المياه في غزة ذات جودة غير مقبولة)و و 72لت ار للفرد في اليوم الواحد في الضفة الغربية بمتوسط عام يبل

 82لت ار للفرد في اليوم الواحد .وقد انخفض هذا االستهالح على مدى السنوات السبع الماضية في الضفة الغربيةو مع تحقيق زيادة
طفيفة في غزة.
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المصدر :سلطة المياه الفلسطينية

الجدول  -8المياه المتاحة للفرد في فلسطين (االستهالك)

وال يعد معدل استهالح المياه البال  82لت ار للفرد في اليوم الواحد ذو قيمـة عاليـة بشـكل خـاص2و بـل هـو أحـد أدنـى النسـب فـي المنطقـةو

على غرار المياه التي يتم توفيرها لألغراض المنزلية في الجزائر واليمنو حيث تعتبر خدمات المياه سيئة وغير موثوق بها بشكل عام.
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مصدر البيانات :شبكة المعايير القياسية الدولية لمرافق المياه والصرف الصحي

الشكل  -12المياه المتاحة للفرد في بلدان مختارة بمنطقة الشرق األوسط

 3-3التفاوت بين المناطق
تختلف كمية المياه المتاحة للمسـتهلح علـى نطـاق واسـع مـن منطقـة إلـى أخـرى (الجـدول )6و وتعكـس هـذه الكميـات تـوافر المـوارد المائيـة
المحليةو فضال عن االستثمارات المنفذة خالل السنوات األخيرة لتحسين موثوقية خدمات المياه وكميات المياه المتاحة في بعض المدن.

وتتأثر األجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية بشكل خاص بسبب نقص المياهو ويرجع ذلح أساسا إلى القيود اإلسرائيلية التي تمنع

الفلسطينيين من حفر آبار جديدةو أو إعادة تأهيل اآلبار الموجودةو أو نقل المياه من منطقة إلى أخرى.

ونظ ار لندرة المياهو تستأجر كثير من المجتمعات في الضفة الغربيـة صـهاريج الميـاه إلمـداداتهاو ويـنعكس هـذا فـي معـدل متوسـط التسـعيرة

لكل محافظةو وهو معدل مرتفع نسبيا في الخليل وجنين وطوباسو أي في تلح المحافظات التي يضطر فيها كثير من التجمعات السكنية
إلى استخدام صهاريج المياهو حيث ترتفع التسعيرة لتصل إلى  23شيكل إسـرائيلي/متر مكعـبو وقـد تصـل الـى أعلـى مـن ذلـح فـي بعـض

التجمعات .وستركز االستراتيجية على تحسين الخدمة المقدمة فى هذه المناطق.

2

كمثال على ذلك ،يبلغ نطاق توزيع المياه لألغراض المنزلية في أوروبا  112-122للتر للفرد في اليوم؛ وفي إسرائيل  112لتر للفرد في اليوم؛ وفي
الكويت  1222لتر للفرد في اليوم7
37

ويقع غالبية سكان الضفة الغربية الذي يفتقرون إلى أي إمدادات المياه باألنابيب في المحافظات األربعة التالية:


محافظة الخليلو وتضم  31تجمعا سكنيا ( 27551نسمة)و وال تزال تفتقر إلى خدمات شبكات تزويد المياه وتدفع تسعيرة

مرتفعة للغاية لمياه الصهاريجو وتبل كمية المياه التي يتم تزويدها للمشتركين بواسطة الشبكات  55لت ار للفرد في اليوم الواحد
فقط.



محافظة جنينو وتضم  9تجمعات سكنية ( 19313نسمة) ال تزال تفتقر إلى شبكات مياه وتدفع تسعيرة مرتفعة للغايـة



محافظــة نــابلسو وتضــم  16تجمعــا ( 47235نســمة)و وال ت ـزال تفتقــر إلــى شــبكات تزويــد الميــاه وتــدفع تســعيرة مرتفعــة

لمياه الصهاريجو وتبل كمية المياه التي يتم ضخها بواسطة الشبكات  41لت ار للفرد في اليوم الواحد فقط.

للغاية لمياه الصهاريجو ويبل متوسط كمية المياه التي يتم ضخها للمشتركين على مستوى المحافظة بواسطة الشـبكات

 84لت ار للفرد في اليوم الواحدو حيث تحظى مدينة نابلس في حد ذاتها بمستوى خدمات جيد نسبيا.

وبالنســبة لقطــاع غـزةو ال تعــد الميــاه التــي توفرهــا الشــبكة مناســبة ألغ ـراض الشــربو وذلــح بســبب احتوائهــا علــى نســبة عاليــة مــن الكلوريــد
والنت ـرات (التــي تتجــاوز حــدود المســموح بــه فــي ميــاه الشــرب)و ويعتمــد معظــم ســكان غ ـزة علــى الميــاه الجوفيــة المحــالة ألغ ـراض الشــرب

والطــبخ .ويــتم توزيــع هــذه الميــاه مــن قبــل بــائعي الميــاه بتكلفــة تبل ـ  43شــيكل إس ـرائيلي/متر مكعــب .ويبل ـ متوســط اســتهالح األس ـرة (5

أشخاص) من هذه المياه المكلفة حوالي  173-375متر مكعب/شهر.

ويعتبر قياس استهالح المياه والفـواتيرو اسـتنادا إلـى قـراءات العـداداتو أداة هامـة للحـد مـن هـدر الميـاه وتشـجيع المشـتركين علـى إصـالح

الســيالنات واصــالح م ارفــق الســباكة الخاصــة بهــم .وفــي منطقــة الشــرق األوســط التــي تعــد نــدرة الميــاه فيهــا مصــدر قلــق جــديو يعــد قيــاس

استهالح المياه مسألة جوهرية لضمان اإلدارة السليمة والمستدامة للمصادر المائية.

وكمــا هــو الحــال فــي معظــم دول الشــرق األوســطو باســتثناء دول الخلــيج (حيــث ال يعتبــر هــدر الميــاه مســألة فــي غايــة األهميــة) يــتم قيــاس

استهالح معظم وصالت المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة عدادات (الشكل .)11
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مصدر البيانات :شبكة المعايير القياسية الدولية لمرافق المياه والصرف الصحي
الشكل  -11نسبة الربط بعدادات المياه في بلدان مختارة بمنطقة الشرق األوسط

 2-3الطلب على المياه وموثوقية الخدمة
تفتقر معظم المناطق الفلسطينية إلى خدمات المياه المستمرةو وتقوم الجهة المشغلة لشبكة المياه بضخ المياه إلى كل قسم من أقسام
الشبكة لبضع ساعات فقط في اليوم الواحد (أو بضع ساعات كل يومين أو أكثر من ذلح) وهو ما يدفع المشتركين إلى االستثمار في

مرافق التخزين إذا كانوا يرغبون في الحصول على المياه في جميع األوقات .وهذا هو السبب وراء امتالح معظم المنازل في فلسطين
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لخزانات المياه فوق األسطح .ومع ذلحو وبسبب ضعف الضغط في الشبكةو يستخدم العديد من المشتركين مضخات تقوية لملىء

الصهاريج الموجودة فوق أسطح منازلهم.

ونظ ار الفتقار الشبكة إلى الضغط المالئمو فقد أصبحت ُعرضة للتلوث بسبب تسرب مياه الصرف الصحي .وباإلضافة إلى ذلحو يؤدي
توزيع المياه على فترات متقطعة إلى تدهور الشبكة بمعدل أسرع مما يقلل من عمرها .و لهذين السببينو تنطوي االستراتيجية على
استثمارات محددة لتحسين إدارة الضغطو بهدف تقديم الخدمة تدريجيا على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع.

 5-3الفاقد والمياه غير المحاسب عليها
ويعبـر عنهـا فــي الغالـب بالنســبة
يـتم حسـاب الفاقــد مـن الميـاه ) (U-f-Wعلـى أنـه الفــارق بـين الميـاه المنتجــة والميـاه المفـوترة للعمــالءو ُ
المئوية من إنتاج المياه .ويحسب هـذا الـرقم التسـربات فـي الشـبكة (الفاقـد خـالل النقـل والتوزيـع) والميـاه التـي يـتم سـرقتها .وتسـتند تقـديرات

المياه الفاقدة على قياس اإلنتاج وقياس استهالح المشتركينو فضال عن التقديرات التي تتم في حالة صعوبة إجراء القياس أو عدم دقته.
وتمثل المياه المزودة غير المفوترة إضافة أخـرى إلـى النسـبة المئويـة مـن الفاقـد ويسـمى الفاقـد فـي هـذه الحالـة الميـاه الغيـر محاسـب عليهـا

عبـر عنهــا
وي ّ
(ومـن ذلـح علـى سـبيل المثـال اسـتهالح المسـاجد والمخيمـات واطفـاء الح ارئـقو وغيـر ذلـح)و وهـي تعـد أعلـى قلـيال مـن الفاقـد ُ
بالنسبة المئوية).(NRW
وفي الضفة الغربيةو تم حساب الفاقد من قبل سلطة المياه الفلسطينية بنطاق يتراوح بين  ٪24و. ٪36
وفي غزةو قدرت سلطة المياه الفلسطينية المياه نسبة الفاقد بأنها تبل  ٪46-41وهي تعد وفقا للمعايير الدوليةو نسبة مرتفعة لمنطقة شبه

مسطحة .ووفقا لمسؤولي مصلحة مياه بلديات السـاحلو يـنجم جـزء كبيـر مـن الفاقـد عـن الميـاه المسـروقة والتـي تفـوق الفاقـد فـي عمليـات

النقل والتوزيع.

 6-3معدالت التحصيل
باإلضافة إلى معدالت المياه غير المحاسب عليها المرتفعة نسبياو يعاني معظم مقدمي الخدمات في فلسطين من انخفاض القدرة على
تحصيل الفواتير .وفي الضفة الغربيةو يبل متوسط معدل التحصيل ٪75-65و بينما يبل هذا المعدل في غزة .٪53-25

وبالمقارنة مع الدول المجاورة (مثل األردن أو مصر)و فمن الواضح أن أداء مزودي خدمات المياه في فلسطين فيما يتعلق بمعدل أثمان

المياه غير المدفوعة سيئا (الشكل  .)12ولهذا السببو تتضمن استراتيجية االستثمارات الرامية تحديدا إلى الحد من معدالت أثمان المياه

غير المدفوعة.
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مصدر البيانات :شبكة المعايير القياسية الدولية لمرافق المياه والصرف الصحي

الشكل  -11متوسط نسبة المياه غير المدفوعة في منطقة الشرق األوسط

39

 -2تنظيم خدمات الصرف الصحي والتغطية والجودة
 0-2مستوى مرافق الصرف الصحي المنزلية
ُيصــنف برنــامج الرصــد المشــترح المنبثــق عــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة بقيــادة منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف (برنــامج الرصــد
المشترحو 2312ب)و المنازل إلى  3أنواع بالنسبة لمرافق الصرف الصحي:


المنازل التي تستخدم المراحيض الدافقةو والتي تعتبر أفضل مستوى للخدمة.



المنازل التي تستخدم المراحيض غير الدافقة (أي المراحيض التقليدية).



األسر التي ال تستخدم المراحيض على اإلطالق.

ووفقا لتعداد أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (لعامي  1997و)2337و تستخدم األغلبية العظمى من األسر المراحيض

الدافقة ()٪93و وتظل هذه النسبة مرتفعة حتى في المناطق الريفية ( .)٪9171وقد نما مستوى هذه المرافق بين األسر الريفية بشكل

كبير خالل الفترة 2337-1997و واستمر في االرتفاع منذ ذلح الحين.
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مصدر البيانات :برنامج الرصد المشترح ( 2312ب)
(تم تقديم بيانات عام  1997للمقارنة)
الشكل  -11نسبة المنازل ذات معايير مرافق الصرف الصحي المختلفة بحلول عام 2117

 4-2شبكات الصرف الصحي
التجمعات المزودة بشبكات الصرف الصحي
تشير معلومات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيو 2312ب) إلى أن  ٪61من األسر تعيش
في تجمعات تتوفر فيها خدمات الصرف الصحي ( ٪92في غزة و ٪41في الضفة الغربية).

40

المحافظة

المناطق المزودة

عدد السكان في عام

المناطق غير المزودة

عدد السكان في عام  4101في

النسبة المئوية للسكان في

الصحي

المزودة بشبكات

الصحي

الصرف الصحي

الصرف الصحي

بشبكات الصرف

 4101في المناطق
الصرف الصحي

بشبكات الصرف

المناطق غير المزودة بشبكات

المناطق غير المزودة بشبكات

األراضي الفلسطينية

94

2433661

463

1577799

%39

الضفة الغربية

71

1332821

453

1453519

%59

بيت لحم

8

85866

37

131195

%52

الخليل

4

213552

88

435543

%66

جنين

3

61468

77

223888

%78

أريحا و األغوار

3

14

45433

%011

القدس

24

261618

23

81683

%42

نابلس

12

153617

52

153398

%51

قلقيلية

5

59343

29

49366

%25

رام اهلل والبيرة

9

99339

66

234723

%67

سلفيت

1

9313

19

53824

%85

طوباس

3

21

54765

%011

طولكرم

5

82213

33

83337

%51

قطاع غزة

23

1413843

13

124283

%8

شمال غزة

5

27269

3

3

%1

غزة

4

531414

1

3144

%0

دير البلح

13

217856

1

5313

%4

خان يونس

2

194157

6

97583

%33

رفح

4

071022

4

08526

%01

مصدر البيانات :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيو 2312ب
الجدول  -7تغطية شبكات الصرف الصحي في فلسطين

و يعتمد السكان الذين يعيشون في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي ( ٪39من سكان البالد) على أنظمة الصرف

الصحي في الموقع (خزانات الصرف الصحيو والبالوعاتو والمراحيض التقليديةو وغير ذلح).

وفي المناطق الحدودية في الضفة الغربيةو ترتبط بعض القرى الفلسطينية بنظم معالجة مياه الصرف الصحي اإلسرائيلية.
وتعد النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في المناطق التي تشتمل على خدمات الصرف الصحي منخفضة بشكل خاص في المناطق

الريفيةو و بعض المناطق الحضرية الكبيرةو مثل أريحا وطوباس .وبشكل عامو تعد هذه المعدالت أقل بكثير في الضفة الغربية (٪41

عما هي عليه في قطاع غزة (.)٪92
من مجموع السكان يعيشون في المناطق التي تشتمل على خدمات الصرف الصحي) ّ
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السكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي
ال تـرتبط جميــع األســر التــي تعــيش فــي المنــاطق المخدومــة بنظــام الصــرف الصــحي بالخدمــة و ويعــد معــدل ال ـربط العــام (النســبة المئويــة

لألسر المخدومة من تلح المرافق) أقل من النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في المناطق المزودة بنظام صرف صحي.

ووفقا لمسح أجرته سلطة المياه الفلسطينيةو يستفيد حوالي  ٪46من إجمالي سكان دولة فلسطين من شبكات الصرف الصحي التقليدية

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

النسبة المئوية للسكان
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طوباس
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%4872

قلقيلية
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53936
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%4971

سلفيت
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57963

%1373

%8977

رام اهلل

313218

78485

231733

%2573

%7477

أريحا

46718

3

46718

%373

%13373

القدس

147489

53441

97348

%3472

%6578

بيت لحم

194395

81938

112187

%4272

%5778

الخليل
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173615

449833

%2775

%7275

4338360

737441

0610020

%30.53

%68.27
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المصدر :سلطة المياه الفلسطينيةو  2312د
الجدول  -6السكان المخدومين بشبكة الصرف الصحي حسب المحافظة في الضفة الغربية

وتختلف النسبة المئوية للسكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي أيضا حسب المنطقة (الحضرية أو الريفية أو مخيمات الالجئين).
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المصدر :سلطة المياه الفلسطينيةو 2312د
الشكل  -11السكان المستفيدين وغير المستفيدين من خدمات الصرف الصحي حسب نوع المنطقة في الضفة الغربية
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في المناطق الحضرية الخليلو ونابلسو وجنينو وطولكرمو ورام اهلل والبيرة و تتوفر شبكات صرف صحي كاملة أو جزئية .وال تزال

مناطق أريحا وطوباس تفتقر إلى شبكات الصرف الصحي.

وقد أنشأت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) شبكات الصرف الصحي في معظم مخيمات الضفة

الغربيةو مثل جنينو وبالطةو وعسكرو والجلزونو والدهيشةو وغيرهاو في حين ال تزال خدماته الصرف الصحي غير متوفرة في مخيمات

أريحا (مثل السلطان وعقبة جبر) .وعموماو تُقدم خدمات شبكة الصرف الصحي إلى  ٪85من مخيمات الالجئين .ويرتبط أكثر من
 ٪95من مخيمات الالجئين بشبكة صرف صحيو بينما تُخدم كافة مخيمات الالجئين في قطاع غزة بشبكات الصرف الصحي.
أما بالنسبة لسـكان المنـاطق الريفيـة فـي الضـفة الغربيـةو والـذين يمثلـون  ٪2875مـن مجمـوع السـكانو فيـرتبط أقـل مـن  33مـن البلـدات أو

المدن جزئيا بشبكة الصرف الصحيو بينما تقوم التجمعات األخرى بتصريف مياه الصرف الصحي الخاصة بها في الحفـر االمتصاصـية

غير المبطنة.

ويستفيد نحو ثلثي السكان ( )٪72في قطاع غزة من نظام شبكة الصرف الصحيو بينما يتم تصريف مياه الصرف الصحي للجزء الباقي

مــن الســكان فــي البالوعــاتو والمصــارف المفتوحــةو وخ ازنــات الصــرف الصــحي .وتعــد محافظــة خــان يــونس فــي جنــوب قطــاع غ ـزة أفقــر

منطقة من حيـث جمـع ميـاه الصـرف الصـحي فضـال عـن سـوء المعالجـة والبنيـة التحتيـة .وتشـير التقـديرات إلـى أن تغطيـة شـبكة الصـرف

الصــحي تبل ـ ح ـوالي  %83فــي المنطقــة الشــماليةو وح ـوالي  %93فــي مدينــة غ ـزةو وح ـوالي  ٪75فــي المنطقــة الوســطىو باإلضــافة إلــى

 %43في خان يونس و %75في رفح.

 3-2ترتيبات إدارة شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي
في الضفة الغربية
في معظم الحاالتو تتولى البلديات في الوقت الحاضر المسؤولية عن:


إنشاء شبكات أو تمديدات الصرف الصحي (بدعم من سلطة المياه الفلسطينية).



تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي (خدمات التنظيف)



ربط المنازل بنظام شبكات الصرف الصحي.

وتُمثل البلـديات الكبيـرة وهيئـات الم ارفـق العامـة مثـل سـلطة الميـاه والمجـاري لبلـديات بيـت لحـمو بيـت جـاال وبيـت سـاحورو وبلـديات نـابلس
الخليلو ورام اهللو وجنينو والبيرةو وسلفيت جهات التشغيل وتعتبر مسؤولة عن شبكات الصرف الصحي وأعمال الصـيانة والتوسـعة .ومـن

الجدير بالذكر أن مصلحة مياه محافظة القدس ستتولى هذه المسؤولية في وقت قريب.

في غزة
يتولى المشغل الرئيسي للمياه (مصلحة مياه بلديات الساحل) وادارات البلدية المسؤولية عن شـبكات الصـرف الصـحيو ومحطـات معالجـة
مياه الصرف الصحي في قطاع غزةو ويشمل ذلح"


التوصيالت المنزلية.



تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.



االستثمارات (بدعم من سلطة المياه الفلسطينية).

وتفرض مصلحة مياه بلديات الساحل والبلديات تعرفة استخدام شبكات الصرف الصحي كجزء من فاتورة المياه.

43

 2-2الصرف الصحي في الموقع
أنواع مرافق الصرف الصحي المستخدمة في الموقع
في المناطق غيـر المخدومـة بشـبكة الصـرف الصـحيو تُصـرف ميـاه الصـرف الصـحي فـي أنظمـة الصـرف الصـحي فـي الموقـع (خ ازنـات

الصرف الصحيو والبالوعات الراشحة) و/أو في األودية.

وفي الضفة الغربيةو تم تصريف ما يقدر بنحو  41مليون متر مكعـب مـن ميـاه الصـرف الصـحي فـي الحفـر االمتصاصـية (تقريـر الحالـة

السنوي الصادر عن سلطة المياه الفلسطينية و .)2311

وفي قطاع غزةو تم تصريف حوالي  874مليون متر مكعب/سنة مباشرة إلى المياه الجوفيةو باإلضافة إلى  35مليون متر مكعب/سنة يتم

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

القيود واآلثار
يمكــن اعتبــار م ارفــق الصــرف الصــحي فــي الموقــع (خ ازنــات الصــرف الصــحي الخاصــة) فعالــة فــي إ ازلــة التلــوث البيولــوجي (البكتيريــا
والفيروســات)و غيــر أن المســتوى الــدقيق مــن الكفــاءة يعتمــد علــى كــل مــن تصــميم المرفــق وأجهـزة الترشــيح النهائيــة .وفــي حالــة عــدم تمتــع
خزانات الصرف الصحي بخاصية مقاومة رشح الماءو يمكن أن يؤدي الصـرف الصـحي إلـى تلـوث مصـادر الميـاه الجوفيـةو وخاصـة فـي

المناطق الجيرية والرملية.

وعالوة على ذلحو تعد قدرة خزانات الصرف الصحي على إزالة النيتروجين والفوسفات عموما منخفضة للغايةو وهذا يعني احتمالية ترشح

معظم النيتروجين والفوسفات في نهاية المطاف إلى المياه الجوفية.

إزالة الحمأة ومعالجتها
في المناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحيو تُصرف مياه الصرف الصحي في الحفر الراشحةو ويتم تفري الحفر االمتصاصية

بواسطة صهاريج شفط مياه الصرف الصحيو ويتم التخلص من المياه غير المعالجة عادة في المناطق المفتوحة واألودية وشبكات

الصرف الصحي و/أو مواقع التفري (مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين :حملة مياه فلسطين من أجل الحياة لعام 2336و مقتبس عن
صمم محطات معالجة مياه الصرف الصحي على وجه التحديد لمعالجة الحمأة التي يتم جمعها من
جورالش وآخرين  .).2311ولم تُ ّ
خزانات الصرف الصحيو غير أن بعض محطات المعالجة تقبل هذه المخلفاتو و على سبيل المثالو محطة البيرة لمعالجة مياه

الصرف الصحي.

وتعود ملكية معظم شاحنات شفط مياه الصرف الصحي إلى شركات خاصة صغيرة.

 5-2محطات معالجة مياه الصرف الصحي
إنتاج مياه الصرف الصحي وجمعها بواسطة شبكات الصرف الصحي
في عام 2335و تم إنتاج ما يقرب من  66مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي في فلسطينو منها  36مليون متر مكعب

الضفة الغربية و 33مليون متر مكعب في قطاع غزة .حيث يتم جمع ما يقرب  3575مليون متر مكعب من هذه المياه أي  ٪5573من

إجمالي حجم مياه الصرف الصحي المنتجة (عام  (2335بواسطة شبكات الصرف الصحي (أريجو 2337و مقتبس عن جورالش
وآخرين .)2311
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وفي اآلونة األخيرةو قدرت كميات المياه الصرف الصحي المنتجة في الضفة الغربية بحوالي  62مليون متر مكعب/سنة (الجدول  )9بما
في ذلح مياه الصرف الصحي البلدية والصناعيةو باإلضافة إلى  35مليون متر مكعب/سنة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة

التي يتم التخلص منها من قبل المستوطنات والمناطق الصناعية في المناطق المفتوحة و األوديه في الضفة الغربية (سلطة المياه
الفلسطينيةو 2312د) .أما إجمالي الكميات التي يتم جمعها من شبكات الصرف الصحي فيتم إما معالجتها في محطات المعالجة

المركزية الفلسطينية مثل البيرة أو في محطات معالجة صغيرة مثل زيتا وعتيالو يتم التخلص منها في األودية ليتم بعد ذلح إما

معالجتها في محطات المعالجة اإلسرائيلية كما هو الحال في جنين وطولكرم ونابلس الغربية وبيت جاال والخليلو أو التخلص منها في
األودية.

وفي عـام 2311و تـم الـتخلص مـن حـوالي  15مليـون متـر مكعب/سـنة مـن ميـاه الصـرف الصـحي التـي تـم جمعهـا مـن عـدة منـاطق فـي
األوديةو وتم معالجتها بعد ذلح بواسطة محطات معالجة مياه الصرف الصـحي اإلسـرائيلية داخـل الخـط األخضـر .وعلـى حسـاب الشـعب

الفلسطينيو ويتم خصم تكاليف المعالجة مباشرة كل شهر من قبل الحكومة اإلسرائيلية من حساب المقاصة الفلسطيني دون تقيـيم إيجـابي

للمياه المعالجة .وعالوة على ذلحو ُيعاد استخدام هذه المياه من قبل اإلسرائيليين.
اإلجمالي المتدفق إلى
مياه الصرف الصحي

المحافظة

(مليون متر

مكعب/سنة)

مياه الصرف الصحي

مياه الصرف الصحي

(مليون متر

(مليون متر

المتدفقة إلى إسرائيل

المتدفقة إلى األودية

مياه الصرف الصحي

مياه الصرف

المتدفقة إلى محطات

الصحي المتدفقة

المعالجة

إلى المجاري

(مليون متر

(مليون متر

مكعب/سنة)

مكعب/سنة)
279

مكعب/سنة)

مكعب/سنة)

جنين

3799

171

3

3

طوباس

1735

3

3711

3

3794

طولكرم

3764

1746

3

3

2718

نابس

1375

4732

3721

3

3727

قلقيلية

3729

2719

3

3

171

سلفيت

1775

3

3729

3

1746

رام اهلل

12732

378

3744

1783

9725

أريحا

2766

3

3

3

2766

القدس

3729

374

3726

3

2763

بيت لحم

7791

1717

1764

3

571

الخليل

12711

3783

3742

3

7786

المجموع

64.50

02.97

6.38

0.83

20.07

المصدر :سلطة المياه الفلسطينيةو  2312د
الجدول  -4تقديرات مياه الصرف الصحي الناتجة في الضفة الغربية
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في قطاع غزة ،يتم ضخ مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها من خالل نظام شبكة الصرف الصحي لخمس محطات لمعالجة مياه
الصرف الصحي7
التغطية %

مياه الصرف الصحي الناتجة مليون متر مكعب/سنة

المحافظة
المنطقة الشمالية

83

8743

غزة

93

21793

المنطقة الوسطى

75

*3765

خان يونس

43

3765

رفح

75

3765

المجموع

72

41725

* بدون معالجة في المنطقة الوسطى وسيتم تحويل مياه الصرف الصحي إلى وادي غزة
الجدول  -01تغطية شبكة مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي الناتجة في قطاع غزة2100 ،

طاقة المعالجة الفعلية
من الواضح أن البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية غير قادرة علـى التعامـل مـع كميـة ميـاه الصـرف الصـحي
التي يتم جمعها.

ومــا ازلــت ميــاه الصــرف الصــحي مــن المــدن الفلســطينية تُصــرف فــي األوديــة .وفــي بعــض الحــاالتو تتــدفق الميــاه أيضــا داخــل الخــط
األخضرو حيث يتم جمعها ومعالجتها في محطـات المعالجـة التـي تـم بناؤهـا خصيصـا لمعالجـة ميـاه الصـرف الصـحي اإلسـرائيلية أو فـي
المحطات التي تم بناؤها خصيصا لمعالجة ميـاه الصـرف الصـحي الفلسـطينية العـابرة للحـدود .وتتجلـى األمثلـة علـى ذلـح فـي "محطـة يـاد

حنا" لمعالجة ميـاه صـرف الصـحي التـي تـم بناؤهـا فـي عيمـح حيفـر فـي عـام  2333لمعالجـة ميـاه الصـرف الصـحي مـن طـولكرم وغـرب

نابلسو وكذلح "محطة شوكيت" لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تم بناؤها في عام  2339لمعالجة مياه الصرف الصحي المتدفقة من
مدينة الخليل .وقد تم تمويل بناء هاتين المحطتين عن طريق خصم األموال من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل.

كما بنيت ثالثة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في طولكرم وجنين ورام اهللو وش ّكلت بـرح معالجـة ميـاه الصـرف الصـحي األوليـة
هذه المصدر الهام الوحيد لمعالجة مياه الصرف الصحي في السنوات األخيرة .وتم بناء برح معالجة مياه الصـرف الصـحي فـي منتصـف

سبعينيات القرن العشرين ولم تخضع للتحسين أو التطوير حتى قيام السلطة الوطنيـة الفلسـطينية وانشـاء سـلطة الميـاه الفلسـطينية فـي عـام

 .1996وعلى الرغم من الزيادة في كميات مياه الصرف الصحي التي تفرغ في تلح البرح والمحطاتو كانت جميع محطات معالجة مياه

الصــرف الصــحي تعمــل بمــا يفــوق قــدراتها التشــغيلية القصــوىو وكانــت نتيجــة ذلــح تص ـريف ميــاه الصــرف الصــحي المعالجــة جزئيــا فــي

المناطق المحيطة بتلح المحطاتو مما أدى إلى وقوع مشاكل بيئية وصحية متعددة.

وباإلضـافة إلـى ذلـحو هنــاح ثـالث محطـات مركزيـة لمعالجــة ميـاه الصـرف تقــع فـي مـدن البيـرةو ورام اهللو وجنــينو باإلضـافة إلـى محطــة

معالجــة أوليــة لميــاه الصــرف الصــحي فــي طــولكرم .وقــد تــم بنــاء محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصــحي فــي مدينــة البيـرة فــي عــام 2333

بطاقة تصل إلى  575-2مليون متر مكعب/يوم (الجدول .)11

وتقـع أكبـر محطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصــحي الفلسـطينية فـي قطـاع غـزةو وبالتحديـد فــي بيـت الهيـاو وغـزةو ورفـح .وال تضـم محطــة

المعالجة الموجودة في خان يونس سوى بركة لتجميع مياه الصرف الصحي ذات قدرات معالجة جزئية .وتفتقر المنطقة الوسطى ألي من

مرافق معالجة مياه الصرف الصـحيو ويـتم تحويـل مـا مجموعـه  377مليـون متـر مكعب/سـنة مـن ميـاه الصـرف الصـحي الخـام إلـى وادي

غزة .ويبل إجمالي كمية مياه الصـرف الصـحي المعالجـة (المعالجـة جزئيـا) مـن محطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصـحي فـي غـزةو وخـان
يــونسو ورفــح والتــي يــتم تص ـريفها إلــى البحــر مــا يقــرب مــن  33مليــون متــر مكعب/ســنة .كمــا يــتم ترشــيح مــا يقــرب مــن  874مليــون متــر
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مكعب/سنة من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في بيت الهيا إلى المياه الجوفية .ووفقا
لذلحو تبل كمية مياه الصرف الصحي المتدفقة في قطاع غزة بأكمله حوالي  42مليون متر مكعب/سنة.

وتعمل جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة في قطاع غزة بمعدالت كفاءة متوسـطة ()٪73-45و و تعمـل بطاقـة تفـوق

قــدراتها الفعليــة وهــى فــي حاجــة للتطــوير والصــيانة .وكمــا هــو مبــين أعــالهو يــتم تصـريف  ٪71مــن كافــة ميــاه الصــرف الصــحي المعالجــة

جزئيا في قطاع غزة إلى البيئة (وادي غزة والبحر).

ويعــد إجمــالي طاقــة محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصــحي أكثــر محدوديــة بكثيــر فــي الضــفة الغربيــة .وتمتلــح محطــات معالجــة ميــاه

الصرف الصحي الخمسة الموضـح فـي الجـدول أدنـاه طاقـة إجماليـة تبلـ  12333متـر مكعـب/يوم (  475مليـون متـر مكعب/سـنة) ومـع

ذلح فهناح اثنين من هذه المحطات خارج الخدمة .ومن ثمو تعد طاقة المعالجة الفعلية لمياه الصرف الصحي الناجمة عن نظام الصرف
الصحي أقل بنسبة ٪13
االسم

عدد السكان
المخدومين

الطاقة

التدفق الداخل

متر

(متر

مكعب/يوم)

مكعب/يوم)

نوع المعالجة

تاريخ اإلنشاء

الكفاءة %

الضفة الغربية
البيرة

53333

5753

56333

1998

حمأة نشطة من مرحلة واحدة

95

رام اهلل

25333

1433

2433

تسعينيات القرن العشرينو

برح مهواة

33

جنين

43333

9253

3333

طولكرم

75333

15333

4333

تم تجديدها في العام
2333-2332

برح مهواة

تسعينيات القرن العشرينو
تم تجديدها في العام

غير عاملة
تحت التجديد

2312-2311
برح مهواة

تسعينيات القرن العشرينو
تم تجديدها في العام
2334

23

غزة
بيت الهيا

236298

12333

23333

1976

برح تثبيت وبرح مهواة

73

غزة

446416

73333

63333

1977

برح مهواة يتبعها أبراج حيوية

63

المنطقة

غير متاح

غير متاح

> *136333

1998

بدون معالجة

غير متاح

الوسطى *
رفح

153725

12333

13333

1983

خان يونس

233333

13333

> 13333

2337

برح غير مهواة يتبعها أبراج

45

حيوية
برح غير مهواة يتبعها برح مهواة

45

* مياه الصرف الصحي الناتجة بدون معالجة
المصدر :سلطة المياه الفلسطينيةو  2312د

الجدول  -00محطات معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية في قطاع غزة والضفة الغربية
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القدرات والتوقعات الخاصة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي المخطط لها
كانت معظم البلدياتو بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية ‘ وال تزال ‘ تخطط إلقامة العديد من محطات معالجة مياه الصـرف الصـحي
الجديدةو وتتواصل عملية إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي لنـابلس الغربيـةو وكـذلح إنشـاء  5محطـات لمعالجـة ميـاه الصـرف

الصحي للتجمعـات الصـغيرة (بتمويـل مـن االتحـاد األوروبـي) .وقـد تـم تمويـل إنشـاء بعـض المحطـات بالفعـل (تياسـير ورام اهلل)و بينمـا ال

يزال يجري تمويل بعض المحطات األخرى جزئيا مثل الخليل ونابلس الشرقية.

ومــع ذلــحو فقــد أدى عــدم اســتقرار الوضــعو جنبــا إلــى جنــب مــع العوامــل السياســية واالجتماعيــة األخــرىو إلــى تــأخير و بــل تجميــد تطــوير

العديد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي المخططة بالكامل (دار المياه والبيئة).
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الجزء  4-3الطلب على خدمات المياه والصرف الصحي
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 -5المنظوران الطويل والقصير المدى
 0-5المنظور طويل المدى
تم إعداد استراتيجية قطـاع الميـاه والصـرف الصـحي علـى المـدى الطويـل لدولـة فلسـطينية مسـتقلة بشـكل كامـلو وتنطـوي هـذه الرؤيـة عـل
العديد من اآلثار العملية لالستراتيجية  .ووفقا لهذا السيناريو فانه:


سيسترد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه من مصـادر الميـاه الطبيعيـة وفقـا لحـدود عـام  1967بمـا فيهـا القـدس الشـرقية ( الميـاه
السطحية من حوض نهر األردن و وكـذلح الميـاه الجوفيـة فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة ) و والتـي سـتمنح الفلسـطينيين زيـادة

كبيـرة فــي حجــم الميــاه و وتمكــنهم مــن إدخــال تحســينات علـى خــدمات الميــاه للمـواطنين المحليــين وتطــوير األنشــطة االقتصــادية

التي تحتاج إلى المياه ( الزراعة والصناعة).


سيسترد الشعب الفلسطيني حقوقـه الكاملـة للوصـول إلـى األ ارضـي القابلـة للـري و خاصـة فـي غـور األردن و حيـث تعـد إمكانيـة



سـيكون مـن حـق اإلدارة الفلســطينية (علـى المسـتوى المركــزي والمحلـي) تخطـيط وتنفيـذ كــل مـا يلـزم مــن م ارفـق الميـاه والصــرف

القيام باألنشطة الز ارعية المروية مربحة للغاية.

الخزنات وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحيو ومحطات معالجة ميـاه الصـرف الصـحيو وغيـر ذلـح)
ا
الصحي (اآلبار و
وفقا للخطط الستراتيجية الخاصة بها.



لن يتم فرض قيود مجددا على استيراد المعدات الهيدروليكية.



سيتم استبدال لجنة المياه المشتركة بواسطة آليـات التعـاون التـي مـن شـأنها ضـمان اإلدارة المسـتدامة للمصـادر المائيـة العـابرة

للحدود من قبل فلسـطين والـدول المجـاورة ( إسـرائيل ولبنـان وسـوريا واألردن ) علـى أسـاس االسـتخدام العـادل للمصـادر المائيـة

المشتركة.

 4-5األهداف االستراتيجية طويلة المدى
ترتكز االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي على إقامة الدولة الفلسطينية‘ حيث سينال الفلسطينيون كامـل حقـوقهم المائيـة
ممــا ســيؤدي بــدوره إلــى تخفيــف القيــود الحالي ـة علــى اســتخدام الميــاهو وهــذا يســتلزم إدخــال تحســينات علــى الخــدمات المقدمــة للمشــتركين

(ساعات الخدمةو والضغطو وجودة المياه)و فضال عن تغطية الخدمة التي يجري توسيعها لتشـمل تلـح المنـاطق التـي ال تـرتبط حاليـا بـأي

من شبكات تزويد المياهو باإلضافة إلى تحسين خدمات الصـرف الصـحي لتشـمل جمـع ميـاه الصـرف الصـحي ومعالجتهـا والـتخلص منهـا
واعادة استخدامها.

وستركز هذه االستراتيجية على تحقيق مجموعة من األهداف االستراتيجية الكميةو كما هو محدد في الفصل التالي.
وفي حالة عدم التمكن من إبرام اتفاقية نهائية مع إسرائيل حول الوضع النهائي (الوضـع المسـتقل)و فلـن تكـون هنـاح فـرص لتنفيـذ أهـداف
اســتراتيجية الميــاه علــى المــدى الطويــلو وس ـيكون لــذلح أثــر ســلبي للغايــة علــى الوضــع المــائيو مــا ســيعطي الحــق فــي اعتبــار المنــاطق

الفلسطينية من مناطق كوارث المياه.
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 3-5خطة التنفيذ قصيرة المدى
فــي الوضــع الحــاليو تواجــه ســلطة الميــاه الفلســطينية ومقــدمي الخــدمات عــددا مــن المعيقــات اإلضــافية المرتبطــة ب ـاالحتالل العســكري

اإلسرائيلي (الصعوبات والقيود المفروضة على الوصول إلى األراضي و ومصادر المياهو والتأخير غير الطبيعي والصعوبات فـي اسـتيراد

المعداتو وغير ذلح)و وكذلح معيقات بالسماح بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحيو خصوصا في المنطقة ج.

ونظ ار لهذه المعوقـات والقيـودو تنطـوي خطـة التنفيـذ قصـيرة المـدى فقـط علـى االسـتثمارات وادارة المصـادر المائيـة واإلجـراءات التـي يمكـن

االنتهاء منها في غضون الوضع السياسي الراهن (مع أخـذ القيـود المرتبطـة بـاالحتالل العسـكري فـي االعتبـار) .وحالمـا تُـزال هـذه القيـودو
فإنه سيعاد النظر في خطة التنفيذ وتحديثها لتتناسب مع االستراتيجية طويلة المدى.

وفـي ظــل الوضـع الحــاليو لــن يتـاح ســوى عــدد قليـل فقــط مــن المـوارد المائيــة اإلضــافية لتلبيـة الطلــب المت ازيــد مـن المـواطنين الفلســطينيين

والمـزارعين والصــناعات .ولهــذا الســببو تســتثمر الحكومــة الفلســطينية فــي اســتراتيجيات المواجهــة :بـرامج الحــد مــن الميــاه غيــر المحاســب

عليهاو وحفر آبار جديدة و/أو إعادة تأهيل اآلبار الموجودةو ترشـيد اسـتخدام الميـاهو الحصـاد المـائيو وتحليـة الميـاه مـن الينـابيع المالحـةو
واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ألغراض الريو وتحسين كفاءة الريو وتطوير نمط المحاصيل.

وعليه تم وضع العديد من السيناريوهات الفرعية لكل من الضفة الغربية وقطاع غزةو وخاصة في ظل اختالف المنطقتين اختالفا كبي ار.
وسيتم تصميم خطة التنفيذ األولى (خطـة االسـتثمار والعمـل) لتغطيـة السـنوات الخمـس المقبلـة ()2317-2313و غيـر أنـه يمكـن تحـديثها
في أي وقت مع تطور الوضع السياسي.

كما ستتم دراسة فترة متراكبة مكونة من بعض السنواتو بهدف إدارة الفترة االنتقالية بين الوضع الحالي وبين االستقالل.
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 -6موائمة األهداف االستراتيجية
 0-6أهداف االستراتيجية
تهدف االستراتيجية إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين الفلسطينيين على مدى السنوات العشرين المقبلة.
ولهذا السببو تم تحديد المعايير المستخدمة لتصميم االستراتيجية من منظور المشتركين/المواطنين على النحو التالي:



زيادة كمية المياه المقدمة إلى المشتركين .

مضاعفة كمية المياه المتاحة للري.



تزويد جميع المواطنين بالخدمةو من أحد مصادر المياه الموثوقةو بتكلفة يمكن تحمل عبئهاو وخاصة بالنسبة لألسر األكثر



الحد من التفاوت بين المناطق وبين الهيئات المحلية.

فق ار .










تحسين جودة المياه المقدمة للمشتركين.

تحسين خدمات الصرف الصحي لحماية المصادر المائية الطبيعية من التلوث واالستنزاف المفرط.
تحسين جودة وموثوقية الخدمة.

إدارة المصادر المائية بطريقة مستدامة وبيئية.
حماية المصادر المائية.

ضمان االستدامة المالية لمشغلي المياه.

زيادة الفوائد من الري (المحاصيلو واأليدي العاملةو واإليرادات).

تسهيل تطوير الصناعة.

 4-6مؤشرات أداء القطاع
تم تعريف االستراتيجية من خالل مجموعة من األهداف االستراتيجية التـي تعكـس التحسـينات التـي أُدخلـت علـى خـدمات الميـاه والصـرف

الصــحي المقدمــة للمشــتركين .وتتــيح هــذه األهــداف االســتراتيجية ( :أ) تقيــيم التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ االســتراتيجية علــى مــدى الســنوات

العشرين المقبلةو و (ب) تقدير مستوى االستثمار المطلوب لتنفيذ االستراتيجية.

وتم اختيار األهداف (ومؤشرات األداء ذات الصلة) لتقديم وصـف شـامل للقطـاع مـن منظـور المشـتركين (أي اسـتنادا إلـى المخرجـات)و
وليس من منظور المخططين (أي استنادا إلى المدخالت).

أهداف االستراتيجية

زياااااادة كمياااااة الميااااااه المااااازودة
للمشتركين

مضااااعفة كمياااة الميااااه المتاحاااة

مؤشر األداء

التعليقات

كميااة المياااه المنزليااة المتاحااة فااي الصاانابير (ويبعباار عنهااا بعاادد
اللترات اليومية للفرد)

تشاامل كميااة المياااه  :المنااازل والمتاااجر الصااغيرة والماادارس
والاادوائر ،أي جميااع المشااتركين باسااتثناء الااري والصااناعات
التي تحصل على إمدادها بنفسها

كمية المياه المتاحة للصناعة

طبقا للمقارنة مع دول الجوار

المياه غير المحاسب عليها )(NRW

يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من المياه المنزلية  +الصناعية

المياه المنتجة من مختلف المصادر (المياه الجوفية والتحلية
واالستيراد)

سيتم تحقيق هذا الهدف عن طريق نشاطين تكامليين :زيادة
اإلنتاج وخفض المياه غير المحاسب عليها

كمية المياه المتاحة للمزارعين

سااتحدد وزارة الزراعااة مؤشاارات أخاارى (مثاال كفاااءة الااري
والعائاااد عااان كااال دونااام ،وغيرهاااا) ولااان ياااتم إدراجهاااا فاااي
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للري

توفير إمكانية تزوياد جياد لجمياع
الماااواطنين مااان احاااد المصاااادر
الموثوقة للمياه

الحااد ماان التفاااوت بااين المناااطق
وبين الهيئات المحلية

استراتيجية قطاع المياه

عدد المجتمعات التي ال تصلها الخدمة

يعد المجتمع (أكثر من  122شاخص) قاد حصال علاى الخدماة
عنااادما يحصااال علاااى إماااداد ميااااه عبااار األنابياااب  +وصاااالت
منزلية لكل األسر المستعدة لدفع ثمن هذه الخدمة

عدد الوصالت لكل  122فرد من السكان

ال تعليق

عدد الوصالت المنزلية العاملة

تم اقتراح النسبة المئوية لألسر كمؤشر بديل ،لكنها تقتضي
إجراء عمليات بحث شاملة لألسر ،وهي تفوق قدرات
المشغلين

حاالت التفاوت في الحصول على المياه

أقال حجاام للمياااه المنزلياة المتاحااة فااي الصانابير (ويبعباار عنهااا
بعدد اللترات اليومية للفرد)

حاالت التفاوت في تعرفة المياه

نطاق متوسط التسعيرة بين الجهات المزودة لخدمة المياه

النسبة المئوية للعينات التي تحتوي على الكلورين الحر المتبقي
النسبة المئوية للعينات الخالية من البكتيريا القولونية الكلية
تحسااااين جااااودة المياااااه الماااازودة
للمشتركين

النسبة المئوية للعينات الخالية من البكتيريا القولونية الغائطية
النسبة المئوية للعينات التي تحتوي على كمية أقل من  12جزء
في المليون من النترات

يجاب جماع العيناات علاى مساتوى المساتخدم النهاائي 7كماا ياتم
استخدام تدابير وسيطة ألغراض المراقبة ،لكنها غيار مدرجاة
في الحساب النهائي7

النسبة المئوية للعينات التي تحتوي على نسبة إجمالي المواد
الصلبة العالقة أقل من 1222

تحسااااين جااااودة مياااااه الصاااارف
الصااحي لحمايااة مصااادر المياااه
الطبيعياااااة مااااان التلاااااو بميااااااه
الصرف الصحي

النسبة المئوية لألسر المخدومة بنظام صارف صاحي ،أو التاي
تمتلك جهازا صحيا مناسابا فاي الموقاع (خازان ترشايب  +طبقاة
ترشيب)

ال تعليق

النسبة المئوية من مياه الصرف التي تتم معالجتها في محطة
معالجة مياه الصرف

ال تعليق

متوسط كفاءة محطة معالجة مياه الصرف بالنسبة إلى BOD,
COD, TSS

يتم حسابه على هيئة النسبة المئوية للمواد الملوثة التي تمت
إزالتها

متوسط كفاءة محطة معالجة مياه الصرف من حيث النتروجين
النسبة المئوية لمياه الصرف المعالجة التي يتم استخدامها في
الري

مع مراعاة موسمية الري

النسبة المئوية من المشتركين الذين يحصلون على المياه بصفة
يومية

يمكن للمشتركين اساتخدام الخزاناات علاى األساطب لتحساين
مسااتوى الراحااة إذا لاام يكاان هناااك تاادفق للمياااه علااى ماادار 11
ساعة

النسبة المئوية للمشتركين المستفيدين من الخدمة  11ساعة
يوميا

مياه مضغوطة على مدار  11ساعة هو الحماية المثلى من
التلو  ،ويتم تيسيره بتخزين كميات مياه أكبر

النسبة المئوية لمرافق المياه التي تعمل بصورة مستقلة

تعد االستقاللية (من حيث الحسابات والموظفين) شرطا مسبقا
لتقييم االستدامة المالية

النسبة المئوية للوصالت المربوطة بعدادات

مطلب أساسي لمراقبة المياه غير المحاسب عليها

نسبة العمل = تكاليف التشغيل والصيانة والتكاليف اإلدارية
(باستثناء اإلهالك)  /إيرادات التشغيل

ال يشتمل هذا الحساب على اإلهالك  ،الذي تخضع قيمته
لحسابات كثيرة للغاية 7ولهذا السبب ،يجب أن تكون لدى جهة
التشغيل المستدامة نسبة عمل تتراوح من %112 – 112
(حسب المرافق التي يود المشغل استبدالها بعد فترة)

تحسين مستوى موثوقية الخدمة

ضمان االستدامة المالية لمرافق
المياه

53

دعااام المؤسساااات ذات الحوكماااة
الجياااااااادة واإلطااااااااار القااااااااانوني
والمؤسسي الجيد

كفاءة التحصيل

هي النسبة المئوية من الفواتير التي يتم دفعها في أقل من 11
شهرا

وضع وتنفيذ قانون مياه جديد

فصل الوظائف الوزارية والتنظيمية واإلنمائية والخدمية

إعادة هيكلة سلطة المياه الفلسطينية وتطوير الوظائف
والقدرات

إدراج تشريعات وسياسات واستراتيجيات وخطط قطاع المياه
والوظائف التنظيمية إلدارة مصادر المياه

تأسيس مجلس تنظيم المياه وتطوير وظائفه وقدراته

مؤسسة جديدة لتنظيم المياه والجهات المقدمة لخدمة مياه
الصرف الصحي

تأسيس مصلحة المياه الوطنية وتطوير وظائفها وقدراتها

المنظمة التي تخلف دائرة مياه الضفة الغربية

تأسيس مجالس الخدمات المشتركة/مرافق المياه اإلقليمية
وتطوير وظائفها وقدراتها

مؤسسات مجمعة تشمل العديد من الدوائر البلدية (على
مستوى المحافظة)

تطبيق اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه على نحو فعال على
المستوى الوطني الفرعي

اعتماد وتنفيذ أنظمة المياه ذات الصلة

تشمل القطاعات الفرعية التالية :إدارة مصادر المياه وقطاع
المياه والصرف الصحي وإعادة استخدام مياه الصرف
الصحي7

الجدول  -02أهداف االستراتيجية ونوع مؤشرات األداء

 3-6األهداف االستراتيجية للعام 4134
تم تحديد األهداف االستراتيجيةو مع األخذ بعين االعتبار الفرضية التالية:


سيحصل الفلسطينيون على حقوقهم الكاملة في الوصول إلى األراضي واستخدامها على أساس حدود عام  1967والى حقوقهم
المتعلقة بمصادر المياه على أساس القانون الدولي .ونتيجة لذلحو ستكون كمية المياه المتاحة للبالد أكبر بكثير مما هـي عليـه

اآلن.


سينجح الفلسطينيون في التفاوض على اتفاقات التقاسم العادل المياه مع دول الجوار فيما يتعلق بمصادر الميـاه العـابرة للحـدود



سيزداد عدد السكان زيادة كبيرةو وذلح بسبب التوسع السكاني باإلضافة إلى العديد من العائدين إلى البالد.

(نهر األردن ووادي غزة والمياه الجوفية ).

وتعد االستراتيجية الموضـوعة فـي إطـار هـذا السـيناريو طموحـة سـواء مـن حيـث الخدمـة المقدمـة للمـواطنين (كميـة وجـودة الميـاه) والتنميـة

االقتصادية (الري والصناعة)و وهي ترتكز على:


التقاسم العادل لمصادر المياه العابرة للحدود (الميـاه الجوفيـة واألنهـار) مـع الـدول المجـاورة (األردنو وسـورياو ولبنـانو واسـرائيل



االس ــتخدام األمث ــل لجمي ــع المـ ـوارد المائي ــة المتاح ــةو م ــن المنظ ــورين البيئ ــي واالقتص ــادي واالجتم ــاعي (الص ــحةو واإليـ ـراداتو



االستخدام المستدام لهذه المصادر (حماية المصادر ومعدل االستخراج المقيد طوعا).

ومصر),

والوظائف).

وقد تُرجمت األهداف االستراتيجية في شكل أرقامو وفقا لمجموعة من مؤشرات األداء المحددةو وتم تحديد كل مؤشر من مؤشرات األداء
بشكل منفصل لقطاع غزة والضفة الغربية (الجدول .)13
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مؤشر الهدف

أهداف االستراتيجية

التعليقات

األهداف االستراتيجية للعام
2332
غزة

الضفة الغربية

المياه المتاحة للفرد (لتر/فرد/يوم)

123

123

تعد هذه النسبة البالغة  123لتر للفرد في اليوم مماثلة للنسبة الملحوظة في البلدان األوروبية المتقدمة.

الميـ ـ ــاه المتاحـ ـ ــة للصـ ـ ــناعةو والتـ ـ ــي يعبـ ـ ــر عنهـ ـ ــا

%7

%7

مماثلة للنسبة الملحوظة في البلدان المجاورة( .األردنو ولبنانو واسرائيلو ومصر).

النسبة المئوية للمياه الغير محاسب عليها )(NRW

%23

%23

هذا الهدف طموحو لكن ال مفر منه في حالة ندرة المياه في فلسطين .ويعتبر تقليص المياه غير المحاسب عليها أحد موارد المياه

المياه الجوفية (مليون متر مكعب/سنة)

33

234

تم حساب هذه الكمية باعتبارها الفارق بين الطلب على المياه وكمية المياه التي يتم توفيرها عن طريق االستيراد أو التحلية

التحلية (مليون متر مكعب/سنة)

121

43

في الضفة الغربيةو تقتصر قدرات التحلية في الغالب على ينابيع .وفي غزةو تقتصر على قدرات االستثمارات للسلطة الفلسطينية.

االستيراد/الشراء (مليون متر مكعب/سنة)

14

123

في قطاع غزةو يتمثل الهدف في استبدال االستيراد باإلنتاج المحلي (التحلية) .وفي الضفة الغربيةو سيزيد االستيراد زيادة كبيرة

اإلجمالي

131

314

المياه المتاحة (مليون متر مكعب/سنة)

77

471

ستحدد و ازرة الزراعة مؤشرات أخرى (مثل كفاءة الري والعائد لكل دونمو وغيرها) ولن يتم إدراجها في استراتيجية قطاع المياه

عدد التجمعات غير المخدومة

3

3

يعد التجمع (أكثر من  133شخص) قد حصل على الخدمة عندما يحصل على إمداد مياه عبر األنابيب  +الوصالت المنزلية

عدد الوصالت 133/من السكان

23

23

733333

1331333

34

34

تم حساب هذا الحد األدنى بأنه يمثل  %73من المتوسط الوطني

%233

%233

يعني هذا النطاق أن أعلى تسعيرة للمياه في الدولة ال تتجاوز ضعفي أقل تسعيرة

بالنسبة المئوية للمياه المنزلية المزودة

زيادة كمية المياه المزودة للمشتركين

مضاعفة كمية المياه المتاحة للري

تــوفير إمكانيــة تزويــد جيــد لجميــع المـواطنين مــن
احد المصادر الموثوقة للمياه

عدد الوصالت
الح ـ ــد م ـ ــن التف ـ ــاوت ب ـ ــين المن ـ ــاطق و الهيئ ـ ــات

المحلية

المياه المتاحة للفرد (لتر/فرد/يوم):
الحد األدنى للمحافظة
متوسطالتعرفة
نطاق

الفعالة من حيث التكلفة.

في ظل محدودية فرص التحلية.

لكل األسر المستعدة لدفع ثمن هذه الخدمة.

انظر الحسابات المفصلة في الفصل التالي.

الجدول  -01األهداف االستراتيجية للعام 2112
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أهداف االستراتيجية

مؤشر الهدف

تحسين جودة المياه المزودة للمشتركين

األهداف االستراتيجية لعام
2332

التعليقات

غزة

الضفة الغربية

النسبة المئوية لعينات المياه الخالية من الكلورين الحر

%133

%133

تم تحقيق الهدف تقريبا

النسبة المئوية لعينات المياه الخالية من البكتيريا القولونية

%133

%133

تم تحقيق الهدف تقريبا

النسبة المئوية لعينات المياه الخالية من البكتيريا القولونية

%133

%133

تم تحقيق الهدف تقريبا

%13

%133

المتبقي
الكلية

الغائطية

النسبة المئوية للمشتركين الذين يحصلون على مياه يقل
معدل النترات فيها عن  03جزء في المليون
النسبة المئوية من المشتركين الذين يحصلون على خدمة
يبل إجمالي المواد الصلبة الذائبة فيها أقل من

%133

%133

نظ ار ألن معظم المياه الجوفية تحتوي على نسبة نترات تزيد عن  03جزء في المليون في قطاع غزةو سيكون من الصعب تزويد
 %133من سكان غزة بخدمة مياه تحتوي على نسبة نترات أقل من  03جزء في المليون
سيتم الوصول هذا إلى الهدف في غزة بتطوير محطات التحلية

 1033جزء في المليون

تحسين جودة مياه الصف الصحي لحماية
مصادر المياه الطبيعية من التلوث

 %لألسر المخدومة بنظام الصرف الصحي
 %مياه الصرف التي تتم معالجتها

%10

%33

متوسط كفاءة محطة معالجة مياه الصرف بالنسبة إلى

%13

%13

النسبة المئوية لكفاءة محطة معالجة مياه الصرف من حيث

%03

%03

النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي المعالجة المعاد

%03

%73

النسبة المئوية من المواطنين الذين تتم خدمتهم يوميا

%133

%133

BOD, COD, TSS
النتروجين

استخدامها في الري

تحسين مستوى موثوقية الخدمة

%10

%70

راجع الفصل 17
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معبر عنه بعدد ساعات التزويد
ا
حجم التخزين
ضمان االستدامة المالية لمرافق المياه

13

13

النسبة المئوية لمرافق المياه المستقلة

%133

%133

ستكون جميع جهات التشغيل مستقلة عن البلديات (ليس لهذا أي تأثير على وضعها العام أو الخاص)

النسبة المئوية للوصالت المربوطة بعدادات

%133

%133

تم تحقيق هذا الهدف تقريبا

%103

%133

تعني هذه النسبة أن المرافق مستقلة ماليا

كفاءة التحصيل

%10

%10

وضع وتنفيذ قانون مياه جديد

%133

%133

إعـ ــادة هيكلـ ــة سـ ــلطة الميـ ــاه الفلسـ ــطينية وتطـ ــوير الوظـ ــائف

%133

%133

تأسيس مجلس تنظيم المياه وتطوير وظائفه وقدراته

%13

%13

تأسيس مصلحة المياه الوطنية وتطوير وظائفها وقدراتها

%33

%33

تأســيس مج ــالس الخــدمات المش ــتركة/مرافق الميــاه اإلقليمي ــة

%33

%33

تنفيـذ اإلدارة المتكاملــة لمصـادر الميــاه علـى نحــو فعـال علــى

%133

%133

اعتماد وتنفيذ أنظمة المياه ذات الصلة

%133

%133

نسبة العمل

تكاليف التشـغيل والصـيانة والتكـاليف اإلداريـة

(باستثناء اإلهالح)  /إيرادات التشغيل

والقدرات فيها

دع ــم المؤسس ــات ذات الحوكم ــة الجي ــدة واإلط ــار
القانوني والمؤسسي الجيد

وتطوير وظائفها وقدراتها
المستوى الوطني الفرعي

(معبر عنه بعدد ساعات التزويد) عامال أساسيا في اإلدارة الجيدة للضغط وموثوقية عملية إضافة الكلور
ا
يُعد حجم التخزين

الجدول  -09األهداف االستراتيجية للعام عام  ( 2112تتمة)
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 - 7النمو السكاني
 0-7الفرضية
ت ازيــد عــدد ســكان فلســطين بمعــدل مرتفــع للغايــة علــى مــدى الســنوات العشــرة الماضــية يبل ـ /٪375ســنة (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الفلســطينيو )2313و وســيظل معــدل النمــو مرتفع ـا للغايــة خــالل الســنوات المقبلــةو لكــن مــن المتوقــع أن يتباطــأ هــذا المعــدل قلــيال نتيجــة
للتغيـرات التــي ســتط أر علــى التعلــيم وبنيــة األسـرة كمــا لُـوحظ فــي بلــدان البحــر األبــيض المتوســط األخــرى .وخيــر مثــال واضــح علــى هــذا

االتجاه هو انخفاض معدل الخصوبة بين النساء الشابات على مدى العقد الماضي (الشكل .)15

المصدر :تقرير التقدم المحرز في األهداف اإلنمائية األلفيةو و ازرة التنمية والتخطيط اإلداريو 2313

الشكل  -11معدل خصوبة المراهقات في فلسطين ((المواليد لكل  0111امرأة في عمر  01-01سنة)

 4-7التوجهات السكانية
لغرض استراتيجية قطاع المياهو تم إجراء توقع سكانيو تضمن:


االنخفاض التدريجي عن معدل النمو الحالي إلى معدل أكثر تواضعا بحلول العام .2332



التدفق الكبير للعائدين الفلسطينيين نتيجة التوصل التفاق نهائي مع إسرائيل.

وتستند هذه األرقام إلى التوقعات السكانية الصادرة عن و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية للفترة  .2353-2337وفي هذه الوثيقةو
واستنادا إلى المناقشات التي أجريت بين و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية وسلطة المياه الفلسطينيةو تم اعتبار اثنين من هذه

السيناريوهات الخمسة هما األكثر مالءمة لوضع االستراتيجية الوطنية للمياه (السيناريوهين  4و )5و كما هو مبين في الجدول .15
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توقعات عدد السكان في فلسطين المستخدمة الستراتيجية قطاع المياه
وزارة

المصدر:

2102

2122

2102

2102

2122

التخطيط
والتنمية

السيناريو 4

اإلدارية
الضفة الغربية

-

3401131

2741323

4774343

0073143

7333133

السيناريو 4
السيناريو 4

قطاع غزة  -السيناريو

2337733

1744213

2437421

2714034

3221301

4
السيناريو 4

األراضي الفلسطينية

4213313

0477731

7333471

3303477

1000331

السيناريو 5

-

2741323

3473277

4742017

0713113

7043337

الضفة

الغربية

السيناريو 0
السيناريو 5

قطاع غزة  -السيناريو

1114733

1744213

2331313

2740004

3332013

0
السيناريو 5

األراضي الفلسطينية

0477143

4213313

7331113

3303777

1003023

الجدول  - 01الفرضيات السكانية (وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية)

وقد استخدم هذين السيناريوهين للتوقعات السكانية على المستوى اإلقليمي (قطاع غزة والضفة الغربيـة) .وفـي كلتـا الحـالتينو زاد مجمـوع

السكان من  4729مليون نسـمة فـي عـام  2312إلـى  9755مليـون نسـمة فـي عـام 2332و ويتمثـل الفـرق الرئيسـي بـين السـيناريوهين فـي

عدد السكان النازحين من منطقة إلى أخرى (من غزة إلى الضفة الغربية والعكـس بـالعكس) .وسيصـبح تحقيـق تـدفقات الهجـرة هـذه أكثـر

سهولة داخل دولة فلسطين (لن يتم فرض قيـود إضـافية علـى السـكان نتيجـة إلغـالق قطـاع غـزة)و غيـر أنـه لـن يكـون مـن السـهل التنبـؤ

بعدد األسر التي ستنزح بالفعلو أو التنبؤ بالمحافظات التي تنوي تلح األسر االستقرار بها.

10,000,000
9,000,000

West Bank with scen 4

8,000,000

Gaza Strip with scen 4

7,000,000
Palestinian Territory - scen 4

6,000,000
5,000,000

West Bank - scen 5

4,000,000

Gaza Strip - scen 5

3,000,000
Palestinian Territory - scen 5

2,000,000
1,000,000
0
2032

2027

2022

2017

2012

الشكل  -11التوقعات السكانية للفترة 2112-2102
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 -8الطلب على المياه المنزلية
 0-8األهداف االستراتيجية لنصيب الفرد من تخصيص المياه
وفقا للوضع الراهن في الدولة الفلسـطينية المحتلـة (مـع نقـص الميـاه فـي العديـد مـن المنـاطق)و يتمثـل أحـد مؤشـرات خدمـة الميـاه األكثـر
أهمية في كمية المياه المتاحة لكل مواطن (والمعبر عنها باللتر للفـرد فـي اليـوم الواحـد) .وتـوفر الكميـة اإلجماليـة مـن الميـاه المـوردة فـي

الضفة الغربية وقطاع غزة للشخص بمتوسط قدره  96لت ار للفـرد فـي اليـوم الواحـد فـي غـزةو و 72لتـ ار للفـرد فـي اليـوم فـي الضـفة الغربيـة
و 82لت ار للفرد في اليوم الواحد على الصعيد الوطني (انظر الجدول .)6

وتهدف االستراتيجية إلـى تحسـين رضـا المـواطنينو وتزويـد المشـتركين بالميـاه مـن مصـدر دائـم وموثـوق لميـاه عاليـة الجـودة وبأسـعار

يمكن تحمل عبئها .ونتيجة لذلحو فإنه من المحتمـل أن تكـون هنـاح زيـادة فـي اسـتهالح الميـاه لألغـراض المنزليـة .ومـع ذلـحو لـن تكـون

هذه الزيادة مقيـدة بقـدرة المشـتركين علـى تحمـل التكـاليف واسـتعدادهم لـدفع تكـاليف هـذه الخدمـة فحسـبو بـل سـتكون مقيـدة أيضـا بـدعم
المستهلكين للسياسة الوطنية التي تهدف للحد من هدر المياه واإلفراط في استخراج المياه من مصادر المياه المحدودة.

وقد تم تطوير االستراتيجية بهدف توفير  123لت ار للفرد في اليوم الواحد في كلتا المنطقتين (قطاع غزة والضفة الغربية).

 4-8الطلب المتوقع على المياه المنزلية والصناعية
باستخدام الفرضية المذكورة في القسم السابقو تم حساب الطلب علـى الميـاه لألغـراض المنزليـة فـي كـل مـن قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة
في الجدولين أدناه (تم عرض األرقام التفصيلية في الملحق).

وفي هذين الجـدولينو تـم إضـافة الطلـب علـى الميـاه الصـناعيةو مـن أجـل تسـهيل المقارنـات مـع الجـداول الـواردة فـي الفصـل ( 9الطلـب

على المياه لألغراض الصناعية)

األساس

المدى القصير

االستراتيجية على المدى الطويل

إمدادات المياه في الضفة الغربية
1211

1211-1211

1211-1211

1211-1211

2112-2127

المياه المتاحة للفرد (لتر للفرد في اليوم) في
نهاية كل فترة (باستثناء المياه الصناعية)

11

11

11

121

021

عدد السكان (وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية)

1111222

1111222

1111222

1111222

8196111

12

11

111

111

267

(مليون متر مكعب/يوم)
الطلب على المياه للصناعة (كنسبة مئوية من
المياه المنزلية)

%1.2

%1.2

%1.1

%1.1

%7.1

الطلب على المياه للصناعة (مليون متر
مكعب/سنة)

1.1

1.1

1.1

11.1

21.0

مجموع الطلب (المياه لألغراض الصناعية +
المنزلية) (مليون متر مكعب/يوم)

72

49

014

224

117

الطلب على المياه المنزلية

الطلب

المصدر :سلطة المياه الفلسطينية
الجدول  - 08الطلب المتوقع على المياه المنزلية والصناعية في الضفة الغربية
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إمدادات المياه في قطاع غزة

األساس

المدى القصير

االستراتيجية على المدى الطويل

1211

1211-1211

1211-1211

1211-1211

2112-2127

المياه المتاحة للفرد (لتر للفرد في اليوم) في
نهاية كل فترة (باستثناء المياه الصناعية)

11

11

121

112

021

عدد السكان (وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية)

1111111

1111112

1111111

1111111

1112106

11

12

11

121

012

(مليون متر مكعب/يوم)
الطلب على المياه لألغراض الصناعية (كنسبة
مئوية من المياه المنزلية)

%1.2

%1.2

%1.1

%1.1

%7.1

الطلب على المياه لألغراض الصناعية (مليون
متر مكعب/سنة)

1.1

1.1

1.1

1.2

4.2

مجموع الطلب (المياه لألغراض الصناعية +
المنزلية) (مليون متر مكعب/يوم)

14

72

41

002

090

الطلب على المياه المنزلية

الطلب

المصدر :سلطة المياه الفلسطينية
الجدول  - 07الطلب المتوقع على المياه المنزلية والصناعية في قطاع غزة
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 -9الطلب على المياه للصناعة
 0-9األساس
حتى اآلنو ال توجد مرافق صناعية كبيرة (مصانع كيماويةو ومصانع اإلسمنتو وغير ذلح) تستهلح كميات كبيرة من المياه في
فلسطينو ومعظم الصناعات ليست سوى مصانع صغيرة تستخدم شبكات تزويد المياه الموجودة في المناطق الحضرية كمصدر وحيد

ويقدر مزودوا خدمة المياه في رام
للمياه .وتتم محاسبة الكثير من هذه الصناعات كمشتركين تقليديين (كالعديد من المحالت التجارية)ُ .
3
اهلل ونابلس بأن هذه الصناعات الصغيرة تستخدم  ٪3من إجمالي إمدادات المياه في المناطق الحضرية .
وعلى مستوى الدولةو تعادل النسبة البالغة  ٪3من المياه في المناطق الحضرية  371مليون متر مكعب/سنة في الضفة الغربية و373

مليون متر مكعب في قطاع غزة.

وباإلضافة إلى نظم تزويد المياه في المناطق الحضريةو تستخدم بعض المنشآت الصناعية اآلبار الخاصة .ويتم تسجيل جميع هذه

اآلبار تقريبا باعتبارها آبار ّريو حيث لم تُصدر سلطة المياه الفلسطينية حقوق استخراج مياه آلبار صناعية .ووفقا لتقديرات سلطة
المياه الفلسطينيةو يعد االستهالح الصناعي الحالي منخفضا للغايةو حيث يكافح المزارعون بالفعل إليجاد ما يكفي من المياه ّلري
ثم فهم غير مستعدون إلعادة بيع هذه المياه لألغراض الصناعية.
أراضيهمو ومن ّ

 4-9الطلب المتوقع على المياه للصناعة
تعد النسبة البالغة  ٪3أعاله أقل من النسب التي لُوحظت في الدول المجاورة .ويمكن تفسير ذلـح مـن خـالل القيـود التـي ظلـت تواجههـا
الصناعة في فلسطين على مدى السنوات األربعين الماضية (الصعوبات في الوصول إلى األراضي واألسواق والموردينو وغير ذلح).

ومـع رفـع القيـود السياسـيةو فمـن المتوقــع أن تزيـد فـرص السـوق للمسـتثمرين الفلسـطينيين فــي ظـل قيـام المزيـد مـن المسـتثمرين بالمجازفــة

بإنشاء المصانع الصغيرة .ومع ذلحو ال تزال الصـناعات الثقيلـة التـي تتطلـب كميـات كبيـرة مـن الميـاه (األوراقو والكيماويـاتو والتعـدينو
وغير ذلح) مقيدة بالمصادر المائية المحدودة المتاحة في منطقة الشرق األوسط.

وتستند االستراتيجية طويلة المدى على الفرضية القائلة بأن:


الطلب على المياه الالزمة للصناعة سيرتفع من  ٪3على إمدادات المياه في المناطق الحضرية إلى .٪7



معظم هذه المنشآت الصناعية سيتم تزويدها من مرافق المياه اإلقليمية المقرر إنشاؤها.



مياه الصرف الصحي المعالجة ستكونو قدر اإلمكانو مصـد ار لتلبيـة الطلـب علـى الميـاه فـي بعـض الصـناعاتو أو قـد تجيـز
سلطة المياه الفلسطينية استخدام اآلبار الخاصة للصناعةو على أساس كل حالة على حدةو وفقا للسياسة الوطنية للمياه.

3
4

4

يبدو هذا الرقم منخفضا نوعا ماو لكنه مماثل لما لوحظ في بلدان مشابهة :األردن ()٪1و واسرائيل ( )٪1.1ولبنان (.)٪11
بيان السياسة العامة" :تنص السياسة الوطنية لفلسطين على تخصيص حقوق المياه للحصول على المنافع االقتصادية (الزراعةو الصناعةو
السياحة  )...بين مختلف المستخدمين وفقا للمنافع االقتصادية لفلسطين (من حيث اإليراداتو وخلق فرص العملو واألمن الغذائي) وبما
يتماشى مع خطط التنمية الوطنية .من أجل الحفاظ على المصادر المحدودة المتاحة ألغراض الزراعة ".
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األساس – اإلنتاج المتوقع للعام ( 4104مليون متر مكعب/سنة)
تقدر مرافق المياه في فلسطين (مصلحة مياه بلديات الساحل ،مصلحة مياه محافظة القدس ،دائرةة المياه في نابلس) بأنه يتم

استخدام  %3من إمدادات المياه المنزلية من قبل الصناعات الصغيرة.

غزة

الحصة الصناعية

إنتاج المياه لألغراض المنزلية

حصة الصناعة

%3

134

3.0

%3

131

3.1

اإلجمالي

6.0

االستراتيجية طويلة المدى
تهدف االستراتيجية طويلة المدى إلى توفير فرص للتنمية الصناعية .وتستند االستراتيجية إلى زيادة كبيرة في إمدادات المياه
للصناعة(  % 7من الطلب على المياه المنزلية) ،ذلك أنه ومع سهولة الوصول إلى مصادر المياه ،فإن الحكومة ستشجع على
القيام بمزيد من االستثمارات في ضوء سماح الصناعة بخلق فرص عمل جديدة.
الحصة الصناعية

الطلب على المياه المنزلية

الطلب على المياه الصناعية

غزة

%7

13175

9.4

الضفة الغربية

%7

486.8

41.0

اإلجمالي

49.3

الجدول  -06احتياجات إنتاج المياه المتوقعة للصناعة
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 -01الطلب على مياه الري
 0-01األراضي القابلة للري
تجــري و ازرة الز ارعــة إحصــاءات دوريــة لأل ارضــي الصــالحة للز ارعــة المرويــةو مــع أخــذ كافــة المي ـزات ذات الصــلة فــي االعتبــار (نوعيــة
التربةو ودرجة انحدار التربةو وسهولة الوصولو وغير ذلح).

ووفقا ألحدث البياناتو هناح  745ألف دونم (أي ما يعادل  75ألف هكتار) من األ ارضـي القابلـة للـري فـي فلسـطين ( ٪82فـي الضـفة

الغربية و  ٪1779في قطاع غزة).

ومــن الواضــح بــأن الطلــب علــى ميــاه الــري ال يمكــن أن يســتند إلــى هــذه األرقــام وحــدهاو حيــث تعــد مصــادر الميــاه العــائق الرئيســي عنــد

تطوير مشروعات الري .ولهذا السببو تم تقييم الطلب علـى ميـاه ال ّـري هنـا علـى أسـاس األ ارضـي المرويـة ولـيس علـى أسـاس األ ارضـي
للري.
القابلة ّ
األراضي القابلة للري
المحافظة

المساحة/دونم

النسبة المئوية

جنين

163333

%40.9

طوباس

82333

%00.1

طولكرم

27533

%3.7

قلقيلية

17533

%4.3

سلفيت

49333

%6.6

نابلس

68333

%9.0

رم اهلل

35333

%2.7

القدس

3333

%1.2

أريحا

45333

%6.1

بيت لحم

12333

%0.6

الخليل

113333

%02.8

المجموع الفرعي للضفة الغربية

604111

%84.0

قطاع غزة

033111

%07.9

المجموع لفلسطين

725111
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ()2338
سجالت و ازرة الزراعة (ديسمبر )2338

اإلحصائيات الزراعية 2338/2336
الجدول  -04األراضي القابلة للرّ ي في فلسطين
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 4-01االحتياجات المائية للدونم الواحد
تختلف كمية المياه المطلوبة للدونم من مكان إلى آخر وتعتمد على معدالت مياه األمطار الهاطلةو ودرجة الح اررةو ونوعية التربةو وما

إلى ذلح .كما أنها تعتمد أيضا على نوع المحاصيل المزروعة وتكنولوجيا الري المستخدمة (االنغمارو والرشاشاتو والري بالتنقيطو وما

إلى ذلح).

وألغراض التخطيط الشاملو توصي و ازرة الزراعة باستخدام كمية متوسطة تبل  633متر مكعب/دونم/سنة 5في الضفة الغربيةو وتم
احتساب هذا الرقم مع أخذ التطورات الحديثة في عمليات الري بالتنقيط في االعتبار.

وفي الوقت الحاضرو يتعين على و ازرة الزراعة إدارة نقص المياهو ويرجع ذلح إلى صعوبات الوصول إلى مصادر المياهو ولهذا

السببو توفر الو ازرة  ٪75فقط من الطلب "االعتيادي" على المياه ( 453متر مكعب/دونم/سنة بدال من  633متر مكعب/دونم/سنة).

ومع ذلحو ال تزال هناح بعض الفرص للتحسينو وتعتقد و ازرة الزراعة بأنه سيتم تحقيق مكاسب بنسبة  %13بسبب الكفاءة العامة على

مدى السنوات العشرين المقبلة.

 3-01األراضي المروية والطلب المتوقع على مياه الري
يتم تقييم األراضي المروية الفعلية (والمستقبلية) من خالل الرجوع إلى المياه المستخدمة (والمتاحة) الخاصة بكميات الري باإلضافة إلى
احتياجات الدونم من المياه.

وفي حال استمرار الحالة السياسية الراهنة (االحتالل العسكري)و فستخضع كمية المياه المتاحة للري لقيود كبيرةو ومن المتوقع أن يتم

سيتاح المزيد
تحويل عدد من اآلبار الزراعية الواقعة داخل المناطق السكنية ألغراض استخدامات المياه المنزلية .وفي الوقت نفسهو ُ
6
الريو وفقا للسياسة الوطنية للمياه.
المعالجة إلعادة استخدامه ألغراض ّ
من مياه الصرف الصحي ُ
وستتضمن اتفاقية السالم الشاملة المزمع توقيعها بين فلسطين واسرائيل االتفاقيات الخاصة بالحصص العادلة في مصادر المياه العابرة

للحدود (تنطوي هذه االتفاقاتو حيثما يلزمو أيضا على الدول المتشاطئة األخرى التي تتقاسم نفس المصادر :األردنو وسورياو ولبنانو
ومصر):


نهر األردن.



حوض المياه الجوفي الغربي في الضفة الغربية.



حوض المياه الجوفي الشرقي.



حوض المياه الجوفي الشمالي الشرقي في الضفة الغربية.



طبقة المياه الجوفية الساحلية في قطاع غزة.



وادي غزة.

 5يمثل هذا الرقم متوسطا وطنياو مع األخذ بعين االعتبار المناطق التي تبل احتياجات الري فيها  122متر مكعب-دونم فقط (مثل قطاع غزة) والمناطق التي تتجاوز احتياجات الري فيها  1222متر مكعب-دونم (مثل
المنحدرات السفلى من وادي األردن).
 6بيان السياسة" :تمثل مياه الصرف الصحي المعالجة موردا محتمال وينبغي االستفادة منها ألغراض الزراعة والتغذية وتربية األحياء المائية".
بيان السياسة :تنص السياسة الوطنية للمياه على معالجة جميع مياه الصرف الصحي المنتجة بمستوى جودة كاف لتلبية المعايير الوطنية بهدف إعادة استخدامها على نحو آمن ومنتجو ودعم التوزيع واعادة االستخدام اإلنتاجي
لمياه الصرف الصحي المعالجة"
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ومــن المتوقــع أن تُمكــن كميــات الميــاه اإلضــافية التــي ســيتم توفيرهــا عنــد نيــل "حقــوق الميــاه الفلســطينية" فلســطين مــن وضــع برنــامج ري
طموح في الضفة الغربية .وستظل كمية المياه المتاحة للري في غزة مقيدة بمشاكل الملوحة نتيجة لتسرب مياه البحر إلى المياه الجوفيـة

الساحلية فضال عن القيود المتعلقة بتوافر األراضي .ولذلحو فإنه من المتوقع تحقق ما يلي داخل دولة فلسطين:


ستقل مصـادر الميـاه الجوفيـة المتاحـة ألغـراض الـري فـي غـزةو وذلـح نتيجـة لقيـام سـلطة الميـاه الفلسـطينية بفـرض قيـود علـى
اســتخراج الميــاه مــن أجــل الحــد مــن تــداخل ميــاه البحــرو كمــا ســتتناقص مســاحة األ ارضــي الزراعيــة المتاحــة نتيجــة للتوســع

العمراني.


ستزداد المصادر المتاحة للري زيادة كبيرة في الضفة الغربيةو نظ ار لنيل الفلسطينيين لحقـوقهم المائيـة فـي نهـر األردن والميـاه



ستجشع سلطة المياه الفلسطينية وو ازرة الزراعة على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وميـاه الفيضـان ألغـراض

الجوفية المشتركة.

الزراعةو بما في ذلح بناء مرافق لتخزين ونقل هـذه الميـاهو وسـتوفر هـذه االسـتراتيجية المصـدر الرئيسـي لميـاه الـري اإلضـافية
في قطاع غزة .أما في الضفة الغربيةو سيحول توافر المصادر المائية األخرى (األرخص) دون قيام سـلطة الميـاه الفلسـطينية

باالستثمار كثي ار في نقل مياه الصرف الصحي المعالجة لمسافات طويلة.

األراضي المروية واالحتياجات من المياه ألغراض الري
األساس :تقديرات استخدام الماء للعام ( 4104مليون متر مكعب/سنة)
تقدير استخدام الماء على أساس األراضي المروية (إحصاء أجرته وزارة الزراعة)
نوع المصدر
غزة

الضفة الغربية

المياه المتاحة للري

متر مكعب/سنة للدونم

األراضي المروية المحتملة

(مليون متر86مكعب/سنة)

741

116359
(دونم)

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي

1

741

1336

المجموع لغزة

86

الحوض الساحلي

الحوض الغربي
الحوض الشمالي الشرقي

006159
633

51

الحوض الشرقي

633

85333

633

السدود

2

المجموع للضفة الغربية

53

633

3333
88333

االستراتيجية طويلة المدى
ستتضمن اتفاقية السالمة النهائية المقرر إبرامها بين فلسطين واسرائيل االتفاقيات المتعلقة بالمشاركة العادلة لمصادر المياه العابرة للحدود .وسيتم توفير
مصادر مياه إضافية كبيرة في الضفة الغربية (الحوضين الغربي والشمالي الشرقي ،ومياه نهر األردن السطحية)
نوع المصدر
غزة

الضفة الغربية

المياه المتاحة للري

متر مكعب/سنة للدونم

األراضي المروية المحتملة

(مليون متر32مكعب/سنة)

741

43185
(دونم)

السدود

13

741

13495

إعادة استخدام مياه الصرف

25

741

33731

المعالجة
الصحيع لغزة
المجمو

67

الحوض الغربي

33

الحوض الساحلي

91380
633

53333

66

الحوض الشمالي الشرقي

633

الحوض الشرقي

633

إعادة استخدام مياه الصرف

83

633

138333

433/233

633

666667/333333

السدود

45

633

75333

المجموع للضفة الغربية

058

المعالجة
الصحي
األردن
نهر

931111/611111

الجدول  -21األراضي المروية المتوقعة
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 -00فاقد المياه واحتياجات اإل نتاج من المياه المنزلية والصناعية
 0-00فرضيات خفض الفاقد في المياه
مع أخـذ كـل مـن نـدرة الميـاه والمجتمعـات غيـر المخدومـة فـي االعتبـارو يمكـن اعتبـار المسـتوى الحـالي مـن الميـاه الغيـر محاسـب عليهـا

( 24إلى  ٪36في الضفة الغربية و  41إلى  %46في قطاع غـزة) مفرطـاو وبالتـالي تهـدف االسـتراتيجية إلـى خفـض معـدل فاقـد الميـاه
المذكور.

ويتطلــب خفــض الفاقــد فــي الميــاه اســتثما ار كبي ـ ار فــي شــبكات النقــل والتوزيــع (كشــف التســربو وكشــف التوصــيالت غيــر الشــرعيةو وادارة

الض ــغطو ومنـ ــاطق الضـ ــغطو ومـ ــا إلـ ــى ذلـ ــح)و وكـ ــذلح تحس ــين أداء و/أو كفـ ــاءة مـ ــزودي الخدمـ ــةو باإلضـ ــافة إلـ ــى تحسـ ــين وصـ ــالت

المشتركين7و وهو األمر الذي يمكن أن يـنعكس فـي كـل مـن االسـتثمارات وخطـط العمـل التـي سـيتم تحضـيرها كخطـوة تاليـة السـتراتيجية
المياه .وهذه ليست مهمة سهلة بالطبعو السيما وأن عددا قليال للغاية من شركات المياه فـي جميـع أنحـاء العـالم نجحـت فـي الحـد بدرجـة

كبيـرة وبشــكل دائــم مــن معــدالت الميــاه الفاقــدة .وقــد ُوضــعت أهــداف اســتراتيجية منفصــلة فيمــا يخــص الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لكــل
منطقة ولكل سيناريو (الجدول .)21
قطاع غزة
االستراتيجية طويلة المدى

الضفة الغربية

يحظـى الفلســطينيون بالوصـول الكامــل إلـى مصــادر الميــاه فـي الــبالد .ومـع ذلــحو تعـد المصــادر الطبيعيــة

محدودة (نظـ ار للظـروف المناخيـة فـي الـبالد والكثافـة السـكانية المرتفعـة للغايـة) .ويعتبـر الفاقـد فـى الميـاه
أحــد المكونــات البالغــة األهميــة لهــذه االســتراتيجية .وســيتم مقارنــة كــل مــن ب ـرامج الميــاه الفاقــدة (تحليــل

التكلفــة/المزايا) بالخيــارات البديلــةو كاآلبــار اإلضــافية أو إمــدادات ميــاه الشــرب مــن منــاطق أخــرى أو دول

أخرى.
الهدف االستراتيجي
تعليقات

%23

%23

يعد الهدف االستراتيجي في غزة طموحا (تخفيض يع ــد اله ــدف االس ــتراتيجي ف ــي الض ــفة الغربي ــة أكث ــر
نسبة الفاقد مـن  ٪46-41إلـى  )٪23نظـرة لكلفـة تواض ــعا (تخف ــيض فاق ــد المي ــاه م ــن  ٪36-24إل ــى

إنتــاج الميــاه فــي غـزة (محطــة تحليــة الميــاه) .ومــع )٪23و نتيجـ ــة لكونهـ ــا منطقـ ــة جبليـ ــة يصـ ــعب إدارة

ذلح يمكن تحقيق هذا الهدفو ألن قطاع غزة تعد

ض ــغوط الميـ ــاه فيه ــا .وعـ ــالوة عل ــى ذلـ ــحو تتضـ ــمن

منطقة مسطحة تقريباو وذات كثافـة سـكانية عاليـة المنطقة العديد من القرى المعزولة ذات أنظمة المياه
ومـزودة بــنظم الميــاه المتكاملـة .وعلــى هــذا النحــوو الصـغيرةو التــي تـديرها المجتمعــات المحليـةو ولــن يــتم

يع ــد تنفي ــذ خط ــة ش ــاملة إلدارة الض ــغط أمـ ـ ار أق ــل إدراجه ــا جميع ــا ف ــي منطق ــة الخدم ــة التابع ــة لم ارف ــق

صعوبة.

المياه اإلقليمية الحديثة.

الجدول  -20فرضيات خفض المياه غير المسجلة

7

يتم تقديم مؤشر فيما يخص حجم هذا االستثمار من قبل برنامج الحد من المياه غير المسجلة في مدينة نابلس :تم استثمار  12مليون دوالر أمريكي
في برنامج الحد من المياه الفاقدة ألكثر من  1سنوات ،مما أسهم في تحسين الخدمة لـ  111ألف من السكان ،أي  11دوالرا أمريكيا للفرد7
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 4-00محتوى برنامج خفض الفاقد في المياه (المياه الغير محاسب عليها )NRW
وتتكون اإلجراءات المطلوبة لتحقيق األهداف االستراتيجية لبرنامج خفض الفاقد فى المياه من كل من االستثمارات المادية

واإلصالحات في المرافقو ويتضمن ذلح (دون حصر):


تقسيم شبكات المياه إلى مناطق ضغط (يعد هذا النوع من االستثمار هاماو والسيما في المناطق ذات االختالفات الكبيرة في



برامج الكشف عن التسرب واإلصالح (يمكن تنفيذ مثل هذه البرامج من قبل مقدمي الخدمة أو االستعانة بمقدمي الخدمات



نظام قياس محسن (قياس المياه الصالحة للشربو وكذلح القياس من قبل المشتركين)؛



الكشف عن التوصيالت غير المشروعة وازالتها.



تحسين كفاءة وأداء مقدمي الخدمات على كافة المستويات الفنية واإلدارية والمالية ليكونوا قادرين على تحقيق األنشطة

االرتفاعو مثل رام اهللو ونابلسو وبيت لحمو وما إلى ذلح).
المتخصصة).

المذكورة أعاله.

ويتعين تحقيق األهداف االستراتيجية لخفض فاقد المياه في غضون السنوات العشرين المقبلة (أي بحلول العام  )2332كما يتعين تنفيذ

االستثمارات المطلوبة التي سيتم وضع الخطط الخاصة بها بعد اعتماد االستراتيجية.

 3-00احتياجات اإلنتاج
مع أخذ األهداف االستراتيجية الخاصة بإمداد المياه لألغراض المنزلية وأغراض الري واألغراض الصناعيةو فضال عن أهداف خفض
المياه غير المسجلة في االعتبارو تم حساب احتياجات إنتاج/استيراد المياه لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة (يتضمن الجدول 22
والجدول  23األهداف االستراتيجية)

إمدادات المياه في الضفة الغربية

األساس

المدى القصير

االستراتيجية على المدى الطويل

احتياجات اإلنتاج

1211

1211-1211

1211-1211

1211-1211

1211-1211

النسبة المئوية للفاقد من المياه

%11

%11

%11

%11

%12

احتياجات اإلنتاج

121

111

111

111

111

استخراج المياه الجوفية

11

11

122

111

111

من الينابيع (مليون متر مكعب/سنة)

1

11

11

11

11

من اآلبار (مليون متر مكعب/سنة)

11

11

11

111

111

تحلية المياه (مليون متر مكعب/سنة)

2

2

11

11

12

استيراد المياه (مليون متر مكعب/سنة)

11

11

11

112

112

الجدول  -22احتياجات اإلنتاج/االستيراد في الضفة الغربية
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إمدادات المياه في قطاع غزة

1211

12111211

1211-1211

1211-1211

1211-1211

%11.2

%11.1

%11.2

%11.1

%12.2

احتياجات اإلنتاج

121

111

111

111

111

استخراج المياه الجوفية

11

11

12

11

11

من الينابيع (مليون متر مكعب/سنة)

2

2

22

2

2

من اآلبار (مليون متر مكعب/سنة)

11

11

12

11

11

تحلية المياه (مليون متر مكعب/سنة)

4

11

12

122

111

متر

1

12

11

11

11

النسبة المئوية للفاقد من المياه

احتياجات اإلنتاج

األساس

المدى القصير

االستراتيجية على المدى الطويل

استيراد المياه
مكعب/سنة)

(مليون

الجدول  -21احتياجات اإلنتاج/االستيراد في قطاع غزة
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 -04إدارة مصادر المياه الجوفية
 0-04تخصيص الحق في استخدام المياه للفلسطينيين
اتفاقية أوسلو الثانية
كجــزء مــن الســيناريو طويــل المــدىو س ـيتم التفــاوض علــى حقــوق الميــاه الفلســطينية مــع إسـرائيل والــدول المتشــاطئة األخــرى وفقــا للقــانون
الدولي وأفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة مصادر المياه العابرة للحدود.

وفي الوقت الراهنو يتم تنظيم المخصصات المؤقتة الستخدام المياه للفلسطينيين بواسطة اتفاقية أوسلو الثانية (انظر الجدول .)5
حيث كانت اتفاقية أوسلو الثانية تستند في معظمها على استخراج المياه الفعلية في ذلـح الوقـت ()1995و علـى الـرغم مـن أنهـا شـملت

أيضا زيادة طفيفة للسماح بالنمو السكاني .وقد هدفت اتفاقية أوسلو الثانية إلى تنظيم توزيع المياه على مدى فترة مؤقتة لمدة  5سنواتو
لحــين التوصــل التفاقيــة نهائيـة بــين فلســطين واسـرائيل .ولــم يكــن مــن المفتــرض أن تســتمر هــذه الفتـرة االنتقاليــة لنحــو  23عامــا كمــا هــو

الحــال .ومــع ذلــحو ولهــذا الســببو لــم تعــد اتفاقيــة أوســلو الثانيــة تلبــي الحــد األدنــى مــن متطلبــات الشــعب الفلســطيني .ورغمـا عــن وجــود

حاجـة ملحــة لتعــديل هــذه االتفاقيــة (بسـبب التغيــر الســكاني والعوامــل البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصـادية األخــرى)و ال يـزال ُيشــار إلــى هــذه
االتفاقية في كثير من األحيان كمرجع خالل مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة للمياه.
تعليقات إضافية:


ف ــي إط ــار اتفاقي ــة أوس ــلو الثاني ــة المؤقت ــةو ت ــوفر إسـ ـرائيل  5ملي ــون مت ــر مكعب/س ــنة إض ــافية م ــن المي ــاه إل ــى غـ ـزةو ويح ــق

للفلسطينيين تطوير  78مليون متر مكعب/سنة إضافية في الضفة الغربية (مقارنـة مـع معـدالت اسـتخدام الميـاه الخاصـة بهـم
في عام .)1995



يجب أن يكون المورد الخاص بتوفير الكمية اإلضافية البالغة  78مليون متر مكعب/سـنة هـو حـوض الميـاه الجوفيـة الشـرقي



ال تتناول اتفاقية أوسلو المؤقتة حقوق استخراج المياه من طبقة المياه الجوفية الساحلية (قطاع غزة)و كما أنها ال تتضمن أي

أو مورد آخر متفق عليه في الضفة الغربية.

أرقام سواء فيما يتعلق بمعدل استخراج المياه اإلسرائيلي أو الفلسطيني في عام  .1995وتنص االتفاقية على أنه يتعـين علـى
الجانبين الحفاظ على معدل االنتفاع القائم.

 4-04االستراتيجية طويلة المدى  -دولة فلسطين  -االتفاقية النهائية مع دول الجوار
ستستند اتفاقية السالم الشاملة على المفاوضات العادلة والمنصفة بين البلدان التي تتقاسم مصادر المياه:







8

مورد المياه السطحي "نهر األردن" (أحد مصادر المياه المشتركة بين األردنو وسورياو ولبنانو واسرائيلو وفلسطين).
وادي غزة (تتقاسمه فلسطين واسرائيل).

الحوض الغربي (تتقاسمه فلسطين واسرائيل).

طبقة المياه الجوفية الشمالية الشرقية (تتقاسمها فلسطين واسرائيل).

الحوض الشرقي (غير مشترح بموجب اتفاقية أوسلو الثانية.)8
الحوض الساحلي (تتقاسمه فلسطين ومصر واسرائيل).

من منظور هيدروجيولوجي بحت ،هناك جزء صغير من مساحة هذا الحوض مشترك مع الجانب اإلسرائيلي7 ،
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وستستند هذه المفاوضات إلى القانون الدولي وأفضل الممارسات المستخدمة في مفاوضات أخرى مماثلة.
ومع ذلحو ال يوفر القانون الدولي والمعاهدات القائمة قواعد محددة لتخصيص حقوق المياه بين اثنين (أو أكثر) من البلدان التي تتقاسم

مصادر المياه نفسها (فيليبس دي.جيه.إتشو شداد إيه وآخرين  .)2339وستركز المناقشـات المتعلقـة بحقـوق اسـتخراج الميـاه علـى عـدد

مـن المعــايير (عـدد الســكان الـذين يعيشــون فـي الحــوضو والمســاواةو واالنتفـاع الســابقو ومنطقـة األحـواضو ومنطقـة التغذيــةو والمصــادر
البديلة التي يمكن استخدامها في كل بلدو والقيود البيئيةو وما إلى ذلح)

وحيث إنه ليس من الممكن التنبـؤ بنتيجـة هـذه المفاوضـاتو فسـترتكز االسـتراتيجية طويلـة المـدى علـى تقيـيم عـام للمصـادر التـي سـتتاح

للفلسطينيينو ولكنها لن تحدد المعدالت النهائية لهذه المصادر .وستكون اتفاقية التفاوض النهائية بشأن الدولة الفلسـطينية المسـتقلة فيمـا

يتعلــق بالمصــادر المائيــة بمثابــة مرجــع لســلطة الميــاه الفلســطينية إلج ـراء التعــديالت المطلوبــة علــى االســتراتيجيةو وخاصــة فيمــا يتعلــق

بتخصيص المياه واالستثمارات.

االستراتيجية طويلة المدى المتعلقة بالمياه العابرة للحدود
ســوف يقــوم الفلســطينيون بمتابعــة مصــالحهم المتمثلــة فــي حصــولهم علــى حقــوقهم المائيــة الفلســطينية بم ـا فــي ذلــح حقهــم العــادل فــي

الوصول إليها والحق في السيطرة والتحكم بها والحق في استخدام جميع مصادر المياه المشتركة مع الدول المجاورة وفق مبادئ القـانون
الدولي .وفي الوقت نفسه فانهم سوف يواصلون تطوير كميات إضافية من الميـاه مـن مصـادر ميـاه غيـر تقليديـة دون المسـاس بـالحقوق
المائية الفلسطينية.

بالنسبة للصعيد السياسي والقانوني :إن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية أبان فترة االحتالل قد ادى الى توزيع غير متكافئ وغير
منصف لمصادر المياه الموجودة .وسيتم األخذ باالعتبار ثالثة مبادئ من قانون المياه الدولي المتعارف عليه على هذا الصعيد وهي:




ضرورة تجنب كل األطراف القيام بإحداث ضرر بال بمصادر المياه.

السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية.

يجب توزيع مصادر المياه المشتركة بصورة عادلة ومعقولة.

ومن اجل الوصول إلى اتفاقية نهائية عادلة ومنصفة ومعقولة في توزيع حصص المياه والتي هي ليست ضمن صالحيات سلطة الميـاه

الفلسـطينية يجـب أن يـتم تقـديم اسـتراتيجية إدارة متكاملـة علـى المسـتويين السياسـي والقـانوني بحيـث تغطـي كافـة عناصـر مصـادر الميــاه
وحلقة العرض والطلب .وهذه االستراتيجية سوف تنظر في البدائل الفلسطينية إلدارة مطالبهم المتنافسة وفرصهم للمشـاركة فـي التعـاون

اإلقليمي لإلدارة .وهذه االستراتيجية سوف تشكل المكونات والبدائل العظمى لـإلدارة التعاونيـة لمصـادر الميـاه المشـتركة وذلـح مـن اجـل
ضمان توزيع مستدام لحصص المياه عالية الجودة والتي ستدعم البقاء الفلسطيني من حيث تلبية احتياجات المياه الحالية.

تناقش هذه االستراتيجية احتمالية االنضمام إلى االستراتيجية العربية للمياه ,حيـث تشـمل اسـتراتيجية األمـن المـائي العربيـة الـنهج العربـي

المشترح لتحقيق التنمية المستدامة .وهو عبارة عن برنامج طويـل المـدى وآليـة عمليـة للتغلـب علـى التحـديات المسـتقبلية التـي تقـف أمـام

تنمية مصادر المياه في المنطقة العربية .وتتميز هذه المصـادر المائيـة بالشـحة وعـدم وجـود توزيـع جغ ارفـي منـتظم وكـذلح ت ازيـد التنـافس

على استغاللها .باإلضافة إلى ذلح هناح مشاكل تتعلق بالمصادر والجداول والمصاب للعديد من األنهار والروافد بما في ذلـح األنهـار
الكبرى مثل نهر النيل والفرات ودجلة وكذلح الخزانات الجوفيـة والتـي هـي عرضـة للعديـد مـن التقسـيمات السياسـية واإلداريـة سـواء كـان

ذلح بين الدول العربية فيما بينها وأو بين الدول العربية وبين الدول غير العربيـة المجـاورة .باإلضـافة إلـى ذلـح فـأن هنـاح بعـض الميـاه

السطحية(األنهار) واألحواض الجوفية (الخزانات الجوفية) موجودة تحت الهيمنة األجنبية.

أن االستراتيجية عبارة عن اإلطار الذي يسير في الوقت ذاته أعمال مجلـس وزراء الميـاه العـرب والـذي تـم تأسيسـه كـرد علـى المتغيـرات
الجديدة على صعيدي األمن الغذائي واألمن المائي وكرد على التطورات في مجال التغير المناخي وتأثيرها على المنطقة.
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أن من أهم أهداف االستراتيجية العربية هو ذلح الهدف المرتبط بالسـيادة السياسـية وخاصـة فيمـا يتعلـق بحمايـة الحقـوق المائيـة العربيـة
فــي المنــاطق المحتلــة أو الميــاه المتقاســمة مــع الجي ـران اإلقليميــين .وهنــاح هــدف آخــر وهــو تعزي ـز التعــاون بــين الــدول العربيــة فــي ادارة
مصادر المياه المشتركة وتنفيذ تعهدات الدول العربية تحت (أهداف التنمية األلفية).

أن مصادر المياه المتقاسمة بين الدول غيـر العربيـة وخاصـة األنهـار الكبـرى تشـكل جـزءا مهمـا مـن مجمـوع مصـادر الميـاه المتاحـة فـي

المنطقة العربية .ومازال جزء كبير من هذه المصادر المشتركة دون اتفاقيات واضحة إلدارة تقسيم عادل ومنصف بـين الـدول المشـاطئة

لهذه األنهار وخاصة تلح الدول الواقعة من جهة منبع النهر والتي قامت ببناء السدود أعالي األنهار أو على روافد األنهـار .وحتـى تلـح

األنهــار التــي تخضــع التفاقيــات فإنهــا قــد أصــبحت عرضــة للتــوترات السياســية الناجمــة عــن الظــروف الجغرافيــة-السياســية الســائدة فــي
العالم العربي .لذلح ال بد من بذل جهود كبيرة لدعم الـدول العربيـة فـي إدارة مصـادر الميـاه المشـتركة وذلـح مـن خـالل تقـديم المعلومـات
المتوفرة عن استخدامات المياه في منـاطق منـابع هـذه األنهـار أو مـن خـالل الضـغط السياسـي علـى الـدول الواقعـة علـى خ ازنـات الميـاه

وذلح لضمان قبولها بتوقيع اتفاقيات نهائية لتوزيع عادل ومنصف لمصادر هذه األنهار.

وفيما يتعلق بالحقوق المائية في األراضي العربية المحتلة فان إسرائيل تقوم باستنزاف مصادر المياه دون أي اعتبار لحقوق سكان هذه
المنــاطق والتــي تشــمل مرتفعــات الجـوالن الســورية والمنــاطق الفلســطينية المحتلــة وكــذلح الجنــوب اللبنــاني المحتــل .وم ـن أجــل التصــدي

للسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية وال بد من توفر جهود عربية منسقة وذلح لتحريح وادارة المحادثات ولتقـديم المعلومـات والخبـرات التـي
تطلبها الدول العربية و لحشد الدعم الدولي للحصول على الحقوق المائية للمناطق المحتلة.

وسـتقوم كافـة الـدول العربيــة المعنيـة تحـت مظلـة مجلــس وزراء الميـاه العـرب والــذي سيشـرف علـى تنفيـذ هــذه االسـتراتيجية وتـأمين نجــاح
التنسيق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن أجل ضمان نجاح هذه االستراتيجية ال بـد أن تكـون جميـع الـدول العربيـة وكـذلح مجلـس وزراء الميـاه العـرب مقتنعـين تمامـا بأهميـة

العمل العربي المشترح كشرط أساسي لتحقيق األمن المائي العربي لمصلحة المنطقـة برمتهـا .وهـذا مـا يجعـل كافـة األجسـام (الجهـات)
العربية المعنية ملزمة بالتعاون بشكل كامل في تقديم البيئة المناسبة وفي تنفيذ المهام والخطط المطلوبة لتحقيق هذه االستراتيجية.

أن نجــاح تنفيــذ اســتراتيجية األمــن المــائي العربــي ســوف يكــون له ـا تــأثير داعــم للحقــوق المائيــة الفلســطينية فــي مصــادر الميــاه المشــتركة

العابرة للحدود .وفي هذا السياق فأن اتفاقية المياه العربية المقترحة والتي توفر اطار قانونيا للتعاون حول مصادر الميـاه المشـتركة بـين
الدول العربية سوف تسهل التعاون المطلوب لتحقيق األهداف الجوهرية لالستراتيجية المائية .

لتحقيق استخدام مستدام لمصادر المياه المشتركة فأن مفتاح النجاح يكمن في اإلدارة والتعاون اإلقليميين لمصادر المياه المشتركة.
فأن التعاون في مجال إدارة مصادر المياه مرتبط بصورة وثيقة بالنزاع العربي اإلسرائيلي .وبالرغم مـن هـذا النـزاع فالسـؤال القـائم هـل مـا

زال هنـاح أيــة فرصــة للتعـاون اإلقليمــي الــذي يـؤدي إلــى إدارة إقليميــة للميـاه المشــتركة علــى أسـاس تقاســم الفوائــد وتكـون قــادرة علــى حــل

المشــاكل المتعلقــة بالميــاهو ...وللــرد علــى هــذا السـؤال ســيتم هنــا عــرض البــدائل الفلســطينية وفــرص المشــاركة فــي التعــاون اإلقليمــي

ومن ثم عرض الفرص التي ستساعد في التخفيف من تحديات شح المياه في المنطقة.

ويمكن تحقيق إدارة مياه عابرة للحدود أكثر فعالية عـن طريـق التركيـز علـى الفـرص التـي يوفرهـا التعـاون مـن خـالل تـوفير اطـار لتحديـد

مجموعة من الفرص إلدارة المياه المشتركة وذلح لتعزيز التعاون المائي بين الدول.

" تقوم الدول بالتعاون عنـدما تكـون محصـلة الفوائـد مـن هـذا التعـاون أكبـر مـن محصـلة الفوائـد الناجمـة مـن عـدم التعـاونو وعنـدما تـرى

هذه الدول أن محصلة الفوائد عادلة .وبعبارة أخرى فـان الـدول تعمـل معـا عنـدما يـوفر لهـا هـذا التعـاون منـافع اقتصـادية وسياسـية مميـزة
تفوق تلح القائمة على التنميـة أحاديـة الجانـب وعنـدما يـتم تقاسـم هـذه المنـافع الكبـرى"( .)1أن النشـاطات التـي تبـذل لتوسـيع سـلة الفوائـد

يمكن أن تستغل للتعاون الفعال .ولكنها ليست مقتصرة على ما يلي:
 .1الحاجة إلى حل النزاعات بصورة عادلة
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 .2تقليل المخاطر الشائعة المتعلقة بالمياه بحيث تصبح االستراتيجية ناجعة إلدارة المخاطر.
 .3أن اإلدارة التعاونية للبيئة ستعزز جودة المياه وتضمن اإلنسيابات البيئية الضرورية لبقاء النظام البيئي الحيوي معافى.
 .4تحقيق األمن الغذائي يتطلب وجود حوار مسبق بين الدول والذي كان يركز عـادة علـى تقسـيم مصـادر الميـاه بـدال مـن تقاسـم
الفوائد المشتركة.

 .5توطيد االستقرار اإلقليمي وكذلح السالم واألمان.
 .6تعزيز التنمية االجتماعية االقتصادية وكذلح حماية البيئة.
أن التقيــيم البيئــي االس ــتراتيجي وتحليــل المعوق ــات لــه تــأثيرات اقتص ــادية وبيئيــة واجتماعي ــة هامــة فــي تق ــديم مبــادرات للتخط ــيط

المشترح.

ومن اجل تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود يتعين على الفلسطينيين توحيد سياساتهم وتوقيع االتفاقيات التعاونيـة واالسـتثمار

في تنفيذ خطط اإلدارة المشتركة .كما أن إقامة مشاريع مشتركة له دور مهم في إمكانية تحفيز وخلق الفرص لتوطيد التعاون فـي مجـال

مصادر المياه المشتركة ,حيث يجب تبني رؤية مشتركة حول شراكة مبنية على المعرفة.

اآلبار اإلضافية
ينبغــي األخــذ بعــين االعتبــار تطــوير كميــات ميــاه إضــافية مــن خــالل حفــر اآلبــار الجديــدة فــي األح ـواض الجوفيــة الثالثــة عنــد وضــع
االســتراتيجية طويل ــة الم ــدى .ونظ ـ ار لع ــدة عوام ــل هيدروجيولوجيــة وعوام ــل تغي ــر المنــاخو فم ــن المتوق ــع أن تكــون كمي ــة المي ــاه المتوق ــع

اســتخراجها أقــل مــن الحقــوق المائيــة المتفــق عليهــا .وبالتــاليو ســيتم م ارعــاة الفــرق بــين حقــوق الميــاه واإلنتــاج الفعلــي مــن اآلبــار بموجــب

اتفاقية مبادلة يتم إبرامها في سياق المفاوضات النهائية مع إسرائيل.

الحوض الغربي
يعد الحوض الغربي هو األكثر إنتاجا مقارنة مـع األحـواض المشـتركة األخـرى وذلـح نظـ ار لكبـر مسـاحة التغذيـة المطريـة والتـي يتميـز

بها هذا الحوض  .ولذلحو ينبغي حفر المزيد من اآلبار الجديدة على طول الحوض بالكامل من الشمال إلى الجنوب من أجل االستفادة
من ما يقرب من  133 -113مليون متر مكعب/سنة بحلول عام  .2332ومع ذلـحو فـان هـذه الكميـة ال تمثـل حقـوق الميـاه الفلسـطينية

الكاملة في هذا الحوضو بل هي مجـرد كميـة يمكـن الحصـول عليهـا عمليـا مـن هـذا الحـوض عـن طريـق حفـر آبـار جديـدة داخـل حـدود

الضفة الغربيةو مع أخذ القيود الهيدروجيولوجية بعين االعتبار .وعـالوة علـى ذلـحو سيخضـع تطـوير أي آبـار فـي المسـتقبل للمفاوضـات

مــع إس ـرائيل فيمــا يتعلــق باالتفاقيــة النهائي ـة وفيمــا يتعلــق أيضــا بآليــات التعــاون باعتبارهــا إحــدى الركــائز الهامــة إلدارة المصــادر المائيــة
العابرة للحدود وحمايتها.

الحوض الشمالي الشرقي
يعد هذا الحوض مصد ار هاما للتزود بالمياه لكافة االستخدامات في محافظات نابلس وجنين وجزء من محافظة طوباس.
وقــد حــددت ســلطة الميــاه الفلســطينية بالفعــل إمكانيــة تطــوير  83-63مليــون متــر مكعب/ســنة مــن هــذا الحــوض وذل ـح مــن خــالل حفــر

العديد من اآلبار اإلنتاجية العميقة الجديدة في مناطق جنين ونابلس وطوباس من أجل التنفيذ الناجح لالستراتيجية الطويلة المدى.

الحوض الشرقي
على الرغم من أن الجزء الجنـوبي مـن هـذا الحـوض يعـاني مـن نضـوب فـي الميـاه الجوفيـة فـي منـاطق معينـةو فإنـه يجـب اختيـار مواقـع
اآلب ــار اإلض ــافية الجدي ــدة بعناي ــة بحي ــث ال تت ــداخل م ــع اآلب ــار الموج ــودة .حي ــث م ــن الممك ــن تط ــوير م ــا يق ــرب م ــن  32ملي ــون مت ــر

مكعب/سنة من المياه الجوفية كمياه إضافية ( 23مليون متر مكعب/سنة من خالل اآلبار الجديدة في عدة مناطق مـن هـذا الحـوض+
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 12مليون متر مكعب/سنة من حقل آبار البحر الميت) .وعالوة على ذلحو ترى سـلطة الميـاه الفلسـطينية بضـرورة نقـل المسـؤولية عـن
اآلبــار اإلس ـرائيلية القائمــة فــي هــذا الحــوض والبــال عــددها  38بئ ـ ار إلــى الجانــب الفلســطينيو والتــي تضــخ أكثــر مــن  43مليــون متــر

مكعب/سنة ..

باإلضافة إلى ذلحو هناح عدد من الينابيع الواقعة على سفوح البحر الميتو وفي محافظتي بيت لحم والخليل (ينابيع الفشخة) بمتوسط

تصريف سنوي يبل  133مليون متر مكعب/سنة .وتتسم العديد من هذه الينابيع بأن مياها قليلة الملوحة ) (Brackishحيـث ال يمكـن

استخدامها مباشرة ألغـراض إمـدادات الميـاه المنزليـة إال بعـد تحليتهـا وتنقيتهـاو كمـا أنـه لـم يـتم االسـتفادة مـن قـدراتها الكاملـة حتـى اليـوم.
وتهدف االستراتيجية طويلة المدى إلى تطوير هذه الينابيع على النحو التالي:


ال تعد هذه الينابيع بعيدة للغاية عن محافظتي الخليل وبيت لحم9و والتي تعاني مناطق عديدة فيها من نقص المياه.



ال تعد هذه الينابيع بعيدة عن األراضي القابلة للري في وادي األردن.



تعتزم سلطة المياه الفلسطينية تطوير هذا المورد باستخدام أنواع مختلفة من البرامج:
 .1إنشــاء محطــة لتحليــة الميــاه بطاقــة إنتاجيــة تبل ـ  43مليــون متــر مكعب/ســنة (تقنيــة التناضــح العكســي) إلنتــاج الميــاه
المنزلية حتى عام .2332

 .2استخدام  15مليون متر مكعب/سنة من المياه المالحة في مشاريع الري فـي أريحـا مـن الينـابيع التـي يقـل مسـتوى المـواد
الصلبة الذائبة فيها عن  2غرام/لتر.

بناء على ما سبقو فانه من الممكن تطوير ما ال يقل عن  133متر مكعب/سنة من الحوض الشرقي بحلول عام 2332

الحوض الساحلي
عانى الحوض الساحلي من االستخدام المفرط في العقود األخيرة .وقد بل معدل استخراج المياه الجوفيـة فـي قطـاع غـزة  178.8مليـون
متر مكعب/سنة10و فـي حـين يقـدر معـدل تغذيـة الميـاه الجوفيـة الطبيعيـة فـي هـذا الجـزء مـن الحـوض بنحـو  55مليـون متـر مكعب/سـنة

فقط (اليعقوبيو  .)2312ولهذا السببو تهدف االستراتيجية طويلة المدى إلى الحـد مـن إجمـالي اسـتخراج الميـاه الجوفيـة فـي قطـاع غـزة

من المعدل الحالي البال  17878مليون متر مكعب/سنة إلى  73مليون متر مكعب/سنة في العام .2332

تخصيص مياه الصرف الصحي المعالجة
تتضمن استراتيجية المياه تنفيذ مشروع كبير لجمع مياه الصرف الصحي (جمع الحمأة من المجاري والبالوعات) وبناء محطـات معالجـة
مياه الصرف الصحي الجديدةو وفقا للبيانات الواردة في السياسة الوطنية.

وسيوفر تطوير محطات عالية الكفاءة لمعالجـة ميـاه الصـرف الصـحي مـورد ميـاه إضـافي خـالل السـنوات المقبلـة بحيـث يـتم تخصيصـه

للمزارعين ّلري محاصيلهم.

ويعد تنفيذ هذا التخصيص عملية معقدة نوعا ماو تتطلب تعاون مختلف الجهات المعنية .أمـا القواعـد الخاصـة بعمليـة التخصـيص فهـي

على النحو التالي:


سـتتم معالجــة ميــاه الصــرف الصــحي فــي محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصــحي عاليــة األداء إلنتــاج "ميــاه إعــادة اســتخدام



ستقوم سلطة المياه الفلسطينية وو ازرة الزراعة بالتنسيق فيما بينهما لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة إلى مناطق الري.

الجيدة"و ألغراض الري و/أو الترشيح.

على الرغم من وجود فارق كبير في االرتفاعو كما أنه من المحتمل أن تكون تكاليف الضخ عالية نسبيا
10
بالنسبة لمجموع عمليات االستخراج في عام  = 1211المياه المنزلية  +مياه الري
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ستقوم و ازرة الزراعة بتطوير آليات لتشجيع المزارعين على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.



سيتم تنظيم التخصيص من خالل جمعيات مستخدمي المياه؛ للمناطق التي ال تتطلب ميـاه الـريو وستسـتخدم تصـريف الميـاه



ستحدد و ازرة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وو ازرة الصـحة قائمـة محـدودة مـن المحاصـيل التـي يعـد ّريهـا

لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ألغراض ترشيح واعادة تغذية األحواض الجوفية.

باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة مسموحا وآمنا وذلح باستخدام أنظمة الري عالية الكفاءة .ومع أخذ كـل هـذه القيـود

المختلفة في االعتبارو فمن المتوقع أن يكون مصدر المياه اإلضافية المحتمل محدود نسبيا في الضفة الغربية (انظر الفصل
.)17

ويجري تنفيذ العديد من مرافق الترشيح في قطاع غزة بالفعل وتهدف االستراتيجية إلى تحقيق االستفادة القصـوى مـن هـذه المعـدات

كعنصر أساسي من اإلدارة المتكاملة للمصادر المائية في سلطة المياه الفلسطينية.

 3-04االستراتيجية قصيرة المدى
المياه العابرة للحدود
ونظ ار للقيود والمعوقات على تطوير مصادر إضافية ,فأنه يتعين اتخاذ مجموعة من الخطـوات العمليـة قصـيرة المـدى والتـي تشـمل

استثمارات صغيرة في إدارة وتطوير مصادر المياه والتي يمكن إكمالها ضمن الوضع السياسي الراهن.
وبالنسبة للمستوى السياسي يجب النظر في الخطوات العملية التالية:

 .1إعــادة النظــر فــي اتفاقيــة أوســلو(توزيع الحصــص حســب المــادة  )43واالســتفادة مــن هــذه الحصــص المتفــق عليهــا وفــق
االتفاقية وكذلح الضغط سياسيا على قضية تبادل المياه بين األحواض.

 .2إعادة تقييم المشاركة الفلسطينية في اجتماعات لجنة الميـاه المشـتركة تحـت النظـام اإلداري القـائم علـى التمييـز والهيمنـة
والذي يسهل على إسرائيل ممارسة حقوق سيادية غير مشروعة على مصادر المياه الفلسطينية.

 .3ضـرورة أشـراح طـرف دولــي ثالــث فـي اجتماعــات لجنــة الميـاه المشــتركة كم ارقــب وكشـاهد علـى كافــة المشـاريع التــي يــتم
مناقشتها في هذه االجتماعات.

 .4اســتخدام وســائل األعــالم والمجتمــع الــدولي والمــانحين والمنظمــات غيــر الحكوميــة إلدانــة ســلوح إس ـرائيل والقيــود التــي
تفرضها في لجنة المياه المشتركة وفي اإلدارة المدنية .

 .5تعزيز نهج وطني فيما يتعلق بتخطيط وادارة المياه بحيث يحمي السيادة اإلقليمية الفلسطينية.
 .6الرد على الهدم الممنهج للبنيـة التحتيـة للميـاه مـن قبـل سـلطة االحـتالل اإلسـرائيلية وذلـح بإصـالح واعـادة بنـاء المنشـآت
التي تعرضت للهدم والقيام بحمالت إعالمية للدفاع عنها.

 .7رصد وتوثيق جرائم المياه في المنطقة (ج) بما في ذلح المطالبة بتعويضات من السلطات اإلسرائيلية.
 .8القيــام بخط ـوات تتحــدى نظــام الحصــول علــى تــرخيص مــن إس ـرائيل فــي المنطقــة(ج) مــن الض ـفة الغربيــة والتــي منعــت
التجمعات من الحصول على مصادر المياه المستدامة وبالتالي زيادة احتمالية تعرضهم للتهجير القسري.

اآلبار اإلضافية
وفقا التفاقية أوسلو الثانيةو يحق للفلسطينيين استخراج  118مليون متر مكعب/سنة من المياه الجوفيـة (مـن خـالل اآلبـار والينـابيع) فـي

الضفة الغربية .ويبل االنتفاع الحالي من المياه الجوفية ما يقرب من  87مليون متر مكعب/سنةو عليه و يحق لسلطة المياه الفلسطينية

االسـتثمار إلنتـاج مـا ال يقــل عـن  31مليـون متـر مكعب/ســنة مـن الميـاه مــن األحـواض الـثالث للوفـاء بحصــة التخصـيص المؤقتـة التــي
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أقرتها اتفاقية أوسلو الثانية (الجدول  .)5وبغض النظر عن القيود الشديدة وحاالت التأخير التي تفرضها إسرائيل علـى اللجنـة المشـتركة

للميــاهو يتعــين تطــوير  15مليــون متــر مكعب/ســنة عبــر االســتراتيجية قصــيرة المــدى وذلــح مــن خــالل حفــر عــدة آبــار إنتــاج جديــدة فــي

أحواض الضفة الغربية الثالثة .وعالوة علـى ذلـحو يمكـن أن يسـهم إعـادة تأهيـل اآلبـار والينـابيع الموجـودة فـي تحسـين  ٪5مـن الكميـات

المتاحة حالياو في حين يمكن أن يقلل تأثير تغير المناخ (خالل الجفـاف بصـورة أساسـية) علـى مصـادر الميـاه مـن كميـات الميـاه بنسـبة

.٪5

الحوض الغربي
يعد الحوض الغربي هو األكثر إنتاجا بسبب تلقي منطقة التغذية الخاصـة بـالحوض لمعظـم كميـات هطـول األمطـار .ومـع ذلـحو تعطـي

اتفاقية أوسلو الثانية لفلسطين مخصصات استخراج محدودة للغاية مـن هـذه الميـاه الجوفيـة ( 22مليـون متـر مكعب/سـنة) .وعـالوة علـى

ذلـحو يخضـع تطــوير أي آبـار فــي ظـل الوضــع الحـالي للمفاوضـات مــع إسـرائيلو وال تشــتمل االسـتراتيجية قصــيرة المـدى (االنتقاليــة) إال

على عدد محدود للغاية من اآلبار التي سيتم االتفاق عليها على أساس كل حالة على حدة في اللجنـة المشـتركة للميـاه .وتهـدف الخطـة
إلــى تطــوير ح ـوالي  5مليــون متــر مكعب/ســنة ككميــة إضــافية مــن خــالل حفــر عــدة آبــار جديــدة فــي الجــزء الغربــي مــن مدينــة الخليــل

باإلضافة إلى إعادة تأهيل اآلبار الموجودة في قلقيلية وطولكرمو وهذا من شأنه زيادة الكمية اإلجمالية إلى  33مليون متـر مكعب/سـنة

بحلول العام  2317بدال من  25مليون متر مكعب/سنة في العام  .2311ومع ذلحو وفي حالة عدم القدرة على تحقيق هذا الخيـار مـن
خــالل اللجنــة المشــتركة للميــاه وقيــام الفلســطينيين بضــخ كميــات أكبــر مــن المخصصــة له ـم فــي اتفاقيــة أوســلوو ســتكون ســلطة الميــاه
الفلسـطينية بحاجــة إلبـرام اتفاقيــة تخصــيص مبادلـة مؤقتـة جزئيــا بــين هــذا الحــوض والحوضـين األخــرى (الشــمالي الشــرقي والشــرقي) مــن

أجل زيادة مخصصات الفلسطينيين في الحوض الغربي على المدى القصير.

الحوض الشمالي الشرقي
يعد هذا الحوض موردا محتمال لمحافظتي نابلس وجنين وجزء من محافظة طوباس.
وبــالنظر إلــى معــدل االســتخراج الحــالي البــال  15مليــون متــر مكعب/ســنة مــن اآلبــار الموجــودة فــي هــذا الحــوضو تتجــه ســلطة الميــاه

الفلسطينية إلى تطوير كمية إضافية من مياه هذا الحوض تقدر بحوالي  6مليون متـر مكعب/سـنة مـن خـالل حفـر آبـار جديـدةو وهـذا

سيوفر كمية إجمالية تبل  21مليون متر مكعب/سنة من اآلبـار بحلـول العـام  .2317ويخضـع تطـوير هـذه الكميـة مـن الميـاه فـي ظـل
الوضع الحالي للمفاوضات مع إسرائيل من خالل لجنة المياه المشتركة .ولذلحو يمكن تطوير  6مليون متر مكعب/سنة بشـكل أساسـي

عن طريق حفر أربعة آبار إنتاج جديدة هي (آبار جنزورو وكيفرتو وبيت قادو والشهداء).

الحوض الشرقي
يبلـ معـدل االسـتخراج الحـالي فـي الحـوض الشـرقي أقـل بكثيـر مـن الحصـة المحـددة للفلسـطينيين فـي اتفاقيـة أوسـلو الثانيـةو حيـث يحـق
لسلطة المياه الفلسطينية حفر آبار إضافية.

ومــع ذلــحو يعــاني هــذا الحــوض مــن نضــوب الميــاه الجوفيــة فــي منــاطق معينــةو ويتعــين اختيــار مواقــع اآلبــار اإلضــافية بعنايــة حتــى ال

تتداخل مع اآلبار الموجودة.

وتعتــزم ســلطة الميــاه الفلســطينية بموجــب االســتراتيجية قصــيرة المــدى تطــوير ق اربــة  4مليــون متــر مكعب/ســنة مــن خــالل اآلبــار الجديــدة

ككميـة إضــافية .وسـيتم اســتخراج  4مليــون متـر مكعب/ســنة مـن خــالل  5-4آبــار إنتـاج عميقــة فـي منطقــة العوجــا (منطقـة أريحــا) وفــي
الجزء الشرقي من منطقة هيرودوس (الخليل  -منطقة بيت لحم).
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الحوض الساحلي
عانى الحوض الساحلي من االستخدام المفرط في العقود األخيرة .وقد بل معدل استخراج المياه الجوفيـة فـي قطـاع غـزة  178.8مليـون
متر مكعب/سنة11و فـي حـين يقـدر معـدل تغذيـة الميـاه الجوفيـة الطبيعيـة فـي هـذا الجـزء مـن الحـوض بنحـو  55مليـون متـر مكعب/سـنة

فقـط (اليعقــوبيو  .)2312ونتيجـة لــذلحو انخفـض مســتوى الميـاه الجوفيــة بنسـبة  13إلــى  15متـ ار مــن سـطح البحــر علـى مــدى الســنوات

األربعين الماضيةو وعالوة على ذلحو ولكونه حوضا ساحلياو بدأت المياه المالحة وقليلة الملوحة في اختراق الحـوض واالخـتالط بالميـاه
العذبة (انظر المصدر :مصلحة مياه بلديات الساحلو )2311

وتهدف االستراتيجية قصيرة المدى إلى التقليل من إجمالي استخراج المياه الجوفية في قطاع غزة إلى  153مليـون متـر مكعب/سـنة مـن
أجل سد الفجوة بين العرض والطلب على المياه (الجدول .)24ويمكن إنشاء عـدد مـن اآلبـار الجديـدةو لكنهـا لـن تعتبـر مـوردا إضـافيا إذ

أنهــا ســتحل محــل اآلبــار الموجــودة التــي ســيتم غلقهــا بســبب ســوء جــودة مياههــا (تتجــاوز مســتويات الكلوريــد أو النت ـرات معــايير الميــاه
المنزلية).

مصادر المياه الجوفية في فلسطين

األحواض الجوفية

متوسط التغذية

االستخراج الحقيقي

الخمسية

(مليون متر

(مليون متر مكعب/سنة)

(مليون متر

(مليون متر

مكعب/سنة)

مكعب/سنة)

إسرائيل

فلسطين

فلسطين

فلسطين

فلسطين

 433-318أ

411

25

33

 133إلى  333ج

 133إلى  133ج

 197-125أ

153

42

46

153

133-93

 187-135أ

133

23

26

133-83

83-63

17878

153

73

73

مكعب/سنة)

الضفة الغربية – الحوض

الغربي

الضفة الغربية – الحوض

الشرقي

الضفة الغربية – الحوض
الشمالي الشرقي

قطاع غزة – الحوض الساحلي

الخطة االستثمارية

االستراتيجية طويلة

قابلية التنفيذ

 63-55أ

المدى

(مليون متر
مكعب/سنة)

أ -المصدر :سلطة المياه الفلسطينية  2312ج
ب -المصدر :سلطة المياه الفلسطينية في غزةو 2312
ج -ال تمثــل هــذه األرقــام الموقــف الرســمي للســلطة الفلســطينية بشــأن المفاوضــات فــي المســتقبلو بــل هـي مجــرد تقــدير تبســيطي لحقــوق اســتخراج الميــاه المشــتركة بــين
المخدومين اإلسرائيليين والفلسطينيينو وتهدف لتوضيح حجم المصادر في السيناريو طويل المدى.

الجدول  -29استخدام المياه الجوفية المتوقع خالل المنظورين الطويل المدى والقصير المدى في فلسطين

تجدر اإلشارة انه ونظ ار ألن كمية االستخراج الممكنة من الحوض تعد أقل من حقوق المياه المقاربة أو المبسطةو فإنه ينبغي النظر في

مسألة مبادلة الكميات المتبقية في إطار المفاوضات النهائية مع إسرائيل.

11

بالنسبة لمجموع عمليات استخراج المياه في عام  = 1211المياه المنزلية  +مياه الري
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 -03تحلية المياه
في الوضع الحاليو يجري توفير إمدادات المياه العذبة عن طريق تحلية مياه البحر في قطاع غزة بواسطة محطة واسعة النطاق لتحلية

مياه البحر.

 0-03زيادة قدرات إنتاج المياه في غزة
ص ّمم برنامج االستثمار لتطوير إنتاج المياه المحالة في قطاع غزة من قبـل سـلطة الميـاه الفلسـطينيةو وقُـ ّدم ضـمن مشـروع مـذكرة تشـكل
ُ
األساس الرئيسي لهذا الفصل (اليعقوبي  2312أ) .ويستند هذا البرنامج االستثماري إلى االفتراضات الرئيسية التالية:


يعد معدل االستخراج في الحوض الساحلي مفرطا بالفعلو وأدى إلى تسرب مياه البحرو ويجب خفض هذا المعدل الستعادة



ـدر ُيعتمــد عليــه (بســبب التــدخل السياســي مــن قبــل الحكومــة اإلسـرائيلية) وال
ال تعــد الميــاه اإلضــافية مــن شــركة مكــوروت مصـ ا



تعد تحلية مياه البحر أهم المصادر اإلضافية المحتملة.

قدرات الحوض.

يمكن اعتبارها مصد ار رئيسا للمياه في قطاع غزةو غير أنها ستعتبر مصد ار اختياريا على المدى القصير والطويل.



ستحسن تحلية المياه نوعية مياه الصرف الصحي المعالجةو ولن تؤدي إلى توفير مياه جوفية ذات جودة أفضل فـي منـاطق

عديدة من قطاع غزة فحسبو بل ستعتبر أيضا موردا محتمال للمياه التي يمكن إعادة استخدامها.

 0-0-03تحلية مياه البحر
يشترح قطاع غـزة فـي حـدوده مـع البحـر األبـيض المتوسـطو الـذي يعـد مصـد ار غيـر محـدود للميـاه المالحـةو ويمكـن اسـتخدام هـذا المـورد

إلنتاج المياه العذبة في فلسطينو كما هو الحال في البلدان المتوسطية األخـرى (إسـرائيلو والج ازئـرو واسـبانياو واليونـانو ومـا إلـى ذلـح).

وتتسم تكنولوجيات تحلية مياه البحر بالتطورو وهناح عدد كبير من الشركات المتنافسة في مجال تصـنيع المعـدات الموثوقـة فـي السـوق

(يمتلح العديد منهم سجال جيدا في مجال إنتاج محطات التحلية من نفس النوع كما هو مخطط في غزة).

وتتمثل القيود الرئيسية التي تعوق بناء محطات التحلية الكبيرة في البلدان منخفضة الدخل والمحاصرة مثل قطاع غزة فيما يلي:





تكلفة المعدات.

تكاليف تشغيل محطات التحلية (الكهرباء وتجديد المعدات).
إنتاج الكهرباء أو استيرادها.

القيود اإلسرائيلية المفروضة على الوصول إلى المواد والمعدات.



صــعوبات اجتــذاب المســتثمرين بســبب ص ـراعات ومخــاطر اســتهداف إس ـرائيل للمعــدات كمــا حــدث ســابقا مــع محطــة توليــد



ضعف كفاءة نظام توزيع المياه.

الكهرباء في غزة.


قيود مؤسسية

وقــد حــددت ســلطة الميــاه الفلســطينية مشــروع كبيـ ار لتحليــة الميــاه فــي غـزةو بســعة تبلـ  55مليــون متــر مكعب/ســنة بحلــول العــام 2317

(ستزداد إلى  129مليون متر مكعب/سنة في المستقبل) .وقـد تـم تخصـيص موقـع المحطـة (علـى طـول السـاحل) وال تـزال المفاوضـات
األولية جارية مع بنوح التنمية والدول المانحة.

ويمكن تركيب معدات إضافية في نقس الموقع أو مواقع مماثلة أخرى في قطاع غزة.
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 4-0-03تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة
يوفر الجزء الجنوبي الشرقي من الحوض الساحلي مياها قليلة الملوحة ( 5-3جرام/لتر) غير مناسبة إلمدادات الميـاه المنزليـة أو الـري.
ويمكــن تحليــة هــذه الميــاه ألغ ـراض الطـوارئ فقــط بقــدرة محــدودة وبتكلفــة أقــل مــع تحقيــق انخفــاض أكثــر فــي اســتهالح الطاقــة عــن ميــاه

البحــر .ولــذلحو يمكــن أن تــوفر عمليــة تحليــة الميــاه قليلــة الملوحــة مــوردا بــديال وميســور التكلفــة إلــى جانــب خفــض تكــاليف اإلنتــاج
واستهالح الطاقة.
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 -02شراء المياه من دول الجوار
 0-02شراء المياه الصالحة للشرب من شركة مكوروت (في الضفة الغربية)
يتم استيراد أكثر من  ٪34من المياه في الضفة الغربية من أنظمة شركة مكوروت (بيانات سلطة المياه الفلسطينيةو  .)2312إلى حد
ماو يمكن اعتبار هذه الواردات تعويضا عن القيود التي فرضتها الحكومة اإلسرائيلية الخاصة بإنشاء آبار جديدة وقد ازدادت
مستويات االستيراد خالل السنوات القليلة الماضية.
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مصدر البيانات :سلطة المياه الفلسطينيةو 2312
الشكل  -07الكمية السنوية للمياه المشتراة من شركة مكوروت لالستخدام المنزلي (مليون متر مكعب/سنة)

 4-02شراء المياه الصالحة للشرب من شركة مكوروت (في قطاع غزة)
ال تس ــتورد غـ ـزة حالي ــا س ــوى كمي ــات مح ــدودة م ــن المي ــاه م ــن ش ــركة المي ــاه اإلسـ ـرائيلية (مك ــوروت)و ويق ــدر ذل ــح بنح ــو  5ملي ــون مت ــر

مكعب/سنوياو وهذا يمثل حوالي  ٪3من استهالح المياه في المنطقـة .ومـن المفـروض التـزام إسـرائيل بتوريـد  5مليـون متـر مكعب/سـنة
إضافية بموجب االتفاقية المؤقتة وتجري حاليا المفاوضات المتعلقة بتنفيذ تلح االلتزامات وفق سعر مؤقت متفق عليه.

وال يتوقع حدوث أي زيادة كبيـرة فـي واردات الميـاه وال سـيما وأن شـركة مكـوروت نفسـها أصـبحت تعتمـد بشـكل مت ازيـد علـى تحليـة الميـاه

ال ُمكلفةو كما أعربت إسرائيل عـن اسـتعدادها لزيـادة مبيعـات الميـاهو لكـن بسـعر أعلـى .وعـالوة علـى ذلـحو تـأثرت المفاوضـات مـع شـركة
مكوروت نتيجة العالقة السياسية المعقدة بين البلدين.
و حيـث انــه ال يوجــد تقـدم ملمــوس فــي القضـايا السياســية فــان ذلـح ال يشـجع ســلطة الميـاه الفلســطينية علــى االعتمـاد علــى إمــدادات

المياه هذه و –وباألخذ بعين االعتبار التكلفة التشغيلية المرتفعة لتحلية مياه البحر– فقد تم تطوير االستراتيجية الفلسـطينية للميـاه علـى
فرضية زيادة الواردات من إسرائيل (أو أي دولة أخرى) إلى غزة.
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 3-02االستراتيجية طويلة المدى
أعربت سلطة المياه الفلسطينية عن مخاوفها بشأن شراء المياه اإلسرائيلية وذلح لألسباب التالية:


يتم التحكم في الواردات من قبل مصدر خارجي يخضع ذلح لمفاوضات صعبة مع شركة مكوروت (شركة خاضعة لسيطرة



يجب أن يتم التفاوض على نقاط اإلمداد التي تُضخ منها المياه إلى فلسطين مع شركة مكوروتو التي تفضل إعطاء
األولوية لمنظومة تزويد المياه بالجملة الخاص بهاو غير أن هذه األولويات ال تتوافق مع أولويات الفلسطينيين (تحتاج دائرة

الدولة اإلسرائيلية).

مياه الضفة الغربية إلى ضخ حصة أعلى من المياه المستوردة من شركة مكوروت في الجزء الجنوبي من البالد  -محافظة

الخليل  -وليس في المنطقة الشمالية).


سعر بيع المياه الذي حددته شركة مكوروت مرتفع نسبيا ( 277شيكل إسرائيلي/متر مكعب)و ويتوقع أن يزداد في المستقبلو
والسيما وأنه سيتم إنتاج المزيد من مياه شركة مكوروت من خالل محطات تحلية مياه البحر عالية التكلفة.

ولهذه األسبابو ينبغي أن تراعي االستراتيجية طويلة األمد مسألة استيراد المياه من دول أخرىو وعدم االعتماد فقط على الزيادة

الكبيرة في كمية المياه المشتراة من شركة مكوروت .ووفقا لذلحو تنظر االستراتيجية إلى استيراد المياه من شركة مكوروت كخيار

ينبغي تقييمه على أساس كل حالة على حدة من خالل االتفاقيات التجاريةو وليس كمصدر مياه دائم لفلسطين.

 2-02المدى القصير (للسنوات الخمسة المقبلة)
تعــاني بعــض المحافظــات فــي فلســطين مــن عجــز مــائي كبيــر للغايــة (مثــل جنــين والخليــل وبيــت لحــم وطوبــاس وقلقيليــة) .وســعيا إلــى
ـار قـابال للتطبيــق يمكــن تنفيـذه علــى المــدى
تحسـين وضــع التوريـد بســرعة فــي هـذه المنــاطقو تمثــل المشـتريات اإلضــافية مـن إسـرائيل خيـ ا
القصير.

وسيتم تنفيذ مجموعتين مختلفتين من المفاوضات من قبل سلطة المياه الفلسطينية:


المفاوضات الهادفة لزيادة كمية المياه المشتراة من شركة مكوروتو من  56مليون متر مكعب/سـنة فـي عـام  51( 2312مليـون
متر مكعب في الضفة الغربية و  5مليون متر مكعب فـي قطـاع غـزة) إلـى  85مليـون متـر مكعب/سـنة ( 75مليـون متـر مكعـب
في الضفة الغربية و 13مليون متر مكعب في قطاع غزة).



المفاوضات الهادفة لمراجعة نقاط إمدادات المياه( :أ) زيادة الكمية التي يتم ضخها جنـوب الضـفة الغربيـةو حيـث يمكـن االسـتفادة
من مصادر بديلة على المدى القصيرو وكذلح في قطاع غزة و(ب) الحد من كمية المياه الموردة إلى شمال الضفة الغربية.

 5-02المدى الطويل
يمثل استيراد وتصدير المياه (واستخدام المياه العابرة للحدود) الوسيلة الطبيعية للتصدي لقضية التفاوت في توزيـع المصـادر المائيـة بـين
المناطق والدول .وبالنسبة لبلد غير ساحلي ومكـتظ بالسـكان كفلسـطينو فـإن اسـتيراد المـاء يكـون خيـا ار علـى المـدى الطويـل .وستواصـل
فلسطين  -بعد الحصول على حقوقها المتعلقـة بمصـادر الميـاه الجوفيـة والميـاه السـطحية وفقـا للقـانون الـدولي  -السـعي إلبـرام اتفاقيـات

مع جيرانها بشأن استيراد وتصدير المياه من أجل تلبية طلب المشتركين الراغبين في أكثر الخيارات فعالية من حيث التكلفة.
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 -05إدارة مصادر المياه السطحية
 0-05مصادر المياه السطحية
مستجمعات المياه السطحية في الضفة الغربية
تنشأ بعض األودية الرئيسية البال عددها  33واديا في الضفة الغربية وتتدفق إما غربا إلى البحـر األبـيض المتوسـط أو شـرقا إلـى وادي
األردن والبحر الميت .وتراقب سلطة المياه الفلسطينية العديـد مـن هـذه األوديـةو وقُـ ّدر إجمـالي كميـة المصـادر المائيـة فيهـا علـى النحـو
التالي (انظر سلطة المياه الفلسطينية 2312ج):


األوديــة المتدفقــة غربــا إلــى البحــر األبــيض المتوســط 16 :واديــا بمتوســط جريــان ســطحي يبل ـ  12277مليــون متــر



األودية المتدفقة شرقا إلى وادي األردن 9 :أودية بمتوسط جريان سطحي يبل  2376مليون متر مكعب/سنة.



األودية المتدفقة شرقا إلى البحر الميت 8 :أودية بمتوسط جريان سطحي يبل  2175مليون متر مكعب/سنة.

مكعب/سنة.

األودية المتدفقة عبر قطاع غزة
ال ـوادي الرئيس ـي الــذي يعبــر قطــاع غ ـزة هــو وادي غ ـزةو وقُ ـ ّدر الحــد األقصــى لمعــدل الجريــان الســطحي لل ـوادي بنحــو  23مليــون متــر

مكعب/سنة خالل موسم األمطار الكثيفة .وقد جف هذا النهر تقريبا منذ استحواذ إسرائيل على الجريان السطحي في أعالي الوادي.

ومع إقامة السدود على العديد مـن روافـده داخـل إسـرائيل ألغـراض الـريو توقـف تـدفق هـذا الـوادي ولـم يعـد يخضـع لمراقبـة سـلطة الميـاه

الفلسطينية.

نهر األردن
نهــر األردن هــو المــورد الرئيســي للميــاه فــي المنطقــةو وتتشــارح  5بلــدان متشــاطئة (فلســطينو واألردنو وســورياو ولبنــانو واس ـرائيل) فــي
منطقة مستجمعات مياه النهر .ويقدر اإلجمالي المتوسط التاريخي لهذا المورد  1433مليون متر مكعب/سنة (سلطة الميـاه الفلسـطينيةو

2312ج).

ويعـاني هـذا المــورد بالفعـل مـن االســتخدام المفـرط مــن قبـل الـدول المتشــاطئة (إسـرائيل واألردن وســوريا) ويقـل معـدل التــدفق المتبقـي فــي

الج ـزء الســفلي مــن نهــر األردن عــن  33مليــون متــر مكعب/ســنةو كمــا أن ميــاه هــذا النهــر تعــد شــديدة الملوحــة والتلــوث .وال يكفــي هــذا

المعــدل المــنخفض للحفــاظ علــى الظــروف البيئيــة الســليمة علــى طــول النهــر (فضــال عــن البحــر الميــتو الــذي يتنــاقص متوســط مســتوى

مياهه أكثر من  1متر في السنة).

 4-05المستوى الحالي الستخدام المياه السطحية في فلسطين
في ظـل حرمـان الفلسـطينيين مـن الوصـول إلـى الغالبيـة العظمـى مـن هـذه المصـادر فـان االسـتفادة مـن الميـاه السـطحية محـدود للغايـة.
حيث يوجد فقط سدا واحدا هو سد العوجا بطاقة تدفق منتظمة من المياه تبل  375مليون متر مكعب/سنة.

 3-05استراتيجية المياه السطحية على المدى الطويل
نهر األردن
بموجــب االتفــاق علــى نطــاق الحــوضو فــإن حصــة كبي ـرة مــن مصــادر ميــاه نهــر األردن الســطحية س ـتكون متاحــة لالســتخدام مــن قبــل
الفلسطينيين في أدنى جزء من وادي األردن.
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وتهدف االستراتيجية الوطنية الستخدام هذا المورد في األجزاء الدنيا من البالد (في محافظات جنين وطوباس وأريحا)و ويهدف ذلح أوال

إلى استعادة الزراعة المروية في وادي األردنو وثانيا إلى زيادة إمدادات المياه المنزلية لتلح المناطق التـي تعـاني مـن االسـتنزاف المـائي
والتي يتطلب الوصول فيها إلى المياه الجوفية مستويات عالية من االستثمار.

وسـيتم نقــل ميــاه هــذه المــورد المــائي مــن خـالل ناقــل رئيسـي للميــاه (قنــاة الغــور الغربيــة)و علـى غـرار قنــاة الغــور الشــرقية التــي ُبنيــت فــي

األردن .وقد وضعت التصاميم الخاصة بقناة الغور الغربية قبل  53عاماو ويمكن اعتبارها بمثابة الفرضية األولى لهذا المرفقو غير أنه

يتعين االضطالع بمزيد من الدراسات قبل اختيار التصميم النهائي.

وال تحدد استراتيجية قطاع المياه حجم المياه التي سيتم جمعها مـن حـوض األردنو حيـث أنـه سـيتم االتفـاق علـى المخصصـات المحـددة

لكل دولة متشاطئة في اتفاقية مبرمة على نطاق الحوض.

وقد قُدمت خطة أولية قبل  53عاماو خالل المفاوضات التمهيدية بين إسرائيل وجامعة الـدول العربيـةو وهـدفت هـذه الخطـة (التـي أطلـق
عليها اسم خطة جونستون) إلى تخصـيص الميـاه للفلسـطينيين وتوجيههـا مـن خـالل قنـاة الغـور الغربيـة .وفـي عـام 1955و اعتبـرت هـذه
الخطـة أساســا ســليما للمناقشـات المتعلقـة بميــاه الــريو غيــر أنهـا لــم تحــظ بتأييــد رسـمي علــى اإلطــالق سـواء مـن قبــل إسـرائيل أو جامعــة

الــدول العربيــة .وعــالوة علــى ذلــحو لــم تعــد اإلحصــاءات الســكانية واالقتصــادية المســتخدمة لتقــديم هــذه الخطــة صــالحةو وال تهــدف هــذه
االستراتيجية إلى وضع األهداف التفاوضية مستقبال.

ولهــذا الســببو ال تُحــدد االســتراتيجية رقمــا لهــذا المــورد المــائي فــي المســتقبلو وعــادة مــا تأخــذ المفاوضــات الدوليــة بــين الــدول المتشــاطئة

اعتبارهـا للسـكان الــذين يعيشـون فــي حـوض النهــرو فضـال عــن معـدل التغذيــة فـي مســتجمعات الميـاه والميــاه السـطحية .وبنــاء علـى هــذه
المعاييرو يمكن للفلسطينيين المطالبة بالحصول على ما يتراوح بين  233و 433مليون متر مكعب/سنة (الجدول .)25

ومع ذلحو ستأخذ المفاوضات في االعتبار أيضا المصادر المائية األخـرى (الميـاه الجوفيـةو واألوديـةو تحليـة ميـاه البحـرو وغيـر ذلـح).
ونتيجة لهذه الشكوح:



ال توفر االستراتيجية رقما لمصادر المياه السطحية المستقبلية من نهر األردن حيث يخضع ذلح للتفاوض.
لنفس السببو ال تتضمن االستراتيجية تحديد الكميات الخاصة بمستقبل قناة الغور الغربية.



سيسـتخدم فـي الغالـب ألغـراض الـري فـي وادي األردنو ومـن ثـم فإنـه سـيتم تحديـد
ترى االسـتراتيجية بـأن هـذا المـورد ُ



سيتم تأجيل إدراج هذه المشاريع في خطط االستثمارات قصيرة المدى لحين االنتهاء الناجح من المفاوضات.

حجم مشاريع الري المقابلة وفقا لحجم المياه المخصصة للفلسطينيين.

فلسطين
عدد السكان الذين يعيشون داخل حوض األردن

1533333

سطح األرض المندرج في حوض األردن (كم مربع)

3333

الجريان السطحي  +الترشيح (مم/سنة)

123

تغذية المياه في الحوض (مليون متر مكعب/سنة)

373

( )%عدد السكان الذين يعيشون داخل حوض األردن

%15

( )%سطح األرض المندرج في حوض األردن (كم مربع)

%1674

( )%تغذية المياه في الحوض (المياه السطحية  +المياه الجوفية)

%2979

تخصيص المياه في األردن وفقا لخطة موحدة (ما يسمى بخطة جونستون )1955

( 723فلسطين  +األردن)
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تخصيص المياه في فلسطينو وفقا لعدد السكان (مليون متر مربع/سنة)

189

تخصيص المياه في فلسطينو وفقا للسطح (مليون متر مربع/سنة)

211

تخصيص المياه في فلسطينو وفقا لتغذية المياه (مليون متر مربع/سنة)

385

المصدر :سلطة المياه الفلسيطينيه
الجدول  -21تقاسم مورد مياه نهر األردن ،استناداً إلى معايير مختلفة تستخدم عاد ًة إلدارة مصادر المياه العابرة للحدود

حصاد المياه السطحية من األودية الرئيسية
يتمثل الهدف االستراتيجي طويل المدى في جمع ما يقرب من  45مليون متر مكعب/سنة (الجدول  )26من األودية الرئيسية في

الضفة الغربية ألغراض مختلفةو تشمل التغذية االصطناعيةو والحصول على الحصة القصوى البالغة  13مليون متر مكعب/سنة
المتاحة من وادي غزةو والتي يمكن الحصول عليها واستخدامها إما ألغراض ترشيحها إلى المياه الجوفية و/أو ألغراض الري.
وسيتم جمع المياه في الضفة الغربية من خالل البنى التحتية الصغيرة والكبيرة النطاق في األودية الرئيسية.
الوادي

األغراض

كمية الحصاد المقترحة
(مليون متر مكعب/سنة)

القلط

373

المنزلية والزراعية

العوجا

375

المنزلية والتغذية االصطناعية

الفارعة

573

الزراعية والتغذية االصطناعية

المكلح

373

الزراعية والمنزلية

الخضيرة

973

الزراعية والمنزلية

قانا

973

الزراعية والمنزلية

سريدا

973

الزراعية والمنزلية

المقطع

373

الزراعية والمنزلية

الجدول  -28تقدير المصادر المتاحة من مختلف األودية في الضفة الغربية

تمثل هذه األرقام تقديرات تقريبيةو ويتعين االضطالع بدراسات استقصائية هندسية تفصيلية ودراسات جدوى للتحقق من هذه الكمياتو
وكذلح لتحديد الحجم الفعليو وعدد التدخالت والمواقع المناسب لها (هيكلية الحصاد) والتي يلزم بناؤها في كل واد مقترح.

الهدف االستراتيجي لتطوير المصادر السطحية على المدى القصير:
في ظل الوضع الحالي (الوضع الراهن وليس اتفاقية السالم)و ال تعد موارد نهر األردن في متناول الفلسطينيينو وبالتالي فإنها ال تؤخذ

بعين االعتبار عند وضع الخطة االستثمارية قصيرة المدى.

وتقتصر الخطة االستثمارية على أنظمة حصاد مياه األمطارو والتي سيتم تركيبها في األودية التي تتدفق من مناطق مستجمعات المياه

في الضفة الغربية .وسيتم استخدام المياه التي يتم تجميعها بواسطة هذه السدود الصغيرة ألغراض الري بشكل رئيسيو وكذلح للتغذية
االصطناعيةو قدر اإلمكانو نتيجة لألسباب التالية:


على المدى القصيرو ال توجد خطط لتطوير محطات معالجة المياه السطحية لتوفير المياه المنزلية.
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يختلف هذا المورد على نطاق واسع من سنة إلى أخرىو وال يشكل مصد ار دائما يعتمد عليه إلمدادات المياه المنزلية.

وتستهدف الخطة االستثمارية على المدى القصير جمع  13مليون متر مكعب/سنة (الجدول  .)26ويمكن االطالع على قائمة مفصلة

بالمشاريع في الملحق المرفق بهذا التقرير (انظر الملحق )6و في حين ستتولى سلطة المياه الفلسطينية تطوير الخطة االستثمارية
التفصيلية وخطة العمل الالزمة.

ومع ذلحو تجدر اإلشارة إلى أنه في ظل الوضع الحالي ال تزال هذه االستثمارات تخضع لموافقة اللجنة المشتركة للمياه والى عدم

االعتراض عليها من جانب اإلدارة المدنية اإلسرائيليةو وذلح ألن معظم أنظمة حصاد مياه األمطار ستقام في المنطقة ج.
مصادر المياه السطحية في فلسطين
أحواض األنهار

الجريان السطحي

االستخدام الفعلي

الخطة االستثمارية الخمسية

(متر مكعب/سنة)

(متر مكعب/سنة)

(متر مكعب/سنة)

الخطة االستثمارية طويلة
المدى
(متر مكعب/سنة)

الضفة الغربية – األودية

البحر
باتجاه
المتدفقة
الضفة الغربية – األودية
األبيض المتوسط
المتدفقة باتجاه نهر األردن
قطاع غزة  -األودية
باتجاه

المتدفقة
نهر األردن
األبيض المتوسط

البحر

إسرائيل

فلسطين

فلسطين

فلسطين

 12277أ

و

1

5

31

 2376أ

3

3

5

05

 2175أ

23

3

3

 01ب

1333

 833أ

3

3

 411إلى  211ب

أ -المصدر :سلطة المياه الفلسطينيةو  2312ج
ب -ال تمثل هذه األرقام الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية بشأن المفاوضات في المستقبلو بل هي مجرد تقدير تبسيطي لحقوق استخراج المياه المشتركة بين

المخدومين اإلسرائيليين والفلسطينيينو وتهدف لتوضيح حجم المصادر في السيناريو طويل المدى.

الجدول  -27مصادر المياه السطحية واستخدامها
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 -06إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ألغراض الري
 0-06األساس
في فلسطينو كما هو الحال في معظم بلدان البحر األبيض المتوسطو ثمة وعي متنامي بفوائد استخدام مياه الصرف الصـحي المعالجـة

كمورد مياه إضافية ّقيم وهو ما ُعّبر عنه بوضوح في السياسة الوطنية للمياه:


"تمثــل ميــاه الصــرف الصــحي المعالجــة مــوردا محــتمال وينبغــي االســتفادة منهــا ألغ ـراض الز ارعــة والتغذيــة الجوفيــة وتربيــة األحيــاء



تنص السياسة الوطنية للمياه على معالجة جميع مياه الصرف الصحي المنتجة بمستوى جودة كاف لتلبية المعـايير الوطنيـة بهـدف



تنص السياسة الوطنية للمياه على تعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من خالل إبرام ترتيبات تعاقدية سليمة بين

المائية.

إعادة استخدامها على نحو آمن ومنتجو ودعم التوزيع واعادة االستخدام اإلنتاجي لمياه الصرف الصحي المعالجة.

المنتجين والمستخدمين".

وعلى الرغم من هذا االعتراف الرسمي بأهمية إعادة استخدام مياه الصرف الصحيو ال يزال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي

رسميا في فلسطين وفق الحد األدنى في الوقت الحاضر .وتصرف غالبية محطات معالجة مياه الصرف الصحي المياه مباشرة في
الوديان أو في البحر األبيض المتوسط.

ويضخ بعض المزارعين هذه المياه مباشرة من األودية ويستخدمونها ألغراض الري .وال يخضع هذا النشاط للتنظيمو وليس هناح ما

يضمن أن جودة المياه التي يتم ضخها مناسبة ّلري هذا النوع من المحاصيل المزروعةو آو أنها آمنة على الصحة العامة .ومع ذلحو
فإن مجرد وجود هذه الحقول المروية يبين بوضوح أنه (أ) ال توجد قيود ثقافية تحول دون استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
لألغراض الزراعية و (ب) يوجد طلب على هذه المياه من جانب المزارعين.

 2-06إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من منظور إقليمي
تســتخدم ميــاه الصــرف الصــحي بشــكل ارســخ فــي العديــد مــن بلــدان الشــرق األوســط وبلــدان حــوض البحــر األبــيض المتوســط األخــرىو

وبالتاليو هناح العديد من الدروس المستفادة من خالل فهم ممارسات اآلخرينو وتطبيقها وتكييفها مع الظروف المحلية في فلسطين.

وفي إسرائيلو يعد إعادة اسـتخدام ميـاه الصـرف الصـحي مكونـا أساسـيا مـن اإلدارة المتكاملـة لمصـادر الميـاهو وتـزعم إسـرائيل بأنهـا تعيـد

استخدام ما يقرب من  453مليون متر مكعب/سنة من مياه الصرف الصحي المعالجة (شيليفو .)2312

وفي األردنو يتم ري  136633دونم بمياه الصرف الصحي المعالجة (دوقة وآخرون)و ويستخدم معظمهـا ( 91ألـف دونـم ) بعـد مزجهـا

بالمياه العذبة من وادي األردن.

وفي الجزائرو وضعت عملية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة على أجندة و ازرة الموارد المائية لمـدة  33عامـاو ومـع ذلـحو

ثبتت صعوبة تنفيذ المشروع بسبب القيود القانونية واإلدارية.

 0-06مصادر المياه المحتملة
تقدير مبدئيا لمصادر المياه المحتملة المتـوفرة (حاليـا ومسـتقبليا) مـن محطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصـحيو فضـال
ا
ويقدم الجدول 28

عن إمكانية تطوير الري .وتستند هذه التقديرات إلى المتغيرات التالية:
 السكان :سيناريو و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية.

 الكميات المتوفرة للري خالل فترة الري.

 السكان المخدومين بنظام الصرف الصحي (عدد الوصالت).

 المساحة السطحية القابلة للري.

 الكميات التي تم جمعها ومعالجتها.

 المساحة السطحية المروية المحتملة.
88

ويستند هذا التقدير إلى فرضية مفادها أنه تم إزالة جميع المعوقات التي تواجه إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في فلسطين.
الوضع
الحالي

الخطة
الخمسية

2102

2102

استراتيجية طويلة األمد
2122

2122

2102

الضفة الغربية
مياه صرف صحي معالجة المتاحة للري أو الرشب

2.0

0..2

92.5

52.9

099.1

حصة الري منها

%1

%29

%.1

%.1

%.1

مصدر إلعادة استخدامه في الري (م م/0سنة) من
مياه الصرف الصحي المعالجة

1.1

2.2

00.2

9..9

50.1

مصدر المياه المتبقي للرشب (يغذي المياه الجوفية أو
الوادي)

2.0

02.9

20.0

05.1

.2.1

90.1

29..

21.9

09.0

01.1

سدود للري (م م/0سنة)

2.1

02..

20.9

02.0

29.1

نهر األردن (م م/0سنة)

1.1

1.1

211.1

011.1

211.1

إجمالي الكمية المتوفرة للري (م م/3سنة)

0335

7.36

..036

0.835

07835

أرض قابلة للري (دونم)

.02,111

.02,111

.02,111

.02,111

.02,111

وفقا إلحصاء األراضي من قبل
وزارة الزراعة

066

066

066

066

066

المصدر :وزارة الزراعة

األراضي المروية الممكنة (بالدونم)

883333

8503008

0..3876

683336.

.073703

 %األراضي القابلة للري

%8030

%8638

%8530

%88737

%80036

مصدر المياه الجوفية المستخدمة
م/0سنة)

في الري (م

احتياجات الري

 ،%.1آخذين بالحسبان وجود
فترة ري أطول في نهر األردن

غزة
00.2

20.9

95.0

29..

55.5

حصة الري منها

%0

%29

%29

%29

%29

مصدر إلعادة استخدامه في الري (م م/0سنة) من
مياه الصرف الصحي المعالجة

0.1

01.5

02..

05.1

29.1

مصدر المياه المتبقي للرشب (يغذي المياه الجوفية أو
الوادي)

02.2

02..

22.9

9..5

29.1

مصدر المياه الجوفية المستخدمة في الري (م
م/0سنة)

...1

22.9

95.1

29.9

02.1

سدود للري (م م/0سنة)

1.1

2.9

9.1

2.9

01.1

إجمالي الكمية المتوفرة للري (م م/3سنة)

8635

803.

6838

6.35

7635

أرض قابلة للري (دونم)

000.111

02.,111

020,111

00.,111

000,111

وفقا إلحصاء األراضي من قبل
وزارة الزراعة  +االمتداد
والتوسع الحضري يقلل األرض
المتاحة والمتوفرة

147

147

147

147

147

المصدر :سلطة المياه الفلسطينية
 /غزة

األراضي المروية الممكنة (بالدونم)

8863053

880388.

8573383

.6388.

.53058

 %األراضي القابلة للري

%8833

%.530

%8730

%8.33

%8535

مياه صرف صحي معالجة المتاحة للري أو الرشب

احتياجات الري

 %29آخذين بالحسبان أن فترة
الري هي ستة شهور في السنة

المصدر :سلطة المياه الفلسطينية
الجدول -26احتمالية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
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 4-06استراتيجية تطوير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة
على مدى العقد الماضيو تم تنفيذ عدد من خطط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي صغيرة النطاق في فلسطين ألغراض التجاربو
والســيما فــي غـزةو والبيـرة و والجلــزون (دار الميــاه والبيئــة) .وكانــت نتــائج هــذه التجــارب (باإلضــافة إلــى نتــائج التجــارب اإلقليميــة) كافيـة

لإلسراع بوتيرة المضي قدما إلى المرحلة التالية :المشاريع التجريبية متوسطة الحجمو التي تمتد على بضعة آالف من الدونمات.

وتهدف االستراتيجية قصيرة المدى (على مدى السنوات الخمسة القادمة) إلى تنفيذ مشاريع تجريبية اعتمادا علـى ميـاه الصـرف الصـحي

المعالجة المتدفقة من محطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصـحي الخمسـة المعروفـة فـي مـدن البيـرة وأريحـا وجنـين ونـابلس الغربـي (الضـفة

الغربيـة) وقطـاع غـزة .ولـن تنتظـر هــذه البـرامج التجريبيـة لحـين اعتمـاد اإلطـار المؤسســي الجديـد رسـميا و/أو إنشـاء م ارفـق ميـاه جديــدة.
وفــي الواقــعو يمكــن تنفيــذ هــذه الب ـرامج بواســطة المؤسســات القائمــة :ســلطة الميــاه الفلســطينيةو وو ازرة الز ارعــة وم ارفــق الميــاه وجمعيــات

المزارعين.

ومن أجل حشد دعم المزارعين بـوتيرة اسـرعو سـيتم تدشـين حمـالت توعيـة إلحاطـة المسـتخدمين المحتملـين بفوائـد إعـادة اسـتخدام الميـاه
ومدى سالمتها .ويمكن أن تتضمن عمليـة إعـادة اسـتخدام الميـاه إعـادة اسـتخدام الميـاه الرماديـة مـن قبـل األسـر لمشـروعات الـري علـى

نطاق واسع باستخدام إما مياه األمطار أو المياه من محطات المعالجة .وسـيتم اعتبـار اسـتخدام وسـائل اإلعـالم كوسـيلة هامـة للتـرويج

لعملية إعادة استخدام المياه والفوائد والرسائل المرتبطة بها.

استكمال اإلطار التنظيمي
ستضــع ســلطة الميــاه الفلســطينية وو ازرة الز ارعــة اآلليــات الالزمــة لتشــجيع المـزارعين علــى اســتخدام ميــاه الصــرف الصــحي المعالجــة فــي

الزراعة مع األخذ بعين االعتبار األمور المالية واالقتصادية.

وســتتعاون و ازرة الشــؤون البيئيــةو وهيئــة المعــايير الفلســطينيةو و ازرة الز ارعــةو وســلطة الميــاه الفلســطينية معــا لوضــع وانفــاذ جميــع الل ـوائح

المتعلقة بقيم الحدود البيئية (المعايير والمبادئ التوجيهية) إلعـادة اسـتخدام ميـاه الصـرف الصـحيو باإلضـافة إلـى المواصـفات المطلوبـة
للمحاصيل المختلفة.

وسيتم وضع لوائح إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلةو تشمل ما يلي:


االستثمار في الخطوط القطرية الناقلة لمياه الصرف الصحي المعالجة (تحديد الملكيةو وقواعد التنفيذو والترتيبات



الحق في االستخدام.

التمويلية).


آلية تحديد التعرفة.

تقييم وتقدير تكاليف فرص إعادة االستخدام
سيتم دارسة الفرص الهادفة لزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجةو مع األخذ في االعتبـار أيضـا القيـود البيئيـة والصـحية

على حد سواء.

وحسبما هو وارد في الجدول 26و وبالنظر إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخاضعة لإلنشاء (أو فـي مرحلـة التصـميم) فـي

الدولة الفلسطينية المحتلة (سيتم االتفاق عليه)و فإن حجم المياه التي يمكن إتاحتها ألغـراض الـري يعتبـر مرتفعـا نسـبيا ( 27مليـون متـر

مكعب/سنة بحلول العام  2317و  39مليون متر مكعب/سنة بحلول العام .)2322
وتتضمن االستراتيجية قصيرة المدى (للسنوات الخمسة القادمة) ما يلي:
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تقيـيم مفصـل لأل ارضـي القابلـة للـري التـي تتلقـى إمـداداتها مـن محطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصـحي المســتقبلية أو



تقييم سريع لتكاليف االستثمار وتشغيل المرافق المقرر بناؤها في كال الخطتين (قناة ومحطات التخزين والضخ)و من

التي يمكن تزويدها بالضخ بارتفاع متوسط (< 53مت ار).

أجل تمكين تطوير نموذج عمل قوي لكل من خطط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

تنظيم إدارة إعادة االستخدام
تأخـذ االســتراتيجية بعــين االعتبــار الترتيبـات المؤسســية الواضــحة والمــوجزة فـي غضــون ثــالث ســنواتو وذلـح لــيس فقــط مــن أجــل اإلدارة
المستدامة لخطط إعادة استخدام مياه الصرف الصحيو ولكن أيضا لضمان التوزيع العادل للمياه بين المزارعين.

وستكون مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها فـي متنـاول المسـتخدمين الـزراعيينو مـع األخـذ فـي االعتبـار وجـود منـافع متبادلـة لكـال

ورد ميــاه الصــرف الصــحي المعالجــة) :ســيكون مقــدم الخدمــة مســؤوال عــن معالجــة ميــاه الصــرف الصــحي وفــق
الجــانبين (الم ـزارعين و ُم ـ ّ
المعايير المتفق عليهاو وبعد ذلحو ستنظم و ازرة الزراعة وسلطة المياه الفلسطينية استخدام هذه المياه بهدف استخدامها المحتمل من قبل

المزارعين والجهات المعنية األخرى من خالل آلية واضحة.

وحال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق واسعو فمن المقرر أن يتم رصـد جـودة الميـاه مـن قبـل مختبـر معتمـدو وستسـاعد

وضــع آليــات الرصــد هــذه فــي الحــد مــن أي آثــار ضــارة محتملــة علــى البيئــةو وعلــى التربــة والميــاه الجوفيــة الكامنــة بشــكل أكثــر تحديــدا.
وستتولى و ازرة الزراعةو بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية وو ازرة الصحة وو ازرة الشؤون البيئية تنسيق وادارة أنشطة الرصد هذه.

وســيتم تشــجيع المنظمــات غيــر الحكوميــة ودعمهــا فــي تطــوير مشــاريع إعــادة اســتخدام الميــاهو حيثمــا كــان ذلــح مناســباو حيــث مــن المهــم

إشراح القطاع الخاص في هذه األنشطة.

وترد تفاصيل قضايا مشاركة المؤسسات والجهات المعنية في القسم  4-21في الهيكل المؤسسيو وفي الفصل  23المتعلق بالتحـدياتو
والذي يتناول بشكل أكثر صراحة مشاركة مؤسسات الجهات المعنيةو كما يتضمن الدور القيادي لو ازرة الزراعية في جميعات مسـتخدمي

الميــاهو حيــث تعــد هــذه الجمعيــات شــركاء مؤسســيين بــالغي األهميــة فــي مجــال إدارة ميــاه الــري .وســتتولى و ازرة الز ارعــة إنشــاء جمعيــات

مستخدمي المياه بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير خدمات المياه لألغراض الزراعية على المستوى المحلي بطريقة متكاملة.
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 -07اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه
 0-07رصد ومراقبة مصادر المياه
نتيجـة لـنقص الميــاه فـي فلســطينو يعـد رصــد مصـادر الميــاه أمـ ار فـي غايــة األهميـةو وتتــولى سـلطة الميــاه المسـؤولية عــن جمـع البيانــات
المتعلقة بالمصادر المائية ونشرها (مستوى المياه الجوفية وجودتهاو وتدفق مياه النهر وجودتهاو وغير ذلح).

ويــتم نشــر هــذه المعلومــات فــي التقــارير الدوريــةو مثــل "تقريــر حالــة المصــادر المائيــة فــي األ ارضــي المحتلــة – ( 2311ســلطة الميــاه

الفلسطينيةو 2312ج) .وعلى الرغم من أن البيانات تعتبر ذات نوعية جيدة عموماو ال يزال رصد جودة مياه الصـرف الصـحي الناتجـة
والمعالجة محدودا نوعا ما.

 4-07تحسين توزيع المياه بين المجتمعات
تتجاوز االستراتيجية الوطنية للمياه تحديد متوسطات المؤشرات الوطنية لنطـاق التغطيـة أو مسـتوى الخدمـة أو جـودة الميـاهو فهـي تهـدف
إلى الحد من االختالفات بـين المـواطنين الفلسـطينيين والمنـاطق الفلسـطينية .وسـعيا لتحقيـق هـذا الهـدفو تتضـمن االسـتراتيجية الوطنيـة

تنفيذ إجراءات على ثالثة مستويات:


بين األقاليم :نقل المياه الصالحة للشرب من منطقة إلى أخرى من أجل الحد من أوجه عدم المساواة.



بين التجمعات :ربط أنظمة المياه التي يديرها مختلف مشغلوا الخدمات وادارة إعادة تخصيص مصادر المياه.



بين المشتركين  :تنفيذ سياسات التعرفة التي تهدف إلى تحسين فرص حصول الفقراء على خدمات المياه.

 3-07التقييم السنوي لمصادر المياه
نظ ـ ار ألن جميــع مصــادر الميــاه الطبيعيــة فــي دولــة فلســطين تعــد مــن المصــادر المتجــددةو فإنــه يوص ـى بشــدة تقيــيم تخصــيص الميــاه
سنوياو وهذا يشمل االختالفات بين كل مـن مكونـات التـدفق الـداخل للميـاه والتـدفق الخـارج للميـاه فـي طبقـات الميـاه الجوفيـة .ولـن يسـهم

هذا النشاط فـي تعزيـز إدارة جميـع مصـادر الميـاه وتحديـد أي مصـادر جديـدة محتملـة أخـرى فحسـبو لكنـه سـيتيح أيضـا تحديـد أولويـات
استخدام مصادر المياه لكل قطاع .كما يصف هذا االستعراض السنوي أيضا تقييم المصادر المائية األحدث الـذي سـتنفذه سـلطة الميـاه

الفلسطينية بالتنسيق مع الجهات المعنية الرئيسية ومع المشاريع الجارية ذات الصلة.

 2-07تأثير تغير المناخ ومخاطر الفيضانات
في فلسطينو يعد قطاعي المياه والزراعة هما األكثر عرضة آلثار تغير المناخ التي تفرض تهديدات بيئية واجتماعيـة واقتصـادية كبيـرة.

ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة المنافسة على المصادر الطبيعية الشحيحة وأن يزيد من محدوديـة الوصـول إلـى األ ارضـي

والمصادر المائية .وفـي السـنوات القليلـة الماضـيةو لـوحظ حـدوث تغيـرات ملحوظـة نتيجـة لتغيـر المنـاخ الـذي أدى إلـى الجفـافو وتغييـر

معدالت هطول األمطارو وتفاوت درجات الح اررة الدنيا والقصوىو واألحداث التي تصاحب تدفق السيول المفاجئة في األودية الرئيسية.

وتتمثل األهداف الرئيسية التي يجب مراعاتها لضمان التخفيف من حدة تغييرات المناخ وآثار مخاطر الفيضانات على نحو موثوق في

فلسطين فيما يلي:


ضمان األمن المائي لتلبية الزيادة المستقبلية في الطلب على المياه وتمكين التنمية االقتصادية واالجتماعية.



تمكين التخصيص العادل للمصادر المائية بين استخدامات المياه المتنافسة من أجل التنمية المستدامة للمصادر المائية.



نشر مبادئ اإلدارة المتكاملة للمصادر المائية.
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وضع برنامج حماية ضد مخاطر الفيضانات.

ولذلحو هناح حاجة ملحة لوضع خطة محددة لتقييم مدى قابلية التأثر بتغير المناخو تهدف إلى التخفيف من اآلثار السلبية لتغير

المناخ ومخاطر الفيضانات في دولة فلسطين (تتولى سلطة المياه الفلسطينية تطويرها حاليا) .وينبغي أن تشمل الخطة جميع التدابير
واإلجراءات الالزمة لوقف عملية تناقص توافر المياه وتقليل تهديدات الفيضانات (على األقل)و وأيضا لضمان استدامة سبل العيش

المحلية وتوفير الظروف المعيشية المناسبة للفئات األكثر ضعفا من السكان.
وقد تتضمن تلح التدابير اإلجراءات التالية:


تعزيز االستخدام الفعال لمصادر المياه الحالية من خالل فرض تدابير المحافظة على المياه.



تحديد خيارات زيادة مصادر المياه العذبة.



بناء مكونات نظام مياه الصرف الصحي التي ال تتأثر بالفيضانات أو تؤدي إلى تجفيف المياه بسرعة (أحواض تجفيف
الحمأة المرتفعةو واألراضي الرطبة المنشأة).

 5-07تحديد مناطق الحماية وبرامج إعادة التأهيل
نظـ ار ألن معظــم مصـادر ميــاه الشــرب الفلسـطينية خاضــعة لتهديـد حقيقــي مــن العديـد مــن مصـادر التلــوثو فإنــه يتعـين إقـرار اإلجـراءات

والتدابير المصاحبة لضـمان تـوفير حمايـة موثوقـة لتلـح المصـادر حاليـا وفـي المسـتقبل .ولـذلحو فمـن الضـروري تحديـد منـاطق الحمايـة

االخاصــة بهــاو اســتنادا إلــى تقيــيم مفصــل ومتقــدم لجميــع مصــادر الميــاه الرئيســيةو مــع إيــالء اهتمــام خــاص للينــابيع الرئيســية .ويجــب أن

تترافق هذه الخطوة مع وضع برامج محددة إلعادة تأهيل اآلبار والينابيع القائمة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة.

 6-07المشاورات بين المستخدمين/المشتركين حول المياه
مع وجود العديد من االستخدامات المائية المختلفة ومستخدمي المياه المختلفينو ال تعد سلطة المياه الفلسطينية  -وال يمكن أن تكون

 -الهيئة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ االستراتيجية .وفي سياق اإلدارة المتكاملة لمصادر المياهو تعد المساهمة الفعالة من جميع الجهات

المعنية ضرورية لنجاح عمليات التخطيط واإلدارة والتنميةو وكذلح لصون وحماية هذا القطاع.
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الجزء  2-3تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
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 -08تحسين تقديم خدمات المياه
 0-08تحسين خدمات المشتركين
تغطية خدمات المياه وعدد الوصالت
في فلسطينو يتم توفير خدمة المياه المنقولة باألنابيب بالفعل إلى أكثر من  ٪95من المجتمعاتو والتي تخدم أيضا أكثر من  ٪95مـن

األسرو بمعدل توصيل مرتفع نسبيا يتراوح بين  14إلى  18وصلة لكل  133من السكان .ويتمثل الهدف االستراتيجي في الوصـول إلـى

مــا نســبته  ٪133مــن المجتمعــات المخدومــة ب ـنظم الميــاه المنقولــة باألنابيــب وزيــادة الوصــالت المنزليــة إلــى  23وصــلة لكــل  133مــن

السكان بحلول العام .2332

موثوقية وجودة الخدمة
الضفة الغربية
في الضفة الغربيةو ال توفر معظم شبكات المياه إمدادات المياه علـى مـدار اليـوم فـي جميـع األمـاكنو ويتمثـل الخيـار األكثـر شـيوعا فـي

توصــيل الميــاه خــالل ســاعات قليلــة فــي اليــومو والســماح للمشــتركين بالتعامــل مــع هــذا الــنقص .وقــد تــم تجهيــز عــدد كبيــر مــن المنــازل

بالصـهاريج العلويــة فــوق األســطح (والمــزودة بمضــخة تقويـة صــغيرة) لمواكبــة هــذه الخدمــة غيــر المنتظمـة .ومــع ذلــحو ال يعــد تقــديم هــذه

الخدمة مناسبا للحفاظ على جودة المياه .فعندما يصبح ضغط المـاء سـالباو فـإن الميـاه الملوثـة تتجـه للـدخول فـي األنابيـب .ولـذاو تهـدف
االســتراتيجية إلــى تحســين إدارة الضــغط فــي الشــبكة مــن خــالل م ـزيج مــن التــدابير تتضــمن مــا يلــي )1( :بنــاء صــهاريج تخ ـزين إضــافية
ومحطات تقوية و ( )2تقسيم الشبكات األكبر حجما إلـى قطاعـات منفصـلة .وتـم تحديـد الهـدف االسـتراتيجي للعـام  2332بسـعة تخـزين

لمدة  13ساعات (أي ما يعادل  ٪53من األسر المخدومة على مدار الساعة).
غزة

في قطاع غزةو ال توفر أيا من شبكات المياه إمدادات المياه على مدار اليوم .وكما هو الحال في الضـفة الغربيـةو يتمثـل الخيـار األكثـر

شـيوعا فـي توصـيل الميـاه خـالل سـاعات قليلــة فـي اليـومو والسـماح للمشـتركين بالتعامـل مـع هــذا الـنقص .وقـد تـم تجهيـز غالبيـة المنــازل
بالصهاريج العلوية فوق األسطح (والمزودة بمضخة تقوية صغيرة) لمواكبة هـذه الخدمـة غيـر المنتظمـة .وتـم تحديـد الهـدف االسـتراتيجي

للعام  2332بسعة تخزين لمـدة  13سـاعات (أي مـا يعـادل  236ألـف متـر مربـع) وسيسـتفيد  %93مـن األسـر مـن هـذه الخدمـة بحلـول
العام .)2332

وتعد األهداف االستراتيجية أكثر طموحا في غزة منها في الضفة الغربيةو وذلح نتيجة الرتفاع عدد السكان في المناطق الحضرية

وقدرتهم على االستفادة من نظم اإلدارة الحديثةو في حين تعتمد الضفة الغربية على العديد من النظم الريفية الصغيرةو باإلضافة إلى

وجود اختالفات كبيرة في االرتفاعو مما يجعلها أكثر صعوبة في توفير المياه على مدار  24ساعة في اليوم.

جودة المياه واألهداف االستراتيجية في الضفة الغربية
في الضفة الغربيةو تعد جودة المياه الجوفية مرضية في معظم اآلبارو وال تتطلب هـذه الميـاه سـوى عمليـة كلـورة بسـيطة قبـل اسـتخدامها

إلمــدادات الميــاه المنزليــةو ويرجــع الســبب الرئيسـي فــي ذلــح إلــى تــدفقها تقريبــا مــن طبقــات الميــاه الجوفيــة الكارســتيةو مــا يجعلهــا عرضــة
للتل ــوث البـ ـرازي (ع ــن طري ــق تس ــرب مي ــاه الص ــرف الص ــحي م ــن خ ازن ــات الص ــرف الص ــحي أو المج ــاري المتش ــققة) .ويتمث ــل اله ــدف

االستراتيجي في تزويد  ٪133من شبكات المياه بأنظمة المعالجة بالكلور ضمن االستراتيجية القصيرة والطويلة المدى.

وتتمثل المشكلة الوحيدة المسجلة في الضـفة الغربيـة فـي زيـادة التلـوث بـالنترات (عـن طريـق الز ارعـة وم ارفـق الصـرف الصـحي السـيئة).

وعلى الرغم من انخفاض مسـتوى التلـوث فـي الضـفة الغربيـة عنـه فـي قطـاع غـزةو فإنـه يجـب أخـذ هـذه المسـألة بعـين االعتبـار .ويتمثـل
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الهـدف االســتراتيجي للعـام  2332فــي تزويـد  ٪133مــن شـبكات توزيــع الميـاه بأقــل مـن  53ملـ /لتـر مــن النتـرات .ولهــذا الغـرضو ســيتم
خلـط ميــاه اآلبــار التـي تتجــاوز هــذا الحــد مـع مصــادر الميــاه األخـرى قبــل توزيعهــا .واذا لــم يكـن ذلــح ممكنــاو حينهـا ينبغــي اســتخدام تلــح

المياه ألغراض ا ّلري أو لألغراض الصناعية فقط.
الضفة الغربية

مجموع السكان (السيناريو )1

الوضع
الحالي

الخطة
الخمسية

األهداف االستراتيجية

1211

1211

1211

1211

1211

1111212

1111111

1111111

1111111

1111221

وزارة التخطيط
اإلدارية السيناريو 1

والتنمية

التوصيالت وتوسعات الشبكة
معدل التوصيل (وصلة 122/فرد من السكان)

11.2

11.1

11.1

11.1

12.2

هدف استراتيجي

عدد الوصالت

112222

111222

111222

1221222

1121222

طبقا لهدف عدد السكان ومعدل
التوصيل

النمو الخمسي (عدد التوصيالت الجديدة)

111222

112222

111222

121222

الفرق

توسعات الشبكة الثالثية (مل)

1111222

1112222

1221222

1111222

بناء على توصيلة 1/مل

الطاقة اإلنتاجية
المياه المتاحة للفرد (لتر للفرد في اليوم)

11

11

11

121

112

هدف استراتيجي

المياه التي يتم توزيعها(مليون متر مكعب/سنة(

12

11

111

111

111

اإلجمالي في السنة

المياه الصناعية كنسبة مئوية من المياه المنزلية

%1.2

%1.2

%1.1

%1.1

%1.2

هدف استراتيجي

المياه التي يتم توزيعها لالستخدام الصناعي
(مليون متر مكعب/سنة)

11.1

11.2

111.1

111.1

121.1

اإلجمالي الصناعي  +المنزلي

المياه غير المحاسب عليها

%11.2

%11.1

%11.1

%11.1

%12.2

هدف استراتيجي

المياه المنتجة (مليون متر مكعب/سنة)

121

111

111

111

111

اإلجمالي في السنة

آبار الضفة الغربية

11

11

11

111

111

هدف استراتيجي

الينابيع

1

11

11

11

11

هدف استراتيجي

االستيراد (شركة مكوروت)

11

11

11

112

112

هدف استراتيجي

ومحطات التحلية

2

2

11

11

12

هدف استراتيجي

السعة التخزينية
المياه المنتجة سنويا (مليون متر مكعب/سنة)

121

111

111

111

111

المياه المنتجة يوميا ( متر مكعب يوميا)

111111

111111

111111

111111

1212111

ساعات التخزين

1

1

1.1

11

12

هدف استراتيجي

السعة التخزينية (متر مكعب)

11222

11222

111222

111222

111222

طبقا لساعات التخزين

1222

11222

111222

111222

الفرق

السعة التخزينية اإلضافية التي سيتم بناؤها
(متر مكعب)

الجدول  -24األهداف االستراتيجية إلمداد المياه في الضفة الغربية

جودة المياه واألهداف االستراتيجية في قطاع غزة
المياه الجوفية في قطاع غزة ذات نوعية رديئة للغاية .وقد تلوثت األحـواض الجوفيـة الرئيسـية عـن طريـق دخـول ميـاه البحـرو والكلوريـدو
والكبريتاتو والنيتروجين إليها (حسب مرافق مياه الصرف الصحي السيئة و/أو الزراعة) .وسيتم تنفيذ استراتيجيات الستعادة جودة المياه

المنزلية من خالل تحلية مياه البحر ومزج المياه ذات األصول المختلفة.
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ويتمثل الهدف االستراتيجي للعام  2332في إنتـاج كميـات كبيـرة مـن الميـاه المحـالةو حيـث سـيتم خلـط هـذه الميـاهو التـي ال تحتـوي علـى

الكلوريــد أو النت ـراتو بالميــاه الجوفيــة بنســبة مناســبة بحيــث تلبــي جميــع الميــاه المســتخدمة لألغ ـراض المنزليــة معــايير الجــودة الوطنيــة

(الجدول .)33

ويتمثل الهدف االستراتيجي للعام  2332في تجهيز جميع شبكات المياه بأنظمة المعالجة بالكلور.
قطاع غزة

مجموع السكان (السيناريو )1

الوضع
الحالي

الخطة
الخمسية

األهداف االستراتيجية

1211

1211

1211

1211

1211

1111111

1111112

1111111

1111111

1221111

التخطيط
وزارة
اإلدارية السيناريو 1

والتنمية

التوصيالت وتوسعات الشبكة
معدل التوصيل (وصلة 122/فرد من السكان)

هدف استراتيجي

11.2

11.1

11.1

11.1

12.2

112222

111222

111222

111222

122222

طبقا لهدف عدد السكان ومعدل
التوصيل

النمو خالل  1سنوات (عدد التوصيالت
الجديدة)

11222

11222

11222

111222

الفرق

توسعات الشبكة الثالثية (مل)

112222

1212222

111222

1212222

بناء على توصيلة 1/مل

عدد التوصيالت

الطاقة اإلنتاجية
المياه المتاحة لكل شخص (لتر للفرد في
اليوم)

11

11

121

112

112

هدف استراتيجي

المياه التي يتم توزيعها (مليون متر
مكعب/سنة

11

12

11

121

111

اإلجمالي في السنة

المياه الصناعية كنسبة مئوية من المياه
المنزلية

%1.2

%1.2

%1.1

%1.1

%1.2

هدف استراتيجي

المياه التي يتم توزيعها لالستخدام الصناعي
(مليون متر مكعب/سنة)

11.1

11.2

11.1

111.1

112.1

اإلجمالي الصناعي  +المنزلي

%11.2

%11.1

%11.1

%11.1

%12.2

هدف استراتيجي

المياه المنتجة والمستوردة (مليون متر
مكعب/سنة)

121

111

111

111

111

اإلجمالي في السنة

شامال المياه الجوفية

11

12

11

11

11

هدف استراتيجي

االستيراد (شركة مكوروت)

1

12

11

11

11

هدف استراتيجي

ومحطات التحلية

1

11

12

122

111

هدف استراتيجي

المياه غير المحتسبة

السعة التخزينية
المياه المنتجة سنويا (مليون متر مكعب/سنة)
المياه المنتجة يوميا ( متر مكعب يوميا)
ساعات التخزين
السعة التخزينية (متر مكعب)
السعة التخزينية اإلضافية التي سيتم بناؤها
(متر مكعب)

121

111

111

111

111

111111

111111

112111

111111

111121

1

1

1.1

1.1

12

11222

11222

11222

111222

122222

طبقا لساعات التخزين

1222

11222

11222

11222

الفرق

هدف استراتيجي

الجدول  -11األهداف االستراتيجية إلمداد المياه في قطاع غزة
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 -09جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها
 0-09جمع مياه المجاري ومياه الصرف الصحي
فــي الضــفة الغربيــةو توجــد نظــم الصــرف الصــحي فــي معظمهــا فــي أقــدم المجتمعــات الحض ـرية (جنــينو والخليــلو ونــابلسو وقلقيليــةو

وطولكرمو وبعض مناطق رام اهلل)و وتخدم  71منطقـة (مـن أصـل  524منطقـة) و 1732مليـون نسـمة (مـن أصـل  2748مليـون نسـمة).

ومع ذلحو وفـي حالـة وجـود شـبكات الصـرف الصـحيو فلـن تكـون كافـة المنـازل مرتبطـة بتلـح الشـبكاتو ويقـدر معـدل االتصـال الشـامل

بشبكات الصرف الصحي  ٪31في الضفة الغربية (انظر الفصل .)4

وفــي قطــاع غ ـزةو تــم تركيــب شــبكات الصــرف الصــحي فــي معظــم المجتمعــات الحض ـريةو وتغطــي  23منطقــة (مــن أصــل  25منطقــة)

و 1741مليون نسمة (من أصل  1753مليون نسمة) .وكمـا هـو الحـال فـي الضـفة الغربيـةو وفـي حالـة وجـود شـبكات الصـرف الصـحيو
فلن تكون كافة المنازل مرتبطة بتلح الشبكاتو ومع ذلحو يقدر معدل االتصال الشاملة بشـبكات الصـرف الصـحي ( ٪72انظـر الفصـل

.)4

وتهدف االستراتيجية إلى إنشاء شبكات صرف صحي إضافية في جميع المناطق الحضرية مع تمديد شـبكات الصـرف الصـحي القائمـة

إلى المناطق الريفية المجاورةو قدر اإلمكانو بهدف تجميـع أكبـر قـدر ممكـن مـن ميـاه الصـرف الصـحي والحـد مـن تلـوث الميـاه الجوفيـة

عن طريق مسببات األمراض والنترات.

ومن المحتمل أن يكون معدل تغطية الصرف الصحي أعلى دائما في قطـاع غـزة عنـه فـي الضـفة الغربيـةو وذلـح ألن قطـاع غـزة عبـارة

عن منطقة مسطحة ومكتظة بالسكانو وتعد عملية بناء شبكة صـرف صـحي شـاملة فيـه أكثـر ضـرورة وأكثـر سـهولة ممـا هـي عليـه فـي
الضــفة الغربيــة .وفــي الضــفة الغربيــةو يعــيش نســبة كبيـرة مــن الســكان فــي القــرى النائيــة والصــغيرةو وهــذا يعنــي أن الصــرف الصــحي فــي

خيار ميسور التكلفة.
ا
الموقع يمثل

وقد حددت األهداف االستراتيجية طويلة المدى على النحو التالي:


ربط  %95من سكان قطاع غزة و %75من سكان الضفة الغربية بنظام شبكة صرف صحي.

 4-09محطات معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة المخطط لها
فــي الضــفة الغربيــةو ال يوجــد حاليــا ســوى عــدد قليــل مــن محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصــحي ؛ ومــع ذلــحو فقــد تــم تصــميم عــدد مــن
محطات معالجة مياه الصرف الصحي اإلضافية وهي حاليا في مرحلـة التخطـيط أو قيـد اإلنشـاء (الجـدول  .)31ومـن غيـر الواضـح مـا

إذا كان سيتم االنتهاء من جميع هذه المشـاريع فـي الموعـد المحـددو حيـث أن اإلدارة اإلسـرائيلية (مـن خـالل لجنـة الميـاه المشـتركة أو
اإلدارة المدنية اإلسرائيلية) تعيق وتقيد إنشاء هذه المحطات.

السعة المقرر إنشاؤها (متر مكعب/يوم)
محطة المعالجة

المحافظة/منطقة الخدمة

الحالة

على المدى القصير على المدى المتوسط على المدى الطويل
4107

4144

4134

الضفة الغربية
منطقة بيت لحم الصناعية

بيت لحم

مرحلة التنفيذ

133

133

133

بيت) لحم الصناعية
منطقة
(المرحلة 1

بيت لحم

مرحلة التخطيط

333

433

533

(المرحلة )2
معالجة مياه الصرف الصحي في
محطة

الخليل

مرحلة التصميم

1323

1383

1233

وادي العروب
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منطقة غرب بيت لحم الريفية

بيت لحم/بتيرو وحوسانو

ونحالينو وادي فوكين

دراسة الجدوى

3

3

56333

والولجة
محطة معالجة مياه الصرف الصحي

الخليل

دراسة الجدوى

محطة المعالجة في مسلية

جنين

مرحلة التصميم

243

محطة المعالجة في جنين

جنين

مرحلة إعادة التأهيل

4533

6753

13383

13443

اإلقليمية في الخليل

إنشاء  6محطات لمعالجة مياه الصرف

13533

12753

15333

323

433
9333

16833

االنتهاء من التصميم

الصحي (اليامونو قباطيةو يعبدو عزونو

ترقومياو دو ار)

مشروع شبكات الصرف الصحي في أريحا

أريحا

مرحلة التنفيذ

3843

7683

9633

نابلس الغربية

نابلس

مرحلة اإلنشاء

7233

9633

12333

محطة معالجة مياه الصرف الصحي في

نابلس

مرحلة التصميم

63

83

133

محطة المعالجة في البيرة

رام اهلل

مرحلة التوسعة والتعديالت

5753

5753

5753

محطة معالجة مياه الصرف الصحي في

رام اهلل

مرحلة المناقصة

1233

1633

2333

محطة معالجة مياه الصرف الصحي في

رام اهلل

مرحلة التنفيذ

416

523

523

محطة معالجة مياه الصرف الصحي في

رام اهلل

مرحلة التنفيذ

433

533

533

محطة المعالجة في رام اهلل بيتونيا

رام اهلل

االنتهاء من دراسة الجدوى

6333

8333

13333

1443

1923

2433

بيت حسان

الطيرة

الريحان

المجمع الدبلوماسي

مرحلة التنفيذ

إنشـ ـ ــاء محطـ ـ ــات لمعالجـ ـ ــة ميـ ـ ــاه الصـ ـ ــرف
الص ــحي ص ــغيرة النط ــاق (الطيبـ ـةو ورم ــونو

وعنزةو وبيت دجنو وسيرو وحجة)
مشروع شبكة الصرف الصحي في طوباس

طوباس/تياسيرو وعقبة

تقديم المناقصات لمرحلة

1833

2433

3333

محطة معالجة مياه الصرف الصحي في

نابلس

مرحلة التصميم

8433

11233

14333

محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال

القدس

دراسة الصرف الصحي وخط

3

3

5333

مشروع محطة معالجة مياه الصرف

رام اهلل

دراسة جدوى

3

3

6333

63246

84393

118873

تياسير

نابلس الشرقية
شرق القدس

والعقبة

التصميم

األساس

الصحي في روابي
المجموع الفرعي للضفة

الغربية

قطاع غزة
محطة معالجة مياه الصرف الصحي في

شمال غزة

شمال غزة

قيد اإلنشاء

35333

35333

63333
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محطة معالجة مياه الصرف الصحي في

وسط غزة
محطة معالجة مياه الصرف الصحي في
خان يونس

وسط غزة
خان يونس

تم التخطيط لها

63333

تم التخطيط لها

26333

المجموع الفرعي لغزة

121333

السعة اإلجمالية (متر مكعب/يوم)

082426

233333
44333

233333
44333
334333

279333
363191

244871

الجدول  -10محطات معالجة مياه الصرف الصحي المقرر إنشاؤها (في مرحلة التخطيط أو اإلنشاء)

محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة في بيت الهيا

محطة معالجة مياه الصرف الصحي في
شمال غزة

( 00222متر مكعب/يوم)

سعة التصميم النهائية 81.111 :متر مكعب/يوم

محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة في غزة

المرحلة األولى الجارية 11.111 :متر مكعب/يوم

( 020222متر مكعب/يوم)

تاريخ االنتهاء2101/02 :

تمت تطويرها من قبل كيه0إف0دبليو إلى (020222
متر مكعب/يوم)

محطة معالجة مياه الصرف الصحي المخطط
لها في وسط غزة

بحيرات التجميع المؤقت في خان
يونس

سعة التصميم النهائية 211.111 :متر مكعب/يوم

( 0222-0222متر مكعب/يوم)

تاريخ البدء2109 :

محطة معالجة مياه الصرف الصحي المخطط
لها في خان يونس

محطة معالجة مياه الصرف
الصحي القائمة في رفح

سعة التصميم النهائية 99.111 :متر مكعب/يوم

( 020222متر مكعب/يوم)

المرحلة األولى 28.111 /متر مكعب/يوم
جمع التمويل :ال يزال جاريا ً مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي  /البنك اإلسالمي للتنمية

المصدر :سلطة المياه الفلسطينية  -غزة
الشكل  -11محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والمخطط لها في قطاع غزة

وكجزء من استراتيجية قصيرة المدى حتى عام 2317و فإنه من المتوقع ما يلي:



استكمال المشاريع الجارية لبناء محطات المعالجة اإلقليمية.

استكمال المشاريع الجارية لبناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المجتمع المحلي.



بدء واستكمال المعالجة الثانوية أو الثالثية لنحو  15-12مليون متر مكعب/سنة من مياه الصرف الصحي في الضفة



إعادة استخدام ما ال يقل عن  ٪25من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة المروية.

الغربية و 43مليون متر مكعب/سنة في قطاع غزة.



تقليل عمليات المعالجة داخل الخط األخضر إلى أقل من  6مليون متر مكعب.

وفي قطاع غزةو يتوقع إغالق محطة المعالجة في بيت الهيا مع بدء تشغيل محطة المعالجة الجديدة في شمال غزةو وكذلح إغالق

محطة المعالجة في غزة مع بدء تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وسط غزةو هذا باإلضافة إلى إغالق محطات

معالجة مياه الصرف الصحي المؤقتة في خان يونس مع بدء تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي فى خان يونس (الشكل
.)23
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 3-09محطات معالجة مياه الصرف الصحي اإلضافية التي سيتم التخطيط لها في الضفة
الغربية
في الوضع الحاليو يرتبط أقل من ثلث جميـع األسـر بنظـام الصـرف الصـحيو وتقـوم تلـح األسـر بتجميـع ميـاه الصـرف الصـحي ونقلهـا

إلى محطات معالجة مياه الصرف العاملة .وتعد كفاءة بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحي هذه أقل مـن كفاءتهـا التصـميمية.
وتهدف االستراتيجية إلى زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة وتحسين متوسط معدل كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وقد تم تحديد األهداف االستراتيجية طويلة المدى للضفة الغربية للعام  2332على النحو التالي:



سيتم ربط  ٪75من األسر بنظام الصرف الصحي.

سيتم معالجة  ٪83من مياه شبكات الصرف الصحي بشكل صحيح.

ولتحقيق هذا الهدف االستراتيجيو هناح حاجـة إلنشـاء محطـات إضـافية لمعالجـة ميـاه الصـرف الصـحي بطاقـة معالجـة تزيـد عـن 333
ألف متر مكعب/يوم بحلول العام .2332
الضفة الغربية

الوضع

الخطة

الحالي

األهداف االستراتيجية

الخمسية

2312

2317

2322

2327

2332

2649323

3473267

4742596

5713113

6548336

النسبة المئوية لألسر التي تعيش في المناطق المخدومة بشبكات
الصرف الصحي

%41

%55

%68

%81

%94

النسبة المئوية لألسر المخدومة بشبكة صرف صحي بالفعل

%31

%42

%53

%64

%75

821196

1458772

2513576

3656392

4911334

1827824

2314495

2229323

2356721

1637331

مجموع السكان

السكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي
السكان غير المخدومين بشبكات الصرف الصحي

وزارة
التخطيط
والتنمية
اإلدارية
السيناريو 1

هدف مبدئي

(الصرف الصحي في الموقع)
72

72

88

134

123

المياه المستخدمة للفرد
المياه المستخدمة (متر مكعب/يوم) – المتوسط

193729

253375

417348

594164

785761

النسبة المئوية من المياه المستخدمة المرفوضة

%83

%83

%83

%83

%83

المياه التي تم جمعها عبر شبكات الصرف الصحي (متر
مكعب/يوم) – المتوسط

47331

84325

176956

334212

471456

مجموع سعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي (متر
مكعب/يوم)

5753

68996

144843

267233

424623

نسبة مياه المجاري التي يمكن معالجتها

%12

%82

%82

%88

%93

المحطات القائمة (متر مكعب/يوم)

5753

5753

5753

5753

5753

63246

84393

131483

118873

3

55333

163333

333333

محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مرحلة التخطيط أو
اإلنشاء
محطات معالجة مياه الصرف الصحي اإلضافية المقرر إنشاؤها
(متر مكعب/يوم)

هدف مبدئي

عالمي

الجدول  -12األهداف االسترايتيجية لشبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية
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وفــي الوضــع الحــاليو ت ـرتبط ثالثــة أربــاع المنــازل فــي قطــاع غ ـزة بنظــام الصــرف الصــحيو حيــث يــتم نقــل ميــاه الصــرف الصــحي إلــى

محطات معالجة مياه الصرف الصـحي العاملـة .وكمـا هـو الحـال فـي الضـفة الغربيـةو تعـد كفـاءة بعـض محطـات معالجـة ميـاه الصـرف
الصحي هذه في قطاع غزة أقل من كفاءتها التصميمية .وتهدف االستراتيجية إلى زيادة نسـبة ميـاه الصـرف المعالجـة وتحسـين متوسـط

معدل كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وقد تم تحديد األهداف االستراتيجية طويلة المدى لقطاع غزة للعام  2332على النحو التالي:



سيتم ربط  ٪95من المنازل بنظام الصرف الصحي.

سيتم معالجة  ٪95من مياه شبكات الصرف الصحي بشكل صحيح.

ولتحقيق هذا الهـدف االسـتراتيجيو هنـاح حاجـة إلنشـاء محطـات إضـافية لمعالجـة ميـاه الصـرف الصـحي بحلـول العـام ( 2332الجـدول

 .)34وستكون المشاريع التي تم التخطيط لتنفيذها بالفعل من قبل سلطة المياه الفلسطينية كافية لتلبية هذا الهدف.
قطاع غزة

الوضع الحالي

الخطة

األهداف االستراتيجية

الخمسية

2312

2317

2322

2327

2332

1644293

1994683

2339313

2645554

3332518

النسبة المئوية لألسر التي تعيش في المناطق المخدومة بشبكات
الصرف الصحي

%92

%93

%94

%95

%96

النسبة المئوية لألسر المخدومة بشبكة صرف صحي بالفعل

%72

%78

%84

%89

%95

السكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي

1183891

1553864

1963326

2361157

2852392

السكان غير المخدومين بشبكات الصرف الصحي

463432

443816

385987

284397

153126

96

96

134

113

123

المياه المستخدمة (متر مكعب/يوم) – المتوسط

157852

191489

243289

291311

363332

النسبة المئوية من المياه المستخدمة المرفوضة

%83

%83

%83

%83

%83

المياه التي تم جمعها عبر شبكات الصرف الصحي (متر
مكعب/يوم) – المتوسط

93923

119136

162517

237782

273833

مجموع سعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي (متر
مكعب/يوم)

134333

172333

212333

264333

316333

%114

%144

%133

%127

%115

134333

92333

12333

12333

12333

83333

233333

252333

334333

3

3

3

3

مجموع السكان

(الصرف الصحي في الموقع)
المياه المستخدمة للفرد

نسبة مياه المجاري التي يمكن معالجتها
المحطات القائمة (متر مكعب/يوم)
محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مرحلة التخطيط أو
اإلنشاء
محطات معالجة مياه الصرف الصحي اإلضافية المقرر إنشاؤها
(متر مكعب/يوم)

المصدر :سلطة المياه الفلسطينية
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 -41اإلصالح المؤسسي
 0-41الخلفية
يتكون الهيكل الحالي إلدارة تزويد المياه والصرف الصحي من أربعة مستويات أساسية هي مستوى صنع القرارو والمستوى التنظيميو
ومستوى التطوير والتوريدو ومستوى تقديم الخدمات:


يتولى رئيس دولة فلسطين رئاسة المجلس الوطني للمياه .ولم يعقد المجلس الوطني للمياه اجتماعا واحـد منـذ إنشـائه فـي عـام
2332و ويرجع ذلح إلى حقيقة مفادها أن المادة رقم ( )6من قانون المياه تنص على أن سلطة المياه الفلسطينية تندرج تحت
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .ولم يتم تنقيح قانون المياه ليتماشى مع القانون األساسيو والذي تم بموجبـه إنشـاء منصـب
رئيس الوزراء في عام  .2333ونتيجة لذلحو نشأ النزاع المتعلق بمرجعية سلطة المياه الفلسطينيةو حيث منحت المادة 69/9

مــن القــانون األساســي لمجلــس وزراء الســلطة الكاملــة علــى جميــع المؤسســات العامــةو باســتثناء المجلــس الــوطني للميــاه .وقــد
أعاقــت الحالــة المــذكورة آنفــا جهــود ســلطة الميــاه الفلســطينيةو وتحديــدا فيمــا يتعلــق بإصــدار الق ـوانين واألنظمــة فــي مختلــف

الجوانب المتعلقة بالمياه .وكان من المفترض أن يتولى المجلس الوطني للميـاه صـياغة هـذه القـوانين واللـوائح وأن يقـدمها إلـى

رئيس الوزراء للموافقة عليها.


تعد سلطة المياه الفلسطينية هي الجهة المسؤولة في الوقت الحالي عن تنظيم المياه.



تتولى دائرة مياه الضفة الغربية المسؤولية عن مراقبة وتطوير وتوريد المياه الصالحة للشرب بالجملة لمقدمي خدمات المياه.



مقدمي خدمات المياه :هناح ثالثة جهات رئيسية تضطلع بمسؤولية توفير المياه للسكان في الضفة الغربيةو يتمثل اثنان
منهم في مرافق عامة لتزويد المياه و وهما مصلحة مياه محافظة القدس وسلطة المياه والمجاري لمحافظة بيت لحمو في
حين تتمثل الجهات األخرى في دوائر المياه التابعة للبلديات الكبيرة (مثل بلديات نابلسو والخليلو وجنينو وطولكرمو

وقلقيليةو وأريحا وسلفيتو وطوباس) .وفي قطاع غزةو هناح مرفق واحد لتزويد المياه (مصلحة مياه الساحل) باإلضافة إلى
دوائر المياه في عدد من البلديات.

والوضع التاريخي لهذه للمؤسسات واألسس القانونية القائمة عليها تعاني من التفتت على المسـتويات المؤسسـية والقانونيـة الداخليـةو هـذا

باإلضافة إلـى االحـتالل اإلسـرائيلي والهيمنـة اإلسـرائيلية علـى اللجنـة المشـتركة للميـاه واإلدارة المدنيـة واختصاصـها فـي المنطقـة ج التـي
تتطلب الحصول على تصاريح إلنشاء المشاريع.

وقــد بــدأت ســلطة الميــاه الفلســطينية فــي العمــل علــى فهــم واقــع هــذا القطــاع وتناقضــاته مــن أجــل تحديــد مــا يمكــن عملــه لوقــف تــدهور

الخدمات والعمل على عكس هذا الوضع.

وقــد طلبــت ســلطة الميــاه الفلســطينية التعــاون مــع هيئــات مســتقلة إلج ـراء تقييمــات لقطــاع الميــاه والعوامــل التــي تــؤثر فيــه .وشــملت هــذه

التقييمات:


"تدقيق/مراجعة أجرته سلطة المياه الفلسطينية "و ومولته الحكومة النرويجية في عام  2338بشأن الحكم الرشيد لقطاع المياه.



حمل تقرير الدراسة إسرائيل
دراسة للبنح الدولي في عام  2339لتقييم قطاع المياه منذ إنشاء سلطة المياه الفلسطينية .وقد ّ
المسؤولية عن جزء كبير من تدهور قطاع المياه في األراضي الفلسطينية المحتلةو وأوصى بأن تقوم سلطة المياه الفلسطينية



حمل التقرير أيضا إسرائيل
تقرير منظمة العفو الدولية "حرمان الفلسطينيين من الوصول العادل إلى المياه  -أكتوبر ّ "2339
المسؤولية عن جزء كبير من أزمة المياه في األراضي الفلسطينية المحتلة.

بإجراء إصالح شامل لقطاع المياه.
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وقد أكدت هذه التقارير مدى تأثير االحتالل اإلسرائيلي في منع تطوير قطاع المياه خالل العقود الماضية .وذكرت التقارير بأن هذا

الوضع السلبي قد تمخض عن ما يلي:


انخفاض ملحوظ في مستويات خدمات المياهو فيما يتعلق بكل من نوعية المياه المتاحة وكميتها.



توقف وشيح لخدمات الصرف الصحي ومشروعات تطويرهاو وزيادة األضرار البيئيةو والحد من قدرات معالجة/إعادة تدوير

مياه الصرف الصحي التي يمكن استخدامها كمورد غير تقليدي لألغراض الزراعية والبيئية .وقد نجم هذا الوضع السلبي في
المقام األول نتيجة لشروط اتفاقية أوسلو الثانية في عام 1995و والتي فرضت قيودا على قطاع المياه خالل المرحلة
االنتقاليةو وأيضا كنتيجة الستمرار االحتالل اإلسرائيلي ألجزاء واسعة من األراضي الفلسطينية (ما يقرب من .)٪61

وباإلضافة إلى ذلحو اعتبرت العديد من العوامل الداخلية والخارجية بمثابة العقبات األساسية التي ينبغي معالجتها كمسائل ذات أولوية

(تقرير التدقيقو :)2339


التفتت القوي في قطاع المياه.



مشكالت في الترتيبات المؤسسيةو والسيما عدم وضوح أدوار مختلف الجهات الفاعلةو فضال عن مشكالت في التنسيق.



تطبيق القوانين الموروثة.



متطلبات بناء القدرات على جميع المستويات.



أوجه القصور في إنفاذ القوانين والسياسات.



نقص األموال واإلفراج عن األموال في الوقت المناسب للمشاريع ذات األولوية.



التركيز القوي على إدارة األزمات بدال من اإلدارة على المدى الطويل.



يحتاج القطاع إلى مزيد من الالمركزية اذا أريد لسلطة المياه الفلسطينية تولي دورها المحدد.



عدم كفاية البيانات والمعلوماتو السيما من حيث الموثوقية وسهولة الوصول إليها وتقاسمها.



ضعف التنسيق وضعف نقل المعلومات بين الو ازرات/السلطات والجهات المعنية بقطاع المياه.



محدودية الوعي العام فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي.



ضعف الدعم المقدم لسلطة المياه الفلسطينية في مفاوضاتها مع اللجنة المشتركة للمياه واإلدارة المدنية اإلسرائيلية بشأن

النهج الهادف إلى تمكين سلطة المياه من تنفيذ المشاريع المتوقفة ذات األولوية العالية.

 4-41قرار مجلس الوزراء بشأن خطة اإلصالح
فــي  14ديســمبر 2339و أقـ ّـر مجل ــس الــوزراء "خطــة عم ــل لإلصــالح" تهــدف إل ــى تحديــد وتنفيــذ برن ــامج شــامل لإلصــالح المؤسس ــي
والتشريعي .ومن المتوقع أن تشمل خطة اإلصالح الشامل إعادة تنظيم قطاع المياه ومؤسساتهو وبناء القدراتو ومراجعـة االسـتراتيجيات
والسياساتو عند الضرورةو في حال حدوث أي تغييرات تط أر على الترتيبات الهيكلية للقطاع.

أهداف إصالح القطاع
تم تحديد أهداف إصالح القطاع على النحو التالي:


فيما يتعلق بالمؤسساتو فإن إصالح القطاع سينشئ مؤسسات قوية وقادرة ومستدامة ضمن إطار قانوني يحدد بوضوح

أدوارها ومسؤولياتها والعالقة فيما بينهما.
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وفيما يتعلق باحتياجات البنية التحتيةو سيسهم إصالح القطاع في تحسين استراتيجيات تزويد خدمات المياه والصرف

الصحيو والسياساتو والبرامج االستثماريةو وتصاميم المشاريعو وتنفيذ المشاريعو من أجل تسريع عملية تطوير البنية التحتية

بشكل كبير.


وفيما يتعلق بتقديم الخدماتو يهدف إصالح القطاع إلى تسريع الوصول العادل إلى خدمة عالية الجودةو مع توفير الكفاءة



وفيما يتعلق بإدارة المصادر المائيةو فإن إصالح القطاع سيساعد في بناء المعرفة المؤسسيةو والسياساتو وقدرات الرصد



وفيما يتعلق بمستهلكي المياهو سيهدف إصالح القطاع إلى تحسين الوعي بإدارة الطلب على المياه تماشيا مع وضع

المحسنةو واسترداد التكاليف لمشغلي المياه المنظمين على نحو فعال.

واإلنفاذو وذلح كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق استراتيجية أكثر استدامة في إدارة المصادر المائية.
سياسات الحفاظ على المياه.

خطة إصالح القطاع
تتألف خطة إصالح القطاع من عدة عناصر أساسيةو وهي كلها مترابطة ترابطا وثيقا:


االســتعراض المؤسســي لقطــاع الميــاه الــذي يهــدف إلــى اقتـراح الترتيبــات المؤسســية المفضــلة التــي ســيتم التوصــل إليهــا بتوافــق



المراجعــة القانونيــة التــي تهــدف إلــى معالجــة نقــاط الضــعف التــي تــم تحديــدها فــي القــانون الحــالي وتقــديم قــانون جديــد للميــاه



برنامج بناء القدرات (فريق التخطيط واالستشارات الفني) الذي يهدف إلى توفير عملية بناء القدرات والمساعدة التقنية لتمكين

اآلراء.

يتماشى مع الترتيبات المؤسسية الجديدة المقترحة.

سلطة المياه الفلسطينية خالل الفترة االنتقالية من وضع رؤية استراتيجية جديدة وفقا للهيكل الجديدو وكذلح إعداد السياسـاتو
واالستراتيجياتو واألنظمةو والخطط الرئيسية وخطط االستثمار للمصادر المائية وتوفير الخدمات.



برنامج اإلصالح التنظيمي وادارة التغيير الذي يهدف إلى تغييـر الهيكـل اإلداري والتنظيمـي لسـلطة الميـاه الفلسـطينية ليتـزامن
مع الهيكل الجديد المقترح في برنامج المراجعة المؤسسية لقطاع المياه.

وعلى المدى القصيرو كان من المتصور بأن يهدف برامج اإلصالح إلى ما يلي:


تصــحيح إج ـراءات مــزودي الخدمــة بمــا يضــمن الحصــول علــى خــدمات عادلــة ومنصــفة بجــودة عاليــة و وتحســين القــدراتو



تحقيق وضع إداري اكثـر اسـتدامة للمصـادر المائيـة االسـتراتيجية عـن طريـق تعزيـز المعرفـة المؤسسـيةو والسياسـاتو وقـدرات

واستعادة تكاليف التشغيل الخاصة بمرافق المياه وتنظيم المرافق على نحو أكثر فعالية.

الرصدو والمتابعةو وتطبيق قانون المياهو وزيادة الوعي بشأن الطلب على المياه عن طريق تطبيق السياسـات التـي مـن شـأنها
أن تساعد على الحفاظ على المصادر المائية .

وتم تحديد األهداف طويلة المدى لبرنامج اإلصالح على النحو التالي:


إنشاء مؤسسات قوية وقادرة ضمن إطار التنمية المستدامة واإلطار القانوني الذي يحدد بوضوح أدوار مؤسسات قطاع الميـاه

ومياه الصرف الصحي ومسؤولياتها والعالقـة فيمـا بينهمـاو فضـال عـن تلـح المؤسسـات التـي تشـترح فـي المسـؤولية وتقـع علـى
حدود دائرة هذا القطاع.



التركيــز علــى تحســين االســتراتيجيات والسياســات االســتثمارية فيمــا يخــص تزويــد الميــاه وخــدمات الصــرف الصــحيو وتصــميم

المشاريع وتنفيذها .وسيتم القيام بذلح بهدف اإلسراع في تطوير البنية التحتية بطريقة تفي بمتطلبات البالد.
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وأخي ـ ارو وفــي عــام 2312و اعتمــدت لجنــة البنيــة التحتيــة الو ازريــة مبــدأ خطــة اإلصــالحو وأقــرت توصــيات برنــامج المراجعــة المؤسســية

لقطاع المياهو وكلفت سلطة المياه الفلسطينية بإعداد قانون جديد للمياه مع أخذ هذا المبدأ بعين االعتبار.

 3-41وضع التشريعات
يجري حاليا وضع قانون جديد للمياه لتحديد الهيكل العام ووظيفة المؤسسات التي تحكم وتدير قطاع المياه وتوضيح مسـؤوليات مختلـف
الو ازرات المعنية في قطاع المياه .ويحدد القانون الجديد أيضا المسائل القانونية المتعلقة بالمياه.

وســيتم وضــع عــدة أنظمــة لمصــادر الميــاه ولتزويــد الميــاه وخــدمات الصــرف الصــحيو وسيتضــمن ذلــحو علــى ســبيل المثــال ال الحصــرو

تنظيم التعرفة المائيةو ونظام مرافق المياه اإلقليميةو ووضع الئحة بشأن الترخيص لمقدمي الخدماتو وأنظمـة توصـيالت خـدمات الميـاه
والصرف الصحي.

وســيتم فــرض ض ـوابط صــارمة علــى اســتخدام الميــاه الجوفيــةو بمــا فــي ذلــح إنهــاء عمليــة االســتخراج المجــاني للميــاه وتحديــد كمي ـات

االســتخراج علــى أســاس االســتغالل اآلمــن للحــوض الجــوفي .كمــا ســيتم أيضــا فــرض تــدابير إنفــاذ ضــد االســتخدام غيــر المشــروعو هــذا

باإلضافة إلى تطبيق شروط إساءة استعمال المياه الجوفية وتدهورها.

وعــالوة علــى ذلــحو ســيتم وضــع تش ـريعات حمايــة المصــادر المائيــة والتــي تهــدف إلــى تحديــد منــاطق حمايــة لحمايــة المصــادر المائيــة
المخصصة للشرب.

 2-41تطوير الهيكلية واألدوار المؤسسية
تضــطلع ســلطة الميــاه الفلســطينية حاليــا بمجموعــة متنوعــة مــن المهــامو تت ـراوح بــين المهــام السياســية واالســتراتيجية (الو ازري ـة)و والمهــام
التنظيميةو ومهام تشغيل مرافق مياه الشربو هذا باإلضافة إلى مهام إدارة مشاريع تطوير البنية التحتية .وتـؤدي تركيبـة هـذه المهـام إلـى
قيام سلطة المياه الفلسطينية بالمشاركة في عملية إدارة األزماتو والتي أضـعفت بـدورها قـدرة سـلطة الميـاه الفلسـطينية علـى تنفيـذ المهـام

المنوطة بها بشكل صحيح .ووفقا لذلحو سيتم إقرار عملية اإلصالح المؤسسـي إلعـادة هيكلـة قطـاع الميـاه علـى أسـاس المهـام الوظيفيـة

التي تفصل مستوى اتخاذ القرار عن مستوى إدارة المياهو مع األخذ بعين االعتبار النقاط التالية:

 -1هيكلــة ســلطة الميــاه الفلســطينية لتــولي مهــام و ازريــة (السياســة واالســتراتيجية) والمهــام التنظيميــة ذات الصــلة بــإدارة مصــادر
المياه.

 -2إنشــاء هيئــة جديــدة (مجلــس تنظــيم قطــاع الميــاه) لتــولي المهــام التنظيميــة المتعلقــة بإمــدادات الميــاه وتــوفير خــدمات الصــرف
الصحي.

 -3تحويل دائرة مياه الضفة الغربية لتصبح مصلحة المياه الوطنية.
 -4فــي اآلونــة األخي ـرةو لــم تحقــق دائ ـرة ميــاه الضــفة الغربيــة أداء جيــدا علــى المســتوى المــاليو نتيجــة الرتفــاع معــدل الميــاه غيــر
المحاسب عليها النابعة من الخسائر الفنية واإلداريةو كما تعد أسعار الفـوترة ونسـب التحصـيل أقـل مـن ر مقبولـة ممـا يجعلهـا

تحمل ديونا ضخمة على عاتقها.

 -5يجــب تنفيــذ اســتراتيجية التحــول للنهــوض بالــدائرة إلــى مصــاف المؤسســات التجاريــةو وذلــح باســتخدام نظــام محاســبي مقبــول
تجارياو وتشغيل أصول الدائرة وصيانتها وفقا للممارسات المعتـرف بهـا دوليـاو وادراج آليـة تحديـد التعرفـة التـي سـتهدف خـالل
مراحلها األولية إلى استرداد تكاليف التشغيل والصيانة.
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 -6إعادة توجيه وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه الفلسطينية لتصبح أكثـر اسـتجابة الحتياجـات مؤسسـات القطـاع مـن خـالل

هيكل سلطة المياه الفلسطينيةو وأن تكون قادرة على توفير المسـاعدة الفنيـة المتمثلـة فـي دعـم بنـاء القـدرات لمقـدمي الخـدمات
وتنسيق المشاريع.

 -7وتُركز مهمة وحدة إدارة المشاريع في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتيةو وتتولى مسـؤولية تقـديم الخـدمات
المعتمدة على المشاريع للمشاريع الممولة من الجهات المانحةو وتشمل تلح الخدمات تصـميم ومراجعـة نظـام إمـدادات الميـاهو
واإلشراف على أعمال اإلنشاءاتو وادارة المشتريات والعقود.

كما قد توفر عملية اإلصالح أيضا الفرص لمزيد من مشاركة القطاع الخاص من خالل نماذج األعمال المختلفة .وسيتم د ارسـة األدوار
والمسؤوليات المحددة لهذه األدوار الوظيفية قبل إن يتم إقرارها رسميا من خالل التشريعات.

سلطة المياه الفلسطينية
من خالل خطة اإلصالحو ستتضمن مهام سلطة المياه الفلسطينية الرئيسية ما يلي:


إعداد سياسة فعالة وتنفيذها.



وضع تشريعات واقعية وانفاذها.



إنتاج خطط العمل االستراتيجيةو والخطط الرئيسيةو وخطط االستثمارات وخطط التنفيذ وتحديثها باستمرار.



إعداد سلسلة من استراتيجيات وبرامج االتصاالت المركزة وتنفيذها.



تسهيل إعداد برنامج لإلدارة المتكاملة للمصادر المائية.



الحفاظ على عالقات فعالة وناجحة مع مجتمع الجهات المانحة الدولية.



دعم المشاركة المجتمعية وتوفير حمالت التوعية العامة للمؤسسات على مستوى إدارة المياه.



تعزيز البحوث وتنمية القدرات.

ورغم أن جزء من وظائف وحدة إدارة المشروعات سيتم تقسيمه على مراحلو إال أن هناح وظائف أخرى سيتم إدراجهـا فـي هيكـل سـلطة
المياه الفلسطينية .ويـرتبط ذلـح بوجـه خـاص بتقـديم المسـاعدة الفنيـة والـدعم فـي مجـال تطـوير القـدرات إلـى الم ارفـق طبقـا لخطـط التنميـة

واستنادا إلى توصيات السلطة.

ولــن يعــود للجنــة الميــاه المشــتركة أي وجــود علــى اإلطــالقو وســيتم اســتبدالها بمجلــس تنظيمــي للميــاهو بصــالحيات ومســؤوليات مختلفــة

نوردها فيما يلي.

مجلس تنظيم المياه
سيتم إنشاء مجلس مستقل لتنظيم قطاع المياه يضطلع بالمهام الرئيسية التالية:


وضع وتنفيذ نموذج تنظيم اقتصادي وتنظيم تحديد األسعار والتعرفة.



إصدار التراخيص لمقدمي خدمات تزويد المياه والصرف الصحي وانفاذ االمتثال مع شروط الترخيص.



تنظيم التزامات الخدمة العامـة وجـودة الخدمـة المقدمـة .تشـجيع اسـتخدام المقارنـات ووضـع بـرامج للحـوافز والعقوبـات المتعلقـة

باألداء.
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مصلحة المياه الوطنية لمياه الشرب
ستحصل مصلحة المياه الوطنية لمياه الشرب على ترخيص تقـديم الخدمـة مـن مجلـس تنظـيم الميـاهو وستخضـع إلشـراف وتنظـيم مجلـس

تنظيم المياه .وستعمل المصلحة بالطريقة األكثر فعالية من حيث التكلفة لتنفيذ المهام األساسية التالية:


إنتاج و/أو معالجة و/أو تنظيم معالجة الميـاه مـن اآلبـارو وأيـة مصـادر مائيـة أخـرىو بمـا فـي ذلـح التحليـة و وفقـا للتـراخيص



توزيـع جميــع الميــاه المتـوفرة لــديها بالجملــة لمقـدمي الخــدمات أو الشــركات الخاصـةو وفقــا للـرخص التـي حصــلت عليهــا ووفــق



حفر وتشغيل وصيانة اآلبار وأنابيب نقل المياهو والمرافقو ومحطات الضخ والمعدات المرتبطة بها.



شراء المياه من مصادر المياه المتاحة األخرى عقب الحصول على موافقة الو ازرة.

الصادرة بموجب هذا القانون واللوائح.

تسعيرة استهالح المياه الرسمية المطبقة على مقدمي خدمات المياه وجهات القطاع الخاص.

مرافق المياه اإلقليمية
سيتم تأسيس مرافق المياه اإلقليمية من قبل مجموعات من البلدياتو بدعم مـن و ازرة الحكـم المحلـي وسـلطة الميـاه الفلسـطينية وبالتشـاور

مع الجهات المعنية ذات الصلة .وستحصل مرافق المياه اإلقليمية على تراخيص تقديم الخدمات مـن مجلـس تنظـيم الميـاه وسـوف تكـون
خاضعة إلشرافه وتنظيمه.

ويتعين على مرافق المياه اإلقليمية ممارسة وتقديم وتنفيذ المهام الرئيسية واألدوار والمسؤوليات الواردة على النحو التالي:


صيانة وتشغيل وتوسيع نطاق تغطية خدمة البنية التحتية القائمة لخدمات المياه وفقا للترخيص ووفق برنامج استثماري.



توفير المياه لجميع المشتركين في منطقة خدمتهم.



توفير خدمات الصرف الصحي بما في ذلح جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص منها.

جمعيات مستخدمي المياه
تعـد جمعيـات مسـتخدمي الميــاه مــن المؤسسـات الشـريكة بالغــة األهميـة فــي مجــال إدارة ميـاه الــري .وســتتولى و ازرة الز ارعـة تيســير إنشــاء
جمعيات مستخدمي المياه مع الجهات المعنية بهدف إدارة إمدادات خدمات المياه الزراعية على المستوى المحلي بطريقة متكاملة.

وستشــجع ســلطة الميــاه الفلســطينية وو ازرة الز ارعــة علــى إنشــاء جمعيــات لتمثيــل حقــوق المشــتركين ومخــاوفهم فيمــا يتعلــق بجــودة تقــديم

الخدمات وموثوقيتهاو والتوزيع العادل للمياه بين المشتركينو والتعاطي مع القضايا البيئية.

 5-41الممارسات التجارية
ســيتم تشــجيع العملي ـات التــي تســتخدم أفضــل الممارســات التجاريــة فــي ســوق الميــاه الخاضــعة للتنظــيم .وسيســهم ال ـنهج التجــاري إلدارة

مصــادر الميــاه فــي تــوفير الميــاه والحــد مــن اإلعانــات الحكوميــة المكلفــة .ويجــب تشــغيل م ارفــق الميــاه بأســلوب المؤسســات التجاريــة مــع

التركيز على خدمة المشتركينو وتوفير منتجات عالية الجودة تحظى بتقدير المشتركين .ويجب تخفيض الفاقد في المياه في نظم توزيع
الميــاه تــدريجيا بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة .كمــا يجــب التأكيــد علــى أن أفضــل الممارســات التجاريــة تتطلــب أيضــا تــوفير
أفضــل المنتجــات للمســتهلكين .ولــذاو يجــب إنشــاء ش ـراكة بــين المســتهلكين وشــركات الم ارفــق العامــةو بحيــث يمكــن للمســتهلكين توق ــع

الحصول على خدمة أفضل كما يمكن المرافق توقع الحصول على التسعيرة المناسبة لهذه الخدمة.

التحول من مـزودي الخدمـة المـدعومين وغيـر األكفـاء إلـى بنيـة جديـدة سـتتيح التعامـل مـع مقـدمي خـدمات علـى اسـس تجاريـة

يوفرون سلعة عالية الجودة.
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تتضمن مزايا االعتماد على الممارسات التجارية ما يلي:


االنخفاض في القوى العاملة الالزمة لكل وحدة من وحدات المياه المزودة للمشتركين.



زيادة اإليرادات الناجمة عن شراء خدمة الفوترة والتحصيل وخدمة المشتركين لشركات القطاع الخاص.



زيادة االنخفاض المحتمل في معدل التعرفة نظ ار النخفاض تكاليف التشغيل.



دمج التكنولوجيا في العمليات واإلدارة لتحل محل العمالةو مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة في إمدادات المياهو وخفض الفاقـد مـن



تطبيق النهج المبتكرة للحد من الطلب على المياهو وبالتالي زيادة إمدادات المياهو ومن ذلح علـى سـبيل المثـالو بـرامج رديـات



تطبيق نظام تعرفة يغطي تكاليف التشغيل والصيانة.

المياه في وخفض التكاليف.

المصاريف لتركيب القطع واألجهزة الموفرة الستهالح المياه.

وسيتم إيالء اهتمام خاص الحتياجات الفقراء أثناء تحسين تلح الممارسات التجارية.

 6-41مشاركة القطاع الخاص
قد تكون مشاركة القطاع الخاص في قطاع تزويد خدمات المياه الصرف الصحي أداة إدارية مفيدة لتحقيق األهداف التالية:


تعزيز ورفع كفاءة استخدام المياه واالستهالح وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة.



تشجيع القطاع الخاص على االستثمار والمشاركة الفاعلة في االقتصاد الوطني.



خلق فرص العمل.



ترشيد النفقات العامة.
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 -40استراتيجية التمويل المستدام
 0-40مبدأ دفع ثمن الماء بالماء
تقر االستراتيجية مبـدأ دفـع ثمـن المـاء بالمـاءو حيـث يـتم تمويـل تكـاليف التشـغيل والصـيانة بالكامـل عـن طريـق تسـعيرة الميـاه (االسـترداد

الكاملة للتكلفة) و بدال من استردادها عن طريق الضـرائب أو عمليـات تحويـل األمـوالو وذلـح لضـمان الوجـود الـدائم آلليـة تمويـل سـليمة
ومستقرة لجهات التشغيل العاملة في قطاع المياه.

وعلى الجانب اآلخرو ولما كانت االحتياجات االستثمارية الالزمة للتعامل مع االحتياجات األساسية للشـعب الفلسـطيني أكبـر بكثيـر مـن

قــدرة البلــديات وقــدرة دولــة فلســطين علــى االســتثمارو ســيتم تمويــل جانــب كبيــر مــن االســتثمار فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصــحي بــدعم

دولي.

 4-40الحد من التفاوت بين المناطق والمستخدمين
تختلف تكاليف اإلنتاج والتوزيع من منطقة إلى أخرى ومن نظام إلى آخرو وفقا للميزات الفيزيائية (االرتفاعو ونوعية المياه الجوفية)
ووفقا لحالة شبكة المياه (السيالناتو تكرار األعطال) .وتعكس التعرفة المائية التي تنفذها كل من مرافق المياه هذه االختالفاتو ولهذا

السببو تختلف التسعيرة من بلدية إلى أخرى.

وتهدف السياسة الوطنية المائية واالستراتيجية المائية إلى الحدد من هذه التفاوتات بين المناطق والمستخدمين .ولن يتم القضاء على

هذه التفاوتات أو الحد منها من خالل التالعب االعتباطي في التعرفةو وانما من خالل التدابير االقتصادية التي تهدف إلى تقليل
االختالفات في تكاليف اإلنتاج والتوزيع بين المناطق.

ولهذا الغرضو تخطط سلطة المياه لنقل المياه بالجملة من المناطق التي تعد تكاليف إنتاج المياه فيها منخفضة نسبيا إلى المناطق

ذات تكاليف إنتاج المياه المرتفعة نسبيا .وسيتم تنفيذ عمليات النقل هذه من خالل المصلحة الوطنية للمياه أو من خالل أنابيب ناقلة

إقليمية أو من خالل االتفاقيات الثنائية بين مرافق المياه في مناطق مجاورة.

 3-40آلية تحديد التعرفة
طــورت ســلطة الميــاه الفلســطينية أداة لتحليــل التكــاليفو بهــدف مســاعدة م ارفــق الميــاه المحليــة فــي حســاب تكــاليف التشــغيل علــى أســاس

االسترداد الكامل للتكلفة بتحفظ وترجمة تقدير التكلفة هذه في شكل تعرفة سليمة للمياهو وستواصل سـلطة الميـاه الفلسـطينية العمـل علـى

تحسين هذه األداة.

وس ـيتولى كــل مــن م ارفــق الميــاه تحديــد التعرفــة بنفســهو وفقــا لمــا يلــي( :أ) مبــدأ االســترداد الكامــل للتكلفــةو و(ب) اســتخدام أدوات تحليــل

التكاليف التي وضعتها سلطة المياه الفلسطينيةو و(ج) تكاليف التشغيل الفعلية التي تحملها كل مرفق.

كما سيتولى مجلس تنظيم المياه المقرر إنشاؤه مراجعة تعرفة المياه وأساس حساب تلـح التعرفـة مـن قبـل كـل مـن م ارفـق الميـاه .وسـيتاح

لهذه الهيئة التنظيمية فترة محدودة لالعتراض على التعرفة المقترحة من قبل مرفق المياه أو الموافقة عليها .وفي الوقت الحاضرو تتولى
سلطة المياه الفلسطينية القيام بهذا الدور التنظيمي.

 2-40تنفيذ تعرفة المياه التي تراعي الفقراء
ألن المياه تعد حاجة إنسانية أساسية وهامة و ستتيح دولة فلسطين للفقراء الحصول على المياه بأسعار يمكنهم تحملهاو وهو ما يعني
وجود حاجة لمرافق المياه الستحداث آليات تعرفة لصالح الفقراءو وتكييفها في كل منطقة بما يتماشى مع خصوصيتها (تكلفة اإلنتاجو

ومدى تغطية شبكة المياه) .ويمكن أن تشمل هذه اآللياتو دون حصر:
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رفع تسعيرة فئات التعرفة.



تقليل رسوم إيصال المياه لألسر ذات الدخل المنخفض.



تحصيل رسوم اإليصال على أقساط شهرية.

ومن أجل الحفاظ على االكتفاء الذاتي للقطاع بأكمله ("مبدأ دفع ثمن الماء بالماء") سيتم تمويل هذه اآلليات بواسطة التعرفة نفسها (أي

من خالل آليات الدعم المتبادل)و وليس من خالل الدعم المباشر من الحكومة المركزية أو المحلية.

 5-40االستراتيجية العامة للمياه المنقولة بالصهاريج
تهدف االستراتيجية طويلة المدى لربط  ٪133من المجتمعات المحلية بشبكة المياهو ولكن ولحين تحقيق ذلـحو فـإن بعـض المجتمعـاتو
وخاصة في المنطقة جو ستبقى تتلقى إمداداتها من المياه بالصهاريجو وذلح لقيام اإلدارة اإلسرائيلية بفرض العديد من القيود التي تحـول

دون قيام سلطة المياه الفلسطينية بتمديد شبكات المياه.

ويمثل نقل المياه بالصـهاريج فـي بعـض األحيـان الخيـار الوحيـد لهـذه المجتمعـات .ولهـذا السـببو تعتبـر الميـاه المنقولـة بالصـهاريج جـزء

من الخدمـة العامـةو علـى الـرغم مـن أنهـا ليسـت الخيـار األكثـر فعاليـة .وهـذا ال يعنـي أن يتوجـب علـى سـلطة الميـاه الفلسـطينية أو دائـرة

مياه الضفة الغربية أو أي مشغل عمـومي آخـر شـراء وتشـغيل الشـاحنات الحاملـة للصـهاريج .وبـدال مـن ذلـحو سـيتم تنظـيم هـذا النشـاطو
وتهدف االستراتيجية إلى تسهيل آليات الدعم المتبادل بين المشتركين المخدومين بمياه الشاحنات وغيرهم من المشتركين.
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 -44االستثمارات الالزمة في قطاع المياه والصرف الصحي
 0-44تحليل تكاليف الوحدة
لغــرض تقيــيم االحتياجــات االســتثمارية ذات الصــلة بتنفيــذ هــذه االســتراتيجيةو قُـ ّدرت تكــاليف الوحــدة للعناصــر الرئيســية اســتنادا إلــى (أ)
االسـتثمارات التـي قامـت بهــا سـلطة الميـاه الفلســطينية خـالل السـنوات األخيـرة و(ب) أحــدث تقـديرات التكلفـة الـواردة فـي وثـائق المشــاريع
المعتمدة من سلطة المياه الفلسطينية.

 4-44تحديد تكاليف االحتياجات االستثمارية
يتطلب تحقيق األهداف االستراتيجية بحلول العام  2332استثمارات كبيرة للغايـة فـي (أ) الم ارفـق الجديـدةو و(ب) تجديـد الم ارفـق القديمـة
و(ج) التجديد الدائم لشبكات المياه و والالزم للسيطرة على معدل الفاقد من المياه.
وتم تقييم هذه االستثماراتو استنادا إلى ثالثة مصادر رئيسية للمعلوماتو هي:


المشاريع التي نفذتها سلطة المياه الفلسطينيةو ووحدة إدارة المشاريعو ومرافق المياه خالل السنوات الخمسة الماضية .وتوفر



نفقات االستبدال التي تكبدتها بعض مرافق المياه الرئيسية (مصلحة مياه محافظة القدسو ونابلسو ومصلحة مياه بلديات

هذه المشاريع المعلومات األكثر موثوقيةو فيما يتعلق بتكلفة األشغال والمعدات في الوضع الفلسطيني الحالي.

الساحل)و مع األخذ في االعتبار بأن مستوى إنفاقها مقيد بمعدل إيراداتها المنخفضو مما يعني أن القيام بالصيانة المناسبة

للنظم التي تديرها تلح المرافق قد يتطلب نفقات إضافية.


تقديرات التكلفة من قبل شركات استشارية معروفة للمشاريع الجديدة قيد التطوير (محطات تحلية المياهو وشبكات الصرف
الصحي الشاملةو ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي).

وقد تم تلخيص هذه االحتياجات االستثمارية في الجدولين التاليينو بحيث يتعلق الجدول األول بتزويد المياهو بينما يتعلق الجدول الثـاني

بمي ــاه الص ــرف الص ــحي .وي ــرد المزي ــد م ــن التفاص ــيل ف ــي الملحق ــات (التق ــديرات االس ــتثمارية المفص ــلةو وأس ــاليب الحس ــاب ومص ــادر
المعلومات).

االحتياجات االستثمارية إلمدادات المياه

المدى القصير

(مليون دوالر أمريكي)

االستراتيجية طويلة المدى

 41عاما

2317

2322

2327

2332

غزة

325

112

194

186

807

الضفة الغربية

17

232

234

239

694

غزة

4

8

9

13

33

الضفة الغربية

1

14

23

32

71

غزة

23

35

43

62

061

الضفة الغربية

91

158

166

231

605

المجموع (مليون دوالر أمريكي)

457

559

639

732

4389

المجموع (مليون شيكل)

0693

4171

4365

4701

8838

اإلنتاج

التخزين

التوزيع

الجدول  -19االحتياجيات االستثمارية لتحسين خدمات المياه ()2112-2101
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االحتياجات االستثمارية للصرف الصحي

المدى القصير

(مليون دوالر أمريكي)

االستراتيجية طويلة المدى

 41عاما

2317

2322

2327

2332

الصرف الصحي

غزة

44

129

178

237

589

(على مستوى قطعة األرض)

الضفة الغربية

73

197

334

484

0185

غزة

49

143

197

262

651

الضفة الغربية

77

217

369

535

0098

غزة

88

52

68

68

476

الضفة الغربية

52

129

159

235

525

المجموع (مليون دوالر أمريكي)

383

867

1334

1791

2324

المجموع (مليون شيكل)

0218

3417

2846

6645

06166

التخزين

المعالجة

الجدول  -11االحتياجات االستثمارية لتحسين خدمات مياه الصرف الصحي ()2112-2101
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الجزء  5-3تنفيذ االستراتيجية ورصدها وتقييمها
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 -43تحديات تنفيذ االستراتيجية
 0-43التحديات التي تواجه سلطة المياه الفلسطينية
تهدف االستراتيجية طويلة المدى إلى تحويل قطـاع الميـاه والصـرف الصـحي فـي فلسـطين بالكامـلو باالرتقـاء بـأداء القطـاع إلـى مسـتوى
الــدول المتقدمــة فــي  23عامــا فقــط .ولتنفيــذ هــذه االســتراتيجيةو ســتواجه ســلطة الميــاه الفلســطينية والســلطة الفلســطينية بعــض التحــديات

الرئيسيةو والتي تتضمن:




قيود االحتالل.

محدودية قدرات االستثمار (على مستوى الحكومة المركزية والمحلية).

محدودية قدرات تنفيذ العديد من البرامج االستثمارية في نفس الوقت.



محدوديــة قــدرة مــزودي الخــدمات الحــاليين علــى تشــغيل مزيــد مــن الم ارفــق (ناهيــح عــن قــدرتهم علــى تشــغيل معــدات



قضــية حقــوق االســتخراج الحساســة التــي لــم يــتم التوصــل إلــى حــل بشــأنها بعــد (تخصــيص حقــوق االســتخراج بــين



االنخفاض الكبير في مستوى استرداد التكاليف ومعدالت التحصيل (وخاصة في قطاع غزة).

متطورةو مثل محطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي الحديثة).
المستخدمين المتنافسين).

هذا فضال عن الحاجة إلى تطوير قدرات قطاع المياه بشكل مكثف .ولمواجهة هذه التحديات والتغلب عليهـاو فإنـه يتعـين التصـدي لهـذه
القضايا من قبل مؤسسات القطاع الجديد التي تتولى سلطة المياه الفلسطينية إنشائها حاليا.

 4-43قيود االحتالل اإلسرائيلي
تم وضع سيناريو االستراتيجية قصيرة المدى في ظل الظروف السياسية القائمة التي تتضمن االحتالل العسكري للضفة الغربية واختالل

عمل اللجنة المشتركة للمياه.

ومن ناحية أخرىو يستند سيناريو االستراتيجية طويلـة المـدى علـى افتـراض مفـاده أنـه تـم توقيـع اتفاقيـة السـالم النهائيـة مـع إسـرائيلو وأن
الفلســطينيين ســيتمكنون وفــق هــذا الوضــع السياســي المحســن مــن الوصــول الكامــل إلــى مصــادر الميــاه واأل ارضــي وحقــوق الميــاه .ومــن

الواضح أنه ما لم يتم إبرام اتفاقية السالم النهائية هذهو فإن السيناريو طويل المدى لن يكون واقعيا أو قابال للتطبيق.

 3-43محدودية قدرات االستثمار والتنفيذ
قُ ّدر مستوى االستثمارات الالزمة لتنفيذ االسـتراتيجية بنحـو  25مليـار شـيكل إسـرائيلي خـالل  23عامـاو أي بمتوسـط  1725مليـار شـيكل

إسرائيلي في العام .وسيرتفع مستوى االسـتثمارات السـنوية مـن  3762مليـار شـيكل إسـرائيلي سـنويا فـي المتوسـط خـالل السـنوات الخمـس

األولى إلى  1745مليار شيكل إسرائيلي مع السيناريو على المدى الطويل.

وتقل هذه األرقام عن ما هو مطروح في الخطة الوطنية الفلسطينية للفترة  575 :2313-2311مليار شيكل إسرائيلي في ثالث سنواتو

أي  178مليار شيكل إسرائيلي في السنة (سلطة المياه الفلسطينيةو  .)2311وعلـى سـبيل المقارنـةو يمكـن اعتبـار االسـتراتيجية لمـدة 23

عاما معقولةو وفقـا لمسـتوى االسـتثمارات (ومسـتوى الجهـود) وأن السـلطة الفلسـطينية قـررت بالفعـل المشـاركة فـي السـنوات القادمـة .ومـع
ذلــحو تحتــاج الخطــة االســتثمارية إلــى مقارنتهــا أيضــا مــع القــدرات المســجلة لالســتثمار فــي قطــاع الميــاه فــي فلســطينو حيــث يواجــه هــذا

القطاع العديد من الصعوبات.

وخــالل الســنوات الــثالث الماضــيةو ســجلت ســلطة الميــاه الفلســطينية اســتثمارات بلغــت  33-23مليــون دوالر أمريكــي ســنويا فــي م ارفــق

إمدادات المياه ومياه الصرف الصحي ( 83إلى  133مليون شيكل إسرائيلي) .وعلى الرغم من أن هذه األرقام مثيرة لإلعجـابو إال أنهـا
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تمثل فقط حوالي  ٪53من حجم االستثمارات المقررة في سيناريو االستراتيجية قصيرة المدى .غير أن هناح خطر يتمثل فـي عـدم تنفيـذ
االستثمارات المخطط في الوقت المناسب.

وباإلضافة إلـى ذلـحو فـإن القـدرات الفلسـطينية القائمـة علـى تنفيـذ المشـاريع ومسـتويات التمويـل الحاليـة مـن الجهـات المانحـة و الممولـةو

يمكنها بالكاد استيعاب المشاريع الحديثة والجاري تنفيذها .ومن أجل زيادة االستثمار والقدرة على تنفيذ المشـاريع فـي قطـاع الميـاهو فـإن
االستراتيجية تشجع على القيام بما يلي:


توجيه حصة أكبر من اسـتثمارات تزويـد الميـاه مـن خـالل م ارفـق الميـاه المسـتقلة (مثـل كافـة بـرامج توسـيع الشـبكاتو



توجيه حصة أكبر من استثمارات الصـرف الصـحي مـن خـالل البلـديات (مثـل جميـع شـبكات الصـرف الصـحيو بمـا



تنفيـذ عـدد محـدود مـن العقـود اإلطاريــة الخمسـية التـي اعتمـدتها سـلطة الميـاه الفلســطينية مـع مقـاول كبيـر بمـا يســمح



قيام السلطة الفلسطينية وسلطة المياه الفلسطينية تعزيـز آليـات تنسـيق المعونـات مـن أجـل تبسـيط التـدخالت المتعلقـة



زيادة الجهات المانحة ومؤسسات التمويل اللتزاماتها المالية والعمل بشكل أسرع نحو المواءمـة (الد ارسـات المشـتركةو



إش ـراح القطــاع الخــاص للعــب دور أكثــر أهميــة فــي الم ارفــق الكبي ـرةو ومــن ذلــح علــى ســبيل المثــالو محطــات تحليــة

بما في ذلح الخزانات ومحطات الضخ).

في ذلح أنظمة الضخ والتوصيالت المنزلية).

بتنفيذ إجراءات المشتريات بسرعة.

بالمعونات وتقليل الفجوات والتداخالت.

والتمويل المشترحو والبعثات مشتركة) مع أنظمة واجراءات السلطة الفلسطينية.

المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية.

 2-43محدودية قدرة مزودي الخدمات الحاليين على تشغيل المزيد من المرافق
يمكن أن تمثل إدارة المنشآت اإلضافية التي سيتم تنفيذها خالل السنوات العشرين المقبلة عبئا على البلـديات أو علـى مـزودي الخـدمات
إذا لم يتم تحديـد قواعـد اللعبـة السـليمة بوضـوح .ولهـذا السـببو سـيتم دعـم االسـتراتيجية مـن خـالل التوزيـع الواضـح للمخـاطر والمصـادر

للمؤسسات المسؤولة عن كل مرفق:


مرافق مياه الشرب:





أنابيب نقل المياه الرئيسية ومحطات الدفعو لنقل المياه بالجملة من منطقة إلى أخرى.
محطات التحلية.

المرافق اإلقليمية






اآلبار والمضخات المحلية القائمة.
شبكات توزيع المياه.

شبكات الصرف الصحي.

محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

يجب أن تقوم جمعيات المياه و/أو القطاع الخاص بتنظيم وتشـغيل أنظمـة إعـادة االسـتخدام بالتنسـيق مـع
و ازرة الزراعة وسلطة المياه الفلسطينية وغيرهم من الجهات المعنية.

 5-43التنظيم الحساس لتخصيص حقوق المياه
نظ ار لندرة مصادر المياهو تتزايد المنافسة بين مختلف المستخدمين لإلستفادة مـن هـذه المصـادرو وهنـاح حاجـة لتخصـيص حقـوق الميـاه
وفقا لقواعد واضحة وشفافةو وهو ما ُعّبر عنه بوضوح في السياسة الوطنية للمياه:
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وتنص السياسة الوطنية للمياه لفلسطين على:


تحدي ـد أولويــات تخصــيص مصــادر الميــاه المتاحــة بــين مختلــف أن ـواع المســتخدمينو كالمســتخدمين المن ـزليين
والــزراعيين والبيئيــين والصــناعيين وفــي مجــالي الترفيــه والســياحة وغيرهــاو وضــمان إعطــاء األولويــة القصــوى

لألغراض المنزلية والسكنية على كافة االستخدامات األخرى.



تخصيص حقوق ميـاه للحصـول علـى المنـافع االقتصـادية (الز ارعـةو والصـناعيةو والسـياحيةو وغيـر ذلـح ) بـين
مختلــف المســتخدمين علــى أســاس المنــافع االقتصــادية لفلســطين (مــن حيــث اإلي ـراداتو وخلــق فــرص العمــلو
واألمن الغذائي) وبما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية.



إناطــة عملي ــة تحدي ــد ومراجع ــة تخصيص ــات المي ــاه بمؤسســة عل ــى المس ــتوى ال ــوطني (تحدي ــد مب ــادئ وكمي ــات



ضــمان التخصــيص العــادل والمنصــف إلمــدادات الميــاه المحــدودة لكــل نــوع مــن المســتخدمينو وكــذلح ضــمان

التخصيص المحددة لكل نشاط).

التوزيع العادل بين المناطق؛ هذا باإلضافة إلى تنظيم عمليات النقلو عند الضرورةو من حوض إلى آخر ومن

منطقة إلى أخرىو تحت مسؤولية مصلحة تزويد المياه بالجملة.


تخصــيص حقــوق اســتخراج الميــاه مــن خــالل إدارة معينــة ومخصصــة علــى المســتوى الــوطني و وســتقيد هــذه
الحقوق من حيث الحجم والوقتو وستكون ألغراض محددة تحديدا جيدا .وتحقيقا لهذه الغايـةو لـن يسـمح بتنفيـذ

عمليات حفر اآلبارو وانتاج المياه وتوريدها إال بموجب تصريح أو ترخيص.


تنظيم تسوية أية نزاعات قد تنشأ عن تخصيص حقوق المياه عن طريق التحكيمو وأمام المحاكم إذا لزم األمر.

وستحدد عملية اإلصالح الجارية لقطاع المياه القواعد الالزمة لتنفيذ هذه السياسةو مع إيالء اهتمام خاص للمؤسسات المسؤولة عن

تخصيص حقوق المياه وآليات تسوية المنازعات.

 6-43انخفاض مستوى استرداد التكلفة ومعدل التحصيل
ال يزال مقدمي الخدمات في فلسطين بعيدين للغاية عن استرداد التكاليفو حيث تحظى جميع االستثمارات بدعم الجهات الخارجية

تقريبا(السلطة الفلسطينيةو بدعم من الجهات المانحة و الممولة) وتغطي رسوم استهالح المياهو وفقا لحسابها اآلنو بالكاد التكاليف
التشغيلية.

وعالوة على ذلحو يعد معدل تحصيل الفواتير من بين أدنى المعدالت في المنطقةو خصوصا في قطاع غزة .ويتضح هذا بشكل واضح
في الشكل أدناه.
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ولذلحو يتطلب تنفيذ االستراتيجية ما يلي:


زيــادة التعرفــةو مــن أجــل تغطيــة النفقــات التشــغيلية والنفقــات ال أرســماليةو ويجــب إعــداد هيكليــة تعرفــة جديــدة للميــاه

والصرف الصحي واعادة اسـتخدام الميـاه علـى أسـاس االسـترداد الكامـل للتكـاليفو واذا مـا قـررت الحكومـة عـدم رفـع

التعرفة إلى هذا المستوى حتى على المدى المتوسطو فإنها ستقوم بتنفيذ آليات تمويل بديلة وموثوقة لضـمان الجـدوى

المالية لمرافق المياهو وفقا للسياسة الوطنية للمياه.


تبنــي آليــات مواجهــةو إلتاحــة خــدمات الميــاه والصــرف الصــحي بأســعار معقولــة للفق ـراء (بمــا فــي ذلــح الــدعم بــين
مستخدمي المياهو وتقديم اإلعانات المباشرة لألسر الفقيرة).

 7-43تحسين قدرات تنفيذ االستراتيجية
بصرف النظر عن كميـات االسـتثمارات الجديـدة الضـخمة المتوقعـة مـن أجـل توسـيع وتحسـين البنيـة التحتيـة للميـاهو سـتؤثر إعـادة هيكلـة
القطــاع بشــدة علــى المتطلبــات الجديــدة للمنظمــات القائمــة التــي تحتــاج إلــى نمــاذج صــغيرة أو كبي ـرة مــن إعــادة الهيكلــةو باإلضــافة الــى
المؤسسات الجديدة التي سيتم إنشاؤها .وهذا يتعلق على وجه الخصوص بما يلي:


إعادة هيكلة سلطة المياه الفلسطينية.



إنشاء مجلس تنظيم المياه.



إنشاء مصلحة المياه الوطنية.



ربط إدارات المياه البلدية بمجالس الخدمات المشتركة ومرافق المياه اإلقليمية.



إنشاء جمعيات مستخدمي المياه.

وسيكون من الواجب تكييف األنظمة واإلجراءات القائمة وتصميم نظم واجراءات جديدة لتسهيل التفاعل بين المؤسسات وداخل هذه

المؤسساتو وكذلح بين المؤسسة وقاعدة المشتركين الخاصة بها.

كما سيكون من الواجب أيضا تدريب المدراء والموظفين الموجودين أو إعادة تدريبهم و/أو نقلهمو هذا باإلضافة إلى إمكانية تعيين

موظفين جدد ليكونوا قادرين على التعامل بفعالية وكفاءة مع أدوارهم الجديدة ضمن اإلطار المؤسسي والقانوني الجديد.

وسيكون على المؤسسات األخرى المعنية في قطاع المياه أيضا التكيف والتأقلم مع الوضع الجديدو وهذا يشمل المنظمات غير
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي خدمات تنمية القدرات الوطنيين كالجامعاتو ومعاهد البحوثو والكليات التقنيةو والمدارس

الثانوية الصناعيةو واالستشاريين.

ومن أجل استيعاب المشهد المؤسسي الجديد وكذلح األعداد المتزايدة من االستثماراتو سيتم إعداد سياسة واستراتيجية خاصة لتنمية
قدرات مؤسسات قطاع المياه .وبعد ذلحو سيتم وضع خطط العمل التنظيمية من قبل مؤسسات المياه الفردية بهدف تشكيل جهود تنمية

القدرات الالزمة .وتحت قيادة سلطة المياه الفلسطينيةو نفذت الجهات المعنية محاولتها األولى بالفعل للخروج بسياسة واستراتيجية تنمية
القدرات.
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 -42التخطيط
ســتتولى االســتراتيجية توجي ـه عمليــة تنفيــذ المشــروع خــالل  23عامــا .أوالو يجــب أن يــتم وضــع خطــة عمــل اســتراتيجية عنــد اعتمــاد هــذه

السياســة واالســتراتيجية .وثانيــاو يجــب ترجمــة االســتراتيجية وخطــة العمــل االســتراتيجية إلــى خطــط اســتثمار ذات مســتويات مختلفــة مــن

التفاصيل ووفق آفاق زمنية مختلفة.

وقد تم توحيد إجراءات التخطيط من قبل سلطة المياه الفلسطينية من أجل تسهيل توحيد خطة االستثمار وفهمها من قبل جميـع الجهـات

المعنية .وقد تم نشر هذا اإلجراء القياسي من قبل سلطة المياه الفلسـطينية (فريـق التخطـيط واالستشـارات الفنـيو 2313ب) ويتكـون مـن

ثالث خطوات رئيسية:


الخطط الشاملة ( 23عاما)



الخطط االستثمارية ( 5أعوام)



خطط التنفيذ ( 3أعوام)

 0-42التخطيط الشامل
لتحقيق السياسة الوطنية الرئيسية الرامية إلى ضمان مستويات الحصول العادل على الخدمات داخـل كـل منطقـة مـن منـاطق الـبالدو تـم

تقسـيم دولـة فلسـطين المحتلــة إلـى  6منـاطق مختلفــة :المنطقـة الشـماليةو والمنطقـة الشــمالية الغربيـةو ووادي األردنو والمنطقـة الوســطىو
والمنطقة الجنوبيةو وقطاع غزةو بحيث يضمن وضع الخطط الرئيسية اإلقليمية اشتمالها على جميع التجمعات السكانية .وباإلضافة إلى

ذلحو سيسمح النهج اإلقليمي بتضمين أي مخططات بينية في الخطة .والهدف الرئيسي من الخطة الشاملة هـو تقـديم خطـة تمثـل الحـل
األفضل لتلبية متطلبات البنية التحتية والقدرات الشاملة لمنطقة المشروع بشكل تفصيلي كاف لفهم جميع هذه اآلثار ومـن ثـم اسـتخدامها
لوضع خطة استثمارية مفصلة تهدف لتلبية متطلبات السنوات الخمس األولى من الخطة.

 4-42تخطيط االستثمارات
تهدف هذه الخطة إلى تقديم خطة خمسية بشكل تفصيلي كاف لعرض المشاريع المتميزة وفهم جميع اآلثار المترتبة على تلح المشاريع
للسماح بخطط التنفيذ على مدار ثالث سنوات ووضع التصاميم التفصيلية اعتمادا على تلح الخطط دون الحاجة إلجراء المزيد من
دراسات الجدوى.

 3-42تخطيط التنفيذ
تهدف هذه الخطة إلى وضع قائمة أولويات المشاريع استنادا إلى الخطة االستثمارية الخمسـية التـي تلبـي المعـايير وفقـا للحاجـة والتكلفـة
والمنفعةو والتي يمكن تقديمها لو ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية .وباإلضافة إلى ذلحو سيشتمل تخطيط التنفيذ على تصميم يمكـن تطـويره

بسهولة إلى تصميم تفصيلي.
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 2-42تحديد أولويات المشروع
تم تنفيذ أول محاولة لعملية تحديد األولويات هذه بالفعل للسنوات الخمس المقبلة (فريق التخطيط واالستشارات الفنيو .)2313
وقد تم وضع قائمة تضم  385مشروعا للضفة الغربية و  58مشروعا لغزةو وتحتوي على كافة المعلومات التي تم جمعها على مستوى
سلطة المياه الفلسطينية .وشملت معايير تحديد أولويات المشروع ما يلي:


احتياجات منطقة المشروعو التي يحددها الحصول على كمية من المياه النقية المتاحة وشبكة مياه.



الفوائد التي يمكن وصفها بمعدل حصة الفرد من المياه النقية وامدادات المياه عبر الشبكات.



فورية مزايا المشروع.



حصة الفرد من تكلفة المشروع.

وبعد ذلحو تم تطبيـق العمليـة علـى المشـاريع المدرجـة فـي القائمـة وتـم إعـداد قائمـة األولويـات بالكامـل للضـفة الغربيـة أو قطـاع

غزة أو حسب المحافظة.
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 -45رصد تنفيذ االستراتيجية
 0-45المجلس االستشاري لقطاع المياه
سيتم تنفيذ استراتيجية القطاع بدعم من العديد من الجهات المعنيةو التي تشمل الو ازراتو والسلطات المحليةو ومجموعات المشـتركين و
ومنظمات المجتمع المدني .وستحقق هذه الجهود نتائج أكثر فاعلية عند تنسيقها وعند ترجمة األهداف االستراتيجية الوطنية إلى أهداف

ومشاريع محلية واقعية .ولغـرض تسـهيل هـذا التنسـيق ورصـد التقـدم المحـرز فـي القطـاعو سـيتم تنفيـذ مفهـوم المجلـس االستشـاري لقطـاع

المياه.

وال يقتصر هذا النهج التشاركي على قطاع المياه فحسبو فوفقا لقرار المنظمات المجتمعية في شهر سبتمبر 2311و يتطلب كل قطـاع

"مجموعة استشارية الستراتيجية القطاع" خاصة بذلح القطاع.

وبالنظر إلى الطبيعة المتداخلة لقطاع المياهو وتداخله مع القطاعات األخرىو وفي ظل غياب المسـؤولية الحصـرية والشـاملة عـن قطـاع

الميـاه ألي مـن المؤسسـات والجهــات المعنيـة األخـرى المتعــددةو سـتدعم سـلطة الميـاه الفلســطينية إنشـاء هـذا الكيــان الـذي يمثـل الالعبــين

الرئيسيين والمهتمين بالمشاركة في رصد القطاع.

وال يزال يتعين إنشاء هذا المجلـس االستشـاري لقطـاع الميـاهو وان تشـكيله مفتوحـا أمـام المقترحـات واالتفـاقو غيـر أنـه مـن الواضـح بأنـه
سيضــم الجهــات المعنيــة الرئيســية فــي قطــاع الميــاه (و ازرة الز ارعــةو وو ازرة الحكــم المحلــيو والبلــدياتو وم ارفــق الميــاه والمنظمــات غيــر

الحكوميةو من خالل مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في حاالت الطوارئ).

 4-45إعداد مؤشرات التقدم المحرز ونشرها
س ــيكون المجل ــس االستش ــاري لقط ــاع المي ــاه مس ــؤوال ع ــن رص ــد تنفي ــذ االس ــتراتيجية وتق ــديم المقترح ــات لتح ــديث اس ــتراتيجية المي ــاه عن ــد

الضـرورة .وســيتولى المجلـس أيضــا وضـع المؤشـرات ذات الصـلة الخاصــة بالتقـدم المحــرز فـي القطــاع ونشـرها (بمــا فـي ذلــح المؤشـرات

المستخدمة لتحديد األهداف االستراتيجية).
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مؤشر الهدف

أهداف االستراتيجية

األهداف االستراتيجية للعام 2332
غزة

الضفة الغربية

المياه المتاحة للفرد (ليتر/فرد/يوم)

123

123

تعد هذه النسبة البالغة  123لتر للفرد في اليوم مماثلة للنسبة الملحوظة في البلدان األوروبية المتقدمة.

الميـ ــاه المتاحـ ــة للصـ ــناعةو والتـ ــي يعبـ ــر عنهـ ــا بالنسـ ــبة

%7

%7

مماثلة للنسبة الملحوظة في البلدان المجاورة( .األردنو ولبنانو واسرائيلو ومصر).

%23

%23

المئوية من المياه المنزلية

النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها
زيادة كمية الميـاه المـزودة
للمشتركين

33

234

المياه الجوفية (مليون متر مكعب/سنة)

121

43

االستيراد (مليون متر مكعب/سنة)

14

123

اإلجمالي

131

314

77

471

3

3

23

23

733333

1331333

34

34

التحلية (مليون متر مكعب/سنة)

مضــــــاعفة كميــــــة الميــــــاه

المياه المتاحة (مليون متر مكعب/سنة)

المتاحة للري

حصـــول جميـــع المـــواطنين
على مستوى جيد مـن احـد
مصادر المياه الموثوقة

عدد المجتمعات غير المخدومة
عدد الوصالت 133/من السكان
عدد الوصالت

الحــــد مــــن التفــــاوت بــــين

المنـــــاطق وبـــــين الهيئـــــات

تعليقات

المياه المتاحة للفرد (ليتر/فرد/يوم) :متوسط الحد األدنى
للمحافظة

هذا الهدف طموحو لكن ال مفر منه في حالة ندرة المياه في فلسطين .ويعتبر تقليص المياه غير المسجلة أحد مصادر المياه
الفعالة من حيث التكلفة.
تم حساب هذه الكمية باعتبارها الفارق بين الطلب على المياه وكمية المياه التي يتم توفيرها عن طريق االستيراد أو التحلية
في الضفة الغربيةو تقتصر قدرات التحلية في الغالب على ينابيع .وفي غزةو تقتصر على قدرات االستثمارات للسلطة
الفلسطينية.
في قطاع غزةو يتمثل الهدف في استبدال االستيراد باإلنتاج المحلي (التحلية) .وفي الضفة الغربيةو سيزيد االستيراد زيادة
كبيرة في ظل محدودية فرص التحلية.
ستحدد و ازرة الزراعة مؤشرات أخرى (مثل كفاءة الري والعائد لكل دونمو وغيرها) ولن يتم إدراجها في استراتيجية قطاع المياه
يعد المجتمع (أكثر من  133شخص) قد حصل على الخدمة عندما يحصل على إمداد مياه عبر األنابيب  +التوصيالت
المنزلية لكل األسر المستعدة لدفع ثمن هذه الخدمة.
انظر الحسابات المفصلة في الفصل التالي.

تم حساب هذا الحد األدنى بأنه يمثل  %73من المتوسط الوطني

122

المحلية

نطاق التعرفة

تحسين جودة المياه المزودة
للمشتركين

%233

%233

يعني هذا النطاق أن أعلى تسعيرة للمياه في الدولة ال تتجاوز ضعفي أقل تسعيرة

النسبة المئوية لعينات المياه التي تحتوي الكلورين الحر المتبقي

%133

%133

تم تحقيق الهدف تقريبا

النسبة المئوية لعينات المياه الخالية من البكتيريا القولونية الكلية

%133

%133

تم تحقيق الهدف تقريبا

النسبة المئوية لعينات المياه الخالية من البكتيريا القولونية الغائطية

%133

%133

تم تحقيق الهدف تقريبا

النسبة المئوية للمشتركين الذين يحصلون على خدمة مياه يقل

%13

%133

نظ ار ألن معظم المياه الجوفية تحتوي على نسبة نترات تزيد عن  03جزء في المليون في قطاع غزةو سيكون من الصعب

%133

%133

سيتم الوصول إلى هذا الهدف في غزة بتطوير محطات التحلية

 %لألسر المشتركة بنظام الصرف الصحي

%10

%70

 %لمياه الصرف التي تتم معالجتها

%10

%33

%13

%13

معدل النترات فيها عن  03جزء في المليون

النسبة المئوية من المشتركين الذي يحصلون على مياه يبل
إجمالي المواد الصلبة الذائبة فيها أقل من  1033جزء في المليون

حماية مصادر المياه
الطبيعية من التلوث بمياه
الصرف الصحي

متوسط النسبة المئوية لكفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي
من حيث الكربون العضوي المذاب ()CODو والطلب الحيوي

تزويد  %133من سكان غزة بخدمة مياه تحتوي على نسبة نترات أقل من  03جزء في المليون

لألكسجين ( )BODوTSS

النسبة المئوية لكفاءة محطة معالجة مياه الصرف من حيث

%03

%03

النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها

%03

%73

النسبة المئوية من المشتركين الذين تتم خدمتهم بصفة يومية

%133

%133

الخدمة

حجم التخزين معب ار عنه بعدد ساعات التزويد

13

13

يُعد حجم التخزين (معب ار عنه بعدد ساعات اإلمداد) عامال أساسيا في اإلدارة الجيدة للضغط وموثوقية عملية إضافة الكلور

ضمان االستدامة المالية

النسبة المئوية لمرافق المياه المستقلة

%133

%133

ستكون جميع جهات التشغيل مستقلة عن البلديات (ليس لهذا أي تأثير على وضعها العام أو الخاص)

النتروجين
في الري

تحسين جودة وموثوقية
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لمزودي الخدمة

النسبة المئوية للوصالت المقاسة بعدادات
نسبة العمل

التكاليف بما في ذمح التكليف اإلدارية (باستثناء
اإلهالح)/إيراد التشغيل

كفاءة التحصيل تحصيالت المياه والصرف الصحي خالل
السنة/إجمالي المبيعات السنوية المفوترة (ميه وصرف

%133

%133

تم تحقيق هذا الهدف تقريبا

%133

%103

تعني هذه النسبة أن المرافق مستقلة ماليا

%10

%10

صحي)*%133

دعم األسس الجيدة
للحوكمة

واإلطار القانوني
والمؤسسي

وضع وتنفيذ قانون مياه جديد

%133

%133

إعادة هيكلة سلطة المياه الفلسطينية وتطوير الوظائف والقدرات

%133

%133

تأسيس مجلس تنظيم للمياه وتطوير وظائفه وقدراته

%13

%13

تأسيس مصلحة المياه الوطنية وتطوير وظائفها وقدراتها

%33

%33

تأسيس مجالس الخدمات المشتركة/مرافق المياه اإلقليمية وتطوير

%33

%33

%133

%133

%133

%133

وظائفها وقدراتها
تنفيذ اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه على نحو فعال على
المستوى الوطني الفرعي

اعتماد وتنفيذ أنظمة المياه ذات الصلة

الجدول -18األهداف االستراتيجية للعام 2112
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الجزء -2

المالحق
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الملحق -0
BOD

قائمة االختصارات
الطلب على األكسجين البيوكيميائي

CBO

المنظمات المبنية على المجتمع

CMWU

مصلحة مياه بلديات الساحل

COD

الطلب على األكسجين الكيميائي

CoM

مجلس الوزراء

CoMSC

اللجنة التوجيهية التابعة لمجلس الوزراء

EQA

سلطة جودة البيئة

EU

االتحاد األوروبي

EWASH

مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في حاالت الطوارئ

GDP

الناتج المحلي اإلجمالي

GOI

الحكومة اإلسرائيلية

ICA

اإلدارة المدنية اإلسرائيلية

ILS

الشيكل اإلسرائيلي

IWRM

اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه

JMP

برنامج الرصد المشترك (منظمة الصحة العالمية/اليونيسيف)

JSC

مجلس خدمات مشترك

JWC

لجنة المياه المشتركة

JWU

مصلحة مياه محافظة القدس

Lcd

لتر للفرد في اليوم

Mm3

مليون متر مكعب

MDG

األهداف اإلنمائية لأللفية

MIC

لجنة البنية التحتية الوزارية

MoA

وزارة الزراعة

MEnA

وزارة الشؤون البيئية

MoF

وزارة المالية

MoH

وزارة الصحة

MoLG

وزارة الحكم المحلي

MoPAD

وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية

NGO

منظمة أهلية غير حكومية

NIS

شيكل إسرائيلي جديد

NRW

المياه الغير محاسب عليها

NWC

مصلحة المياه الوطنية

NWC

المجلس الوطني للمياه

O&M

التشغيل والصيانة
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OPS

الدولة الفلسطينية المحتلة

PA

السلطة الفلسطينية

PCBS

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

PECDAR

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار

PHG

مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين

PIPA

هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

PM

رئيس الوزراء

PMU

وحدة إدارة المشاريع

PNA

السلطة الوطنية الفلسطينية

Ppm

جزء في المليون

PSI

مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

PWA

سلطة المياه الفلسطينية

RWU

مرافق المياه اإلقليمية

RWU

مجموع المواد الصلبة الذائبة

TPAT

فريق التخطيط واالستشارات الفني

S/m3

شيكل/متر مكعب ( 0دوالر =  3.7شيكل)

UNICEF

صندوق األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف

UFW

المياه الفاقدة

USP

اتحاد مقدمي الخدمات

WB

البنك الدولي

WBWD

دائرة مياه الضفة الغربية (ستصبح مصلحة المياه الوطنية)

WHO

منظمة الصحة العالمية

WR

مصادر المياه

WRC

مجلس تنظيم المياه

WRM

إدارة مصادر المياه

WS

إمداد المياه

WSS

إمدادات المياه والصرف الصحي

WSSA

هيئة إمدادات المياه والصرف الصحي

WW

مياه الصرف الصحي

WWTP

محطة معالجة مياه الصرف الصحي
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الملحق -4

التعريفات

سيكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منهاو ما لم يتقض السياق خالف ذلح:
إعادة التغذية االصطناعية لطبقة المياه الجوفيـة – هـي عمليـة توجيـه الميـاهو بمـا فـي ذلـح ميـاه الفيضـانات أو ميـاه الصـرف الصـحي
المعالجةو تحت سطح األرضو إما بشكل مباشر عن طريق إعادة تغذية اآلبار أو المستودعات أو حفر آبار إلعادة التغذيـةو أو بشـكل

غير مباشر عن طريق السماح للمياه بالتسرب إلى باطن األرض من سطح التربة.
الطلب – كمية المياه التي يطلبها كل عميل (والتي هو مستعد لسداد ثمنها).

الحد األدنى للتـدفقات البيئيـة – الحـد األدنـى للتـدفقات البيئيـة للمجـاري المائيـة هـو أقـل مسـتويات تـدفق مطلوبـة لصـون ودعـم األنظمـة

البيئية والحياة السمكية المعتمدة على المياه.

فلسطين – الدولة الفلسطينية والمناطق التي تسيطر عليها الدولة الفلسـطينية .خيـار آخـر :فلسـطين هـي األ ارضـي المحـددة بحـدود عـام
1111و والتي تتكون من جزأين :قطاع غزة والضفة الغربيةو بما في ذلح القدس الشرقية.

التصاريح والتراخيص – هي التصاريح و/أو التراخيص التي تصدرها السلطات المختصة للمهام واألنشطة ذات الصلة.
التلوث – أي تغير قد يحدث في جودة المياه ومكوناتهاو قد يؤدي إلى اإلضرار بصحة البشر والبيئة.
احتياجات اإلنتاج – كمية المياه التي يجب إنتاجهاو وهي أكثر مـن مجمـوع الطلـب الفـردي مـن المسـتخدمينو نظـ ار لمـا يحـدث مـن فقـد

بعض المياه قبل وصولها إلى المستخدمين (راجع تعريف "المياه غير المسجلة").

النظام – أي نظام معياري فرعي أو قانون أو أمر محلي أو الئحةو إلى غير ذلحو ُيسن لتنفيـذ القـانون ذي الصـلةو سـواء فـي المواضـع
التي ُيذكر فيها ذلح تحديداو أو عندما يكون ذلح مطلوبا بصورة حتمية.
المياه غير المحاسب عليها – يتم احتسابها بوصفها الفارق بين كمية المياه المزودةو والمياه المباعة للمشتركين.
مصــادر الميــاه – جميــع مصــادر الميــاه التــي تقــع ضــمن أ ارضــي فلســطينو والتــي تشــمل الميــاه الســطحية أو الجوفيــة التقليديــةو كالميــاه
المتدفقــة مــن الينــابيعو بمــا فــي ذلــح الينــابيع الســاخنة واآلبــار والوهــاد واألنهــار والبحيـرات ومنــاطق تجمــع الميــاهو أو مصــادر الميــاه غيــر

المحالة والماء األجاج.
التقليدية كمياه الصرف والمياه ُ

مرفـق الميــاه – أي م ارفــق أو إنشـاءات الزمــة السـتخراج ومعالجــة وتزويــد الميـاهو أو لجمــع ومعالجـة وتصـريف ميـاه الصــرف الصــحيو
وانشاءات تخزين المياه.

ميــاه الصــرف الصــحي – الســائل النــاتج مــن اســتخدام م ـوارد الميــاهو والــذي يعــد غيــر مالئــم ألي اســتخدام آخــر خــالف أغ ـراض إعــادة

االستخدام عقب المعالجة.

خدمات المياه – توفير إمدادات المياه عبـر األنابيـبو بمـا فـي ذلـح المعالجـة طبقـا للمعـايير المطلوبـة لالسـتخدام المعتـزمو والتوصـيل والمعالجـة وجمـع ميـاه
الصرف عقب االستخدام ومعالجتهـا وتصـريفهاو أو توصـيل ميـاه الصـرف الصـحي المعالجـة إلـى الجهـات المسـؤولة عـن التوزيـع العـادل والمنصـف لميـاه

الصرف الصحي المعالجة لالستخدامات الزراعية والصناعية.

البئر – أي مرفق يستخدم بغرض استكشاف المياه الجوفية واستخراجها.
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مصادر المعلومات

أبو ماضي ماهر .عام  . 2313آثار التغيرات في أسعار الطاقة على الجدوى المالية آلبار المياه الجوفية الزراعية في منطقة طولكرم.
المجلة الدولية للمياه.

علوي إيه  .2339جوانب اإلدارة والنزاعات الخاصة بالمياه بين فلسـطين واسـرائيل .مجلـة القـانون وحـل الن ازعـاتو المجلـد)4( 1 .و ص
397-88و سبتمبر http://www.academicjournals.org/jlcr .2339

معهد األبحاث التطبيقية  -القدس (أريج)و 2337و حالة البيئة في األراضي الفلسطينية المحتلة .أريج :بيت لحم.
مصلحة مياه بلديات الساحل (مصلحة مياه بلديات الساحل) .2311 .ملخص حـول الميـاه وميـاه الصـرف الصـحي فـي قطـاع غـزة .إد.
مصلحة مياه بلديات الساحلو مارس .2311

دوقة إم.إمو شطناوي إم.آرو مزاهرةو إن الفردوس إيه .ومزاهرة إسو .معالجة مياه الصـرف الصـحي المستصـلحة واعـادة اسـتخدامها فـي

األردن.

جي.آي.زد 2312و دراسة التعرفة لخدمات المياه في نابلس.
جلوبال هيلث فاكتس http://www.globalhealthfacts.org/data .2312 .
جورالش بي.و مولر جوالند جيه.و حاران بار-أونو األطرش آي 2311 .تحليل سياسة الجوار األوروبية واالتحاد الروسـي بشـأن الفوائـد

االجتماعية واالقتصادية لتعزيز حماية البيئة .التقرير القطري الفلسطيني.

دار المياه والبيئة .بدون تاريخ .خبرات استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري الزراعي في فلسطين.
شبكة المعايير القياسية الدولية لمرافق المياه ومياه الصرف الصحي .يديرها البنح الدوليhttp://www.ib-net.org .
جمال واي .الداداه .2312 .إمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في قطاع غزة.
برنامج الرصد المشترح (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف) 2312 .إيه .التقرير القطري لتغطية خدمة المياه في فلسطين.
برنــامج الرصــد المشــترح (منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف) 2312 .إيــه .التقريــر القطــري لتغطيــة خــدمات الصــرف الصــحي فــي
فلسطين.

مصلحة مياه محافظة القدس .2312 .الموقع اإللكتروني الخاص بمصلحة مياه محافظة القدس.
و ازرة الزراعة .2311 .الزراعة .استراتيجية القطاع .2313-2311
و ازرة الصحة .2311 .التقرير السنوي لعام .2313
و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية .2313 .تقرير التقدم المحرز لألهداف اإلنمائية لأللفية.
اتفاقية أوسلو الثانية .1995 .اتفاقية أوسلو الثاني المؤقتة المادة .43
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2312 .إيهhttp://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/populati/gover_e.htm .
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2312 .بي.
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/lcs_tab2E.Waste%20Water.htm
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2311 .نشرة خاصة عن الفلسطينيين بمناسبة وصول تعداد سكان العالم إلى  7مليار.
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1794.pdf
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .1212 .دراسة مقارنة للخصائص االجتماعية واألسريةو والتعليميةو واالقتصادية لألسر في

األراضي الفلسطينية (http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1648.pdf .)2337-1997
المركزي

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2336 .قاعدة بيانات الجهاز
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Environment/statist_tab17.aspx

الفلسطيني:

لإلحصاء

بكــدار/ســلطة الميــاه الفلســطينية .2333 .تي.إيــه.تي.إف  -د ارســة التخطــيط االســتراتيجي لقطــاع الميــاه .التقريــر النهــائيو يونيــو 2333
(كارل بروو سي.إي.بيو كيمونكسو سي.إس.بي).
السلطة الوطنية .1995 .السياسة الوطنية للمياه
بكدار .2331 .دراسة التخطيط االستراتيجي الفلسطينية للمياه.
االستثمار
ترويج
لوكالة
االلكتروني
الموقع
http://www.pipa.gov.ps/economic_indicators.asp

الفلسطينية.

.2312

االقتصادية.

المؤشرات

فيليبس دي.جيه.إتشو شداد إيه.و ماكافري إس .وموراي جيه.إس .2339 .حوض نهر األردن -2 :المخصصات المستقبلية المحتملة
للدول المتشاطئة .ووتر إنترناشيونال32:1 .و http://dx.doi.org/10.1080/02508060708691964 .62-39

سلطة المياه الفلسطينية 2312 .إيه .تقييم إمدادات المياه الجوفية في قطاع غزة لعام  .2311إد .سلطة المياه الفلسطينيةو
سلطة المياه الفلسطينية 2312 .بي .تقرير إمدادات المياه لعام  .2311إد .سلطة المياه الفلسطينية.
سلطة المياه الفلسطينية 2312 .سي .تقرير حالة المصادر المائية في األراضي الفلسطينية المحتلة لعام .2311
سلطة المياه الفلسطينية 2312 .دي .تقرير عن حالة مياه الصرف الصحي في األراضي الفلسطينية المحتلة لعام .2311
سلطة المياه الفلسطينية .2311 .استراتيجية قطاع المياه ومياه الصرف الصحي .2313-2311
سلطة المياه الفلسطينية عام  .2313التقرير التنظيمي السنوي لعام .2313
الخطة الوطنية الفلسطينية2313 .أ  .استراتيجية قطاع الزراعة .2313-2311
الخطة الوطنية الفلسطينية 2313 .بي .استراتيجية قطاع الطاقة .2313-2311
الخطة الوطنية الفلسطينية 2313 .سي .استراتيجية قطاه المياه ومياه الصرف الصحي .2313-2311
سلطة المياه الفلسطينية  .1997استراتيجية إدارة المصادر المائية (مشروع)
سلطة المياه الفلسطينية (جوف إنجينير وآخرين) .2313 .إعداد دراسة جدوى لـ "محطة معالجة مياه الصرف الصحي في رام اهلل".
شداد إيه .233 .إسرائيل وفلسطين :الجوانب القانونية والسياسية لإلدارة الحالية والمستقبلية المشتركة لمصادر المياه المشتركة .إد.

إن.إس.يو (رام اهلل).

شليف جي .2312 .معالجة مياه
http://www.biu.ac.il/Besa/waterarticle3

الصرف

الصحي

واستصالحها

واعادة

استخدامها

في

إسرائيل.

فريق التخطيط واالستشارات الفنيو 2313أ  ..المهمة دبليو إس .2 .المياه والصرف الصحي :نموذج ومنهجية التخطيط المعياري.
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فريق التخطيط واالستشارات الفنيو  2313بي .المهمة  .17-2تحديد األولويات لمشاريع إمدادات المياه ومصادر المياه على المدى

القصير  -البنح الدولي عام  .2337استعراض اإلنفاق العام لقطاع غزة والضفة الغربية .المجلد :1 .من األزمة إلى استقالل مالي

أكبرو فبراير .2337

اليعقوبي 2312أ  .خطة إدارة إمدادات المياه وانعكاساتها على عجز مصادر المياه/قطاع غزة .تقرير سلطة المياه الفلسطينية.
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االستراتيجيات األخرى

من المتوقع أن يقوم فريق التخطيط واالستشارات الفني وسلطة المياه الفلسطينية بإعداد عدد من السياسات واالستراتيجيات الفنية
المحددة:


تدابير تخفيف تغيرات المناخ :خطة العمل والميزانية (يناير 2312و تم إعدادها)



استراتيجية التأهب في حاالت الطوارئ لقطاع المياه (يناير 2312و تم إعداد المسودة)



استراتيجية التمويل المستدام لقطاع المياه (يونيو 2313و تم إعداد المسودة)



استراتيجية المياه غير المدفوعة (يوليو )2312



الخطة االستثمارية إلمدادات المياه/مياه الصرف الصحي ذات األولية (أغسطس )2312



االستراتيجية الوطنية للتخلص من الحمأة (يوليو )2313

وتشمل االستراتيجيات الفنية األخرى التي تم إعدادها أو يجري إعدادها ما يلي:


الري بواسطة و ازرة الزراعة



الماء والجنس ()2313



سياسة واستراتيجية تنمية القدرات

ولم يتم تكرار محتويات هذه االستراتيجيات الفنية بالتفصيل في وثيقة سياسة واستراتيجية قطاع المياه الماثلة.
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م

تقييم مصادر المياه السطحية
متوسط الجريان السطحي

الجريان السطحي المتوقع لعام
4100
(مليون متر مكعب)

0

المقاطعة

3763

3.34

4

الخضيرة  -أبو نار

8733

7.31

3

الخضيرة  -ماسين

11773

9.71

2

الكسندر – زيمار

8773

7.32

5

الكسندر – أبراق

8713

6.78

6

قانا

12783

9.88

7

سريدة

22783

09.39

الديلب

16743

04.59

سلمان

6753

3.39

01

سريق

2713

0.36

00

سريق السرار

1773

0.15

04

الكيش سينت

5733

3.09

03

الكيش

5743

3.02

02

شقمة

2763

4.10

05

بيسور-نار

4793

4.92

06

بيسور

2713

0.47

122773

92.66

07

مالح شوباش

3793

1.91

08

مالح

1723

0.03

09

أبو سيدا ار

3783

1.75

41

فاريا

6743

6.07

األحمر

3743

1.33

العوجا

4763

3.45

43

نويعمة

1773

0.24

42

القلط

4723

4.32

45

مارار

3743

1.31

23763

06.59

8
9

مستجمع المياه

اتجاه التدفق

األدوية الغربية التي تتدفق باتجاه البحر
األبيض المتوسط

اإلجمالي

40
44

األودية الغربية
المتدفقة باتجاه
نهر األردن

(مليون متر مكعب/سنة)
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46

مكلح

3753

4.61

47

قمران

3743

1.37

48

نار

2743

4.30

49

دراجا

5733

5.03

31

حساسا

3753

1.34

30

غار

6753

6.37

34

أبو الحيات

2743

4.21

33

أبو مرادين

3753

1.38

اإلجمالي

21753

09.89

إجمالي الجريان السطحي

062.81

030.02

المصدر :سلطة المياه الفلسطينية 2312 .ج
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الملحق  6قائمة مشاريع حصاد مياه األمطار
سعة السد

مصدر إضافي فعلي

(متر مكعب)

(متر مكعب/سنة)
0111111

التخزين

االحتجاز-التخزين

مقترح

التغذية-التخزين

جاري
مقترح

منطقة المالح الزراعية

مقترح

أريحا

جاري

أريحا

مقترح

جنين

نظام حصاد مياه
األمطار

المحافظة

سد العوجا

أريحا

711111

سد الفارعة

نابلس

1111111

07111111

سد احتجاز الفارعه

نابلس

9111111أ

11111

سد المالح

نابلس

UA

التخزين

سد احتجاز واد
القلط

أاليحا

9111111

التغذية-التخزين

سد تفحص الديوك

أريحا

برك جنين
الزراعية

جنين

111111

النويعمة

أريحا

2111111

بركة مرج صانور

جنين

بركة زراعي

نابلس ،أريحا،
طوباس

911111ب

الصهاريج

في جميع أنحاء
البالد

12111
اإلجمالي:

111111

االستخدام

الحالة

الموقع

قائم

منطقة العوجا الزراعية

منطقة نابلس الزراعية
الشرقية

التحكم في
الفيضانا
التخزينت

مقترح

التخزين
12111

جاري

التخزين

06862111

أ -ذكر حجم هذا السد بأنه يبلغ  9أو  2ماليين في تقارير مختلفة0
ب -تقع بعض هذه البرك في مصبات السدود الكبرى وينبغي الحذر لتجنب حساب نفس المصدر أكثر من مرة0

الجدول  -17قائمة مشاريع حصاد مياه األمطار
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اتجاهات وتوقعات تطور الناتج المحلي اإلجمالي

الملحق -7

استقراء فريق التخطيط واالستشارات الفني بناء على  %من متوسط معدل النمو لسنة 2311/2333

بيانات هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
1114

1110

1117

1117

1113

1111

2333

2331

2332

2333

2334

2330

2337

2337

2333

2331

2313

2311

2312

2313

2314

2310

2317

2317

2313

2311

2323

2321

2322

الناتج المحلي
اإلجمالي (مليون )$
عالي

3312

3113

3277

3731

4143

4011

4271

3131

3331

4170

4113

4073

4322

4004

4373

0241

0707

7323

7337

7313

7110

3740

1343

13133

13131

11323

12731

13323

14144

%143

الناتج المحلي
اإلجمالي (مليون )$
متوسط

3312

3113

3277

3731

4143

4011

4271

3131

3331

4170

4113

4073

4322

4004

4373

0241

0707

7323

7713

7371

7413

7120

3337

3373

1331

1134

13011

11122

11773

%133

الناتج المحلي
اإلجمالي (مليون )$
منخفض

3312

3113

3277

3731

4143

4011

4271

3131

3331

4170

4113

4073

4322

4004

4373

0241

0707

7323

7043

7771

7333

7202

7030

7777

3337

3317

3737

3137

1217

%73

1114

1110

1117

%7.31

معدل نمو الناتج
المحلي اإلجمالي

%2.11

1117

1113

1111

2333

2331

2332

2333

2334

2330

2337

2337

2333

2331

2313

2311

%12.73

%12.33

%3.70

%0.04-

%7.33-

%3.77-

%3.41

%3.33

%3.73

%0.23-

%0.37

%7.12

%7.44

%1.34

%1.33

فرضيات التوقع

متوسط 2313-2311
%0.31

منخفض

متوسط

عالي

%3.0

%0.3

%3.1

1117

1113

1111

2333

2331

2332

2333

2334

2330

2337

2337

2333

2331

2313

2311

2312

2313

2314

2310

2317

2317

2313

2311

2323

2321

2322

الناتج المحلي اإلجمالي
للفرد الواحد عالي

1321.32

1444.01

1022.34

1310.02

1271

1113.31

1207.7

1232.14

1211.7

1117.70

1224.41

1270.2

1331.31

1422.12

1017.72

1003.32

1731.31

1747.33

1712.07

1741.37

1711.00

1344.37

1311.77

1104.04

2313.17

2331.70

الناتج المحلي اإلجمالي
للفرد الواحد متوسط

1321.32

1444.01

1022.34

1310.02

1271

1113.31

1207.7

1232.14

1211.7

1117.70

1224.41

1270.2

1331.31

1422.12

1017.72

1012.04

1772.0

1707.13

1347.24

1143.34

2343.17

2147.3

2273.24

2333.27

2037.37

2743.07

الناتج المحلي اإلجمالي
للفرد الواحد منخفض

1321.32

1444.01

1022.34

1310.02

1271

1113.31

1207.7

1232.14

1211.7

1117.70

1224.41

1270.2

1331.31

1422.12

1017.72

1024.31

1031.32

1031.11

1043.71

1003.31

1073.37

1073.34

1013.40

1732.12

1717.27

1733.0

عدد السكان

2733334

2371073

2172227

3303330

3133471

3220214

3314031

3437417

3033127

3711113

3711131

3320012

3130241

4343433

4173373

4213313

4423041

4003373

4732477

4317033

4102722

0313370

0221333

0371021

0013322

0703121
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)GDP per capita ($/cap
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Palestine GDP growth rate
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14,000

15%

2500

10%

2000
1500

5%

12,000

GDP (M $) high
GDP (M $) medium
GDP (M $) low

10,000

8,000
6,000

1000

4,000

0%

500

2,000
-5%

0

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

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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2010
2011
2012
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2014
2015
2016
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2018
2019
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2022

توقعات الناتج المحلي اإلجمالي (مليون دوالر)

-10%

0

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (دوالر/فرد)

الناتج المحلي اإلجمالي (مليون دوالر) مرتفع
الناتج المحلي اإلجمالي (مليون دوالر) متوسط
الناتج المحلي اإلجمالي (مليون دوالر) منخفض
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إنتاج المياه المسجلة فلسطين

الملحق -8
إنتاج المياه في فلسطين

جميع األرقام معبر عنها بـ (مليون متر مكعب/سنة)

 096.0سلطة المياه الفلسطينية
4111

4112

4115

4116

4117

4118

4119

4101

29374

33975

31677

33576

33376

31173

32678

اآلبار

19671

21477

22375

24172

22577

22772

24473

الينابيع

5277

5376

5177

4478

2572

3376

2678

مكوروت

4176

4172

4175

4976

5277

5374

5673

اآلبار

5376

7372

7375

7777

6977

6872

7175

الينابيع

5277

5376

5177

4478

2572

3376

2678

مكوروت

3776

3772

3775

4573

4779

4877

5171

اآلبار

14575

14475

15373

16375

15673

15973

17774

الينابيع

373

373

373

373

373

373

373

مكوروت

473

473

473

476

478

477

479

4112

4115

4116

4117

4118

4119

4101

27872

27871

28477

29378

27778

27671

33474

14873

15173

15373

16375

17876

18275

18174

المياه المتاحة (اآلبار +الينابيع +المياه المشتراة من شركة

مكوروت)

فلسطين

الضفة الغربية

غزة

المياه المتاحة (اآلبار +الينابيع  +المياه المشتراة من شركة

مكوروت)
فلسطين

المياه المنزلية

4110

 46.0مورد آخر
4114

4113

 81.1تقدير حساب فريق التخطيط واالستشارات الفني
4100

4100
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الضفة الغربية

غزة

غزة

المياه الزراعية

13372

12771

13177

13373

9972

13376

12373

المياه المنزلية

8373

8373

8373

8575

9676

8675

8573

المياه الزراعية

5277

5376

5177

4478

2572

3376

4273

6573

6873

7173

7373

7873

8273

8673

9674

7975

7775

7375

8373

8575

7473

7373

8173

استهالح المياه

3673

3873

3973

4373

4273

4373

4473

4573

4873

5373

5473

المياه غير المسجلة

%35

%33

%36

%38

%38

%39

%21

%24

%20

%24

%22

المياه المنزلية

5573

5773

6173

المياه الزراعية
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الملحق -9

تكاليف الوحدة الخاصة باالستثمارات
اآلبار العميقة

تكاليف الوحدة لبناء بئر بعمق  511م ،بما في ذلك األعمال ،والتبطين ،والمسح،

 811111دوالر أمريكي

والتحكم ) ..

 273333دوالر أمريكي

دوالر/بئر

تكاليف الوحدة لتوريد وتركيب مضخة سعة  451متر مكعب/ساعة 381 ،متر
HMT

محطات التحلية

 6333333دوالر أمريكي

دوالر/مليون متر مكعب/سنة

تكاليف الوحدة لمحطة تحلية مياه البحر ،بسعة تبلغ مليون متر مكعب/سنة ،بما

صهاريج التخزين

 173دوالر أمريكي

دوالر/متر مكعب

 153دوالر أمريكي

دوالر/توصيلة

 15دوالر أمريكي

دوالر/مل

اإلنتاج

في ذلك األعمال ،والتصميم ،والتحكم ..
التخزين

تكاليف الوحدة لخزان من أرضية إسمنتية ،سعة  0111متر مكعب ،في الطابق
األرضي بما في ذلك األعمال والتصميم

التوصيالت

تكلفة الوحدة لتوسعة األنبوب بالحجم الصغير لمنزل العميل (البولي إثيلين عالي
الكثافة ،قطر  41مم)

التوزيع
 43دوالر أمريكي

دوالر/مل

تكلفة الوحدة لتوسعة الشبكة (بولي فينيل كلورايد ،بي إن  06قطر  011مم)

 133دوالر أمريكي

دوالر/مل

تكلفة الوحدة لتوسعة الشبكة (بولي فينيل كلورايد ،بي إن  01قطر  411مم)

التوصيل

 1233دوالر أمريكي

دوالر/توصيلة

تكلفة الوحدة للتوصيلة الفردية

الشبكة

 133دوالر أمريكي

دوالر/مل

تكلفة التوحيد لتوسعة الشبكة

مضخة الرفع

 5333دوالر أمريكي

دوالر/وحدة

تكلفة الوحدة لمضخة الرفع

محطة معالجة مياه الصرف الصحي

 0311دوالر أمريكي

دوالر/متر مكعب/يوم

الشبكة

المجاري

تكلفة الوحدة للتوصيلة المنزلية ( 05مم)

تكلفة الوحدة للسعة اإلضافية البالغة متر مكعب/يوم
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الملحق -01

االحتياجات االستثمارية

الشبكة

اإلنتاج
التخزين
التوزيع

التوصيالت

صهاريج
التخزين

محطات
التحلية

اآلبار العميقة

إمداد المياه في الضفة الغربية

االستراتيجية على المدى الطويل

المدى القصير
1211

1211

1211

1211

السعة اإلنتاجية (مليون متر مكعب/سنة)

11

11

111

111

عدد آبار اإلنتاج

11

111

111

111

أساس
على
متر/مكعب/سنة للبئر

اآلبار اإلضافية التي سيتم إنشاؤها

2

11

111

111

تركيب المضخات واستبدالها

11

111

121

122

السعة اإلنتاجية (مليون متر مكعب/سنة)

2.2

11.2

11.2

12.2

ابتدا ًء بـ  81بئر عميقة في عام
2102
على أساس فترة صالحية لمدة 7
سنوات
سيتم تشغيل مشاريع عيون الفشخة
في عام 2121

السعة اإلنتاجية اإلضافية

2.2

11.2

12.2

1.2

السعة الالزمة (مليون متر مكعب/سنة)

11222

111222

111222

111222

لمدة  6ساعات تخزينية على
المستوى الوطني

السعة التخزينية اإلضافية

1222

11222

111222

111222

بد ًء من  21111في عام 2102

عدد التوصيالت

111222

111222

1221222

1121222

التوصيالت اإلضافية

111222

11222

111222

121222

توصيالت العمالء (مل)

1111222

1122222

1112222

1212222

على أساس توصيلة 6/مل

توسعة الشبكة الرئيسية ،قطر  122مل

111222

112222

1221222

1111222

على أساس توصيلة 9/مل

توسعة الشبكة الرئيسية ،قطر  211مل

266111

961111

112111

816111

على أساس توصيلة 2/مل

111111
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إمداد المياه في الضفة الغربية

المدى القصير

تكاليف الوحدة (دوالر أمريكي)

 112222دوالر

دوالر/مضخة

 11112222دوالر

 11112222دوالر

 11112222دوالر

 60111111دوالر

 1222222دوالر

دوالر/متر مكعب/سنة

 2دوالر

 111222222دوالر

 12222222دوالر

 96111111دوالر

 112دوالر

دوالر/متر مكعب

 1212222دوالر

 11112222دوالر

 11112222دوالر

 12011111دوالر

 112دوالر

دوالر/توصيلة

 11122222دوالر

 11222222دوالر

 11112222دوالر

 91811111دوالر

 11دوالر

دوالر/مل

 11112222دوالر

 11222222دوالر

 11112222دوالر

 91811111دوالر

 12دوالر

دوالر/مل

 11212222دوالر

 11122222دوالر

 12112222دوالر

 96891111دوالر

122

دوالر/مل

 11122222دوالر

 11222222دوالر

 12122222دوالر

 81611111دوالر

المجموع (بالدوالر)

1111

121

121

111

970

المجموع (بالشيكل)

1148

910

0946

0911

0799

اإلنتاج

 122222دوالر

دوالر/بئر

 2دوالر

 11122222دوالر

 11122222دوالر

 014811111دوالر

اآلبار العميقة

1211

1211

1211

2112

التخزي
ن

الشبكة

التوصيالت

صهار
يج
التخزين

محطات
التحلية
التوزيع

االستراتيجية على المدى الطويل
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الشبكة

اإلنتاج
التخزين
التوزيع

التوصيالت

صهاريج
التخزين

محطات
التحلية

اآلبار العميقة

إمداد المياه في قطاع غزة

االستراتيجية على المدى الطويل

المدى القصير
1211

1211

1211

1211

السعة اإلنتاجية (مليون متر مكعب/سنة)

12

11

11

11

عدد آبار اإلنتاج

11

121

11

11

اآلبار اإلضافية التي سيتم إنشاؤها

2

1

2

2

تركيب المضخات واستبدالها

12

11

11

11

السعة اإلنتاجية (مليون متر مكعب/سنة)

11.1

12.2

122.2

111.2

السعة اإلنتاجية اإلضافية

11.2

11.2

12.2

11.2

السعة الالزمة (مليون متر مكعب/سنة)

11222

11222

111222

122222

السعة التخزينية اإلضافية

11222

11222

11222

11222

عدد التوصيالت

111222

111222

111222

122222

التوصيالت اإلضافية

11222

11222

11222

111222

توصيالت العمالء (مل)

1211

112222

112222

1112222

على أساس توصيلة 6/مل

توسعة الشبكة الرئيسية ،قطر  122مل

112222

121222

111222

112222

على أساس توصيلة 9/مل

توسعة الشبكة الرئيسية ،قطر  211مل

011111

012111

066111

271111

على أساس توصيلة 2/مل

أساس
على
متر/مكعب/سنة للبئر
ابتدا ًء بـ  81بئر عميقة في عام
2102
على أساس فترة صالحية لمدة
 7سنوات
سيتم تشغيل مشاريع عيون
فشخة في عام 2121
111111

لمدة  6ساعات تخزينية على
المستوى الوطني
بد ًء من  21111في عام
2102
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إمداد المياه في قطاع غزة

المدى القصير

تكاليف الوحدة (دوالر أمريكي)

 112222دوالر

دوالر/مضخة

 11122222دوالر

 11112222دوالر

 11212222دوالر

 02921111دوالر

 1222222دوالر

دوالر/متر مكعب/سنة

 121222222دوالر

 12222222دوالر

 112222222دوالر

 079111111دوالر

 112دوالر

دوالر/متر مكعب

 112222دوالر

 1112222دوالر

 1112222دوالر

 0216111دوالر

 112دوالر

دوالر/توصيلة

 1112222دوالر

 11122222دوالر

 11122222دوالر

 21211111دوالر

 11دوالر

دوالر/مل

 12111دوالر

 11122222دوالر

 11122222دوالر

 21211111دوالر

 12دوالر

دوالر/مل

 12122222دوالر

 11112222دوالر

 11212222دوالر

 20811111دوالر

المجموع (بالدوالر)

1211

111

111

111

280

المجموع (بالشيكل)

1790

0240

172

402

88

اإلنتاج

 122222دوالر

دوالر/بئر

 2دوالر

 1122222دوالر

 2دوالر

 1دوالر

اآلبار العميقة

1211

1211

1211

2112

الشبكة

التوزيع

التوصيالت

صهاريج
التخزين

محطات
التحلية
التخزين

االستراتيجية على المدى الطويل
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الصرف
الصحي

الصرف الصحي (على مستوى
قطعة األرض)
المعالجة

محطات
معالجة
مياه
الصرف
الصحي

شبكة
الصرف
الصحي

خزانات
الصرف
الصحي

التوصيل شبكات
الصرف الصحي

الصرف الصحي في الضفة الغربية

المدى القصير
1211

1211

1211

1211

السكان المخدومين بشبكة الصرف الصحي

1111111

1111111

1111111

9400119

عدد التوصيالت

111111

111111

111111

940011

التوصيالت اإلضافية التي يجب تركيبها

11111

111111

111111

911811

السكان غير المخدومين بشبكة الصرف
الصحي

1211111

1111212

1211111

0817110

توصيلة واحدة لكل  01من
السكان
على أساس  111111متر
مكعب/سنة للبئر
استثمار خاص

مرافق الصرف الصحي في الموقع

121112

111121

121111

081711

استثمار خاص

الطول اإلضافي للشبكة (مل)

111111

1111111

1111111

1211211

111

111

1111

1211

على أساس  01متر لكل
توصيلة
على أساس مضخة واحدة
لكل  2كم

سعة المعالجة (متر مكعب/يوم)

11112

111112

111112

111112

سعة المعالجة اإلضافية (متر مكعب/يوم)

91111

44141

022141

017141

مضخة الرفع اإلضافية

الصرف الصحي في الضفة الغربية

المدى القصير

الصرف الصحي
(على مستوى
قطعة األرض)

تكاليف الوحدة (دوالر أمريكي)
التوصيل شبكات
الصرف الصحي

االستراتيجية على المدى الطويل

 1122دوالر

دوالر/توصيلة

االستراتيجية على المدى الطويل

1211

1211

1211

2112

 12211111دوالر

 111111111دوالر

111111211
دوالر

 969121104دوالر
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خزانات
الصرف
الصحي
 112دوالر

دوالر/متر

 11112111دوالر

 111211111دوالر

 1222دوالر

دوالر/وحدة

 1111111دوالر

 1211112دوالر

 1122دوالر

دوالر/متر مكعب/يوم

 11222222دوالر

 111111222دوالر

111111211

 129861182دوالر

المجموع (بالشيكل)

01981

716

2117

1067

9126

المعالجة

المجموع (بالدوالر)

2627

044

191

680

0229

الصرف
الصحي

111121222

 219817111دوالر

شبكة
الصرف
الصحي

 01141100دوالر

محطات
معالجة
مياه
الصرف
الصحي

دوالر
 1111111دوالر

دوالر
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الصرف
الصحي
المعالجة

الصرف الصحي (على مستوى
قطعة األرض)

شبكة
الصرف
الصحي
محطات
معالجة
مياه
الصرف
الصحي

خزانات
الصرف
الصحي

التوصيل شبكات
الصرف الصحي

الصرف الصحي في قطاع غزة

المدى القصير
1211

1211

1211

1211

1112111

1111111

1111111

1111111

111211

111111

111111

111111

11111

121111

111111

111111

111111

111111

111111

112111

توصيلة واحدة لكل  01من
السكان
على أساس  111111متر
مكعب/سنة للبئر
استثمار خاص

مرافق الصرف الصحي في الموقع

11111

11111

11112

11211

استثمار خاص

الطول اإلضافي للشبكة (مل)

111111

1211111

1111111

1111111

111

111

111

111

111222

111222

111222

111222

86111

91111

12111

12111

السكان المخدومين
الصحي
عدد التوصيالت

بشبكة الصرف

التوصيالت اإلضافية التي يجب
تركيبها
بشبكة
السكان غير المخدومين
الصرف الصحي

مضخة الرفع اإلضافية
سعة المعالجة (متر مكعب/يوم)
سعة المعالجة
مكعب/يوم)

اإلضافية

الصرف الصحي في قطاع غزة

الصرف الصحي (على
مستوى قطعة األرض)

دوالر/توصيلة

على أساس  01متر لكل
توصيلة
على أساس مضخة واحدة
لكل  2كم

االستراتيجية على المدى الطويل

1211

1211

1211

2112

 11211111دوالر

 111111111دوالر

111111111
دوالر

 217267101دوالر

 11121111دوالر

 112111112دوالر

111122121

 217181411دوالر

خزانات
الصرف
الصحي

 1122دوالر

(متر

المدى القصير

تكاليف الوحدة (دوالر أمريكي)
التوصيل
شبكات الصرف
الصحي

االستراتيجية على المدى الطويل

 112دوالر

دوالر/متر

دوالر

147

المجموع (بالدوالر)

1111

111

11

111

187

المجموع (بالشيكل)

1818

871

0211

0814

2147

حي
ش
بكة
ال
ص
ر
ف
ال
ص
ح
ي

ال
ص
ر
ف
ال
ص

 11122222دوالر

 11222222دوالر

11122222

 87811111دوالر

 1222دوالر

محطات
معالجة
مياه
الصرف
الصحي

المعالجة

دوالر/وحدة

 111111دوالر

 1111111دوالر

 1111111دوالر

 9491974دوالر

 1122دوالر

دوالر/متر مكعب/يوم

دوالر
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