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حممود عباس

رئيس دولة فلسطني

إن التهديــد الوجــودي الــذي يفرضــه االحتــال اإلســرائيلي لبالدنــا مــن خــال ســيطرته علــى أرضنــا
ّ
وإن
ومواردنــا ،وأهمهــا الميــاه ،يبقــى أكبــر تحــد أمــام التنميــة والنهــوض باالقتصــاد الوطنــيّ ،
الســيطرة علــى المــوارد المائيــة والحفــاظ عليهــا وتنميتهــا ،مــن أهــم رمــوز الســيادة والدولــة،
وهــي إحــدى ملفــات الحــل النهائــي التــي ال تنــازل عنهــا ،وحلهــا يتــم وفــق القانــون الدولــي.
لقــد أوعزنــا للحكومــة بإيــاء هــذا القطــاع الحيــوي أولويــة قصــوى ،وبالفعــل وبفضــل جهود ســلطة
الميــاه فــي التخطيــط والتنفيــذ والتنســيق مــع مختلــف األطــراف علــى مــدى ســنوات ،نحــن نقــف
اليــوم أمــام إنجــازات نوعيــة تــم تحقيقهــا فــي ظــل ظــروف أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا اســتثنائية
حتــى بلــغ عــدد مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي التــي تــم العمــل عليهــا خــال العاميــن( 2019م-
 2020م) (ثالثــة وتســعون) مشــروعاً فــي جميــع محافظــات الوطــن ،والتــي لــم يتوقــف العمــل فيهــا
حتــى خــال ظــروف الجائحــة ،وبتكلفــة تجــاوزت (ســتمئة واثنــان وســبعون) مليــون دوالر ،واألهــم
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هــو انعكاســاتها فــي تحســين الظــروف المعيشــية ألبنــاء شــعبنا ودعــم صمودهــم علــى أرضهــم.
لقــد كان قطــاع غــزة فــي عــام ( 2020م) ُيشــكل هاجسـاً لنــا وللعالــم أجمــع ،جــراء الكارثــة البيئيــة
ـد ُق بــه نهايــة العــام ،وتهــدد اســتمرار الحيــاة ألكث ـ َر مــن مليونــي مواطــن نتيجــة
التــي كانــت تَحـ ِ
تدهــور الخــزان الجوفــي  ،المصــدر المائــي الوحيــد هنــاك ،ولكنــه وعلــى الرغــم مــن ظــروف الجائحــة
أصبــح عام ـاً فارق ـاً فــي اســتمرار العمــل فــي تنفيــذ خطــة ســلطة الميــاه الهادفــة لتجــاوز الكارثــة،
وهــو مــا تــم علــى أرض الواقــع بحمــد اهلل بشــكل مؤقــت إلــى حيــن إنهــاء تنفيــذ برنامــج محطــة
التحليــة المركزيــة ،والــذي ُيمثــل الحــل الجــذري الســتدامة تزويــد خدمــات الميــاه ألبنــاء شــعبنا فــي
غــزة ،ومــن هنــا فإننــي أوجــه بضــرورة  ،اإلســراع فــي تنفيــذ هــذا المشــروع الهــام.
والتنصــات اإلســرائيلية وســيطرة االحتــال
وفــي المحافظــات الشــمالية ومــع تواصــل االنتهــاكات
ّ
علــى أكثــر مــن( )85%مــن مصادرنــا الجوفيــة ،وحرمــان المواطــن الفلســطيني مــن الحصــول حتــى
ـد األدنــى المنصــوص عليــه دوليـاً لنصيــب الفــرد مــن الميــاهُ ،فــرض علــى ســلطة الميــاه بــذل
علــى الحـ ِّ
جهــود مضاعفــة لســد االحتياجــات المتزايــدة للحيــاة والتنميــة ،والتــي اســتطاعت علــى مــدى ســنوات
أن تحقــق إنجــازات نوعيــة فــي اســتغالل المــوارد المائيــة المتاحــة ،وإيصــال الخدمــة للتجمعــات غيــر
المخدومــة ،وتطويــر الخدمــات المقدمــة للمواطــن ،وإيجــاد مصــادر بديلــة بإنشــاء محطــات معالجــة
ميــاه الصــرف الصحــي وإعــادة االســتخدام للميــاه المعالجــة فــي الزراعــة ،والبــدء بالدراســات الالزمــة
للحصــاد المائــي وبنــاء الســدود .وهنــا أؤكــد أننــا ســنواصل العمــل لمواجهــة الكارثــة التــي تهــدد
أبنــاء شــعبنا فــي الضفــة نتيجــة اســتمرار األطمــاع االســتيطانية التوســعية غيــر الشــرعية ،ومخططات
الضــم وخصوصـاً فــي األغــوار ،والتــي جميعهــا تســتهدف أرضنــا ومقدراتنــا.
وفــي هــذا اإلطــار فإنــه ال يســعني إال أن أُعــرب عــن بالــغ تقديــري لدعــم الــدول الصديقــة والمانحــة،
وأحثهــم علــى مواصلــة هــذا الدعــم ،والمســاهمة فــي تســريع تنفيــذ تعهداتهــم إلنجــاز المحطــة
المركزيــة نظــراً لدورهــا فــي إنهــاء األزمــة المائيــة فــي قطــاع غــزة .كمــا وأثمــن لســلطة الميــاه
الجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا لتجــاوز هــذه الكارثــة ،ومســاعيهم الجــادة لســنوات فــي تجــاوز
ـد كافـ ًة  ،مــع تقديــري لجميــع هــذه اإلنجــازات التــي تصــب فــي إرســاء
العقبــات الصعبــة علــى ُّ
الص ُعـ ِ
أحــد أهــم أُســس بنــاء دولتنــا الفلســطينية.
ونؤكــد لشــعبنا أنّنــا ماضــون فــي تنفيــذ خططنــا ،وســنواصل دعــم المزيــد مــن المشــروعات نحــو
التنميــة المســتدامة فــي المجــال المائــي لدعــم الزراعــة واالقتصــاد ،وســنعمل بــكل طاقتنــا وعزيمتنــا
بــأن المجتمــع
مــن أجــل أن ينعــم أبنــاء شــعبنا باألمــن واالســتقرار والتنميــة ،ونحــن علــى ثقــة ّ
الدولــي ســيواصل دعمنــا لبنــاء نظامنــا المائــي المســتقل ،والحصــول علــى حقوقنــا المائيــة وحقوقنــا
التاريخيــة كافــة ،وفق ـاً لقــرارات وقوانيــن الشــرعية الدوليــة ،والتــي ال تنــازل عنهــا».
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دولة الدكتور

حممد اشتية

رئيس وزراء دولة فلسطني
تعــد المرحلــة التــي نعيشــها نقطــة تحــول
جديــدة ومنعطف ـاً اســـــتراتيجياً هام ـاً فــي
مســـــيرة العالــم أجمــع ،وفــي فلســطين
بشــكل خــاص فــي مواجهــة تحديــات
نوعيــة ،إال أن ذلــك كلــه لــم ُيثنينــا عــن
مواصلــة تدعيــم بنــاء الدولــة الفلســطينية
بكافــة أبعادهــا ،وفقــا لخطتنــا الوطنيــة
لدعــم الصمــود والمقاومــة واالنفــكاك
والتنميــة بالعناقيــد نحــو االســتقالل ،فقــد
واجهنــا بثبــات العاميــن المنصرميــن التحــركات السياســية الصعبــة كافــة  ،والتــي هدفــت فــي ط ّياتهــا إلــى
إنهــاء ملــف الميــاه وباقــي ملفــات الحــل النهائــي.
وقــد كان عــام (2020م) اســتثنائياً فــي مواجهــة جائحــة كورونــا ،فمنــذ اليــوم األول إلعــان حالــة الطــوارئ،
عملــت الحكومــة علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود وتوفيــر المتطلبــات األساســية كافــة ،لمكافحــة الفيــروس
وحمايــة شــعبنا مــن مخاطــر انتشــاره ،وتــدارك انعكاســاته علــى الحيــاة والتنميــة .ومــن المؤكــدأن الجائحــة
أثبتــت مــدى ارتبــاط األمــن الصحــي باألمــن المائــي ،خصوصـاً أن االجــراءات الوقائيــة كافــة معتمــدة بشــكل
أساســي علــى الميــاه ،إال أن قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي كان علــى جاهزيــة تامــة ،وكان لــه دور كبيــر
فــي معركــة مواجهــة الفيــروس ،فقــد نجحــت ســلطة الميــاه فــي ضمــان وصــول خدمــات ميــاه كافيــة
وآمنــة للمواطــن الفلســطيني فــي هــذه الفتــرة الحساســة ،وذلــك بفضــل إعــادة ترتيــب األولويــات ،وتنفيــذ
خطــة طــوارئ ،والعمــل المتواصــل مــع مختلــف الجهــات ذات العالقــة.
أن قطــاع الميــاه هــو قطــاع إنســاني تنمــوي يعنــي البقــاء ،لذلــك كانــت رســالتنا دائم ـاً
وإننــا وإذ نؤكــد ّ
حيــد عــن الجوانــب السياســية كافــة ،ويجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يضــع حــداً
أن الميــاه يجــب أن تُ َّ
لالنتهــاكات اإلســرائيلية فــي ســرقة مواردنــا المائيــة ،ويجــب أن يحظــى قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي
بالدعــم مــن األطــراف كافــة .
ونحــن فــي الحكومــة حريصــون دائمــاً علــى تســهيل تنفيــذ المشــاريع والبرامــج االســتراتيجية المنبثقــة
عــن الخطــة المعــدة مــن قبــل ســلطة الميــاه ،ودعــم جهودهــم الكبيــرة للنهــوض بهــذا القطــاع الحيــوي،
باعتبــاره ركيــزة أساســية فــي دعــم صمــود أبنــاء شــعبنا ،والنهــوض بالزراعــة والمجتمعــات الريفيــة،
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وتحقيــق األمــن الغذائــي والصحــي ودعــم الصناعــة وضمــان االســتدامة البيئيــة .وإن تنفيــذ مــا يزيــد عــن
تســعين مشــروعا للميــاه والصــرف الصحــي ،باســتثمار فــاق الســتمئة ألــف دوالر ،نفذتهــا ســلطة الميــاه فــي
ظــل ظــروف أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا اســتثنائية فــي العاميــن المنصرميــن ألكبــر دليــل علــى ذلــك.
واليــوم أصبحنــا نقــف أمــام مرحلــة جديــدة فــي تطويــر قطاعــي الميــاه والصــرف الصحــي ،فقــد بلغــت نســبة
المخدوميــن بنظــام توزيــع الميــاه فــي المحافظــات الجنوبيــة(  ) 99.2%وفــي المحافظــات الشــمالية إلــى(
) 98%مــع نهايــة عــام (2020م) .حيــث يوجــد فقــط ســبع قــرى فــي محافظــة جنيــن غيــر مخدومــة بنظــام
توزيــع الميــاه ،والتــي أيضــا جــاري العمــل عليهــا.
إن هــذا التطــور الكبيــر فــي البنيــة التحتيــة للميــاه ،فتــح البــاب أمــام مضاعفــة االســتثمار بشــكل أكبــر فــي
مشــاريع الصــرف الصحــي ومحطــات المعالجــة ،والتــي أيضــا تُشـ ّ
ـكل قيمــة إضافيــة فــي ظــل األزمــة المائيــة
الخانقــة التــي يفرضهــا علينــا االحتــال ،بتوفيرهــا مصــدر مائــي غيــر تقليــدي للميــاه مــن خــال إعــادة
اســتخدام الميــاه المعالجــة فــي الزراعــة ،تُضــاف إلــى أهميــة هــذه المشــاريع الصحيــة والبيئيــة واالجتماعيــة،
وهــذا كان الســبب وراء مــا شــهد العاميــن المنصرميــن مــن تزايــد فــي مشــاريع وأنظمــة الصــرف الصحــي
والمعالجــة.
ووفقــا لخطــة ســلطة الميــاه فقــد اســتطاعت المشــاريع ال ُمنفــذة علــى األرض فــي قطــاع غــزة مــن تجــاوز
الكارثــة اإلنســانية التــي كانــت تحــدق بأكثــر مــن مليونــي مواطــن مــن أهلنــا هنــاك جــراء تدهــور الحــوض
الســاحلي المصــدر المائــي الوحيــد فــي القطــاع ،كل ذلــك إلــى جانــب تكثيــف العمــل نحــو إنجــاز المشــروع
األضخــم مائيــا وهــو محطــة التحليــة المركزيــة ليكــون حــا جذريــا نحــو تحســين الوضــع المائــي فــي قطــاع
غــزة .وفــي هــذا اإلطــار فإنــه ال يســعني ّإل أن أُعــرب عــن بالــغ تقديــري للجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا
ســلطة الميــاه لتالفــي هــذه الكارثــة ،كمــا وأقــدر لهــم عاليــا مســاعيهم الجــادة لســنوات فــي تجــاوز
العقبــات الصعبــة أمــام برنامــج المحطــة المركزيــة.
وتنفيــذا لخطــة تنميــة العناقيــد التــي تبنتهــا الحكومــة للنهــوض باالقتصــاد المحلــي ضمــن اســتراتيجية
االنفــكاك االقتصــادي والسياســي عــن الجانــب اإلســرائيلي ،كانــت ســلطة الميــاه س ـبّاقة فــي البــدء فــي
تخطيــط وتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع واألنشــطة لتحقيــق األمــن المائــي والــذي يعتبــر أساســا فــي تحقيــق
العناقيــد الثــاث الزراعيــة والصناعيــة والســياحية .كمــا كان لهــا دوراً فاعــ ًا ضمــن اللجنــة الوطنيــة
المشــكلة إلعــداد خطــة تنميــة وتطويــر األغــوار الفلســطينية ،وباشــرت فــي تصميــم وتنفيــذ العديــد مــن
مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي هنــاك ،لتكــون داعمـاً ومعــززاً حقيقيـاً لصمــود أبنــاء شــعبنا فــي مواجهــة
مخططــات الضــم والتوســع االســتطاني.
ونحــن اليــوم علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة تقودهــا ســلطة الميــاه فــي اصــاح القطــاع ،وذلــك بعــد اعتمــاد
مجلــس الــوزراء لخطــة إصــاح القطــاع بمــا تضمنتــه مــن إنشــاء (شــركة ميــاه فلســطين) ،ومرافــق الميــاه
اإلقليميــة ،والتــي تهــدف إلــى تعزيــز المــوارد المائيــة وتحقيــق االســتدامة المائيــة والماليــة والمؤسســاتية.
وبمناســبة إصــدار هــذا التقريــر عــن إنجــازات ســلطة الميــاه عــام ( 2019م – 2020م) ،فإننــي أهنــئ بدايــة
شــعبنا علــى هــذه اإلنجــازات اإلســتراتيجية التــي تصــب فــي تدعيــم المواطــن الفلســطيني وترســيخ وجــوده
علــى أرضــه ،وأثمــن عالي ـاً دور العامليــن فــي هــذا القطــاع كافــة وأتقــدم لهــم بجزيــل الشــكر لدورهــم
المميــز فــي إدارة األزمــة رغــم الظــروف الصعبــة ،واضعيــن نُصــب أعينهــم ومدركيــن ألهميــة الميــاه
باعتبارهــا إحــدى اللًبنــات األساســية فــي بنــاء دولتنــا ،فــكل التوفيــق والنجــاح وإلــى األمــام فــي مراكمــة
اإلنجــازات لخدمــة وطننــا الحبيــب.

سلطة المياه الفلسطينية

كلمة الوزير

فــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه العالــم اليــوم تحديــات كبيــرة
وخطيــرة بســبب مــا يفرضــه الواقــع السياســي اإلقليمــي والدولــي
مــن معطيــات جديــدة ،يأتــي تحــدي نــدرة الميــاه ليفــرض نفســه
بقــوة فــي األجنــدات الدوليــة ،مــع النمــو الســكاني العالمــي غيــر
ّ
والتحضــر الســريع ،وقضايــا الترابــط بيــن األمــن الغذائــي
المســبوق،
واألمــن المائــي ،وارتفــاع معــدالت الفقــر واإلجهــاد المائــي بســبب
ارتفــاع الطلــب علــى المــوارد المائيــة ،وتحديــات الميــاه المشــتركة
والنزاعــات المائيــة وخصوصــا فــي المنطقــة العربيــة ،إضافــة إلــى
تصعــد التهديــد المائــي وتغذيــه حاضــراً
التغيــر المناخــي ،وجميعهــا ّ
ومســتقبالً .كمــا بــات مــن المؤكــد أن جائحــة فيــروس كورونــا
المســتجد أضافــت المزيــد مــن التداعيــات متعــددة األبعــاد ،والتــي
ســيمتد تأثيرهــا علــى االســتراتيجيات المائيــة المســتقبلية.
وفــي فلســطين ،ومــع مــا يواجهــه شــعبنا مــن تحديــات دائمــة جــراء اســتمرار االحتــال وأطماعــه التوســعية،
والتــي كان ملــف الميــاه مــن أصعبهــا ،بســيطرته علــى المصــادر الجوفيــة والســطحية ،ومواصلــة مخططــات
النهــب والضــم لمزيــد مــن أراضينــا ومقدراتنــا بمنطــق القــوة المحتلــة وسياســات األمــر الواقــع ،األمــر الــذي
يضــع ضغوطــات كبيــرة علــى قطــاع الميــاه الفلســطيني ،باعتبــاره األســاس لصمــود أبنــاء شــعبنا والمحــرك
الرئيســي لكافــة القطاعــات التنمويــة ،واألســاس لتحقيــق خطــط التنميــة الوطنيــة واألمــن الغذائــي واألهــداف
اإلنمائيــة لأللفيــة ،التــي اعتمدتهــا األمــم المتحــدة.
ورغــم هــذه التحديــات الصعبــة ،واصــل قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي خــال العاميــن المنصرميــن مســيرته
التطويريــة ،محققــاً إنجــازات نوعيــة فــي إطــار تحقيــق أهــداف الخطــة اإلســتراتيجية التــي وضعتهــا ســلطة
الميــاه والهادفــة لتطويــر القطــاع بجميــع مكوناتــه ،والمتمثلــة فــي تطويــر وحمايــة مصــادر الميــاه وفــق
مبــادئ اإلدارة المتكاملــة ،وتحقيــق العدالــة فــي توزيــع خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي ،إضافــة إلــى االســتثمار
فــي البنــاء المؤسســي وتحقيــق التميــز التشــغيلي لمؤسســات القطــاع تنفيــذا لخطــة إصــاح القطــاع ،بالتــوازي
مــع تكثيــف العمــل علــى المطالبــة بحقوقنــا المائيــة التاريخيــة بكافــة المحافــل والمنصــات اإلقليميــة والدوليــة.
وخــال العــام االســتثنائي (2020م) ،وأمــام ارتفــاع الطلــب غيــر المســبوق علــى الميــاه جــراء الجائحــة ،إال أن
ســلطة الميــاه قامــت باتخــاذ عــدد مــن التدابيــر والخطــوات االســتباقية والتــي ضمنــت اســتمرارية خدمــات
الميــاه والصــرف الصحــي للمواطــن فــي هــذه المرحلــة الصعبــة ،مــن خــال رفــع الجاهزيــة فــي المتابعــة والعمــل
والتواصــل مــع الشــركاء ،واالســتجابة الســريعة لمعالجــة أي طــارئ ،ومتابعــة اســتمرارية تشــغيل كافــة المرافــق
المائيــة ،وتكثيــف عمليــات التعقيــم ومراقبــة جــودة ميــاه الشــرب ،وتنســيق ومتابعــة الجهــود والتدخــات
لمــزودي الخدمــات بالخصــوص ،وبمــا يشــمل متابعــة ووضــع اإلجــراءات االحترازيــة التــي تضمــن عــدم تفشــي
الوبــاء مــن خــال ميــاه الصــرف الصحــي.
ورغــم الظــروف الصعبــة التــي شــهدها العاميــن(2019م – 2020م ) ،إال أنــه تواصــل العمــل علــى (ثالثــة وتســعين)
مشــروعاً بيــن مكتمــل وجــاري التنفيــذ ،وبتكلفــة تجــاوزت (ســتمئة واثنين وســبعين) مليــون دوالر ،منها (تســعة
وأربعــون) مشــروعاً للميــاه بتكلفــة تقــارب (مئتيــن وثالثيــن) مليــون دوالر،و(وثالثــة وأربعيــن) مشــروعا للصــرف
الصحــي وبتكلفــة تقديريــة (أربعمئــة وواحــد وأربعيــن) مليــون دوالر ،إضافــة إلــى مشــروع واحــد يخــدم القطاعين.
ونحــن إذ نعتبــر مــا تــم إنجــازه فــي العاميــن الماضييــن إنجــازات نوعيــة ،ليــس بســبب حجــم تلــك المشــاريع أو
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تكلفتهــا الماليــة ،وإنمــا لدورهــا الكبيــر فــي تحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة ألبناء شــعبنا ،لدعــم صمودهم
فــي أرضهــم .وقــد توالــت هــذه اإلنجــازات خــال مســيرة عمــل ســلطة الميــاه علــى مــدار الســنوات الســابقة
وحتــى يومنــا هــذا ،حتــى أصبحنــا اليــوم نقــف أمــام مؤشــرات نوعيــة ،فقــد بلغــت نســبة المخدوميــن بنظــام
توزيــع الميــاه فــي المحافظــات الجنوبيــة والشــمالية مــا معدلــه  %98.6مــع نهايــة عــام (2020م) ،فيمــا تعمــل
ى غيــر مخدومــة فــي محافظــة جنيــن.
ســلطة الميــاه حاليــا لضمــان إيصــال الخدمــات آلخــر ســبع قــر ً
وقــد أفضــت جملــة المشــاريع والبرامــج عــن انخفــاض نســبة الفاقــد علــى مســتوى الجملــة مــن ثالثــة عشــر
بالمئــة فــي عــام (2016م) إلــى عشــرة بالمئــة فــي عــام (2019م)  ،كمــا شــهد العامــان الماضيــان تنفيــذ
عــدد مــن مشــاريع إعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة المســتعادة ألغــراض الــري فــي الزراعــة ،وذلــك وفقــاً
إلســتراتيجية ســلطة الميــاه الهادفــة إلــى إيجــاد مصــادر بديلــة وتقليــل كميــات الميــاه العابــرة للحــدود .كمــا
شــهد عــام (2020م) بــدء تنفيــذ مشــاريع محطــات الطاقــة الشمســية لتوفيــر الكهربــاء الالزمــة لتشــغيل مرافــق
الميــاه والصــرف الصحــي والــذي ســيؤدي إلــى خفــض كبيــر فــي المصاريــف التشــغيلية.
ورغــم الحصــار واألوضــاع والتحديــات القاســية فــي قطــاع غــزة ،إال أن الجهــود المكثفــة فــي الســنوات األخيــرة
ك الوضــع المائــي الكارثــي هنــاك بــدأت  -وبتوفيــق مــن اهلل ،وبدعــم مــن شــركائنا  -تأتــي ثمارهــا ،فقــد
لِ َتــدا ُر ِ
ارتفعــت نســبة الســكان الحاصليــن علــى ميــاه صالحــة للشــرب فــي المحافظــات الجنوبيــة ،والتــي نســعى أن
تصــل مــع نهايــة عــام (2021م) الــى ثالثيــن بالمئــة عنــد تشــغيل واســتكمال محطــات التحليــة صغيــرة الحجــم،
وهــي نســبة ليســت بالبســيطة نظـ ًرا لالرتفــاع الهائــل فــي حجــم التلــوث المائــي هنــاك وحجــم التحديــات أمــام
تنفيــذ المشــاريع ،إضافــة لعــدم توفــر المصــادر المائيــة.
ونحــن اليــوم نفخــر ورغــم هــذه التحديــات الجســيمة بإنشــاء وتأهيــل أربــع محطــات معالجــة تخــدم حوالــي
ثمانيــن بالمئــة مــن أهالــي القطــاع ،وبقــدرة انتاجيــة تصــل إلــى خمســة وخمســين مليــون متــر مكعــب ســنو ًيا،
إضافـ ًة إلــى إنتــاج مــا يزيــد عــن مليونيــن ونصــف المليــون متــر مكعــب ســنوياً مــن الميــاه المحالة مــن المحطات
صغيــرة الحجــم .كل ذلــك إلــى جانــب تكثيــف العمــل نحــو إنجــاز المشــروع األضخــم مائيـاً ،وهــو محطــة التحليــة
المركزيــة ليكــون نقلــة نوعيــة نحــو تحســين الوضــع المائــي واســتدامة الخدمــات.
وانطال ًقــا ممــا ُعــرف عــن إرادة الفلســطيني ورغــم الحصــار المالــي والسياســي ،ســنواصل فــي ســلطة الميــاه تنفيــذ
شــبكة متناميــة مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي ،لتطويــر الخدمــات المقدمــة
ألبنــاء شــعبنا ،وتوفيــر متطلبــات القطاعــات التنمويــة وضمــان االســتدامة البيئيــة ،من خــال إدارة المــوارد المائية
بصــورة متكاملــة ومســتدامة ذو كفــاءة عاليــة  .وســنواصل التركيــز علــى توفيــر الخدمات للتجمعات الفلســطينية
الصامــدة فــي وجــه مخططــات التوســع االســتيطاني ،والضــم ،والقيــود والتضييقــات اإلســرائيلية لتهجيرهــم مــن
أرضهــم ،ونأمــل مــن الــدول والمؤسســات الشــريكة تكثيــف دعمهــا لنــا فــي هــذه المســاعي إدراكاً بــأن قضيــة
الميــاه هــي مــن أكثــر القضايــا إلحاحـاً فــي وقتنــا الراهــن ،وعليهــا تُبنــى تطــورات حاضرنــا ومســتقبلنا.
وأخيـــرا ،وبمناســـبة إصـــدار هـــذا التقريـــر ،فالبــد أن نتقــدم بالشــكر لــكل الذيــن كان لهــم الــدور فــي تحقيــق
ألعبــ َر عـــن اعتـــزازي
ِّ
هــ ُز هـــذه المناســـبة
هــذه اإلنجــازات وعلــى رأســهم شـــركاؤنا الداعمون والمانحون ،وان َت ِ
وتقديـــري لجهـــود طواقـــم ســـلطة الميـــاه وحســهم الوطنــي العالــي وتحملهــم المخاطــر والذيــن كانــوا وراء
هذه الجهود العظيمة ،كما ونثمـــن عاليــاً جهـــود جميع العاملين فـــي مؤسســـات قطـــاع الميـــاه ،والذيـــن لم
يألــوا جهـ ًدا فــــي خدمــــة أبنــاء وطــــنهم .والشــكر موصــول للقائميــن علــى إعــداد وإصدار هــذا التقرير ،وفــــي
الختــــام أهنــــئ شــــعبنا الفلســــطيني الداعم األساسي لنــــا فــي كل مــــا حققنــاه بوعيــــه وحســِّه الوطنــي،
وندعو اهلل أن يوفقنــا جميعــاً فــي مواصلـة العمـل الهـادف إلرسـاء قواعـد وأُسـس بنـاء دولتنـا الفلسـطينية
وعاصمتهـــا القـــدس الشريف .
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برنامج اصالح قطاع المياه الفلسطيني
بهــدف إنشــاء مؤسســات قويــة قــادرة علــى اإلســتمرار فــي إطــار قانونــي ُيحـ ّدد بوضــوح أدوارهــا
ومســؤولياتها والعالقــة بينهــا ،و تحســين إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي باشــرت ســلطة الميــاه
بتنفيــذ برنامــج اصــاح قطــاع الميــاه والــذي يتركــز علــى المحــاور التاليــة:

الملخص التنفيذي

وتلخصت ابرز االنجازات الخاصة بهذا البرنامج خالل العامين  2019-2020بما يلي:
قرار مجلــــس الوزراء باعتماد خطة االصالح  2020انبثق عنها:
þ þالبدء بإنشاء شركة المياه الوطنية.
þ þالبــدء بانشــاء مرافــق الميــاه االقليميــة بهــدف تعزيــز االســتدامة
الماليــة لمؤسســات قطــاع الميــاه قامــت ( )20هيئــة محليــة ومــزود
خدمــة بتنفيــذ عــدد مــن مشــاريع الميــاه واســتبدال عــددات الميــاه
بتكلفــة ( 7,607,583دوالر).

7,607,583
دوالر

تنفيذ عدد من المخرجات الداعمة لقطاع المياه:
	þاعداد الخطة االستراتجية . 2022 - 2020
	þانجاز مجموعة من االنظمة والتعليمات المنبثقة عن القرار بقانون  14/2014بشأن المياه.
	þاعداد خطة مؤمونية المياه والعمل على تنفيدها في منطقة تجريبية.
	þاصدار المبادىء التوجيهية لمزودي خدمات المياه والصرف الصحي في الحاالت الطارئة .
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مشاريع البنى التحتية

وصــل عــدد التعديــات المخالفــة والتــي تــم رصدهــا ومتابعتهــا فــي مناطــق
مختلفــة الــى ( )72حالــة تعــدي ،منهــا ( )49حالــة تعــدي علــى مصــادر الميــاه

93

672

مشـروع

مليـــــــــــــون

الغاية الثانية  :تحقيق العدالة في توزيع خدمات المياه والصرف الصحي
þ þاعداد الخطة االستراتيجية لقطاع المياه .2021-2023
þ þتم انجاز  93مشروع في مجال المياه والصرف الصحي بتكلفة  672مليون دوالر.
الغاية الثالثة :تحقيق ادارة فاعلة وترسيخ مبادىء الحكم الرشيد في قطاع المياه

49

مشـروع

230

1

مشـروع

43

441

1

مليون دوالر

مشـروع

مليون دوالر

مليون دوالر

þ þاعــداد وتطويــر مجموعــة مــن االنظمــة والتعليمــات الهادفــة لتطويــر قطــاع الميــاه والمنبثقــة عــن
قانــون الميــاه:
 )7(1.1انظمة تمت المصادقة على واحد منها ونشرها بالجريدة الرسمية .
 )4(2.2تعليمات تمت المصادقة على واحد منها ونشرها بالجريدة الرسمية.
الغاية الرابعة :االستثمار في البناء المؤسسي وتحقيق التميز التشغيلي لسلطة المياه

االنجازات االدارية والفنية

þ

بنــا ًء علــى الخطــة االســتراتيجية لســلطة الميــاه  2022-2020واســتكما ًال للخطــة االســتراتيجية الســابقة
قامــت ســلطة الميــاه بتنفيــذ العديــد مــن البرامــج والتدخــات والتــي نلخصهــا بمــا يلــي موزعــة حســب
الغايــات:

þ

الغاية االولى :تطوير وحماية مصادر المياه وفق مبادىء االدارة المتكاملة:
þ
þ
þ
þ

þتأهيل وتجهيز آبار جوفية ( 4آبار) ،تأهيل نبعات ( 3نبعات) ،تصوير  8آبار جوفية .
þتــم تحديــد  37موقــع فــي جنــوب الضفــة للحصــاد المائــي ضمــن مشــروع اعــداد الخطــة الرئيســة
للحصــاد المائــي فــي الجنــوب.
þتــم مراقبــة  350بئــر و  130نبعــة بمعــدل  6زيــارات ســنوية لــكل بئــر او نبعــة ،اضافــة الــى قيــاس
التدفــق (الفيضانــات) لالوديــة الرئيســية خــال الموســم المطــري.
þتم متابعة العديد من المصادر المائية والزراعية وعمل الفحوصات التالية:
المصدر
مصادر مائية
مصادر زراعية
وصالت ميكروت

عدد المصادر
97
56
30

فحص كيميائي
2737
742
210

þ
þ
þ

þتشــجيع البحــث العلمــي المتخصــص فــي مجــال الميــاه والبيئــة؛ وتــم قبــول
 36طالــب ماجســتير وبتكلفــه اجماليــة  200ألــف دوالر.
þتمويــل ( )19مشــروعا مــن المشــاريع البحثيــة التطبيقيــة بقيمــة  100ألــف
دوالر،
þنشــر ( )7أوراق علميــة فــي مجــات علميــة محكمــة وفــي مؤتمــرات علميــة
اقليميــة.
þاعداد الخطة االستراتجية  2022-2020لسلطة المياه.
þالجودة الشاملة.
انجازات دائرة ضبط الجودة
39

17

فحص بيولوجي
1550
60
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36

استــالم
مشاريع
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19

مراجعــة
فنيــة

زيارات
ميدانية

ضبــط
الجــودة

طالب

 200ألف دوالر

3.3المحور الثالث :المتابعة الدورية مع مزودي الخدمات والصرف الصحي :
þ þتوفير جزء من التمويل الالزم لتغطية احتياجات مزودي خدمات المياه والصرف الصحي

50
مشــروع

حجم المشتريات
()232,764
دوالر

36

اتفـاقية

#
1

الجهة المانحة
وكالة التنمية اليابانية

طبيعة  /قيمة الدعم
 284الف دوالر

2

اليونيسيف

 278الف دوالر

3

وكالة التنمية النمساوية

 350الف يورو

4

الصليب االحمر

 140الف دوالر

انجازات فترة الطوارىء:

5

 OCHAاوتشا

 180الف دوالر

1.1المحور االول :مصادر المياه وتوزيع المياه على الهيئات المحلية

6

الهالل االحمر القطري

بتكلفة تقديرية

 40مليون دوالر

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

بتكلفة تقديرية

 195مليون دوالر

þتحديد  20مصدر بديل (نقاط تعبئة) الستخدامها في حاالت الطوارىء.
þتحديد بئرين كمصدر اضافي في الشمال.
þاعادة تشغيل اآلبار المتعطلة (بئر عرابة والعمل جاري على تأهيل بئر عيزرية .)2
þتم ضبط  29حالة تعدي خالل فترة الطوارىء.
þتنفيذ مشروع نقل وصلة ترقوميا الى جسر بيت كاحل للحد من الفاقد.
þفحص نسبة التعقيم في  30مصدر مياه.
þفحص  597صهريج مياه للتأكدة من مأمونيتها .
þفحــص  1921عينــة مــن نقــاط تعبئــة الميــاه بالصهاريــج حيــث كانــت نســبة مطابقتهــا لشــروط
الصحــة العامــة .96%

2.2المحور الثاني :الصرف الصحي
þ
þ
þ
þ

þ þزيــادة نســبة تركيــز الكلــور مــن 0.4ملغم/لتــر الــى  0.6ملغم/لتــر فــي الميــاه المــزودة علــى مســتوى
الجملة.
þ þتركيب  4مضخات كلور لبعض االبار التي تزود المواطنين بالمياه من خالل الصهاريج.
þ þتوريج  6مضخات كلور لبلدية جنين.
4.4المحور الثالث  :محور االعالم والتوعية .
þ þعمل العديد من حمالت التوعية عبر وسائل التواصل االجتماعي واالعالم.
þ þعمــل دليــل توعــوي حــول اجــراءات الوقايــة مــن فيــروس كورونــا وآليــات التعامــل مــع الميــاه
ومصادرهــا والصــرف الصحــي خــال الجائحــة.

þحصــر ( )11محطــة معالجــة لمتابعــة ســامة االجــراءات المتبعــة فــي اســتخدام الميــاه المعالجــة فــي
الــري.
þتحديد ( )28نقطة تفريغ صهاريج النضح وتعميمها على المحافظات.
þقامت ( )17هيئة محلية بتحديد نقاط التفريغ الخاصة بها لصهاريج النضح.
þتحديد اسعار استرشادية لنقل المياه العادمة من خالل الصهاريج تراوحت بين  80-150شيكل.
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النشأة والمهام :
تتمتــع
ســلط ُة الميــا ِه هــي مؤسســ ٌة عامــ ٌة،
ُ
بالشــخصي ِة االعتباريـ ِة ،وتدخـ ُ
ـن
ـل موازن ُتهــا ضمـ َ
ـس الــوزراءِ،
ـع مجلـ َ
الموازنـ ِة العامـ ِة للدولـ ِة وتتبـ ُ
القانــون
مــن
ألحــكام المــاد ِة ()69
اســتنا ًدا
َ
ِ
ِ
قــرار
األساســي
المعــدل .وقــ ْد أُنشــئَ ْ
ت بموجــبِ
ٍ
ِّ
ِ
ــت
رقــم ( )90لســنة (ِ1995م)،
رئاســي
وخضع ْ
َ
ِ
ٍّ
ـون
ـد مـ َ
للعديـ ِ
ـن القوانيـ ِ
كان آخ ُرهــا قــرا َر قانـ ِ
ـنِ ،
بشــأن الميــا ِه،
رقــم ( )14لســن ِة ( 2014م) ،
ِ
ِ
ـع
ـ
لجمي
ـؤوليات
ـ
ومس
ـات
ـ
أولوي
ـد
ـ
لتحدي
ء
ـا
ـ
ج
ـذي
الـ
ِ
َ
ِ
ِ
الجهــات العاملــ ِة فــي قطــاعِ الميــا ِه ،لتطبيــقِ
اإلدار ِة المتكاملــ ِة والمســتدام ِة ،وتحقيــقِ
الرشــيد فــي هــذا القطــاعِ،
الحكــم
مفهــوم
ِ
ِ
ِ
إضافــ ًة إلــى تحقيــقِ المشــارك ِة المجتمعيــ ِة
المدنــي
دور
واعطــا ِء
ِ
ِّ
ٍ
لمؤسســات المجتمــعِ
الخــاص.
ِ
والقطــاعِ
بقانــون المســؤولي ِة كاملــ ًة علــى
ألقــى القــرا ُر
ِ
فلســطين ،وحمايتهــا بطريقــ ٍة متكاملــ ٍة ومســتدامةٍ،
عاتــقِ ســلط ِة الميــا ِه إلدارة مصــادر الميــاه فــي
َ
ـط المائيـ ِة العامــة،
ـات واالسـ
ِ
ـر اســتغاللها ،واعــدا ِد السياسـ ِ
ـتراتيجيات والخطـ ِ
باإلضافــة لترخيصهــا وتطويـ ِ
ـل
واألنظمـ ِة الالزمـ ِة لتطويـ ِ
ـل علــى تحقيــق التوزيــع العــادل واالســتخدام األمثـ ِ
ـر واســتدام ِة القطــاع ،والعمـ ِ
ذات العالقــة علــى خلــق بيئــ ٍة اســتثماري ٍة مســتقر ٍة ومناســب ٍة لتحفيــز
للميــاه ،والعمــل مــع الجهــات ِ
القطــاع الخــاص علــى اإلســتثمار فــي قطــاع الميــاه ،ووضــع اإلجــراءات والخطــط الكفيلــة بإنشــاء وتطويــر
شــركة الميــاه الوطنيــة ومرافــق الميــاه اإلقليميــة وجمعيــات مســتخدمي الميــاه.
اإلطار االستراتيجي :
تســعى ســلطة الميــاه لتحقيــق رؤيتهــا المبنيــة علــى مبــدأ اإلدارة المتكاملــة والتطويــر المســتدام
للمصــادر المائيــة كافـ ًة وذلــك مــن خــال تحقيــق غاياتهــا ،واهدافهــا اإلســتراتيجية المبنيــة علــى بنــاءِ،
ـات قطــاعِ الميــا ِه ،وبنــاء وتأهيــل بنيـ ٍة تحتيـ ٍة ســليمةٍ ،وتوفيــر خدمــات الميــاه والصــرف
ـر مؤسسـ ِ
وتطويـ ِ
الصحــي للمواطــن الفلســطيني  -الــذي ح َر َم ـ ُه منهــا االحتـ ُ
ـرائيلي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
ـال اإلسـ
ُّ
الزمــن -وصــو ًال إلــى دولــ ٍة فلســطيني ٍة قــادر ٍة علــى مواجهــة التحديــات المائيــة
مــر عقــو ٍد مــن
علــى ِّ
ِ
ـي بمكونات ـ ِه الكليــة .
وتحقيــق مفهــوم االمــن المائـ ِّ
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الرؤيــــــة
مصاد ُر مائي ٍة
مستدام ٍة ومتكامل ٍة
قادر ٌة على تحقيق
االحتياجات األساسي ِة
ِ
والتنموي ِة لدول ِة
فلسطين
َ

الغـــــايات
الغاية األولى:
مصادر المياه
تطوي ُر وحماي ُة
ِ
وْ
َف ُق مبادئِ اإلدارة المتكاملة.

ُ
تعمل
مؤسس ٌة عام ٌة
مصادر
وتطوير
على إدار ِة
ِ
ِ
عادل
بشكل
المياه وبنيتها التحتي ِة
ٍ
ٍ

ومستدام لتوفير المياه
ومتكامل
ٍ
ٍ
الصالحة لالستخدامات المختلفة بما
أهداف
ُ
ِ
يضمن حماي َة البيئ ِة وتحقيقِ
التنمي ِة للمجتمع الفلسطيني.

الغاية الثانية:
ُ
تحقيق العدالة في توزيع خدمات المياه
والصرف الصحي.
الغاية الثالثة:
ُ
تحقيق إدار ٍة فاعل ٍة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد في قطاع المياه.

الغاية الرابعة:
التمي ِز التشغيلي لسلطة المياه.
سي وتحقيق
االستثمار في البناء
َّ
ُّ
المؤس ِ
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الفصل الثاني
 .......برنامج إصالح قطاع المياه الفلسطيني

..........................

تُعتب ـ ُر التحديــات السياســية ،واإلقتصاديــة واالجتماعيــة التــي
يعانــي منهــا قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي عقبــة أمــام
تطويــر قطــاع الميــاه وتحقيــق األهــداف وَفــق رؤيـ ِة الحكومة
الفلســطينية .فالشــعب الفلســطيني اليــزال يعانــي مــن عــدم
حصولــه علــى حقــه المشــروع .ويظهــر هــذا بشــكل جلــي فــي
انخفــاض نصيــب الفــرد مــن الميــاه .ووضــع قطــاع الصــرف
الصحــي ليــس بأفضــل حــال بســبب نقــص اإلســتثمارات فيــه،
ـض لمعالجــة
ى منخفـ ٍ
ممــا يــؤدي الــى تغطيـ ٍة جزئيـ ٍة  ،ومســتو ً
المؤسســات
وضــرر بيئــي واســع .كمــا أن
الميــاه العادمــة
ِ
ٍ
ت منــذ عــام (1995م) إلدار ِة مصــادر الميــاه بمــا
التــي أُنشــئَ ْ
فــي ذلــك توفيــر خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي لــم تحقـ ْ
ـق
أهدافهــا فــي تلبيــة احتياجــات الشــعب الفلســطيني .وقــد
ســاهم عــدم وضــوح صالحيــات ومســؤوليات مؤسســات
القطــاع إلــى إضعــاف قدرتهــا وإدارتهــا وزاد االحتـ ُ
ـال إعاقـ َة
السياســات واالســتراتيجيات الالزمــة إلدارة مصــادر
تطــو ِر
ِ
ُّ
الميــاه وتنميــة البنيــة التحتيــة وتقديــم الخدمــات.
أمــام كل التحديــات الصعبــة لقطــاع الميــاه  ،وخصوصــاً التحديــات المؤسســاتية كان البــد مــن وضــع
منهجيــة للتغلــب علــى هــذه التحديــات بأكبــر قــدر ممكــن ،وَفــق عمليــة تدريجيــة بهــدف إنشــاء
حــد ُد بوضــوحٍ أدوا َرهــا ومســؤولياتِها
إطــار قانونــي ُي ِّ
مؤسســات قويــة قــادرة علــى اإلســتمرار فــي
ٍ
إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي ،وتطويــر االســتراتيجيات والسياســات
والعالقــ َة بينهــا ،و تحســين
ِ
والبرامــج االســتثمارية وتصاميــم المشــاريع وتنفيذهــا ،إضافــة الــى تنظيــم خدمــات الميــاه وتوفيرهــا
بكفــاء ٍة و جــود ٍة عاليـ ٍة واســتردا ِد التكاليــف ،وصــو ًال إلــى تحقيــق إدارة مســتدامة لمــوارد الميــاه ،و رفــع
الوعــي بمــا يتعلــق بــإدارة الطلــب علــى الميــاه إلــى جانــب تطويــر سياســات لترشــيد اســتهالك الميــاه.
و عليــه ،فقــد اتخــذت ســلطة الميــاه خطــوات هامــه نحــو اصــاح قطــاع الميــاه و العمــل علــى اتخــاذ
االجــراءات الكفيلــة بتطبيــق القــرار بقانــون رقــم ( )14لســنة (2014م) بشــأن الميــاه ،ولتحقيــق هــذه
الغايــة عملــت ســلطة الميــاه علــى ثــاث محــاور رئيســية:
المحور األول :تعزيز االستدامة المالية لقطاع المياه
تعتبــر قضيــة تعزيــز االســتدامة الماليــة مــن المحــاور الرئيســية فــي عمليــة اصــاح مؤسســات القطــاع
بشــكل فاعــل ،فــا يمكــن بنــاء مؤسســات قــادرة علــى القيــام بمهامهــا دون اســتدامة ماليــة لهــذه
المؤسســات وتحقيــق جــدوى ماليــة مســتقبال ،األمــر الــذي يتطلــب حلــول جذريــة لقضايــا التحصيــل وتراكم
الديــون ،وغيرهــا .لــذا أولــت ســلطة الميــاه هــذا الموضــوع أولويــة قصــوى ،وســعت إلــى وضــع العديــد
مــن االســتراتيجيات ،منهــا اصــدار عــدد مــن القــرارات الحكوميــة لخدمــة هــذا الهــدف ،التــي بدورهــا
تعالــج عــدة قضايــا مــن شــأنها المســاهمة فــي توفيــر عناصــر اإلســتدامة الماليــة لقطــاع الميــاه ورفــع
مســتوى خدمــة الميــاه.

سلطة المياه الفلسطينية

المحور الثاني  :إنشاء شركة المياه الوطنية
تنفيــذاً لقــرار بقانــون رقــم ( )14لســنة (2014م) ،بشــأن الميــاه وتعديالتــه ،الســيما أحــكام المــادة
( )37والتــي نصــت علــى إنشــاء شــركة الميــاه الوطنيــة تكــون مملوكــة بشــكل كامــل لدولــة
فلســطين ،وكذلــك المــادة ( )64والتــي منحــت ســلطة الميــاه صالحيــة تأهيــل وتطويــر دائــرة ميــاه
الضفــة الغربيــة لتوفيــر وتزويــد الميــاه بالجملــة علــى مســتوى محافظــات الوطــن خــال فتــرة
ـد ُد فيــه مهــام
ـت يصــدر لهــذه الغايــة ُيحـ َّ
ـام مؤقـ ٍ
انتقاليــة  ،بنــا ًءا علــى أســس مســتدامة َوفق ـاً لنظـ ٍ
ومســؤوليات دائــرة الميــاه ،والفتــرة االنتقاليــة الالزمــة واآلليــة التــي ســيتم اتباعهــا لتســليم كافــة
األصــول الثابتــة وغيــر الثابتــة ونقــل هــذه المهــام والمســؤوليات لشــركة الميــاه الوطنيــة ،وعليــه
قامــت ســلطة الميــاه بإعــداد دراســ ٍة إليجــاد الحلــول الالزمــة لتطويــر أداء الدائــرة وتحويلهــا إلــى
شــركة ميــاه وطنيــة ذات اســتقاللية ،وعملــت ســلطة الميــاه علــى وضــع الخطــط واآلليــات الكفيلــة
بذلــك ،كمــا اتخــذت خطــوات هامــة لمعالجــة القضايــا التــي تؤثــر علــى كفــاءة الدائــرة حاليــا بهــدف
رفــع مســتوى خدمــة الميــاه بالجملــة وتوفيــر عناصــر اإلســتدامة الالزمــة لهــذه المؤسســة ،لتصبــح
أكثــر قــدرة وبدرجــة أعلــى مــن الفاعليــة والجــودة مــع تغطيــة جغرافيــة شــاملة لــكل فئــات المجتمــع
بطريقــة عادلــة ،تحقيقــا لألهــداف الوطنيــة المرجــوة منهــا ،كمــا هــو مذكــور الحق ـاً.
المحور الثالث  :إنشــاء مرافــق المياه االقليمية
تعتبــر قضيــة إنشــاء مرافــق ميــاه إقليميــة تتمتــع بالكفــاءة الماليــة واإلداريــة والتشــغيلية ،أولويــة
قصــوى لــدى ســلطة الميــاه ،فــي ظــل وجــود أكثــر مــن ( )300مؤسســة تعمــل علــى تزويــد خدمــات
الميــاه للمواطنيــن ،تواجــه الغالبيــة العظمــى منهــا اشــكاليات كبيــرة تتعلــق بكميــات الميــاه
ونســبة الفاقــد العالــي والجبايــة المتدنيــة وغيرهــا مــن العقبــات التــي تنعكــس ســلبا علــى جــودة
الخدمــة المقدمــة للمواطــن .وتســعى ســلطة الميــاه إلنشــاء مرافــق ميــاه اقليميــة ،ضمــن رؤيــة
واقعيــة تدريجيــة لإلنتقــال إلــى مرافــق ميــاه إقليميــة واالســتفادة مــن مبــدأ اقتصاديــات الجملــة
ممــا ينعكــس إيجابــا علــى تكلفــة المتــر المكعــب للميــاه والخدمــة المقدمــة للمواطــن .وقــد أعطــى
قانــون الميــاه صالحيــة إنشــاء هــذه المرافــق لســلطة الميــاه ،والتــي بذلــت جهــوداً كبيــر ًة علــى
مســتوى التخطيــط والتحضيــر إلنشــاء هــذه المرافــق ،ضمــن رؤيــ ٍة واقعيــ ٍة إلــى تقليــص العــدد
الكبيــر لمــزودي الخدمــات ،مــن خــال إعــداد خارطــة طريــق شــاملة ،وإعــداد اإلطــار العــام إلنشــائها
مــن الناحيــة القانونيــة (إعــداد نظــام إنشــاء مرافــق الميــاه وترخيصهــا ونمــوذج النظــام الداخلــي
لمرافــق الميــاه).
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 .......انجازات2019( :م – 2020م ) :

 .......نحو تأهيل دائرة مياه الضفة الغربية وإنشاء شركة المياه الوطنية :

ولتنفيــذ هــذه المحــاور دأبــت ســلطة الميــاه الــى المضــي قدمــا واتخــاذ خطــوات هامـ ٍة وعمليـ ٍة لتطبيــق
قانــون الميــاه والشــروع بعمليــة اصــاح هــذا القطــاع الحيــوي ،ومــن أبــرز ال ُمخرجــات فيمــا يخــص عمليــة
االصالح:

صــدرت فــي نهايــة عــام (2020م) مجموعــة مــن القــرارات التــي تدعــم إنشــاء شــركة الميــاه الوطنــي،
والتــي تتمثــل بقــرار إنشــاء الشــركة وتشــكيل مجلــس إدارتهــا وتكليــف ســلطة الميــاه باتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة لتأهيــل الدائــرة وَفــق القــرار بقانــون بشــأن الميــاه لعــام (2014م).
وإدراكا لحجــم التحديــات التــي تعانــي منهــا دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة ،والتــي قــد تقــف عائق ـاً أمــام
اســتدامتها مســتقبال ،ومــن أبرزهــا التحــدي المالــي الناجــم عــن تراكــم الديــون علــى البلديــات والهيئــات
المحليــة لصالــح دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة ،والتــي تهــدد مســتوى الخدمــة واســتمرارها ،وتثقــل كاهــل
الحكومــة .إضافـ ًة إلــى التحديــات الفنيــة المتعلقــة بمحدوديــة كميــات الميــاه ،وارتفاع نســبة الميــاه غير
ال ُمحاســب عليهــا ،كل ذلــك إلــى جانــب التحديــات السياســية التــي تعيــق امكانيــة تطويــر البنيــة التحتيــة
والســيما فــي المناطــق المصنفــة (ج) ،لــذا كان البــد لســلطة الميــاه بالعمــل أو ًال علــى إيجــاد الحلــول
لهــذه التحديــات وتطويــر أداء الدائــرة ،تمهيــدا لتحويلهــا إلــى شــركة ميــاه وطنيــة ذات اســتقاللية،
وفــي هــذه اإلطــار تــم اتخــاذ خطــوات هامــة لمعالجــة القضايــا التــي تؤثــر علــى كفــاءة الدائــرة بهــدف
رفــع مســتوى خدمــة الميــاه بالجملــة وتوفيــر عناصــر االســتدامة الالزمــة لهــذه المؤسســة .منهــا علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر:

ـرارات
1.1قــرار مجلــس الــوزراء باعتمــاد خطــة االصــاح فــي نهايــة عــام (2020م) ،ومــا انبثــق عنــه مــن قـ ٍ
للبــدء بإنشــاء شــركة الميــاه الوطنيــة ومرافــق الميــاه اإلقليميــة.
2.2تنفيذ عدد من النشاطات وال ُمخرجات الداعمة لقطاع المياه بما يشمل:
üإعداد الخطة االستراتيجية لسلطة المياه عام (2020م -2021م ).
üإعداد خطة مأمونة للمياه والعمل على تنفيذ الخطة في منطقة تجريبية .
üاصــدار المبــادئ التوجيهيــة لمــزودي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي الحــاالت الطارئــة
االســتجابة لجائحــة (.)COVID -19üإنجاز مشاريع األنظمة التالية المنبثقة عن قرار بقانون رقم ( )14لسنة (2014م)
بشأن المياه:
þ þنظ ــام ترخي ــص حف ــر وتأهي ــل اآلب ــار واس ــتخراج المي ــاه الجوفي ــة ومقاول ــة حف ــر
اآلب ــار ،حي ــث ت ــم المصادق ــة علي ــه م ــن مجل ــس ال ــوزراء.
þ þنظــام التعرفــة المائيــة والصــرف الصحــي ورســوم الربــط حيــث تــم رفعــه
لمجلــس الــوزراء للمصادقــة عليــه وإصــداره حســب األصــول.
þ þنظ ــام إنش ــاء مراف ــق المي ــاه االقليمي ــة و ترخيصه ــا حي ــث ت ــم صياغ ــة النظ ــام
و رفع ــه إل ــى مجل ــس ال ــوزراء للمصادق ــة علي ــه وإص ــداره حس ــب األص ــول.
üتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ،بهــدف تكامليــة العمــل لرفــع كفــاءة
وجــودة الخدمــات المقدمــة.
üتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع وزارة الحكــم المحلــي تهــدف إلــى رفــع كفــاءة الهيئــات المحليــة فــي
إدارة الجائحــة وفقــا لدليــل استرشــادي أعدتــه ســلطة الميــاه بالتعــاون مــع البنــك الدولــي.
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þ þمتابعــة التعديــات علــى خطــوط ميــاه دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة بهــدف تقليــل الفاقــد وتوفيــر
ميــاه للتجمعــات األخــرى
þ þصيانــة العــدادات اإللكترونيــة لصالــح ســلطة الميــاه وبتمويــل مــن موازنتهــا التطويريــة ،بهــدف
تحســين عمليــة الفوتــرة والجبايــة وتقليــل الفاقــد والمديونيــة.
þ þتطويــر خطــة توزيــع الميــاه ومراقبــة تنفيذهــا خــال فتــرة التوزيــع -و ال ســيما خــال فتــرة الصيــف -
إضافــة إلــى حســاب الفاقــد علــى مســتوى الخطــوط الرئيســية والعمــل علــى الحــد مــن الفاقــد عليهــا،
بنــا ًء علــى البرنامــج المحوســب إلدارة توزيــع الميــاه علــى مســتوى الجملــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة.
þ þالبــدء بإنشــاء وحــدة تزويــد الميــاه علــى مســتوى الجملــة ( نــواة شــركة الميــاه الوطنيــة ) فــي غــزة
إلدارة وتشــغيل وصيانــة جميــع أصــول امــدادات الميــاه علــى مســتوى الجملــة.
þ þبــدء العمــل إلعــداد الخطــة الرياديــة لتطويــر نظــام توزيــع الميــاه على مســتوى الجملــة وإنشــاء خزانات
ميــاه إقليميــة فــي الضفــة الغربيــة ،بهــدف تحســين إدارة الميــاه والعدالــة فــي التوزيــع واســتيعاب
كميــات ميــاه إضافيــة.
þ þبــدء العمــل إلعــداد خطــة رياديــة لتطويــر الحصــاد المائــي علــى طــول المــدن الرئيســية ،بهــدف وضــع
خطــة وطنيــة شــاملة لعمليــة الحصــاد المائــي فــي الضفــة الغربيــة وتحديــد أولويــات المشــاريع مــن
ســدود وبــرك تجميــع  ،التــي يجــب تنفيذهــا بهــدف االســتفادة مــن ميــاه األمطــار وميــاه الصــرف
الصحــي المعالجــة.
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 .......خطوات نحو إنشاء مرافق المياه االقليمية:
أعطــى قانــون الميــاه صالحيــة إنشــاء هــذه المرافــق لســلطة الميــاه ،والتــي بذلــت جهــود كبيــرة علــى
مســتوى التحضيــر إلنشــاء هــذه المرافــق .حيــث صــدرت عــن مجلــس الــوزراء فــي نهايــة عــام (2020م)
مجموعــة مــن القــرارات التــي تدعــم عمليــة إنشــاء مرافــق الميــاه وتســهم فــي اســراع عمليــات انشــائها.
وتــم خــال العاميــن ( 2019م – 2020م) بــدء العمــل علــى تصميــم وتنفيــذ عــدد مــن البرامــج الداعمــة
إلنشــاء مرافــق الميــاه ،ومــن أهمهــا:
 þ þتطويــر القــدرات المؤسســية والماليــة والتقنيــة لقســم الميــاه فــي بلديــة جنيــن ،ضمــن برنامــج
تقويــة كفــاءة إدارة خدمــات الميــاه فــي البلديــة بتمويــل مــن الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي،
وقــد بلغــت نســبة االنجــاز فــي تنفيــذ البرنامــج (. )80%
þ þإنشــاء مرفــق ميــاه بلديــة الخليــل ،ويجــري العمــل حاليــا علــى البنــاء المؤسســي لدائــرة ميــاه بلديــة
الخليــل ،وتعزيــز قــدرة الدائــرة وتمكينهــا مــن إدارة البنيــة التحتيــة الخاصــة بالميــاه والصــرف الصحــي
بكفــاءة ،وذلــك لتحقيــق االســتقرار المالــي واإلداري الــازم ،وتحســين مســتوى تقديــم الخدمــات
واســتدامتها ،وقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز فــي تنفيــذ البرنامــج (. )70%
þ þالتطويــر المؤسســاتي فــي منطقــة طوبــاس وميثلــون وفــق خارطــة الطريــق ،وضمــن برنامــج الترابــط
بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء الممــول مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة واالتحــاد األوروبــي بالتعــاون
مــع جهــات االختصــاص.
þ þتعزيــز البنــاء المؤسســي فــي إطــار إدارة المرافــق وتعزيــز تقديــم الخدمــة ضمــن مجلــس خدمــات
الميــاه والصــرف الصحــي شــمال الخليــل ودائــرة ميــاه بلديــة ســلفيت ،بالشــراكة مــع ســلطة الميــاه
الهولنديــة فــي برنامــج (  Blue Dealو . )Water Worx
بــدء العمــل علــى مأسســة مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل فــي إطــار عمليــة إصــاح المصلحــة ،لتحويلهــا
إلــى مــزود خدمــة بمــا فــي ذلــك عمليــة نقــل خدمــة الميــاه مــن البلديــات إلــى مصلحــة بلديــات الســاحل،
وبمــا يشــمل اإلصــاح اإلداري والمالــي والفنــي ،وفــي هــذا اإلطــار تــم إعــداد خطــة عمــل أوليــة لنقــل
خدمــات الميــاه مــن البلديــات .وحاليــا تقــوم ســلطة الميــاه بالعمــل علــى إعــداد خطــة تفصيليــة لنقــل
خدمــة الميــاه إلــى المصلحــة ،ووضــع آليــات واضحــة لمعالجــة عــدد مــن القضايــا المحوريــة ال ســيما
عمليــات ومتطلبــات نقــل األصــول والموظفيــن والمــوارد الماليــة لمصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل.
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الفصل الثالث
 .......الوضع المالي

.................................................................

مقدمة :
ـل
تعمــل ســلطة الميــاه ومــن خــال اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة والماليــة فيهــا لتوفيــر بيئ ـ ِة عمـ ٍ
مالئمـ ٍة وفاعلـ ٍة مــن خــال تقديــم خدمــات ماليــة وإداريــة تلبــي احتياجــات األطــراف الداخليــة والخارجيــة،
حيــث توفــر الدعــم اللوجســتي المطلــوب لكافــة األطــراف وبســرعة اســتجابة عاليــة ،إضافــة إلــى توظيــف
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي كافــة أعمالهــا ،وتبســيط االجــراءات وتصميــم نمــاذج وتقاريــر
العمــل الالزمــة ،كمــا يدخــل ضمــن مهامهــا تنميــة القــدرات البشــرية بأفضــل األســاليب اإلداريــة المتبعــة
بمعاييــر الجــودة الشــاملة لرفــع إنتاجيــة الكــوادر وتحفيزهــا ،كمــا تضــع اإلدارة الســامة أوالً ،مــن خــال
توفيــر بيئــة عمــل آمنــة وخصوصــا خــال فتــرة الجائحــة.

واســتحوذ مخصــص المشــاريع التطويريــة علــى الجــزء األكبــر مــن الموازنــة بمــا نســبته ( )56%مــن اجمالــي
الموازنــة ،بالرغــم مــن عــدم طــرح أي مشــروع جديــد خــال عــام (2019م)  .وبلغــت موازنــة عــام (2020م)
مــا قيمتــه ( ) 3101713شــيكل.
	þايرادات سلطة المياه :

2019

2020

 174,564,441شيكل

 76,500,000شيكل

اإليرادات

اإليرادات

إنجازات الدائرة المالية :

تم إيداعها في حسابات االيرادات التابعة لوزارة المالية

تم إيداعها في حسابات االيرادات التابعة لوزارة المالية

تنحصر إيرادات سلطة المياه في ثالث بنود أساسية على النحو التالي:

	þإعداد الموازنة:
تعــد الموازنــة فــي ضــوء الرؤيــة والرســالة العامــة لســلطة الميــاه ،ولتخــدم تحقيــق خطتهــا وأهدافهــا
االســتراتيجية الرئيســية والفرعيــة ،ويتــم إعدادهــا بتبنــي نهــج (موازنــة البرامــج)  ،والتــي تعكــس
بالمحصلــة المهــام الرئيســية للمؤسســة ،ويســاعد هــذا النهــج فــي توزيــع المــوارد الماليــة والبشــرية
المتاحــة علــى البرامــج وَفقـاً لالحتياجــات واألولويــات ،وحجــم العمــل المرتبــط بــكل برنامــج ،واإلمكانيــات
ـع برامــجٍ رئيســيةٍ:
المتاحــة .وتتضمــن أربـ َ
1.1تطوير مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية،
2.2إدارة توزيع المياه،
3.3التخطيط واإلعداد لالستراتيجيات العامة لقطاع المياه والصرف الصحي،
4.4البرنامج اإلداري.

إيرادات أثمان
المياه

يتــم توزيــع المــوارد الماليــة و البشــرية المتاحــة للبرامــج بحســب االحتيــاج و حجــم العمــل المرتبــط بــكل
برنامــج .إال أن (المعيقــات) وفــي ظــل األوضــاع السياســية والصحيــة الراهنــة ،ورفــض الســلطة الوطنيــة
اســتالم أمــوال المقاصــة منقوصــة مــن الجانــب اإلســرائيلي ،بالتــوازي مــع تداعيــات جائحــة كورونــا
التــي عانــى منهــا العالــم بأســره ،ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن أزمــة ماليــة خانقــة حالــت دون اعتمــاد
موازنــة العاميــن (2019م م 2020 -م) وإعالنهــا موازنــة طــوارئ بمخصصــات ماليــة ال تتعــدى () 80%
مــن موازنــة العــام (2018م ) التطويريــة والتشــغيلية ،مــع طــرح متواضــع لبعــض المشــاريع التطويريــة
الطارئــة خــال عــام (2020م) ،وبالتالــي اقتصــر معظــم اإلنجــاز علــى اســتكمال المشــاريع التطويريــة
المســتمرة والمطروحــة مســبقا .وفــي ضــوء هــذا الوضــع االســتثنائي بلــغ اجمالــي موازنــة ســلطة الميــاه
الممولــة مــن الحكومــة لعــام (2019م) مــا قيمتــه (  )691,902,40شــيكل و ال يشــمل رواتــب ومخصصــات
الموظفيــن.
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إيرادات رسوم
رخص اآلبار

إيرادات رسوم بيع
العطاءات

ويعود االنخفاض الحاد في حجم إيرادات السلطة خالل عام (2020م) لعدة أسباب جوهرية أهمها:
þ
þ
þ
þ

þاألزمــة االقتصاديــة الناتجــة عــن عــدم اســتالم المقاصــة مــن الجانــب اإلســرائيلي ومــا ترتــب عليهــا مــن
انقطــاع الرواتــب ومشــاكل اقتصادية.
þاألزمــة الصحيــة الناتجــة عــن جائحــة كورونــا ،ومــا ترتــب عليهــا مــن مشــاكل صحيــة واقتصاديــة
أدت إلــى عــدم التــزام المواطنيــن بســداد فواتيــر الميــاه المســتحقة عليهــم ،وبالتالــي تراكــم ديــون
مــزودي الخدمــات لصالــح دائــرة الميــاه.
þعــدم تحويــل رســوم النقــل المســتحقة للهيئــات المحليــة لصالــح دائــرة الميــاه والتــي تقــدر ســنويا بـــ
( 20مليــون ) شــيكل.
þرجوع شيكات لبعض الهيئات المحلية نتيجة البندين األول والثاني.
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	þإدارة النفقات :
تعمــل اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة والماليــة علــى إدارة النفقــات بشــكل يضمــن تلبيــة المتطلبــات
الرئيســية واإلدارة الفاعلــة للمــوارد الماليــة ،وتقــوم الدائــرة الماليــة بــإدارة المصاريــف التشــغيلية
والرأســمالية لجميــع مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة ،ســواء الممولــة مــن
موازنــة الحكومــة أو مــن الــدول المانحــة ،ويشــمل متابعــة كافــة المعامــات والدفعــات الماليــة واصــدار
التقاريــر الماليــة الالزمــة.
وتتوزع نفقات سلطة المياه على أربع بنود رئيسية على النحو التالي:
1.1مشاريع البنية التحتية (المشاريع التطويرية).
 2.2النفقات التشغيلية .
3.3النفقات الرأسمالية .
4.4الرواتب والعقود.

ويظهــر الجــدول التبايــن بيــن إجمالــي الصــرف الفعلــي وإجمالــي الموازنــة المعتمــدة ،ويعــود ذلــك لألزمــة
االقتصاديــة التــي عانــت منهــا الحكومــة خــال العاميــن الســابقين ،وبالتالــي أدت إلــى عــدم توفــر ســيولة
ماليــة لصــرف كامــل مســتحقات المقاوليــن والمورديــن ،وانعكســت فــي انخفــاض نســبة الصــرف وخاصــة
فــي عــام (2020م) ،حيــث تــم صــرف مــا نســبته ( )40%فقــط مــن مســتحقات المقاوليــن عــن أعمالهــم
المنجــزة فــي تنفيــذ مشــاريع ســلطة الميــاه التطويريــة ،وعليــه ،تــم ترحيــل باقــي الفواتيــر المســتحقة
لموازنــة عــام (2021م) علــى أمــل انفــراج األزمــة الماليــة والتمكــن مــن صــرف كامــل المســتحقات حســب
األصول.
مــع العلــم أنــه تــم إنجــاز مــا يزيــد عــن ( )2500معاملــة ماليــة ،خــال العاميــن المنصرميــن وهذا يــدل على
الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا كافــة كــوادر ســلطة الميــاه الفنيــة واإلداريــة لتحقيــق الرؤيــة الشــاملة
فــي النهــوض وتحســين الواقــع المائــي ,لمــا لــه مــن أثــر كبيرفــي تعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني.

ويبيــن الجــدول المفصــل أدنــاه اجمالــي نفقــات ســلطة الميــاه للعاميــن (2019م  2020 -م) الممولــة مــن
موازنــة الحكومــة والــدول المانحــة موزعــة علــى بنــود الصــرف األساســية علــى النحــو التالــي:
النفقات الفعلية المصروفة خالل عام (2019م)  /بعملة الشيكل
نوع النفقة
النفقات التشغيلية
النفقات التطويرية الممولة من موازنة سلطة المياه
النفقات التطويرية الممولة من دول مانحة
اجمالي

اجمالي الموازنة
38,660,405
30,529,835
77,538,181
146,728,421

اجمالي الصرف الفعلي
31,192,591
24,760,437
77,538,181
133,491,209

النفقات الفعلية المصروفة خالل عام (2020م)  /بعملة الشيكل
نوع النفقة
النفقات التشغيلية
النفقات التطويرية الممولة من موازنة سلطة المياه
النفقات التطويرية الممولة من دول مانحة
اجمالي

اجمالي الموازنة
29,700,404
23,401,309
58,194,439
111,296,152

اجمالي الصرف الفعلي
30,883,283
9,596,395
58,194,439
98,674,117
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الفصل الرابع
 .......تحديات قطاع المياه والصرف الصحي

..............................

ملخص تحديات قطاع المياه والصرف الصحي :
تســعى ســلطة الميــاه الفلســطينية
إلــى تحقيــق مفهــوم األمــن المائــي
علــى ال َم ِديــن القصيــر والبعيــد ،األمــر
الــذي يتطلــب تطويــر مصــادر الميــاه
وحمايتهــا ،والبحــث عــن مصــادر
ميــاه غيــر تقليديــة ،لضمــان تحقيــق
الهــدف األساســي وهــو تأميــن
مصــادر مائيــة مســتدامة قــادرة علــى
تحقيــق احتياجــات الشــعب الفلســطيني
األساســية والتنمويــة ،إال أن تحقيــق
األمــن المائــي بهــذا المفهــوم فــي
فلســطين يواجــه تحديــات صعبــة
تتطلــب تكاثــف الجهــود المحليــة
والدوليــة للتغلــب عليهــا ،وأهــم
هــذه التحديــات هــي :التحديــات السياســية و المؤسســاتية ،والماليــة  ،واالجتماعيــة.
	þالتحديات السياسية:
تكمــن المشــكلة األساســية فــي ســيطرة االحتــال اإلســرائيلي علــى غالبيــة المصــادر المائيــة المشــتركة
ـول إليهــا وذلــك وفقـاً
الســطحية والجوفيــة و ِحرمــان الفلســطينيين مــن اســتخدامها ،أو حتّــى مــن الوصـ ِ
لمبــدأ االســتخدام المنصــف والعــادل لهــذه المصــادر ومــا نصــت عليــه اإلتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة،
ـطين عــدداً مــن التحديــات والعقبــات
إضافــة إلــى ذلــك يواجــه قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي فــي فلسـ َ
التــي يضعهــا االحتــال ،نجملهــا فيمــا يلــي:
üعرقلــة ومنــع المشــاريع التطويريــة ،إضافــة إلــى هــدم بعــض المشــاريع فــي المناطــق (ج) ومنــع
إعــادة تأهيلهــا ،حيــث يســيطر االحتــال علــى هــذه المناطــق التــي تزيــد عــن ( )61%مــن مجمــل
األراضــي الفلســطينية.
ـر مــن المــواد والمعــدات األساســية والالزمــة للتطويــر والصيانــة والتأهيــل
üعرقلــة ومنــع إدخــال كثيـ ٍ
واألعمــال اإلنشــائية والفنيــة المختلفــة خاصــة فــي قطــاع غــزة الــذي يعانــي مــن الحصــار اإلســرائيلي
المســتمر ،وهــو مــا يؤثــر علــى الخطــط والبرامــج وعلــى كفــاءة العمــل ،ألن هــذا التأخيــر قــد يســتمر
ـنوات فــي بعــض األحيــان تزيــد مــن التكاليــف.
لسـ ٍ
üعدم توفير خدمات المياه والصرف الصحي بمناطق القدس الشرقية :حيث ال يسمح القانون اإلسـرائيلي
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ألكثــر مــن نصــف الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي القــدس الشــرقية ،باالتصــال بشــبكة الميــاه ،وذلــك
مبنــي علــى أنهــم ال يملكــون تصاريــح ســكنية ،وهو أمــر يكاد يكــون من المســتحيل على الفلســطينيين
الحصــول عليــه ،وبالتالــي يفتقــر الفلســطينيون المقيمــون فــي القــدس الشــرقية إلــى إمكانيــة الوصــول
إلــى البنيــة التحتيــة والخدمــات المناســبة للميــاه والصــرف الصحــي ،بســبب نظــام اإلســكان والتخطيــط
الحضــري الصــارم فــي بلديــة القــدس ،والــذي يضــع معاييــر غيــر واقعيــة للحصــول علــى هــذه الخدمــات.
üضخ المياه العادمة على األراضي الفلسطينية:
تقــوم إســرائيل بتصريــف أكثــر مــن( 35
مليــون م )3مــن ميــاه الصــرف الصحــي
مــن المســتوطنات فــي الوديــان الضفــة
الغربيــة ،مثــل وادي النــار (القــدس)
ومجــاري أريئيــل (ســلفيت) ومجــاري
كريــات أربــع (الخليــل) .كمــا تقــوم
بتصريــف ميــاه الصــرف الصحــي مــن
المصانــع منهــا (بــركان غــرب ســلفيت
والمنطقــة الصناعيــة فــي طولكــرم)
التــي يؤثــر علــى البيئــة الفلســطينية.
وعمــل علــى تلويــث مــوارد الميــاه ،ال
ســيما الينابيــع الفلســطينية (وادي
بروقيــن ،نحاليــن ،الجميــزة ،الرعيــان ،
وفــرخ وغيرهــا الكثيــر ).
	þالتحديات المؤسساتية:
باإلضافــة إلــى التحديــات السياســية يواجــه تحقيــق األمــن المائــي تحديــات تمثلت فــي الواقع المؤسســاتي
ـد تأثيــر االحتــال اإلســرائيلي فــي منــع تطويــر قطــاع الميــاه خــال
لقطــاع الميــاه فــي فلســطين ،حيــث إمتـ َّ
العقــود الماضيــة ،علــى واقــع وكفــاءة مــزودي الخدمــات فــي فلســطين ،والذيــن يقــدر عددهــم بأكثــر
مــن ( )300مؤسســة تعمــل علــى تزويــد خدمــات الميــاه للمواطنيــن ،وتواجــه الغالبيــة العظمــى منهــا
إشــكاليات كبيــرة ناتجــة عــن:
üعدم امتالك القدرات المؤسسية الالزمة للقيام بدورها بكفاءة وفاعلية.
üعــدم قــدرة البنيــة التحتيــة الالزمــة بمــا يضمــن إيصــال الخدمــة لكافــة المواطنيــن األمــر الــذي يــؤدي
إلــى ارتفــاع الفاقــد.
üالنقــص الحــاد فــي كميــات التزود مقارنة بالطلب.
üضعف كفاءة الجباية والتحصيل.

سلطة المياه الفلسطينية

	þالتحديات االجتماعية :
ـال مــن الوعــي المجتمعــي باعتبارهــا مشــاريع وطنية
تتطلــب مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي مســتوى عـ ٍ
تخــدم أهدافــاً اســتراتيجية ،إال أن هــذه المشــاريع تواجــه أحيانــا معيقــات اجتماعيــة تتفــاوت نســبة
تأثيرهــا ومنهــا:
üإعاقــة عــدد مــن المشــاريع االســتراتيجية وخصوصــا مشــاريع إدارة ميــاه الصــرف الصحــي ومحطــات
المعالجــة.
üعــدم تطبيــق سياســة اســتخدام الميــاه المعالجــة فــي الزراعــة ممــا يتطلــب برامــج توعويــة موجهــة
لزيــادة الوعــي المحلــي ويتطلــب جهــود كبيــرة إلقنــاع المزارعيــن بأهميتهــا.
üحفــر اآلبــار الزراعيــة غيــر القانونيــة ،أو العشــوائية التــي تســتنزف الميــاه الجوفيــة بشــكل كبيــر،
خاصــة فــي قطــاع غــزة فــي ظــل الوضــع الخطيــر الــذي يعانــي منــه الخــزان الجوفــي.
üعــدم الوعــي لخطــورة التعديــات غيــر الشــرعية علــى الشــبكات وخطــوط الميــاه ،ومواصلــة هــذه
التعديــات.
üانخفــاض الوعــي المحلــي بقضايــا الميــاه ،وعــدم وجــود شــراكة حقيقيــة مــع المجتمــع تســهم فــي
اإلدارة والحفــاظ علــى هــذا المــورد الثميــن.

	þالتحديات المالية :
يواجه قطاع المياه تحديات مالية تحد من القدرة على تحقيق هذه اإلستدامة ،وذلك جراء:
üتوقــف تمويــل العديــد مــن المشــاريع نتيجــة الوضــع السياســي مثــل تلــك التــي تمولهــا الحكومــة
األمريكيــة.
üتغيــر أولويــات الــدول المانحــة فــي ظــل جائحــة كورونــا حيــث تــم تســليط الدعــم لقطاعــات الصحيــة
واإلنســانية ،وتقليــل الدعــم المالــي للقطاعــات األخــرى ومــن ضمنهــا الميــاه والصــرف الصحــي إضافــة
إلــى تطــورات األوضــاع السياســية.
üقرصنــة االحتــال ألمــوال المقاصــة ممــا أدى إلــى محدوديــة قــدرة الحكومــة علــى تنفيــذ مشــاريع
الميــاه والصــرف الصحــي والتــي تعتبــر مكلفــة نســبياً.
üعــدم التــزام الهيئــات المحليــة بســداد فاتــورة الميــاه لصالــح ســلطة الميــاه وتراكــم الديــون علــى
البلديــات والهيئــات المحليــة وعــدم تمكنهــا مــن تســديد أثمــان الميــاه المترتبــة عليهــا لصالــح
دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة،
üقيــام الجانــب اإلســرائيلي بخصــم أثمــان الميــاه المترتبــة علــى الحكومــة الفلســطينية مباشــرة مــن
المقاصــة ،مــا يــؤدي إلــى عجــز فــي موازنــة خزينــة الدولــة والــذي يؤثــر ســلبا علــى اســتدامة الخدمــات
األساســية للمواطــن.
üأســعار الميــاه علــى مســتوى مــزودي الخدمــات كادت أن ال تغطــي التكاليــف التشــغيلية للخدمــة ،و
أســعار الميــاه علــى مســتوى الجملــة مدعومــة مــن قبــل الحكومــة.
üاالعتماد بشكل أساسي على التمويل الخارجي.
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مقدمـــة
قامــت ســلطة الميــاه الفلســطينية خــال عــام (2019م 2020م )،و بالتعــاون مــع الــدول المانحــة
بإنجــاز العديــد مــن المشــاريع التــي تســتهدف قطاعــي الميــاه والصــرف الصحــي بمختلــف محافظــات
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،للمســاهمة فــي الحــد مــن أزمــة نقــص الميــاه وتوفيرهــا بالجــودة
المطلوبــة ،وكذلــك العمــل علــى توفيــر نظــام صــرف صحــي آمــن ،حفاظــا علــى البيئــة والصحــة
العامــة للمواطنيــن.

ملخص المشاريع للعام 2020 - 2019

93
93

مشروعــاً في
قطاع المياه

مشروعــاً في قطاعي
المياه والصرف الصحي

43

دأبــت ســلطة الميــاه علــى تنفيــذ العديــد مــن
مشــاريع البنيــة التحتيــة خــال عــام (2019م
2020م) ،ليصــل عــدد المشــاريع ســواء قيــد
التنفيــذ أو تلــك التــي تــم اإلنتهــاء مــن
تنفيذهــا إلــى ( )93مشــروعا فــي قطاعــي
الميــاه والصــرف الصحــي ،بلغــت قيمتهــا
االجماليــة مــا يقــارب ( 672مليــون) دوالرا.
وقــد كان نصيــب مشــاريع الميــاه منهــا ()49
مشــروعاً بتكلفة تقــارب ( 230مليــون) دوالرا،
فيمــا بلــغ عــدد مشــاريع الصــرف الصحــي ()43
مشــروعا وبتكلفــة تقديريــة ( 441مليــون)
دوالراً ،إضافــة إلــى مشــروع واحــد مختلــط
يخــدم القطاعيــن بتكلفــة تقديريــة (مليــون)
دوالر،

مشروعاً في قطاع
الصرف الصحي

والجــدول اآلتــي يوضــح تفاصيــل هــذه المشــاريع مقســمة حســب القطاعــات (ميــاه وصــرف صحــي)،
وموزعــة علــى المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة (قطــاع غــزة):

المشاريع المكتملة ()2020 + 2019
#

تصنيف المشروع

العدد

التكلفة $

العدد

التكلفة $

العدد

مياه

21

31,984,520

9

33,273,662

30

65,258,182

صرف صحي

8

72,628,220

16

72,207,027

24

144,835,247

مياه وصرف صحي (مختلط)

0

0

0

0

0

0

اإلجمالي

29

104,612,740

25

105,480,689

54

210,093,429

المشاريع قيد التنفيذ ()2020 + 2019
#

تصنيف المشروع

المحافظات الشمالية

االجمالي

المحافظات الجنوبية

العدد

التكلفة $

العدد

التكلفة $

العدد

التكلفة $

مياه

14

81,948,434

5

82,400,000

19

164,348,434

صرف صحي

12

167,410,654

7

128,757,861

19

296,168,515

مياه وصرف صحي (مختلط)

0

0

1

1,008,540

1

1,008,540

اإلجمالي

26

249,359,088

13

212,166,401

39

461,525,489

مليــون
دوالر
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المحافظات الجنوبية

التكلفة $

بتكلفة تقديرية

672

المحافظات الشمالية

االجمالي
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 .................مشاريع المياه المكتملة في المحافظات الشمالية 2019-2020

الفصل األول
مشاريع المياه المكتملة

....................
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المحافظات الشمالية
 .......مشروع الخط الناقل ومحطة الضخ لقرية سفارين  -محافظة طولكرم

...................

وضع القرية قبل المشروع ................................................................................................ :

تعتبــر مشــكلة الميــاه وارتفــاع أســعارها فــي قريــة ســفارين مشــكلة
ليســت بالحديثــة ،فقــد كان أهالــي القريــة يعتمــدون علــى جمــع ميــاه
األمطــار فــي اآلبــار وشــراء صهاريــج الميــاه بتكلفــة تصــل مــن () 220
إلــى ( )250شــيكال للصهريــج ،أي مــا يعــادل () 21شــيكال تقريبًــا للكــوب
الواحــد .األمــر الــذي شـ ّ
ـكل عبئـاً علــى كاهــل المواطنيــن في هــذه القرية،
وانعكــس ســلباً علــى المشــاريع الحيويــة الزراعيــة واإلنتاجيــة والتــي مــن
الممكــن أن تــدر دخ ـ ًا علــى أهالــي القريــة.

أهمية المشروع ومكوناته:
أســهم المشــروع فــي زيــادة وتحســين كميــات الميــاه المــزودة
لســكان قريــة ســفارين وقريــة شــوفة فــي محافظــة طولكــرم ،بلــغ
عــدد السكـــان المنتفعون منه حــــوالي ( )3000نسمة.
وأسهم المشروع في التقليل من سعر مياه الشرب إلى ( )5شيكل/للكوب.
ويتكــون المشــروع مــن خــط ناقــل رئيســي قطــر ( )6انــش وبطــول ( )8كــم ،باإلضافــة إلــى محطــة ضــخ ســعتها
(  70م/3الســاعة ) وخــزان تــوازن( 100م. ) 3
وهو بتمويل من موازنة سلطة المياه بقيمة ( )1205969دوالر .
المشروع يرى النور رغم كل التحديات:
بــدأ العمــل فــي المشــروع فــي شــهر شــباط (2012م) وتعرض خــال تنفيذه إلــى العديد مــن المشــاكل والعقبات
حيــث تــم توقيــف المشــروع ألكثــر مــن أربــع ســنوات نتيجــة للقيــود اإلســرائيلية وتعطيل أعمــال المقــاول ،وذلك
بســبب أن معظــم مناطــق تنفيــذه تقــع ضمــن المناطــق المصنفــة (ج) ،وعلــى الرغــم مــن وجــود الموافقــات
اإلســرائيلية الالزمــة للتنفيــذ قــام المســتوطنون باالعتــداء علــى المقــاول وطــرده مــن هــذه المنطقــة عــدة
مــرات .وتــم اســتئناف العمــل فــي هــذا المشــروع بتاريــخ( )11/04/2017بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة
مــن الجانــب اإلســرائيلي ،وتــم اســتكمال المشــروع و تشــغيله فــي كانــون أول مــن عــام (2019م ).

سلطة المياه الفلسطينية

 .......مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه فرخة  -محافظة سلفيت

......................................

وضع القرية قبل المشروع ................................................................................................ :

كان أهالــي قريــة فرخــة والبالــغ عددهــم
حوالــي ( )1800نســمة يعانــون مــن
مشــكلة حقيقيــة فــي التــزود فــي خدمــات
الميــاه بســبب اهتــراء شــبكة الميــاه فيهــا،
إضافــة إلــى وجــود مناطــق توســع بالقريــة
غيــر مخدومــة بشــبكة ميــاه داخليــة .
مــن هنــا كان لمشــروع إعــادة تأهيــل
شــبكة الميــاه أهميــة كبيــرة فــي تحســين
وضــع النظــام المائــي فــي هــذه القريــة
والعمــل علــى اســتدامة وتحســين خدمــة
الميــاه فيهــا ،حيــث عمــل المشــروع علــى
تقليــل نســبة الفاقــد والحفــاظ علــى العمــر
اإلفتراضــي لشــبكة الميــاه والتقليــل مــن
أعبــاء الصيانــة علــى المجلــس المحلــي.
إضافــة إلــى تحســين جــودة الخدمــة
وإيصــال الميــاه إلــى مناطــق التوســع فــي القريــة  ،ويعتبــر المشــروع مــن المشــاريع التطويريــة الممولــة مــن
موازنــة ســلطة الميــاه بقيمــة إجماليــة ()259201دوالر .
وتضمــن المشــروع فــي مكوناتــه توريــد وتركيــب خطــوط ميــاه( )3بطــول ( )1800متــرا  )2( ،بطــول ()2800
متــرا و ( )3/4بطــول ()1500متــرا .حيــث تــم بــدء العمــل بــه فــي أيلــول عــام (2018م) وتــم اســتالمه وتشــغيله
فــي آذار عــام (2019م) .

1,800

مستفيد

259,201

سلطة المياه الفلسطينية

دوالر

المحافظات الشمالية
 ..........................مشروع تحسين خدمات التزود بالمياه والصرف الصحي
في بيت لحم – بيت جاال – بيت ساحور

........................

وضع المنطقة قبل المشروع ............................................................................................. :

كانــت شــبكة الميــاه التــي تقــدم خدمــات الميــاه
لمنطقــة بيــت لحــم تعانــي مــن االهتــراء والتلــف
عــاوة علــى الســرقات التــي تتعــرض لهــا ممــا جعــل
نســبة الفاقــد تصــل مــن )%40( :إلــى (  ،)%45وهــي
نســبة عاليــة جــداً قياسـاً مــع النســب العالميــة والتــي
تصــل مــن ( )%10إلــى ( ،)%20كمــا أنهــا كميــات ميــاه
مهــدورة تُحســب علــى فاتــورة ســلطة الميــاه ،للميــاه
ال ُمشــتراة مــن الجانــب اإلســرائيلي.

أهمية المشروع ومكوناته:
إن إنجــاز مشــروع تحســين شــبكات الميــاه والصــرف
الصحــي فــي منطقــة بيــت لحــم ســاهم إلــى حــد
كبيــر فــي الحــد مــن نســبة الفاقــد والســرقات ،وخصوصــا فــي ظــل إنجــاز نظــام المعلومــات الجغرافــي/
اإللكترونــي والــذي يغطــي كل منطقــة اإلمتيــاز.
ويعتبــر المشــروع مــن المشــاريع الداعمــة ألهــداف ســلطة الميــاه فــي تحســين وتطويــر البنيــة التحتيــة
لقطــاع الميــاه فــي فلســطين بشــكل عــام ،ومحافظــة بيــت لحــم بشــكل خــاص.
ويهــدف إلــى المســاهمة فــي اإلدارة المســتدامة والفعالــة لخدمــات الميــاه والصــرف الصحــي إضافــة إلــى
تعزيــز قــدرات ســلطة ميــاه ومجــاري بيــت لحــم مــن خــال العمــل علــى تشــغيل مرافقهــا فــي منطقــة
امتيازهــا.
وأســهم المشــروع فــي تقليــل نســبة الفاقــد فــي شــبكات الميــاه ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة كميــة
الميــاه المتاحــة للتوزيــع بشــكل عــادل ،وتأهيــل خطــوط شــبكات الميــاه وتنظيمهــا .كمــا وتضمــن
المشــروع أيضــا توعيــة المواطنيــن لالســتخدام األمثــل لمصــادر الميــاه وبنــاء القــدرات فــي ســلطة ميــاه
ومجــاري بيــت لحــم.
يخــدم المشــروع حوالــي ( 100ألــف ) مواطــن فــي التجمعــات الســكانية بيــت لحــم ،بيــت ســاحور ،بيــت جــاال،
الدهيشــة ،الدوحــة ،الخضــر ،العــزة ،إرطــاس.
بقيمتــه اإلجماليــة حوالــي ( )20300000دوالر وهــو بتمويــل مشــترك مــن الحكومــة الفرنســية والمملكــة
الهولنديــة مــن خــال الوكالــة الفرنســية للتنميــة ()AFD

مكونات المشروع :
1 .1مشــروع تحســين خدمــات تزويــد الميــاه والصــرف الصحــي فــي منطقــة امتيــاز ســلطة ميــاه ومجــاري بيــت
لحــم ,بيــت ســاحور .بيــت جــاال  /محافظــة بيــت لحــم ويتضمــن:
þþتأهيـــل شـــبكات الميـــاه مـــن خـــال إنشـــاء خطـــوط ميـــاه جديـــدة بطـــول ( )57كـــم مـــن األنابيـــب
مختلفـــة األقطـــار.
þþتأهي ــل محطت ــي الص ــرف الصح ــي الش ــمالية والجنوبي ــة باس ــتبدال المضخ ــات القائم ــة بمضخ ــات جدي ــدة
ف ــي كلت ــا المحطتي ــن و تأهي ــل كام ــل المع ــدات الميكانيكي ــة داخ ــل المحطتي ــن.
þþإنش ــاء خ ــزان مي ــاه ف ــي بي ــت س ــاحور بس ــعة ( )2500مت ــر مكع ــب  ،وخ ــزان آخ ــر ف ــي منطق ــة بي ــت
جـــاال بســـعة ( )2000متـــر مكعـــب.
þþإنش ــاء غ ــرف كل ــورة وتأهي ــل الخزان ــات القائم ــة لتحس ــين ج ــودة المي ــاه ف ــي كل م ــن المواق ــع التالي ــة:
خ ــزان الدوح ــة ,خ ــزان الدهيش ــة ,خ ــزان الجامع ــة ,وخ ــزان المطل ــة.
þþإعــادة تأهيــل محطــات ضخ المياه في كل مــن محطة الدوحة ,محطة الدهيشــة ,ومحطة المطلة.
þþتأهي ــل خ ــط مي ــاه الولج ــة الواق ــع ضم ــن المنطق ــة المصنف ــة (ج ) م ــن خ ــال اس ــتبدال الخ ــط القائ ــم
بخ ــط مي ــاه جدي ــد.
2 .2توريد معدات لتشــغيل وصيانة شــبكات الصرف الصحي.
3 .3توريد معدات كشــف الفاقد.
4 .4بنــاء نظــام المعلومات الجغرافي لشــبكات المياه والصرف الصحي.

100,000

مستفيد

بتمويل مشــترك مــن الحكومة الفرنســية والمملكة الهولندية

20,300,000

دوالر

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

المحافظات الشمالية
 ............................إنشاء خط مياه ناقل  :روجيب – بيت فوريك

....................................

وضع المنطقة قبل المشروع ............................................................................................. :

كانــت بلــدة بيــت فوريــك والتــي يبلــغ عــدد ســكانها ( )15ألــف نســمة تعانــي مــن مشــكلة حقيقيــة فــي مجــال
خدمــات التــزود بالميــاه ،حيــث كانــت تعانــي مــن التــزود المتقطــع للميــاه ،علمــا بــأن هنــاك مئــات المنــازل ال
تصلهــا الميــاه بســبب الموقــع الجغرافــي عــاوة علــى عــدم تغطيــة الشــبكة لكافــة مســاحة البلــدة.
ويكمــن الســبب الرئيســي لألزمــة فــي انخفــاض إنتاجيــة بئــر بيــت فوريــك – بيــت دجــن باعتبــاره مصــدر الميــاه
الرئيســي المــزود للبلــدة مــن ( )70كوبــا فــي الســاعة عــام (2010م) حيــث كان عــدد ســكانها أقــل مــن ()10000
نســمة ،إلــى ( )25كوبــا حاليــا مــع تزايــد عــدد الســكان ،وتبلــغ كميــة الميــاه المنتجــة مــن البئــر بالحــد األعلــى
( )450كوبــا تقريبــا يتــم تقاســمها بيــن بلدتــي بيــت فوريــك وبيــت دجــن.
ويســتعيض المواطنيــن بالعجــز فــي كميــة الميــاه مــن خــال شــرائها بثمــن مرتفــع عبــر الصهاريــج ،وبســعر ()10
شــواكل للكــوب الواحــد مــن خــال صهاريــج البلديــة وبســعر يصــل مــن ( ) 17 – 15شــيكال للكــوب الواحــد مــن
خــال صهاريــج القطــاع الخــاص .علمــا بــأن هنــاك مصــادر أُخــرى ملوثــة قــد يلجــأ إليهــا بعــض أصحــاب الصهاريــج
الخاصــة ،وقــد أدت فــي العــام الماضــي النتشــار مــرض االميبــا بشــكل كبيــر فــي البلــدة ،مــا أدخــل المجلــس
البلــدي فــي حالــة طــوارئ للســيطرة عليــه مــن خــال وزارة الصحــة الفلســطينية.
أهمية المشروع ومكوناته:
وفــي محاولــة للحــد مــن األزمــة وتوفيــر مصــدر ميــاه جديــد تــم إنشــاء خــط ناقــل للميــاه مــن منطقــة
النصاريــة إلــى بئــر بيــت فوريــك – بيــت دجــن إال أنــه وبعــد إنجــاز حوالــي ( )70%مــن المشــروع ،دمــرت
قــوات االحتــال الخــط بحجــة مــروره فــي أراضــي مصنفــة (ج).

وهــو المشــروع الــذي انتظــره المواطنــون أكثــر مــن أربــع ســنوات علــى الرغــم مــن المعيقــات التــي يضعهــا
االحتــال اإلســرائيلي أمــام تنفيــذ المشــاريع الواقعــة ضمــن المناطــق المصنفــة (ج) كمــا هــو الحــال فــي
هــذا المشــروع ،حيــث إن تنفيــذ هــذا المشــروع عمــل علــى تعزيــز صمــود المواطنيــن علــى أرضهــم .إضافــة
إلــى تحســين الوضــع المائــي فــي منطقــة الخدمــة كمــاً ونوعــاً ،وضمــان العدالــة فــي التوزيــع مــن خــال
تزويدهــا بمــا يقــارب ( )500متــر مكعب/اليــوم ،إضافــة إلــى تقليــل تكلفــة ســعر الكــوب علــى المواطــن
لينخفــض مــن ( )10إلــى ( )4شــواكل.
حديديــة معزولـ ٍة ،قطــر ( )12انشــا بطــول ( )3كــم وقطــر ()8
ـب
ٍ
يتكــون المشــروع مــن توريــد وتركيــب أنابيـ َ
انشــات وطــول ( )4كــم  ,لربــط بئــر روجيــب الجوفــي مــع بئــر بيــت دجــن الجوفــي.
تبلــغ تكلفــة المشــروع حوالــي ( )1030599دوالر  .وبــدأ العمــل علــى تنفيــذه فــي تشــرين األول عــام
(2018م) وتــم اإلنتهــاء منــه فــي شــهر حزيــران لعــام (2019م) .
تــم البــدء بالمشــروع
فــي تشــرين األول
( 2018م)

1,030,599 $

دوالر

ومؤخــرا ،قامــت ســلطة المياه بإنشــاء خط ناقل من بئر روجيب إلــى بئر بيت فوريك،

سلطة المياه الفلسطينية

15,000

مستفيد

تم استالم المشروع
في حزيران
(2019م)

سلطة المياه الفلسطينية

المحافظات الشمالية
 ...............................إنشاء خط مياه ناقل لمكب النفايات لصالح ...................................
مجلس الخدمات المشترك لقرى شمال وشمال غرب القدس
وضع المنطقة قبل المشروع ............................................................................................. :

عانــت قــرى شــمال وشــمال غــرب القــدس وبعــض قــرى غــرب رام اهلل والبالــغ عــدد ســكانها حوالــي ()20000
نســمة مــن كارثــة بيئيــة مؤكــدة بســبب عــدم توفــر مصــدر ميــاه لمنطقــة مكــب النفايــات الصلبــة المخصــص
لخدمــة ( )22هيئــة محليــة ،بحيــث أصبــح الوضــع علــى شــفا وقــوع مكرهــة صحيــة عانى منهــا أهالــي المنطقة.
أهمية المشروع ومكوناته:
عملــت ســلطة الميــاه علــى إنشــاء خــط ميــاه ناقــل لمنطقــة مكــب النفايــات لتزويــده بالميــاه لمعالجــة
الميــاه الصلبــة إلدارة مبنــى ومكــب خدمــات النفايــات.
يتكــون المشــروع مــن إنشــاء خــط ( )3بطــول ( )1700متــر ،وخــط ( )2بطــول ( )750متــراً ،مــع بنــاء خــزان
تحــت األرض بســعة ( )125متــراً مكعب ـاً.
وضمــن الرؤيــة المســتقبلية للمجلــس ،هنــاك مخطــط لتوســعة المخطــط الهيكلــي بالمنطقــة لبنــاء وحــدات
ســكنية وبالتالــي ســيتم االســتفادة مــن المشــروع ليخــدم المنطقــة فــي مجــال خدمــات التــزود بالميــاه
ألغــراض الشــرب.
تــم البــدء بالمشــروع
فــي كانــون أول
(2018م)

20,000

مستفيد

تم استالم المشروع
في تشــرين ثاني
(2019م)

الممولــة من موازنة
سلطة المياه

17,666,7 $

...............................

مشروع إنشاء خزان مياه وخط ناقل ومحطة ضخ
لقرية عراق بورين – محافظة نابلس

..........................

وضع المنطقة قبل المشروع ............................................................................................. :

لقــد كانــت منطقــة عــراق بوريــن والبالــغ عــدد ســكانها ( )1200نســمة
غيــر مخدومــة بشــبكة ميــاه داخليــة لتزويــد المنــازل بالميــاه الصالحــة
للشــرب ويعتمــد ســكانها علــى نبــع قريــب مــن القريــة أو تجميــع ميــاه
األمطــار فــي فصــل الشــتاء لســد احتياجاتهــم مــن الميــاه.

أهمية المشروع ومكوناته:
قامــت ســلطة الميــاه وبتمويــل مــن موازنتهــا التطويريــة بالعمــل
علــى تحســين الوضــع المائــي فــي المنطقــة بتنفيــذ مشــروعين :كان
أولهمــا فــي عــام (2016م) تضمــن إنشــاء شــبكة توزيــع ميــاه و
وصــات منزليــة بقيمــة إجماليــة ()603180دوالرا ،اشــتمل علــى توريــد
وتركيــب مواســير حديــد بأقطــار مختلفــة وبطــول إجمالــي حوالــي ()13
كــم باإلضافــة إلــى توريــد وتركيــب ()280عــداد ميــاه مســبق الدفــع
لضمــان اإلدارة الفاعلــة للنظــام المائــي وديمومــة عملــه إلــى جانــب
تمكيــن مجلــس قــروي عــراق بوريــن مــن تقديــم خدمــة مميــزة و
بصــورة فاعلــة للمواطنيــن ومنــع تراكــم الديــون .وقــد تــم افتتــاح هــذا المشــروع بتاريــخ (27/2/2017م).
وفــي شــهر حزيــران مــن عــام ( 2018م) وكمرحلــة اســتكمالية لمشــروع شــبكة الميــاه تــم إنشــاء خــزان
ميــاه ومحطــة ضــخ للعمــل علــى تحســين وضــع النظــام المائــي فــي القريــة والمســاهمة فــي اســتدامة
وتحســين خدمــة الميــاه لتشــمل جميــع البيــوت فــي القريــة ،إضافــة إلــى تخفيــض نســبة الفاقــد فــي
الشــبكة والحفــاظ علــى العمــر االفتراضــي لهــا والــذي بــدوره ســيعمل علــى التقليــل مــن أعبــاء الصيانــة
التــي تقــع علــى عاتــق المجلــس المحلــي.
كمــا تضمــن المشــروع إنشــاء خــزان ميــاه معلــق ( )300متــر مكعــب وتوريــد وتركيــب خــط ميــاه ناقــل
قطــر ( )4إنــش وبطــول ( )600متــر باإلضافــة إلنشــاء محطــة ضــخ للقريــة بقــدرة ( )25متــراً مكعبــاً فــي
الســاعة وتوريــد وتركيــب خــزان للتــوازن بحجــم ( )50متــرا مكعبــا .تــم تشــغيل المشــروع فــي نيســان عــام
(2019م) ،حيــث بلغــت تكلفتــه اإلجماليــة ( )375063دوالرا.

دوالر

1,200

مستفيد

375,063
سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

دوالر

المحافظات الشمالية
...........

مشروع دراسة شاملة لتزويد منطقة جورة عمرة /قلقيلية بمياه الشرب ...........

وضع المنطقة قبل المشروع ............................................................................................. :

تتمتــع المناطــق الواقعــة غــرب محافظــة قلقيليــة بوفــرة مصــادر الميــاه ووجــود فائــض ميــاه مــن آبارهــا ،لكــن
تعانــي منطقــة جــورة عمــرة والتــي تتكــون مــن تجمــع عنقــودي لعــدد مــن القــرى شــرق قلقيليــة ( :حجــة ،وكفــر
القــف ،وجيــن صافــوط ،والفنــدق ،وباقــة الحطــب ،وإ ّماتيــن ،وفرعتــا ،وكفــر قــدوم ،وجيــت) مــن ُشــح فــي المياه
والتعــرض المتواصــل للتقطــع المســتمر فــي التــزود بميــاه الشــرب خصوصـاً فــي فصــل الصيــف وذلــك العتمادهــا
بالتــزود علــى شــركة مكــوروت اإلســرائيلية .
أهمية المشروع ومكوناته:
وبنــاءاً علــى هــذا التبايــن فــي الكميــات بيــن شــرقي المحافظــة وغربهــا تــم البــدء بإجــراء الدراســة
التفصيليــة لتنفيــذ هــذا المشــروع والممــول مــن موازنــة ســلطة الميــاه وبقيمــة ()49268دوالرا والتــي
اســتمرت لمــدة خمســة شــهور فــي الفتــرة الواقعــة بيــن شــباط – حزيــران مــن عــام (2019م) .
هدفــت الدراســة إلــى المســاهمة فــي المحافظــة علــى الصحــة العامــة والمــوارد المائيــة وتنميــة منطقــة
جــورة عمــره كجــزء مــن محافظــة قلقيليــة ،علمــا بــأن أهــداف هــذه الدراســة ترتبــط باســتراتيجية القطــاع
الوطنــي التــي تركــز علــى المســاهمة فــي توفيــر ميــاه الشــرب الكافيــة للمواطنيــن إضافــة إلــى توفيرهــا
ألغــراض تنمويــة ،وبيئيــة وزراعيــة.
وتشــمل هــذه الدراســة اقتــراح تدابيــر وأولويــات واضحــة مدعومــة بدراســة جــدوى لالقتراحــات
والســناريوهات المختلفــة الســتثمارات البنيــة التحتيــة للميــاه ،اعتمــا ًدا علــى تقييــم االحتياجــات واآلثــار
الناتجــة عنهــا .حيــث كان أحــد هــذه الســيناريوهات المتوقعــة  :ري ( )4000دونــم  ،يمكــن زيادتهــا حســب
الكميــات المتاحــة ،ووفقــا للمشــروع األولــي؛ فــإن كميــة الميــاه التــي يمكــن توفيرهــا ( 17مليــون) متــر
مكعــب كل ســنة.

...............................

ترميم الخط الناقل لمنطقة ريف دورا الغربي

أهمية المشروع ومكوناته ................................................................................................ :

هــذا المشــروع جــاء اســتكماال لمشــروع ســابق يهــدف إلــى تأهيــل خــط الميــاه الناقــل مــن خــزان ديرســامت علــى
عــدة مراحــل .مــن خــال هــذا المشــروع تــم تأهيــل جــزء مــن الخــط الناقــل قطــر ( )8إنــش بطــول ()1200متــر فــي
منطقــة ضمــن المناطــق المصنفــة(ج) وذلــك لزيــادة كميــة الميــاه الصالحــة للشــرب فــي منطقــة الريــف الغربــي
وتقليــل الفاقــد فــي خــط الميــاه.
تــم البــدء بالمشــروع
فــي آذار  /مــارس
( 2018م)

1,200

تم استالم المشروع
في أيلول /ســبتمبر
(2019م)

مستفيد

الممولــة من منظمة
(العمل ضد الجوع)

133,400 $
دوالر

...................

شراء وتوريد أنابيب مياه وقطع ومعدات لصالح سلطة المياه

..................

أهمية المشروع ومكوناته ................................................................................................ :

هــو مشــروع ســنوي ضمــن موازنــة ســلطة الميــاه
التطويريــة تهــدف الســلطة مــن خاللــه إلــى توفيــر
أنابيــب وقطــع للهيئــات المحلية والمجالــس القروية
والبلديــات مــن أجــل صيانــة الخطــوط الناقلــة
والشــبكات الداخليــة بأطــوال وأقطــار مختلفــة فــي
الضفــة الغربيــة ،باإلضافــة إلــى توفــر أنابيــب ألعمــال
الصيانــة للخطــوط الرئيســية العامــة مــن خــال دائــرة
ميــاه الضفــة الغربيــة.
هــذا المشــروع يهــدف إلــى تقليــل نســبة فاقــد
الميــاه وتوفيــر ميــاه ذات جــودة عاليــة وتحســين
أداء شــبكات الميــاه الداخليــة والخطــوط الناقلــة.
بــدأت عمليــة التوريــد فــي تشــرين ثانــي عــام
(2018م) وانتهــت فــي أيــار عــام ( 2019م)

1,304,688
سلطة المياه الفلسطينية

.................................

سلطة المياه الفلسطينية

دوالر

المحافظات الشمالية
مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه قرية زعترة  /محافظة بيت لحم ...............

 ..........................مشروع توريد وتركيب خزان مياه وخطوط مياه ناقلة ........................
وادي الدعوق  /محافظة جنين

وضع المنطقة قبل المشروع ............................................................................................. :

وضع المنطقة قبل المشروع ............................................................................................. :

..................

تقــع بلــدة زعتــرة فــي الجنــوب الشــرقي مــن محافظــة بيــت لحــم ،ويتــم تزويــد الميــاه لبعــض مواطنــي هــذه
البلــدة مــن خــال الشــبكة العامــة ،بينمــا يعتمــد البعــض اآلخــر علــى ميــاه األمطــار المجمعــة وشــراء الصهاريــج
كمصــدر لميــاه الشــرب ،ونظــراً الهتــراء الشــبكة عانــت البلــدة مــن نقــص فــي كميــة الميــاه المــزودة للمواطنين
خاصــة فــي ظــل ارتفــاع نســبة التســرب فيهــا ،األمــر الــذي تطلــب إعــادة تأهيــل لهــذه الشــبكة.
أهمية المشروع ومكوناته:
قامــت ســلطة الميــاه بمشــروع إعــادة تأهيــل شــبكة ميــاه قريــة زعتــرة بأقطــار مختلفــة بطــول إجمالــي
( )4.5كيلومتــر.
يهــدف المشــروع إلــى زيــادة كميــات الميــاه الصالحــة للشــرب وتحســين جــودة وموثوقيــة خدمــة تزويــد
الميــاه وضمــان العدالــة فــي توزيعهــا.
تــم البــدء بالمشــروع
فــي تشــرين األول
( 2018م)

7,849

مستفيد

تم استالم المشروع
في حزيران
(2019م)

الممولــة من موزانة
سلطة المياه

تقــع منطقــة وادي دعــوق ضمــن المناطــق المصنفــة (ج) والتــي تعانــي
مــن الصعوبــات والعراقيــل التــي يضعهــا االحتــال اإلســرائيلي فــي وجــه
تنفيــذ مشــاريع البنــى التحتيــة فيهــا ،ويمثــل تنفيــذ هــذه المشــاريع،
وعلــى رأســها مشــاريع الميــاه تحديــاً لهــذه العراقيــل ودعــم صمــود
مواطنينــا وتثبيتهــم فــي أراضيهــم.
أهمية المشروع ومكوناته:
عملــت ســلطة الميــاه علــى إنشــاء شــبكة ميــاه داخليــة بطــول إجمالــي
( )2.7كيلومتــر وخــط ناقــل بطــول ( )0.8كــم باإلضافــة إلــى خــزان
(فايبرجــاس ) ســعة ( )50كوبــا مــع جــدار حمايــة وبوابة لمنطقــة الخزان،
بهــدف تطويــر النظــام المائــي المــزود والمــوزع إضافــة إلــى زيــادة كميــة
الميــاه وتقليــل نســبة الفاقــد فــي المنطقــة ليخــدم ( )170نســمة.

 ...........مشروع بناء خزان وتوسعة شبكة المياه الداخلية لبلدة جماعين  /نابلس ..........
وضع المنطقة قبل المشروع ................................................................................................ :

تقــع بلــدة جماعيــن إلــى الشــرق مــن مدينــة نابلــس ،ونتيجــة لموقعهــا الجغرافــي الجبلــي فــي منطقــة أعلــى
مــن منطقــة الخــزان المائــي القائــم ،والمربــوط مــع شــبكة ميــاه تعانــي مــن االهتــراء وانخفــاض فــي ضغــط
الميــاه ونســبة الفاقــد فيهــا تصــل إلــى معــدل ، )30%( :األمــر الــذي أدى إلــى نقــص فــي كميــات الميــاه المــزودة
للســكان ممــا دفعهــم إلــى االعتمــاد وبشــكل كلــي علــى شــراء الميــاه بالصهاريــج بأســعار مرتفعــة ومــن
مصــادر غيــر موثوقــة.

235,287 $
دوالر

أهمية المشروع ومكوناته :
أولــت ســلطة الميــاه أهميــة بالغــة للمشــروع مــن أجــل
التخفيــف مــن معانــاة المواطنيــن ،حيث عملــت وبالتعاون
مــع مؤسســة (أنيــرا ) علــى إنشــاء نظــام لتوزيــع الميــاه
اآلمنــة وبكميــات مناســبة للمنطقــة بحيــث يشــمل:
إنشــاء خــزان ميــاه بســعة ( )1000كــوب ،وخطــوط ناقلــة
وشــبكة توزيــع بطــول ( )15كــم ،كمــا وعمــل المشــروع
علــى تقليــل نســبة الفاقــد فــي الشــبكة وإيصــال خدمــة
الميــاه إلــى مناطــق التوســع فــي البلــدة .وبــدأ المشــروع
فــي أيــار ( 2018م) وتــم تشــغليه فــي شــباط (2019م).

الممولة من مؤسســة (أنيرا)

1,500,000
سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

دوالر

8,000

مستفيد

المحافظات الشمالية
.....................

 ..............توريد وتركيب مضخات وماتورات ولوحات كهربائية آلبار سلطة المياه ...........

 ..........مشروع تأهيل وتوسعة شبكة مياه بيت فجار – محافظة بيت لحم

وضع المنطقة قبل المشروع ................................................................................................:

.............................................................................................

شــهدت بلــدة بيــت فجــار توســعا فــي المناطــق الســكنية فــي الســنوات
الســابقة ،مــع احتماليــة زيــادة هــذا التوســع فــي المســتقبل ،األمــر الــذي
أدى الــى وجــود أكثــر مــن ( )300منــزل حديــث البنــاء غيــر مربــوط علــى
نظــام توزيــع الميــاه ،إضافــة إلــى تهالــك شــبكة التوزيــع ممــا نتــج عنــه
الكثيــر مــن التســريبات ،لذلــك قامــت ســلطة الميــاه وبالتعــاون مــع
مؤسســة (أنيــرا) إلــى إعــادة تأهيــل وتوســيع شــبكة توزيــع الميــاه.

أهمية المشروع ومكوناته:
هــدف المشــروع إلــى زيــادة كميــة الميــاه الصالحــة للشــرب فــي
مناطــق الخدمــة وزيــادة التغطيــة خصوصــا فــي المناطــق المرتفعــة
وحديثــة البنــاء إضافــة إلــى تقليــل نســبة الفاقــد مــن الميــاه ،وقــد تــم تمديــد ( )20كــم مــن شــبكات
الميــاه هدفــت لخدمــة( )16700مواطــن مــن خــال زيــادة كميــة الميــاه المــزودة للمنطقــة إلــى ()30000
كــوب ســنوياً .
تم البدء بالمشــروع
فــي أيار (2018م)

16,700

مستفيد

أهمية المشروع ومكوناته:
يهــدف هــذا المشــروع إلــى زيــادة كميــات الميــاه الصالحــة للشــرب
وتحســين جــودة وموثوقيــة خدمــة تزويــد الميــاه وضمــان العدالــة
فــي توزيعهــا مــن خــال توريــد وتركيــب مضخــات وماتــورات ولوحــات
كهربائيــة آلبــار ســلطة الميــاه فــي مناطــق شــمال ،وســط وجنــوب
الضفــة الغربيــة.
تــم تنفيــذ المشــروع مــن خــال موازنــة ســلطة الميــاه بتكلفــة إجماليــة
( )763833دوالرا  ،وبــدأ المشــروع فــي أيــار عــام (2018م) وتــم اإلنتهاء
مــن اســتالم القطــع الميكانيكيــة فــي كانــون أول عــام (  2019م).

769,833

دوالر

تم تشــغيل المشروع
في شباط (2019م)

 .................................إعادة تأهيل بئر مياه الريحية -محافظة الخليل .............................

الممولــة من خالل
مؤسسة (أنيرا)

مراحل المشــــروع ............................................................................................................. :

المشــروع ممــول مــن جمعيــة قطــر الخيريــة ،بــدأ العمــل بــه فــي عــام (2014م 2015 /م ) ثــم توقــف بســبب
إجــراءات معينــة مــن قبــل الجانــب اإلســرائيلي .وفــي عــام ( 2019م) تــم إعــادة تفعيــل مكتــب الجمعيــة وكانــت
أولــى اهتمامــات الجمعيــة هــي اســتكمال إنجــاز المشــروع ،فبــدأ العمــل بــه فــي مطلــع عــام (  2020م ) وتــم
اإلنتهــاء مــن أعمــال التأهيــل وتشــغيل البئــر مــع نهايــة عــام ( 2020م) بتكلفــة إجماليــة ( )47,000دوالر.

1,500,000
دوالر

أهمية المشروع ومكوناته :
مــن خــال هــذا المشــروع تــم الحفــاظ علــى اســتمرار تقديــم خدمــة
الميــاه الصالحــة للشــرب فــي مناطــق الخدمــة وزيــادة التغطيــة خصوصــا
فــي المناطــق المرتفعــة وتقليــل الفاقــد.
أعمــال التأهيــل فــي البئــر شــملت عمليــة توريــد ماتــور كهربائــي ()180
حصانــا  ،وتركيبــه فــي منطقــة البئــر  ،وكذلــك توريــد وتركيــب لوحــة
كهربائيــة بنظــام(  ) VFDمــع وحــدة تحكــم منطقــي  ) )PLCوتمــت
برمجتهــا وذلــك لتســهيل عمليــة التحكم بالمضخــة العمودية فــي البئر.

بتمويــل من جمعيــة قطر الخيرية

47,000
سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

دوالر

المحافظات الشمالية
.......................

 ......مشروع توريد وتركيب عدادات مسبقة الدفع لصالح بلدية أريحا-محافظة أريحا .......

وضع المنطقة قبل المشروع .............................................................................................. :

ومكوناته .................................................................................................. :
.
أهمية المشروع

 ..............توريد مضخة لبئر مياه أريحا رقم ( )1عقبة جبر  /محافظة أريحا
كان مخيــم عقبــة جبــر فــي محافظــة أريحــا يتــزود بالميــاه مــن قبــل
نقطــة تزويــد إســرائيلية ،ولكــن بســبب زيــادة نســبة ملوحــة الميــاه مــن
هــذا المصــدر تــم العمــل علــى إيجــاد مصــدر بديــل وهــو بئــر أريحــا رقم()1
األمــر الــذي تطلــب العمــل علــى تنظيــف بئــر أريحــا رقــم ( )1وتنزيــل مضخة
مؤقتــة لتنفيــذ تجربــة ضــخ وتشــغيل البئر عــام (2017م) .
أهمية المشروع ومكوناته:
وهــذا المشــروع جــاء ليشــمل المرحلــة النهائيــة وهــي توريــد مضخــة
ميــاه للبئــر بتمويــل مــن مؤسســة (بيسانســيون ) الفرنســية بتكلفــة
إجماليــة ( )116000دوالر.
يهــدف المشــروع إلــى توفيــر مصــدر ميــاه للشــرب آمــن وصحــي بــد ًال
مــن الميــاه المالحــة التــي كانــت تــزود المخيــم مــن مصــدر مكــوروت
الســابق .بــدأ المشــروع فــي تشــرين ثانــي عــام ( 2018م) وتــم توريــد
المضخــة فــي تشــرين أول عــام (2019م)  ،وتــم تركيبهــا فــي البئــر
مــن قبــل طاقــم دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة فــي عــام (2020م) .
تــم البــدء بالمشــروع
فــي تشــرين ثانــي
( 2018م)

الممولة من مؤسســة
(بيسانســيون) الفرنسية

يهــدف المشــروع الســتبدال عــدادات تالفــة وتقليــل نســبة
الفاقــد مــن الميــاه وزيــادة الجبايــة لــدى البلديــة مــن خــال
تركيــب عــدادات جديــدة تعمــل بنظــام الدفــع المســبق ،حيــث
تــم اســتهداف المناطــق ذات النســبة الســكانية العاليــة وخاصــة
اإلســكانات.
بــدأ المشــروع فــي شــهر أيلــول لعــام ( 2019م) وانتهــى
فــي شــهر شــباط لعــام (2020م)  ،حيــث تــم تركيــب ()510
عــداد مســبق الدفــع تشــمل كافــة قطــع التركيــب وصناديــق
للعــدادات وكذلــك تزويــد بلديــة أريحــا بمعــدات منهــا حواســيب
أو أجهــزة قــراءة أو برمجــة للعــدادات وكذلــك نظــام محوســب،
بلغــت القيمــة النهائيــة للمشــروع ( )88687دوالراً،
بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الفني (جايكا)

تم تشــغيل المشروع
في (2020م)

88,687

دوالر

 ..................إنشاء شبكة توزيع مياه داخلية لقرية فقوعه /محافظة جنين ....................
المشروع ............................................................................................... :
وضع المنطقة قبل .

116,000 $

قريــة فقوعــة مــن قــرى محافظــة جنيــن التــي ال تحتــوي علــى شــبكة ميــاه داخليــة ،لــذا كان مــن الضــروري
تنفيــذ هــذا المشــروع لتوفيــر مصــدر آمــن للميــاه فــي القريــة ،وزيــادة كميــات الميــاه الصالحــة للشــرب.

دوالر

أهمية المشروع ومكوناته :
يشــمل المشــروع مــد شــبكة ميــاه داخلية بطــول إجمالــي ( )32كيلومتر
باإلضافــة إلــى القطــع الميكانيكيــة الالزمــة إليصــال المياه إلى الســكان.
مــن أجــل تحســين جــودة وموثوقيــة خدمــة تزويــد الميــاه وضمــان
العدالــة فــي توزيعهــا .وبــدأ المشــروع فــي كانــون أول عــام (  2018م)
وتــم تشــغيله فــي شــباط عــام ( 2020م) .

4,410

مستفيد

الممولــة من خالل موازنة ســلطة المياه

1,151,060

دوالر

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

المحافظات الشمالية
 ..........................إنشاء شبكة مياه داخلية لقرية خربة جبارة/طولكرم ............................

 .................مشروع تأهيل شبكة مياه داخليه لقرية بتير -محافظة بيت لحم .................

وضع المنطقة قبل المشروع .............................................................................................. :

وضع المنطقة قبل المشروع .............................................................................................. :

تقــع قريــة جبــارة جنــوب مدينــة طولكــرم بالقــرب مــن
الجــدار الفاصــل و يبلــغ عــدد ســكان القريــة نحــو ()313
نســمة ،أراضــي هــذه القريــة تصنــف كمناطــق (ج) وال
يوجــد بهــا شــبكة ميــاه شــرب و يتــم تزويــد ســكان
القريــة بالميــاه مــن خــال الخطــوط الزراعيــة المســتخدمة
ألغــراض الــري.
أهمية المشروع ومكوناته:
لــذا كان مــن الضــروري البــدء بتنفيــذ المشــروع ليعمــل
علــى تزويــد ســكان القريــة بميــاه صالحــة للشــرب مــن
خــال مــد شــبكة ميــاه داخليــة بطــول إجمالــي ()4.75
كيلومتــر مــع (  )120وصلــة منزليــة.
تــم البــدء بالمشــروع
فــي آب (2018م)

313

مستفيد

تم تشــغيل المشروع
في آذار (2019م)

يقــع مــا نســبته ) 50%( :مــن المشــروع فــي منطقــة (ج) وهي منطقة
مأهولــة بالســكان وتقــع وســط قريــة بتيــر المحاذيــة للجــدار ،حيــث
تــم توقيــف العمــل فــي هــذه المناطــق مــن قبــل الجهــة اإلســرائيلية
ومصــادرة المعــدات أكثــر مــن مــرة ،علماً بــأن المشــروع يخــدم حوالي:
(  ) 6000نســمة

أهمية المشروع ومكوناته:
يهــدف المشــروع إلــى تحســين وضــع الميــاه فــي المنطقــة مــن
خــال اســتبدال الشــبكات القديمــة والمهترئــة بشــبكات جديــدة
ذات أقطــار مناســبة لضمــان تزويــد المواطنيــن بكميــات ميــاه
تفــي باحتياجاتهــم.
ويشــمل تأهيــل شــبكة الميــاه فــي القريــة بخطــوط ( )4بطول()1.2
كــم و( )3بطــول(  ) 2كــم و( )2بطــول ( )20كــم بمــا فــي ذلــك ( )1000وصلــة منزليــة ،باإلضافــة إلــى غــرف
(مناهــل) تحكــم بالشــبكة .
تــم البــدء بالمشــروع
فــي شــباط (2018م)

الممولــة من خالل
موازنة ســلطة المياه

6,000

مستفيد

الممولــة من خالل
موازنة ســلطة المياه

222,114
دوالر

1,101,829
$
دوالر

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

تم تشــغيل المشروع
في حزيران (2020م)

مشاريع تم تجميدها بسبب توقف التمويل
....................................

مشروع إنشاء وتأهيل شبكة مياه يطا

..................................

وضع المنطقة قبل المشروع ............................................................................................. :

مدينــة يطــا تقــع فــي محافظــة الخليــل ،فيهــا الكثيــر مــن التجمعــات غير
المخدومــة بســبب الشــبكات المهترئة.

أهمية المشروع ومكوناته:
يهــدف المشــروع إلــى ربــط التجمعــات غيــر المخدومــة وتوصيلهــا
بخدمــات الميــاه واســتبدال أجــزاء مــن الشــبكة المهترئــة وتوفيــر
ميــاه آمنــة وصالحــة للشــرب مــع نظــام تخزيــن للميــاه ليخــدم مدينــة
يطــا والقــرى المجــاورة لهــا.
المشــروع يشــمل تأهيــل لشــبكة الميــاه الداخليــة القديمــة وبنــاء
شــبكة جديــدة تتكــون مــن خطــوط ناقلــة رئيســية بطــول ( )18
كيلومتــر وخطــوط توزيــع بطــول ( )45كيلومتــر ،وبنــاء ثالثــة خزانــات
كمــا يلــي :خــزان أرضــي حجــم ()5000كــوب فــي خلــة ســليم ،خــزان
أرضــي ()1000كــوب فــي منطقــة المــدارس وخــزان مرتفــع ()500
كــوب فــي بيــت عمــرة.
المشــروع بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة بتكلفــة إجماليــة (  )17,760,510دوالرات ،بــدأ المشــروع
فــي تشــرين األول ( 2017م) وتــم توقــف تمويــل المشــروع مــن قبــل الوكالــة األمريكيــة للتنميــة ()USAID
وعليــه تــم اســتالم األعمــال المنتهيــة حتــى حينــه وهــو مــا نســبته  )90%( :مــن المشــروع فــي كانــون
ثانــي عــام (2019م)  ،وتــم اســتالم القطــع والمــواد والمواســير التــي لــم يتــم تركيبهــا فــي المشــروع و
حفظهــا فــي مســتودعات تابعــة لســلطة الميــاه.

84,911
 17,760,510دوالر

......................

مشروع تأهيل شبكة المياه في بلدة الشيوخ وتوسعتها

وضع المنطقة قبل المشروع ............................................................................................. :

تقــع مدينــة الشــيوخ شــمال شــرقي مدينــة الخليــل ،بهــا شــبكة ميــاه
قديمــة وتالفــة ممــا أدى إلــى زيــادة نســبة الفاقــد فــي كميــات الميــاه،
والشــبكة ال تخــدم غالبيــة الســكان فــكان ال بــد من تأهيلها وتوســعتها
لتقليــل الفاقــد فــي خطــوط الشــبكة.

أهمية المشروع ومكوناته:
يهــدف المشــروع إلــى زيــادة كميــة الميــاه الصالحــة للشــرب ،وتوزيــع
الميــاه بعدالــة بيــن الســكان وربــط كافــة المنــازل بشــبكة الميــاه
فــي منطقــة الشــيوخ ،يخــدم المشــروع حوالــي ()11280نســمة.
أهــم مكونــات المشــروع تشــمل تأهيــل وتوســعة للشــبكة بطــول
إجمالــي ()16كيلومتــر )11( ،كيلومتــر منهــا عبــارة عــن توســعة
للشــبكة و ( )5كيلومتــرات تأهيــل للشــبكة ،باإلضافــة إلــى عمــل
صيانــة لمحطــة الضــخ واســتبدال المضخــات فيهــا.
المشــروع تمويــل مــن مؤسســة (أنيــرا ) بتكلفــة إجماليــة ()1,300,000
دوالر حيــث بــدأ المشــروع فــي تمــوز عــام ( 2017م) وتوقــف العمــل فــي المشــروع فــي منتصــف عــام
(2018م) بســبب توقــف تمويــل المشــاريع مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة.

11,280

مستفيد

مستفيد

سلطة المياه الفلسطينية

......................

الممولة من خالل مؤسســة أنيرا

1,300,000

دوالر

سلطة المياه الفلسطينية

 ................مشاريع المياه المكتملة في المحافظات الجنوبية 2019-2020

.....................

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

المحافظات الجنوبية
 .............................مشروع إنشاء خزاني األمل والسطر في خانيونس ...............................

 .............مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر محدودة الكمية في دير البلح ..............

وضع المنطقة قبل المشروع ............................................................................................. :

أهمية المشروع .............................................................................................................. :

تعانــي محافظــة خانيونــس مــن مشــاكل فــي الميــاه مــن ناحيــة الكــم والنــوع حيــث يتم اســتهالك كميــات كبيرة
مــن الميــاه ممــا أدي إلــى وجــود عجــز ســنوي دائــم ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى نقصــان مســتوى الميــاه الجوفيــة مــن
( )15-20ســم ســنوياً فــأدى إلــى زيــادة ملوحــة ميــاه اآلبار.
أهمية المشروع ومكوناته:
يعتبــر مشــروع إنشــاء خزانــي األمــل والســطر فــي خانيونــس واألعمــال المكملــة لهمــا أحــد المشــاريع
الهامــة والممولــة مــن االتحــاد األوروبــي مــن خــال برنامــج اإلدارة المســتدامة لمصــادر الميــاه فــي قطــاع
غــزة ،حيــث اشــتمل بشــكل عــام علــى إنشــاء خزانــي ميــاه أرضييــن إحداهمــا فــي حــي الســطر ويخــدم
الســطر الشــرقي والغربــي والكتيبــة ،واآلخــر غــرب المدينــة ويخــدم حــي األمــل والمعســكرين الشــمالي
والجنوبــي وجــزء مــن مركــز المدينــة ،وقــد تــم إنشــاء هــذه الخزانــات بمــا يتوافــق مــع خطــة ســلطة الميــاه
لتحســين الخدمــات المائيــة كمــا ونوعــاً.
تقــدر ســعة الخــزان الواحــد حوالــي ( )5000متــر مكعــب ،ويتــم اســتخدامهما فــي خلــط
الميــاه المحــاة مــع ميــاه اآلبــار الجوفيــة لتزويــد المواطنيــن بميــاه صالحــة للشــرب وفق ـاً
لمعاييــر منظمــة الصحــة العالميــة.

تعتبــر محطــة تحليــة ميــاه البحــر محــدودة الكميــة فــي
ديــر البلــح أحــد المرافــق اإلســتراتيجية ضمــن تدخــات
البرنامــج المتدحــرج والــذي وضعتــه ســلطة الميــاه
الفلســطينية إلمــداد قطــاع غــزة بالميــاه المســتدامة
والحــد مــن تدهــور الخــزان الجوفــي.

أهمية المشروع ومكوناته:
يهــدف مشــروع التوســعة الممــول مــن الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة إلــى تحســين خدمــات
الميــاه كمــاً ونوعــاً ،للمواطنيــن فــي المحافظــة
الوســطى مــن خــال رفــع القــدرة اإلنتاجيــة لمحطــة
تحليــة ديــر البلــح إلــى ( )6000متــر مكعــب يوميــاً،
وذلــك بإنشــاء وحــدة تحليــة ميــاه البحــر بقــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى ( )3400متــر مكعــب يوميــاً.
وفقــا لقــرار إدارة الرئاســة األمريكيــة قطــع التمويــل عــن مشــاريع الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي آب
عــام (2018م)  .فقــد قامــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة بتســليم المشــروع نهائيــا فــي بدايــة
العــام (2019م) دون إجــراء مــا يلــزم مــن عمليــات فحــص وتشــغيل تجريبــي ،ليتبيــن فيمــا بعــد وجــود
بعــض المشــاكل التقنيــة المتعلقــة بنظــام التحكــم ،والتــي لــم يتــم معالجتهــا قبــل التســليم ،مــا ترتــب
عليــه تشــغيل المحطــة يدوي ـاً .هــذا وتقــوم ســلطة الميــاه حاليــا بتوجيــه جهودهــا لحشــد التمويــل الــازم
الســتكمال األعمــال والتمكــن مــن تشــغيل المحطــة مــن خــال النظــام.

90,000
خـــــزان األمل

خـــــــزان السطر

40,000
تــم تنفيــذ المشــروع خــال ()18
شــهراً ،وقــد اكتمــل تنفيــذه
فــي نيســان عــام ( 2019م) .

تم تنفيذ المشــروع خالل ()26
شــهراً ،وقد اكتمل تنفيذه في
كانــون ثاني عام (2019م)

مستفيد

2,800,000

دوالر

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

مستفيد

الممولــة مــن الوكالة األمريكيــة للتنمية الدولية

17,335,000

دوالر

المحافظات الجنوبية
 ....مشروع صيانة وإعادة تأهيل محطة تحلية مياه البحر محدودة الكمية في دير البلح ...
أهمية المشروع .............................................................................................................. :

تعتبــر محطــة تحليــة ميــاه البحــر محــدودة الكميــة فــي
ديــر البلــح أحــد المرافــق اإلســتراتيجية ضمــن تدخــات
البرنامــج المتدحــرج والــذي وضعتــه ســلطة الميــاه
الفلســطينية إلمــداد قطــاع غــزة بالميــاه المســتدامة
والحــد مــن تدهــور الخــزان الجوفــي.

أهمية المشروع ومكوناته:
يهــدف هــذا المشــروع ،الممــول مــن الوكالــة
النمســاوية للتنميــة إلــى تحســين خدمــات الميــاه كمـاً
ونوعـاً للمواطنيــن فــي المحافظــة الوســطى مــن خالل
صيانــة وإعــادة تأهيــل وحــدة تحليــة ميــاه البحــر ذات
القــدرة اإلنتاجيــة وتبلــغ ( )600متــر مكعــب يوميــاً،
والتــي تــم إنشــاؤها عــام (2003م) ،وذلــك لمــا لحــق
بهــا مــن ضــرر نظــرا للظــروف التشــغيلية المحيطــة،
فلــم تكــن المحطــة تعمــل بكامــل طاقتهــا االنتاجيــة
المصممــة ،نتيجــة للعجــز فــي إمــداد الكهربــاء
وصعوبــة إدخــال المــواد الكيماويــة وقطــع الغيــار
الالزمــة للمحطــة مــن الجانــب اإلســرائيلي .ممــا أدى
إلــى تدهــور المعــدات وتعرضهــا للتلــف.

تــم تنفيــذ المشــروع خــال ()20
شــهراً ،وقــد اكتمــل تنفيــذه
فــي كانــون الثانــي عــام
( 2019م).

12,000
 207,716دوالر

مستفيد

سلطة المياه الفلسطينية

.................................

مشروع إنشاء خزان الصفا في مدينة غزة

....................................

أهمية المشروع .............................................................................................................. :

جــاء مشــروع إنشــاء خــزان الصفــا فــي مدينــة غــزة،
والممــول مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة بــإدارة
البنــك اإلســامي للتنميــة ضمــن اســتراتيجية ســلطة
الميــاه لتطويــر مرافــق الميــاه وتوفيــر مصــادر ميــاه
إضافيــة آمنــة لالســتخدامات المنزليــة والشــرب فــي
قطــاع غــزة ،والحفــاظ علــى الخــزان الجوفــي وإدارتــه
بطريقــة مســتدامة.
أهمية المشروع ومكوناته:
تبلــغ ســعة الخــزان ( ) 5000متــر مكعــب ،يتــم
اســتخدامه فــي خلــط الميــاه المحــاة الــواردة مــن
محطــة تحليــة ميــاه البحــر محــدودة الكميــة الواقعــة
فــي الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن مدينــة غــزة مــع
ميــاه اآلبــار الجوفيــة الواقعــة فــي محيــط الخــزان،
وذلــك للحصــول علــى ميــاه صالحــة للشــرب ،ذات جودة
عاليــة تتوافــق مــع معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة .
اشــتمل المشــروع علــى تمديــد الخطــوط الناقلــة
وإعــادة تأهيــل شــبكة الميــاه الخاصــة بخــزان الصفــا
والمنطقــة المحيطــة بــه للحــد مــن فاقــد الميــاه
وتوصيلهــا للمواطنيــن.

90,000

مستفيد

2,000,000
تــم تنفيــذ المشــروع خــال ()18
شــهراً ،وقــد اكتمــل تنفيــذه فــي
كانــون األول عــام (2019م).

سلطة المياه الفلسطينية

دوالر

المحافظات الجنوبية
 .........................حفر آبار جديدة وإغالق آبار شديدة الملوحة في جباليا

.........................

أهمية المشروع ومكوناته.................................................................................................. :

يهــدف هــذا المشــروع والممــول مــن برنامــج دول مجلــس التعــاون إلعــادة إعمــار غــزة بــإدارة البنــك اإلســامي
للتنميــة إلــى تحســين نوعيــة الميــاه المقدمــة للمواطنيــن خاصــة فــي المنطقــة الغربيــة مــن بلديــة جباليــا مــن
خــال إغــاق ثالثــة آبــار شــديدة الملوحــة ،وحفــر ثالثــة آبــار جديــدة بقــدرة ( )60متــراً مكعب ـاً ،تركيــب عــدد
ثــاث مضخــات غاطــس بقــدرة ()25حصانـاً ،وإنشــاء غــرف التشــغيل والتحكــم الخاصــة باآلبــار.

50,000

مستفيد

الممولــة من البنك االســامي للتنمية

479,967

دوالر

 ....................مشروع محطة تحلية مياه البحر محدودة الكمية في غزة ..........................
أهمية المشروع .............................................................................................................. :

يعتبــر مشــروع محطــة تحليــة ميــاه البحــر محــدودة الكميــة والممــول مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة مــن خــال
البنــك اإلســامي بقيمــة اجماليــة ( 15مليــون) دوالر ضمــن البرنامــج المتدحــرج للتدخــات والــذي وضعتــه ســلطة
الميــاه الفلســطينية كاســتراتيجية إلمــداد قطــاع غــزة بالميــاه المســتدامة والحــد مــن تدهــور الخــزان الجوفــي.

سلطة المياه الفلسطينية

أهمية المشروع ومكوناته................................................................................................. :

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تحســين خدمــات الميــاه كمـاً ونوعـاً للمواطنيــن فــي محافظتــي غــزة وشــمال غــزة،
حيــث ســيتم خلــط الميــاه المنتجــة منهــا مــع ميــاه اآلبــار الجوفيــة فــي خزانــات الخلــط المنشــأة لهــذا الغــرض،
بهــدف الحصــول علــى ميــاه صالحــة للشــرب ،ذات جــودة عاليــة تتوافــق مــع معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة.
يتضمن المشروع عدة مكونات تم تنفيذها على عدة مراحل:
þþتم إنشاء محطة التحلية بقدرة إنتاجية(  10آالف )متر مكعب يوميا
þþإنشاء خزان خلط بسعة(  )5000متر مكعب في منطقة الشيخ رضوان.
þþتــم االنتهــاء مــن تمديــد الشــبكات والخطــوط الناقلــة بيــن محطــة التحليــة وخــزان الخلــط خــال عــام
(2017م).
þþاالنتهاء من توصيل المحطة بشبكة الكهرباء العامة في شباط.
أنجــز هــذا المشــروع بعــد جهــد اســتمر لمــا يزيــد عــن ثالثــة أعــوام متجــاوزاً التحديــات التــي واجهتــه وعلــى
رأســها التنســيق إلدخــال المــواد والمعــدات الالزمــة مــن الجانــب اإلســرائيلي.
تــم تنفيــذ محطــة التحليــة خالل()32شــهراً ،وقــد دخلــت حيــز التشــغيل التجريبــي فــي آب عــام (2019م) بينمــا
تــم االنتهــاء مــن خــزان الخلــط فــي كانــون الثانــي عــام (2019م)  ،أمــا توصيــل المحطــة بالكهربــاء ففــي شــباط

عــام ( 2020م) .

400,000
	þتكلفــة إنشــاء محطة التحلية )8,765,000( :دوالر.
	 þتكلفــة خــزان الخلط بلغت ( )1,258,396دوالر.
	 þتكلفــة توصيــل الكهربــاء فقد بلغت ( )638,205دوالر.

سلطة المياه الفلسطينية

مستفيد

 ..................مشاريع الصرف الصحي في المحافظات الشمالية 2019-2020

الفصل الثاني
مشاريع الصرف الصحي
المكتملة

......................

المحافظات الشمالية
.....................................

مشروع وادي زومر– محافظة طولكرم

...................................

أهمية المشروع ومكوناته ................................................................................................ :

يهــدف المشــروع إلــى حمايــة البيئــة مــن الميــاه
العادمــة وتحســين خدمــات الصــرف الصحــي فــي وادي
زومــر مــن خــال تنظيــف مجــرى الــوادي مــن الميــاه
العادمــة وحمايــة مصــادر الميــاه فــي الحــوض الغربي،
حيــث تــم إنشــاء خطــوط صــرف صحــي بطــول ()17
كــم وبأقطــار مــن ( )400-800ملــم ،وشــبكات صــرف
صحــي بمــا يزيــد علــى( )80كــم ووصــات منزليــة فــي
ثمانــي تجمعــات .
بدئ العمل بالمشروع في عام ( 2012م)
وانتهي منه بداية عام (2019م) .

108,000

مستفيد

الممولــة مــن الحكومة األلمانية  /بنــك التنمية األلماني

21,185,000

دوالر

أهمية المشروع ومكوناته ................................................................................................ :

يهــدف المشــروع إلــى تحســين خدمــات الصــرف
الصحــي مــن خــال توريــد وتركيــب مضخــات ومولدات
تهويــة وتنظيــف بــرك المعالجــة مــن المــواد
المترســبة لمحطــة معالجــة جنيــن،
بدئ العمل بالمشروع في كانون أول ( 2018م)
وانتهي منه في آذار ( 2019م).

مستفيد

يهــدف المشــروع إلــى تحســين خدمــات الصــرف
الصحــي وزيــادة كميــة الميــاه المعالجــة ،إضافــة إلــى
توفيــر بيئــة صحيــة لمنطقــة قــرى غــرب نابلــس،
حيــث ســيتم التخلــص مــن الحفــر االمتصاصيــة وتوفير
معالجــة للميــاه الصناعيــة ،عــن طريــق إنشــاء
شــبكات صــرف صحــي بطــول( ) 30كــم فــي خمســة
تجمعــات لخدمــة نحــو(  ) 12,000نســمة.

12,000
...............

مستفيد

الممولــة من بنــك التنمية األلماني

9,477,500

دوالر

أعمال إضافية لمشروع الصرف الصحي في قرية أرطاس -بيت لحم ..................

أهمية المشروع ومكوناته ................................................................................................ :

يهــدف المشــروع الــى حــل مشــكلة الصــرف الصحــي
لقريــة أرطــاس ،إضافــة إلــى التخلــص مــن الميــاه
العادمــة فــي الشــوارع وكافــة اآلثــار الناجمــة عــن
الحفــر االمتصاصيــة والتــي كانــت تســبب مكرهــة
صحيــة للقريــة.
ويشــمل المشــروع اســتبدال مقطــع مــن خــط الصــرف
الصحــي الرئيســي وأعمــال تأهيــل بمحطــة الصــرف
الصحــي باإلضافــة إلــى أعمــال صيانــة للمضخــات
الموجــودة .
بدئ العمل بالمشروع في نيسان (2019م)
وانتهي منه في كانون أول ( 2019م).

بتمويل من موازنة ســلطة المياه الفلســطينية

103,048

أهمية المشروع ومكوناته ................................................................................................ :

بدئ العمل بالمشروع في شباط عام (2017م)
وانتهي منه في أيلول عام (2019م) .

 ...........مشروع أعمال صيانة وتنظيف محطة صرف صحي جنين– محافظة جنين ..............

45,000

 .......مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي في نابلس الغربية– محافظة نابلس

........

2,500

دوالر
سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

مستفيد

بتمويل من موازنة ســلطة المياه الفلســطينية

44,000

دوالر

المحافظات الشمالية
 ......................مشروع الصرف الصحي في منطقة باقة الشرقية والنزالت .......................
أهمية المشروع ومكوناته ................................................................................................ :

يهــدف المشــروع إلــى تحســين خدمــات الصــرف الصحي فــي باقة
الشــرقية والنــزالت مــن خــال التخلــص مــن الحفــر االمتصاصيــة
وتنظيــف مجــرى أبــو نــار مــن الميــاه العادمــة ،وبتمويــل مــن
الحكومــة الهولنديــة بمبلــغ( 6.7مليــون) دوالر وتنفيــذ برنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي.
اشــتمل المشــروع فــي مرحلتــه األولــى -التــي ابتــدأت فــي أيــار
(2014م) وانتهت في أيلول (2020م) على:

1.1إنشــاء أربــع شــبكات صــرف صحــي فــي النــزالت الغربيــة
والشــرقية والوســطى ونزلــة عيســى بطــول حوالــي( ) 30
كــم.
2.2إنشــاء محطتــي ضــخ للميــاه العادمــة فــي نزلــة عيســى
وزيتــا.
3.3تركيــب خمســة عــدادات قيــاس لميــاه الصــرف الصحــي العابــرة للحــدود فــي طولكــرم ونابلــس وقلقيليــة
وبيــر نبــاال.
4.4إنشاء خط ناقل من زيتا لواد أبو نار بطول ()1.2كم.
بتمويل مــن الحكومة الهولندية
5.5تأهيل جزء من وادي أبو نار.
6.6تطوير نظام تعرفة للمياه والصرف الصحي.
دوالر
7.7برنامج توعية للمناطق المستهدفة .

 ......مشروع إنشاء وصالت صرف صحي لبلدية أريحا -المرحلة الخامسة -محافظة أريحا .......

وضع المنطقة قبل المشروع .............................................................................................. :

تعانــي مدينــة أريحــا مــن نقــص خدمــات الصــرف الصحــي ،فبعــض الوصــات المنزليــة تقــع فــي شــوارع منفــذ بهــا
خطــوط صــرف صحــي غيــر مكتملــة وبحاجــة لعــزل وتشــطيب وتبــرز المشــكلة بشــكل أكبــر بســبب وجــود بعــض
المناطــق المكتظــة والتــي بحاجــة لتنفيــذ خطــوط رئيســية ووصــات منزليــة.
أهمية المشروع ومكوناته:
يهــدف المشــروع إلــى عمــل وصــات منزليــة للصــرف الصحــي وربــط( )236منــز ًال بشــبكة الصــرف الصحــي
الرئيســية مــن أجــل تقليــل نســبة التلــوث وكذلــك زيــادة كميــة ميــاه الصــرف الصحــي لمحطــة المعالجــة
فــي مدينــة أريحــا وذلــك مــن خــال تنفيــذ خطــوط وصــات بأطــوال( )8780متــراً وتنفيــذ ( )500منهــل
مختلــف األقطــار.
كمــا تــم إنجــاز أعمــال إضافيــة للمشــروع فقــد تــم عــزل وتشــطيب مــا يزيــد عــن ( )750منه ـ ًا وتنفيــذ مــا
يقــارب ()3000متــر خطــوط و( )70وصلــة منزليــة وتنفيــذ( )117منه ـ ًا مختلــف األقطــار.
تم البدء بالمشــروع
في أيلول (2019م)

6,700,000

تم تشــغيل المشروع
في تموز (2020م)

800
980,672
سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

مستفيد

دوالر

المحافظات الشمالية
 ...............................إنشاء محطة تياسير لتنقية مياه الصرف الصحي ............................
مع شبكات للصرف الصحي ونظام الستخدام المياه المعالجة

وضع المنطقة قبل المشروع ............................................................................................. :

تســتقبل محطــة التنقيــة الميــاه العادمــة المنزليــة بســعة( )4200متــر مكعــب ،ومــن المتوقــع أن تنتــج مــا
يقــارب الكميــة نفســها مــن الميــاه المعالجــة يوميــا والتــي ســتخدم أراضــي زراعيــة بمســاحة ألــف دونــم.
تــم إنجــاز ( )1200وصلــة منزليــة لغايــة اللحظــة ومــا يعــادل(700م  )3يوميــا ،والعمــل جــاري حاليــا علــى
تنفيــذ شــبكات ووصــات منزليــة جديــدة ومــن المتوقــع الحصــول علــى كميــة ( ) 800إلــى (1000م )3يومي ـاً
مــع نهايــة عــام (2020م).
تــم البــدء فــي المشــروع فــي شــهر أيلــول عــام (2015م) وتــم اســتالمه فــي شــهر تمــوز عــام (2019م)،
حيــث بــدأ العمــل علــى تشــغيل المحطــة بتاريــخ ( 3/3/2020م) مــن قبــل طاقــم مجلــس الخدمــات المشــترك
والمقــاول وبإشــراف ســلطة الميــاه ذلــك للقيــام بأعمــال التشــغيل والفحــص وقــد تــم االســتالم النهائــي
للمشــروع بنهايــة عــام (2020م) .

50,000

تم البدء بالمشــروع
في أيلول (2015م)

الممولــة من االتحاد
األوروبي

نظــام تجميــع ومعالجــة الميــاه العادمــة لــم يكــن موجــودا فــي طوبــاس وتياســير وعقابــا وكان االعتمــاد الوحيــد
ـر االمتصــاص وعــادة مــا يتــم تفريــغ الميــاه العادمــة مــن هــذه الحفــر فــي الوديــان واألراضــي المفتوحــة
علــى ُح َفـ ِ
ممــا يــؤدي إلــى العديــد مــن المشــاكل مــن أهمهــا:
1.1تلــوث الميــاه الجوفيــة ممـــا ينـــتج عنـــه انتـــشار األمــراض مثــل التيفويــد ،والكوليــرا وبقيــة األمــراض التــي
تنقلهــا الميــاه الملوثــة.
2.2نمو وتكاثر الذباب والبعوض وما يؤدي إليه ذلك مـن انتشار األمـراض.
ـر الإلمتصاص
3.3معانــاة األهالــي مــن مشــاكل الصــرف فــي المنــازل وأعمــال النضــح الــازم إجراؤهــا كل فتــرة ل ُح َفـ ِ
والتكلفــة العاليــة إلنشــاء ال ُح َف ِر.
4.4تأثيــر األحمــاض الناتجــة عــن التفاعــات التــي تحــدث فــي ميــاه الـــصرف الصحــي بفعــل البكتريــا الالهوائية على
أساســات المنشــآت عــاوة علــى تأثيرهــا علــى التربــة المحيطــة إذا تــم صــرف مثــل هــذه الميــاه علــى التربة.

23,200,000

دوالر

يوجــد طاقــم فنــي تــم توظيفــه مــن قبــل مجلــس الخدمــات
المشــترك وتــم تدريبــه مــن خــال الشــركة المنفــذة للمشــروع
إلدارة وتشــغيل وصيانــة المحطــة.

أهمية المشروع ومكوناته:
یعتبــر مشــروع إنشــاء نظــام تجميــع ومعالجــة الميــاه العادمــة فــي كل مــن مدینــة طوبــاس وعقابــا
وتياســير األول مــن نوعــه فــي مجــال الصــرف الصحــي فــي محافظــة طوبــاس وهــو مــن المشــاريع الرئيســية
الممولــة مــن االتحــاد األوروبــي فــي الضفــة الغربیــة بقيمــة ( )23,200,000دوالر ،يهــدف المشــروع إلــى
ـر االمتصاصيــة
تحســين بنيــة وخدمــات الصــرف الصحــي مــن جمــع ومعالجــة وإعــادة اســتخدام وإلغــاء ال ُح َفـ ِ
الموجــودة فــي كل البيــوت ،ممــا سيســهم فــي حــل المشــاكل البيئيــة الصحيــة واإلجتماعيــة ،وكذلــك
إعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة للزراعــة ليخــدم حوالــي ( )50ألــف مواطــن فــي طوبــاس وعقابــا وتياســير.
يتكون المشــروع من ثالث مكونات أساســية وهي:
1.1محطة التنقية في تياســير.
2.2شــبكات تجميع المياه في كل من تياســير وشــمال طوباس وعقاب بطول ()60كم .
3.3خزانات إعادة االســتخدام للزراعة بســعة )2000( :متر مكعب .

سلطة المياه الفلسطينية

مستفيد

تم استالم المشروع
في تموز (2019م)

سلطة المياه الفلسطينية

 ..................مشاريع الصرف الصحي في المحافظات الجنوبية 2019-2020

......................

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

المحافظات الجنوبية
..........

التشغيل والصيانة لمحطة معالجة الصرف الصحي شمال غزة (............... )NGEST

أهمية المشروع ............................................................................................................... :

تعتبــر محطــة معالجــة الصــرف الصحــي فــي شــمال غــزة مــن أهــم المشــاريع االســتراتيجية والتــي شــكلت حــا
مســتداما إلدارة الصــرف الصحــي فــي المنطقــة ،حيــث عملــت علــى حمايــة الســكان مــن خطــر األحــواض العشــوائية
والكــوارث البيئيــة الناجمــة عــن محطــة بيــت الهيــا القديمــة،
و ّفــرت مــا يقــارب ( )36ألــف كــوب مــن الميــاه ال ُمعالجــة لألغــراض الزراعيــة وبذلــك ســاهمت فــي الحفــاظ علــى
الخــزان الجوفــي وحمايتــه مــن التلــوث واالســتنزاف ،وتحقيــق األمــن الغذائــي.
إنجازات رغم التحديات:
دخلــت محطــة معالجــة الصــرف الصحــي فــي شــمال غــزة حيــز التشــغيل التجريبــي فــي آذار عــام (2018م)
مــن خــال ائتــاف المقاوليــن المنفذيــن للمشــروع ،وقــد اســتمر تشــغيلها بموجــب عقــد تشــغيل وصيانــة
لمــدة عاميــن إال أنــه قــد تــم فســخ العقــد فــي تمــوز عــام (2019م)  .ممــا اســتدعى أن تقــوم ســلطة
الميــاه الفلســطينية بســد الفجــوة والحفــاظ علــى اســتمرارية تشــغيل النظــام ،وبدعــم طــارئ مــن الوكالــة
الفرنســية للتنميــة ،للحفــاظ علــى مــا تــم تحقيقــه مــن حمايــة للبيئــة ولســكان المنطقــة.

350,000
بــدأ التشــغيل التجريبــي فــي
آذار(  2018م) ولمــدة أربعــة
أشــهر ،ومــن ثــم التشــغيل
بموجــب العقــد لمــدة اثنــي عشــر
شــهرا ،حيــث تــم فســخ العقــد
فــي تمــوز عــام ( 2019م) .

مستفيد

4,474,226

 .........................مشروع إعادة تأهيل أحواض الترشيح لمشروع معالجة .........................
مجاري شمال غزة الطارئ
أهمية المشروع ومكوناته.................................................................................................. :

يعتبــر برنامــج توافــر الميــاه والتكيــف الزراعــي للتغيــرات المناخيــة الممــول مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة
وصنــدوق المنــاخ األخضــر والحكومــة اإليرلنديــة بإجمالــي (45مليــون) يــورو مــن المشــاريع االســتراتيجية الهامــة
التــي تســاهم فــي تحقيــق األمــن المائــي والغذائــي مــن خــال حمايــة الخــزان الجوفــي والحــد مــن اســتنزافه وذلك
بتوفيــر مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة عبــر اســتكمال نظــام إعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة لضمــان تزويــد
المزارعيــن الفلســطينيين بكميــات الميــاه الالزمــة لــري أراضيهــم بجــودة وأســعار مناســبة.
وقــد جــاء مشــروع إعــادة تأهيــل أحــواض الترشــيح لمشــروع معالجــة الصــرف الصحــي فــي شــمال غــزة كأحــد
مكونــات البرنامــج بهــدف تحســين أداء أحــواض الترشــيح وزيــادة معــدالت الترشــيح وتحســين نظــام تغذيــة
الخــزان الجوفــي.

227,000
اســتغرق تنفيذ المشروع
ســبعة أشهر وقد اكتمل
في أيار (2020م) .

دوالر

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

مستفيد

292,488

دوالر

المحافظات الجنوبية
 ............................المشاريع المكتمل تنفيذها ضمن برنامج محطة ...............................
معالجة الصرف الصحي المركزية بغزة – المرحلة األولى

.............................

مشروع إنشاء بركة أصالن لتجميع مياه األمطار

.............................

أهمية المشروع ومكوناته.................................................................................................. :

يعتبــر مشــروع إنشــاء بركــة أصــان لتجميــع ميــاه األمطــار في
مدينــة بيــت الهيــا الممــول مــن برنامــج دول مجلــس التعــاون
إلعــادة إعمــار غــزة بــإدارة البنــك اإلســامي للتنميــة مــن
المشــاريع الهامــة التــي تهــدف إلــى تحســين جــودة الخــزان
الجوفــي مــن خــال تجميــع وترشــيح حوالــي( ) 400,000متــر
مكعــب مــن ميــاه األمطــار إلــى المخــزون الجوفــي ســنويا،
وإنقــاذ مناطــق شاســعة مــن مدينــة بيــت الهيــا مــن خطــر
الغــرق خــال موســم الشــتاء.

أهمية المشروع ومكوناته............................................................................................... :

يعتبــر برنامــج محطــة معالجــة الصــرف الصحــي المركزيــة مــن أهــم البرامــج االســتراتيجية لتطويــر إدارة
الصــرف الصحــي لمحافظتــي غــزة والوســطى ،والــذي تــم تمويــل المرحلــة األولــى منــه مــن خــال البنــك
األلمانــي للتنميــة بقيمــة إجماليــة تعــادل  78.4(:مليــون) دوالر أمريكــي.
تتضمن المرحلة األولى من المشــروع عدة مكونات تشــمل:
1.1إنشــاء محطــة المعالجة فــي منطقة البريج بقدرة  )60,000( :متــر مكعب يومياً.
2.2إنشــاء محطة الضــخ المركزية بوادي غزه .
3.3إنشــاء خطــوط الضغــط واإلنســياب الطبيعــي لتجميــع ميــاه الصــرف الصحــي مــن مدينــة غــزة والمحافظــة
الوســطى.
4.4إنشــاء خاليا شمســية بقــدرة( )2ميجا واط لتغذية محطــة المعالجة المركزية.
5.5تطوير وتأهيل محطة معالجة الشيخ عجلين القائمة في مدينة غزة ،باإلضافة لتأهيل مجرى وادي غزة.
المكونات (المشاريع المنتهية) ضمن البرنامج :
تــم االنتهــاء مــن إنشــاء خــط الضغــط والخــط االنســيابي
وكذلــك تطويــر وتأهيــل محطــة الشــيخ عجليــن وكذلــك
تأهيــل الطــرق المؤديــة لمحطــة المعالجــة خــال عــام
(2019م) كمــا تــم االنتهــاء مــن تأهيــل مجــرى وادي غــزة
خــال عــام(2020م) .
وقــد كان مــن المتوقــع االنتهــاء مــن مكونــات المشــروع
األخــرى خــال الربــع األول مــن عــام(2020م) اال أن
تفشــي وبــاء ( )COVID 19منــذ مطلــع عــام (2020م)
حــول العالــم وفــي فلســطين خاصــة إلــى تأجيــل أنشــطة
اســتكمال تنفيــذ المشــروع ومــن ثــم تشــغيله.

900,000

مستفيد

تــم تنفيذ المشــروع من خــال الهيئة العربية الدولية إلعمار فلســطين
بالتنســيق مع ســلطة المياه الفلســطينية ومصلحة مياه بلديات الســاحل.

اســتغرق تنفيذ المشروع أحد
عشر شــهراً وقد اكتمل في
تشــرين األول عام (2020م)

بلغــت تكلفة مكونات البرنامــج المنتهية
خالل عام( 2019م2020-م)

بتمويــل من البنك األلمانــي للتنمية

13,151,433

دوالر

سلطة المياه الفلسطينية

100,000
 1,355,423دوالر

مستفيد

سلطة المياه الفلسطينية

المحافظات الجنوبية
 ....................محطة معالجة الصرف الصحي في خانيونس – المرحلة األولى

...................

أهمية المشروع ووضع المنطقة قبل المشروع..................................................................... :

تكمــن أهميــة وحيويــة مشــروع محطــة معالجــة الصــرف الصحــي فــي خانيونــس فــي تحســين مســتوى التقــدم
الصحــي والبيئــي مــن خــال تحســين خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي المقدمــة ممــا ينعكــس بــدوره علــى جميــع
مناحــي حيــاة المواطنيــن فــي محافظــة خانيونــس والتــي كانــت تعانــي لســنوات مــن غيــاب نظــام تجميــع صــرف
ـر االمتصاصيــة
صحــي متكامــل مــن محطــات معالجــة وشــبكات صــرف صحــي .حيــث اعتمــد الســكان علــى ال ُح َفـ ِ
للتخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي.
أهمية المشروع ومكوناته:
يتضمــن المشــروع بمرحلتــه األولــى الممولــة مــن الحكومــة اليابانيــة والصنــدوق الكويتــي للتنميــة مــن خــال
بنــك التنميــة اإلســامي عــدة مكونــات تشــمل:
1.1إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقدرة ( )26,600متر مكعب يوميا في منطقة الفخاري.
2.2إنشاء أحواض الترشيح والسور الخاص بها.
3.3إنشاء الخط الناقل من محطة المعالجة ألحواض لترشيح ومن أحواض الترشيح للبحر.
4.4توصيل محطة المعالجة بشبكة الكهرباء .
5.5إعادة تأهيل محطة ضخ رقم( )8الموجودة في الجزء الشرقي من خانيونس .
6.6واســتكمال خــط الضغــط لنقــل ميــاه الصــرف الصحــي إلــى محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي مــن محطــة
الضــخ الرئيســة رقــم (. )8

سلطة المياه الفلسطينية

تــم االنتهــاء مــن األعمــال المتعلقــة بإنشــاء محطــة المعالجــة حيــث دخلــت حيــز التشــغيل التجريبــي فــي أيلــول
عــام (2019م) وكذلــك تــم االنتهــاء مــن إنشــاء الخــط الناقــل مــن محطــة المعالجــة ألحــواض لترشــيح وكذلــك
إمــداد خــط الكهربــاء الرئيســي إضافــة إلنشــاء الســور الخــاص بأحــواض الترشــيح خــال عــام (2019م)  ،هــذا
وقــد تــم االنتهــاء مــن باقــي مكونــات المشــروع كإنشــاء الخــط الناقــل مــن أحــواض الترشــيح للبحــر واســتكمال
خــط الضغــط لنقــل ميــاه الصــرف الصحــي إلــى محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي مــن محطــة الضــخ الرئيســة
رقــم ( )PS8الموجــودة فــي الجــزء الشــرقي مــن خانيونــس خــال عــام (2020م).

استغرق تنفيذ المشروع
بكافة مكوناته ()36شهراً
وقد اكتمل في نيسان
عام (2020م) .

سلطة المياه الفلسطينية

217,000

مستفيد

58,000,000

دوالر

مقدمــــــة

الفصل الثالث
مشاريع قيد التنفيذ

يمتــد تنفيــذ بعــض مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي لســنوات ،وذلــك إمــا لوجــود معيقــات ماليــة،
فنيــة ،سياســية أو غيرهــا ،أو نظــراً لحجــم المشــروع وتعــدد مكوناتــه والتــي تتطلــب فتــرة تنفيذيــة
طويلــة ،تحــول دون تنفيذهــا فــي عــام واحــد ،كمــا أن هنــاك الكثيــر مــن البرامــج التــي يتــم تنفيذها
فــي المحافظــات الجنوبيــة (قطــاع غــزة) تتكــون مــن العديــد مــن المشــاريع حيــث إن بعــض هــذه
المشــاريع انتهــت خــال العاميــن المنصرميــن ،فيمــا ال زال بعــض المشــاريع التابعــة لنفــس البرنامــج
قيــد التنفيــذ ،ونذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :برنامــج محطــة المعالجــة المركزيــة لمدينــة
غــزة.

39
مشروعاً

( )19مشروعاً
في مجال الصرف
الصحي

296,168,515

( )19مشروعاً
في مجال المياه

164,348,434

461,525,489

دوالر
( )1مشروعاً
في مجال المياه
والصرف الصحي

1,008,540

دوالر

دوالر

دوالر

 ........................مشاريع المياه قيد التنفيذ في المحافظات الشمالية .............................

سلطة المياه الفلسطينية

 ........................مشاريع المياه قيد التنفيذ في المحافظات الشمالية .............................

سلطة المياه الفلسطينية

 ...................مشاريع الصرف الصحي قيد التنفيذ في المحافظات الشمالية ......................

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

 ..................................مشاريع قيد التنفيذ في المحافظات الجنوبية ..............................

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

مقدمــــــة

الفصل الرابع
تدخالت ضمن خطة العناقيد

انطالقـاً مــن خطــة تنميــة العناقيــد التــي تبنتهــا الحكومــة “ ”18للنهــوض باالقتصــاد المحلــي ضمــن
اســتراتيجية االنفــكاك االقتصــادي والسياســي عــن الجانــب اإلســرائيلي ،والتــي تقــوم علــى مبــدأ تحفيز
االســتثمار فــي قطــاع اقتصــادي محــدد ضمــن منطقــة جغرافيــة محــددة ،وتضــم :العناقيــد الصناعيــة،
العناقيــد الزراعيــة  ،العناقيــد الســياحية.
قامــت ســلطة الميــاه وبنــاءاً علــى توجــه الحكومــة الفلســطينية فــي هــذا المجــال بتنفيــذ العديــد
مــن المشــاريع واألنشــطة والتــي تخــدم خطــة العناقيــد ،وذلــك مــن خــال تحقيــق أمــن مائــي للعناقيد
الثــاث الزراعيــة والصناعيــة والســياحية ،وقــد تــم اعتمــاد الحكومــة لخطــة العنقــود الزراعــي ،أدنــاه
ملخــص ألهــم تدخــات وإنجــازات ســلطة الميــاه فيــه.

تدخالت سلطة المياه في العنقود الزراعي

þ þمحافظة طولكرم:

تــم اعتمــاد أربعــة عناقيــد زراعيــة فــي محافظــات الشــمال (جنيــن ،طوبــاس ،قلقيليــة ،وطولكــرم)
و يجــري حاليــا العمــل علــى اعتمــاد خطــة العنقــود الزراعــي لمحافظــة أريحــا واالغــوار ،وفيمــا يلــي
أهــم التدخــات مقســمة حســب المحافظــات:

تشــمل التدخــات فــي الخطــة الخاصــة بالمحافظــة والمتعلقــة بموضــوع الميــاه تأهيــل ( )21بئــراً جوفيـاً
مــن خــال اســتبدال معداتهــا القديمــة بأخــرى حديثــة .هــذا باإلضافــة إلــى مــا تبذلــه ســلطة الميــاه مــن
مشــاريع خاصــة بالحفــاظ علــى المصــادر المائيــة مــن خطــر التلــوث وضمــان بيئــة نظيفــة موضحــة فــي
الجــدول أدنــاه:

þ þمحافظة قلقيلية:

تتقاطــع ســلطة الميــاه مــع خطــة العنقــود الزراعــي فــي محافظــة قلقيليــة فــي توفيــر كميــات ميــاه مــن
خــال تدخليــن األول تأهيــل آبــار جوفيــة (عــدد  25بئــر) والثانــي نقــل الميــاه لمنطقــة شــرق المحافظــة،
حيــث قامــت ســلطة الميــاه بجهــود حثيثــة فــي هــذا اإلطــار موضحــة بالجــدول أدنــاه:
التدخل

دراســة حــول نقــل الميــاه
الشــرقية
للمنطقــة
(جــورة عمــرة)

نقــل الميــاه للمنطقــة
الشــرقية (جــورة عمــرة)

التكلفة  /التكلفة
 حالة التدخل-المتوقعة
مكتمل  /قيد التنفيذ

تفاصيل التدخل
االســتفادة مــن كميــات الميــاه فــي
المنطقــة الغربيــة فــي محافظــة
قلقيليــة ونقلهــا إلــى المنطقــة
الشــرقية ،حيــث تــم عمــل دراســة
جــدوى وتحديــد اآلبــار التــي بحاجــة
إلــى تأهيــل إضافــة إلــى تحديــد
مكونــات النظــام المائــي.
قــدرت الدراســة تكلفــة تنفيــذ نقــل
الميــاه إلــى منطقــة جــورة عمــره
ولكــن لــم يتــم اإلشــارة فــي خطــة
العناقيــد إلــى مصــدر التمويــل أو
الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ
المشــروع
تأهيــل بئريــن زراعييــن فــي منطقــة
عــزون عتمــة

تأهيــل خمســة آبــار
موزعــة علــى التجمعــات
ثالثــة آبــار فــي عــزون ،عتمــة ،حبلــة
فــي المحافظــة
وقلقيليــة

الممول

مكتمل

 120الف دوالر

موازنة سلطة المياه

مخطط لها وبحاجة
إلى توفير تمويل

 14مليون دوالر

جاري البحث عن
ممول

مكتمل

 145الف دوالر

موازنة سلطة المياه

قيد التنفيذ

 305آالف دوالر

موازنة سلطة المياه

المشروع

المشروع

الحالة

قيمة المشروع

إنشاء وصالت صرف صحي
منزلية لصالح مجلس
الخدمات المشترك للمياه
والصرف الصحي طوباس

ينتهي بداية عام
 2021م

 880الف دوالر

الممول

حكومي

كمية المياه
المتوفرة م/3يوم
700-500

نوعية المياه

مياه معالجة

سلطة المياه الفلسطينية

مكتمل

6,700,000

الحكومة الهولندية

تم توقيع االتفاقية

 5مليون دوالر

الحكومة الهولندية

مشروع الصرف الصحي في منطقة باقة الشرقية والنزالت
إنشاء شبكات صرف صحي في عتيل ودير الغصون

þ þمحافظة جنين:

تــم اعتمــاد الخطــة الخاصــة بمشــاريع محافظــة جنيــن فــي عــام(  2020م) وهــي ال تــزال قيــد التنفيــذ
وضمــن التمويــل المتوقــع بالتــوازي مــع البحــث عــن تمويــل لألنشــطة المذكــورة أدنــاه ،علمــا بأنــه قــد
تــم اقتــراح تشــكيل مجموعــة مــن اللجــان وعلــى المســتويات كافــة لإلشــراف ومتابعــة تنفيــذ هــذه
التدخــات ،و اقتصــرت النشــاطات المقترحــة ضمــن الخطــة والمتعلقــة بالميــاه بمــا يلــي:
1.1نقل مياه من بئر بلدية عرابة إلى سهل عرابة .
2.2تأهيل(  ) 16بئرا جوفيا
3.3إنشاء( ) 160خزانا معدني بسعة (  250م, )3خزانات تستخدم للحصاد المائي من الدفيئات.
4.4إنشاء (  ) 160برك ًة ترابي ًة بسعة(  250م)3خزانات تستخدم للحصاد المائي من الجريان السطحي.
5.5إنشــاء ( ) 4بــرك للحصــاد المائــي ســعة (  100الــف م ) 3للبركــة لتجميــع ميــاه األمطــار خــال فصــل
الشــتاء علــى بعــض األوديــة الرئيســة.
ويجــدر اإلشــارة هنــا بــأن ســلطة الميــاه قــد قامــت بعــدة مشــاريع تهــدف إلــى توفيــر ميــاه لقطــاع
الزراعــة تخــدم خطــة العناقيــد الزراعيــة فــي المحافظــة تتلخــص بمــا يلــي:
الحالة

قيمة المشروع

الممول

كمية المياه
المتوفرة م/3يوم

نوعية المياه

قيد التنفيذ

 3.5مليون يورو

االتحاد األوروبي

500

مياه معالجة

المشروع

þþمحافظة طوباس:

الحالة

قيمة المشروع

الممول

صــرف صحــي عانيــن وتشــمل
شــبكة ومحطــة مجــاري وإعــادة
اســتخدام للميــاه المعالجــة
مجــاري مســلية وتشــمل شــبكة
ومحطــة مجــاري وإعــادة
اســتخدام للميــاه المعالجــة
تأهيـــل محطة مجـــاري مدينة
جنيـــن وإعـــادة االســـتخدام
للميـــاه المعالجـــة

سلطة المياه الفلسطينية

مكتمل
مكتمل

 5مليون يورو
 400الف شيكل

AFD
حكومي

160
3000

مياه معالجة
مياه معالجة

مقدمــــــة

الفصل الخامس
دعم األغوار في سبيل تعزيز
صمود المواطنين ومجابهة
خطة الضم

تشــكل األغــوار ســلة الغــذاء الفلســطيني ،ممــا جعلهــا مســتهدفة مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي
لموقعهــا االســتراتيجي الهــام مــن جهــة إضافــة إلــى كونهــا مصــدرا هامــا مــن المصــادر المائيــة من
جهــة أخــرى ،إذ تضــم نحــو(  ) 47%مــن مصــادر الميــاه الجوفيــة ،وقــد كانــت خطــة الضــم اإلســرائيلي
آخــر مخططــات االحتــال الهادفــة للســيطرة علــى هــذه المناطــق ،ممــا اســتدعى مــن الحكومــة
الفلســطينية إعــادة النظــر بالعديــد مــن السياســات والخطــط والعمــل علــى تعديلهــا بهــدف تعزيــز
صمــود شــعبنا فــي هــذه المناطــق ،فبــدأت بالعمــل علــى تنميــة وتطويــر األغــوار واالســتثمار فيهــا
وتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع التنمويــة وحمــات التضامــن مــع ســكان األغــوار.
بدورهــا قامــت ســلطة الميــاه وضمــن خطــة الحكومــة الهادفــة فــي مجابهــة خطــة الضــم وتعزيــز
صمــود شــعبنا فــي األغــوار بوضــع خطــة لتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع التنمويــة الفاعلــة.
حيــث تــم اعتمــاد عــدد مــن المشــاريع ضمــن الخطــة الوزاريــة المتعلقــة بدعــم وتطويــر األغــوار ،حيــث
يوضــح الجــدول التالــي هــذه المشــاريع الجــاري العمــل علــى تنفيذهــا:

المشروع

التكلفة بالدوالر

إنشاء خزان مياه وخطوط نقل وتوزيع لالستخدام المنزلي في بيت حسن

460000

إنشاء خزان(  500م ) 3في عين البيضا وتأهيل شبكة المياه

530000

تأهيل شبكة ووصالت منزلية في بردلة

210000

إنشاء شبكة مياه مجاري ومحطة معالجة صغير ة في كردلة

610000

تأهيــل شــبكات الميــاه فــي كل مــن مــرج غــزال ،مــرج نعجة،الزبيــدات ،فصايــل ،الجفتلــك مــن
خــال إمــداد المجالــس القرويــة بأنابيــب بأقطــار مختلفــة
تأهيــل شــبكة الميــاه فــي دومــا ومجــدل بنــي فاضــل مــن خــال مجلــس الخدمــات المشــترك
لقــرى جنــوب نابلــس

625000
260000

تجهيز بئر النويعمة من خالل جمعية مستخدمي مياه الري لمزارعي النخيل في أريحا

500000

إنشاء شبكات مياه جديدة في شرق العقبة وخلة اللوز

250000

إنشاء وصلة جديدة لتزويد تجمعات يرزا ،البرج ،الميت ،المالح ،والتجمعات القريبة بالمياه

8000

تأهيل قناة العوجا

150000

تأهيل نبعة البلد في دوما وتزويد البلدية بصهريج مياه

25000

الباب الثالث
اإلنجازات الفنية واإلدارية

سلطة المياه الفلسطينية

مقدمـــة

تطوير وحماية مصادر المياه وكفاءة ايصال الخدمات

انطالقــا مــن ســعي ســلطة الميــاه فــي تحقيــق االدارة المتكاملــة والمســتدامة لقطــاع الميــاه
والصــرف الصحــي ،وتوفيــر مصــادر مائيــة مســتدامة ومتكاملــة قــادرة علــى تحقيــق االحتياجــات
االساســية والتنمويــة لدولــة فلســطين والتــي تتمثــل فــي الرؤيــة التــي وضعتهــا فــي خطتهــا
االســتراتيجية  2020-2021والتــي تأتــي امتــدادا للخطــة االســتراتيجية الســابقة ،تــم وضــع الخطــة
التنفيذيــة وتحديــد البرامــج والتدخــات المختلفــة لخدمــة وتحقيــق الغايــات واالهــداف االســتراتيجية
الموضوعــة ضمــن الخطــة االســتراتيجية آنفــة الذكــر ،فيمــا يلي مجموعــة االنجــازات االداريــة والفنية
التــي حققتهــا ســلطة الميــاه خــال العــام  2019-2020مقســمة حســب الغايــات :

الغاية االولى :تطوير وحماية مصادر المياه وكفاءة ايصال الخدمات
يشــكل تحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه وامداداتهــا وحمايــة المصــادر مــن االســتنزاف والتلــوث الغايــة
االولــى فــي تطويــر مصــادر الميــاه وذلــك مــن خــال تطبيــق مبــادئ االدارة المتكاملــة اعتمــادا علــى
المشــاركة الفعالــة فــي ادارة التخطيــط والتشــغيل والمتابعــة والتقييــم وتعزيــز المعرفــة بهــا .ومــن
اجل تحقيق تلك الغاية هنالك عدة برامج يلخصها الشكل الموضح :

1

2

برنامج تطوير كفاءة المصادر وتحسينها

برنامج تطوير المصادر البديلة

þ þتأهيل وتجهيز آبار جوفية ( 4آبار).
þ þتاهيل نبعات ( 3نبعات).

þ þاستغالل مياه االمطار والمياه السطحية.

3

برنامج الرصد المائي واالمتثال
þ þرصد المصادر المائية
þ þمراقبــة جــودة ونوعيــة المياه فــي المصادر
المائية.
þ þاالمتثال لالنظمة المتعلقة بمصادر المياه.

يهتــم هــذا البرنامــج بالمصــادر التقليديــة مــن حيــث رفــع الكفــاءة وتحســين االســتخدام ،و ذلــك باعــداة
تأهيــل المصــادر القائمــة واســتغالل الجديــدة ،ضمــن عمــل تشــاركي لتنفيــذ سلســلة مــن التدخــات
الفنيــة منهــا:
1.1تأهيل االبار الجوفية وتطويرها :ويندرج تحتها :
	þتصوير االبار الجوفية:
| آبار طوباس.
üبئر نابلس
üبئر العيزرية  | 2بئر جنزور.
üبئر مرج غزال | بئر كفر جمال | بئر عرابة | بئر شوفة.
	þتقديم الدعم الفني لحفر بئر الجايب :
تهــدف المتابعــات الفنيــة واالشــرافية مــن ادوات الدعــم الفنــي المهمــة التــي تقــدم فــي اعمــال حفــر
االبــار الجديــدة ,وهــو مــا طبــق فــي حفــر بئــر الجايــب اال ان البئــر لــم يشــغل نتيجــة ارتفــاع الملوحــة فيــه.
	þتجهيز اآلبار:
تــم تجهيــز بئــري الريحيــة وعرابــة ،وجــاري العمــل علــى تجهيــز بئــر جنــزور وبئــر العيزريــة رقــم  ،2كمــا
تــم حــل مشــكلة العكــورة فــي بئــر العوجــا.
2.2تأهيل نبعات عن خشبة و جريوت وارطبة الستخدامها:
وذلــك مــن خــال الدعــم الفنــي لمجموعــة الهيدرولوجييــن بالمتابعــات المســحية لتحديــد كميــات الضــخ
لهــذه النبعــات وتقييــم االحتياجــات العــادة تاهيلهــا بحيــث تصبــح قابلــة لالســتخدام.

برنامج تطوير المصادر البديلة
1.1لألهميــة الكبيــرة المرتبطــة بتطويــر مصــادر بديلــة للميــاه
وضــرورة مواجهــة التغيــر المناخــي ،يأخــذ الحصــاد المائــي اهتمامــا
واضحــا فــي برنامــج المصــادر البديلــة ،تــم تحديــد  37موقــع فــي
الجنــوب للحصــاد المائــي ضمــن مشــروع اعــداد الخطــة الرئيســة
للحصــاد المائــي فــي الجنــوب.
2.2التعــاون مــع وزارة الزراعــة و منظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة
النجــاز اول خارطــة للمحاصيــل الزراعيــة فــي جنيــن ،ويقصــد
بخارطــة المحاصيــل الزراعيــة :الخارطــة التــي توضــح اصــول
المحاصيــل والمزروعــات فــي منطقــة مــا والتــي يشــيع زراعتهــا
الــى الوقــت الحالــي.
خارطة المحاصيل الزراعية
في جنين

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

برنامج الرصد المائي واالمتثال
يعنــى هــذا البرنامــج بالحفــاظ علــى المصــادر المائيــة ومراقبتهــا وحمايتهــا مــن التلــوث واالســتنزاف
واالســتخراج الجائــر حيــث يقــع علــى عاتــق ســلطة الميــاه مســؤولية توحيــد جهــود الرقابــة والرصــد
ومتابعــة المصــادر المائيــة والتأكــد مــن جــودة الميــاه ومطابقتهــا للمواصفــات المعتمــدة ،والتــي يتــم
تنفيذهــا مــن خــال االدارة العامــة لمصــادر الميــاه ،االدارة العامــة للرقابــة المائيــة ،وحــدة الشــؤون
القانونيــة وحملــة صفــة الضابطــة العدليــة فــي ســلطة الميــاه وبالتعــاون مــع الشــركاء ذوي العالقــة،
وقــد تــم عمــل التالــي خــال العــام :2018
1.1رصد ومراقبة المصادر المائية:
مــن خــال متابعــة اآلبــار ميدانيــا وبشــكل دوري لقيــاس مســتوى ســطح الميــاه وكميــات التدفــق اضافــة
الــى متابعــة الينابيــع واالوديــة ميدانيــا وبشــكل دوري لقيــاس كميــات التدفــق:
þ þمراقبة مصادرالمياه من الناحية الكمية.
þ þينفــذ فريــق الرصــد الهيدرولوجــي زيــارات دوريــة لقيــاس الكميــات والرقابــة المســتمرة عليهــا،
وجمــع البيانــات المتعلقــة بمســتوى الميــاه الجوفيــة وكميــات الضــخ وتصريــف النبعــات والفيضانــات،
حيــث يتــم مراقبــة 350بئــر و  130نبعــة بمعــدل  6زيــارات ســنوية لــكل بئــر او نبعة ،اضافــة الى قياس
التدفــق (الفيضانــات) لالوديــة الرئيســية خــال الموســم المطــري كمــا هــو موضــح فــي الجــدول ادنــاه:

الحوض الجوفي

رصد الفيضانات

رصد الينابيع (مرة /شهرين)

رصد االبار (مرة /شهرين)

2.2الحفاظ على جودة المياه في المصادر المائية المختلفة: :
تأتــي الرقابــة علــى جــودة مصــادر الميــاه ســواء كانــت الغــراض الشــرب او الزراعــة ضمــن برنامــج الرصــد
واالمتثــال ،المهمــة التــي تكفــل رصــد اي حــاالت تلــوث ومــن ثــم معالجتــه ،وتتــم الرقابــة ضمــن دورتــي
الربيــع والخريــف مــن كل عــام.
þ þالرقابة على مصادر الشرب:
تــم اســتهداف  97مصــدر مائــي فــي دورة الربيــع و  95مصــدرا فــي دورة الخريــف مــن عــام  2019واجريــت
عليهــا الفحوصــات الكيميائيــة والبيولوجيــة الروتينيــة ،حيــث بلغ عدد الفحوصــات الكيماويــة 1337فحصاً
امــا الفحوصــات البيولوجيــة فقــد بلغــت  750فحصـاً لــذات العــام ،باالضافــة الــى  580عينــة تــم جمعهــا
مــن مصــادر الميــاه المختلفــة خــال العــام  2020واجــراء  1400فحــص كيميائــي و  800فحــص بيولوجــي.
þ þالرقابة على المصادر الزراعية:
تــم جمــع عينــات مــن  56مصــدر فــي دورة الربيــع  50مصــدر لــدورة الربيــع واخضــاع تلــك العينــات الــى
 742فحــص كيمــاوي لنفــس العــام.
þ þالرقابة على وصالت مكروت:
تــم الوصــول الــى  30وصلــة مــن وصــات مكــروت وجمــع عينــات بيولوجيــة وكيماويــة منهــا حيــث بلغــت
الفحوصــات 60فحــص ميكروبــي و210فحــص كيماوي.
وقــد اظهــر برنامــج الرقابــة علــى جــودة الميــاه مؤمنيــة الميــاه الجوفيــة ووصــات مكــروت لالســتخدام
المنزلي.
3.3االمتثال لالنظمة المتعلقة بمصادر المياه:
حيث يتم رصد التعديات لالنظمة والقوانين والمواصفات المعتمدة ومتابعتها قانونيا:

قياس يدوي

مؤتمت

قياس يدوي

مؤتمت

قياس يدوي

مؤتمت

الغربي

-

-

93

6

282

30

الشمالي الشرقي

-

-

72

-

100

24

 .أمــن خــال المشــاركة فــي برنامــج التوزيــع العــادل والرقابــة علــى التعديــات حيــث زادت حصــة
التوزيــع لمناطــق الجنــوب مــن خــال المراقبــة علــى التوزيــع وتــم رفــع هــذه الحصــة الــى مــا يقــارب
 50%عمــا كانــت عليــه فــي العــام  2018وذلــك بضبــط الكميــات المــزودة فــي ايــام دورة الجنــوب.

الشرقي

4

-

90

10

319

32

 .بفــي اطــار العمــل علــى تقليــل الفاقــد وضبــط التعديــات ضبطــت  20وصلــة فــي الجنــوب وتــم
التعامــل مــع هــذه الحــاالت.
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التقــارير والدراســـات:

3.3تحديد البيانات اإلضافية وبناء القدرات :

يوفــر اعــداد التقاريــر والدراســات الفرصــة امــام صناعــة قــرارات صحيحــة ودقيقــة يســهم فــي تعزيــز
مبــادئ االدارة المتكاملــة لمصــادر الميــاه :وانطالقــا مــن هــذه الحقيقــة ،تــم انجــاز مجموعــة مــن التقاريــر
والدراســات الفنيــة المرتبطــة بشــكل مباشــر ببرامــج االدارة المتكاملــة لمصــادر الميــاه.

تــم تجميــع وتحليــل المعلومــات المتاحــة والمتعلقــة بإمــدادات الميــاه والطلــب عليهــا فــي منطقــة
المقطــع الثالثــة التجريبيــة  ،مــع االســتفادة مــن مفاهيــم المحاســبة المائيــة .تــم تحديــد األســاليب
التحليليــة و  /أو إجــراءات النمذجــة  ،والمشــكالت ذات األولويــة والقضايــا المتعلقــة ببيانــات الميــاه ،
وتــم تقديــم حلــول لســد الفجــوة .تــم تنفيــذ التقييــم األولــي لبيانــات الميــاه التــي يســهل الوصــول إليهــا
نســبياً والتــي يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة .تســلط الدراســة الضــوء علــى الحاجــة إلــى دمــج جميــع
الجهــود فــي إطــار إليصــال المعلومــات المتعلقــة بالمــوارد المائيــة .تــم تقييــم خيــارات مختلفــة للتغلــب
علــى فجــوات البيانــات وتقليــل عــدم اليقيــن فــي المخرجــات.

	þتقرير اثر االمطار على مصادر المياه:
كان معــدل األمطــار الهاطلــة فــي هــذا الموســم حوالي 632
ملــم فــي الضفــة الغربيــة ،وهــو يمثــل مــا نســبته  137%من
المعــدل العــام طويــل األمــد والبالــغ  460ملــم فــي الســنة.
كمــا تــم تقديــر حجــم األمطــار الهاطلــة فــي هــذا الموســم
بحوالــي  3563مليــون متــر مكعب،ومــن ثــم بلغــت معــدالت
التغذيــة لألحــواض المائيــة الجوفيــة مــن ميــاه األمطــار فــي
هــذا الموســم حوالــي  918مليــون متــر مكعــب فــي الضفــة
الغربيــة .وهــذا بــدوره يؤثــر ايجابــا علــى مســتوى الميــاه
فــي االبــار الجوفيــة وتدفــق الينابيــع .باإلضافــة إلــى ذلــك،
فقــد تــم تقديــر كميــة الجريــان الســطحي فــي األوديــة المائيــة بحوالــي 235مليــون متــر مكعــب فــي
الضفــة الغربيــة.

	þتقريــر تقييــم جــودة ميــاه الينابيــع فــي كل مــن عجــول،
ديــر عمــار ،دورا القــرع وتفــوح :
وهدفــت هــذه التقاريــر الــى تقييــم النبعــات فــي المناطــق
اعــاه الغــراض مختلفــة ،اهمهــا دراســة امكانيــة اســتغالل
نبعــة عجــول الغــراض الشــرب ونبعــة فتــوح كذلــك ،االمــر
الــذي يســاعد فــي توفيــر مصــادر جديــدة وتلبيــة جــزء مــن
االحتياجــات المائيــة.

	þنشرات الموسم المطري :2019/2018
وتهــدف هــذه النشــرات الــى حســاب وتوثيــق كميــة االمطــار
الهاطلــة بعــد كل عاصفــة و فــي الموســم المطــري الكامــل،
وبلــغ معــدل االمطــار مــا نســبته  138%مــن المعــدل العــام
والبالــغ 460ملــم ســنويا فــي الضفــة الغربيــة بينمــا فــي غــزة
كان معــدل الهطــوالت  87%مــن المعــدل الســنوي والبالــغ
 356ملــم.
	þتقرير المحاسبة المائية السريع:
يوضــح هــذا التقريــر الفرصــة التــي تركــز علــى المحاســبة
المائيــة الســريعة فــي المنطقــة التجريبيــة بــواد المقطــع
فــي محافظــة جنيــن .وشــملت أهــداف العمليــة مــا يلــي:
1.1بنــاء ثقــة المنفذيــن وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي
االســتخدام العملــي لمفاهيــم ومصطلحــات وإجــراءات
المحاســبة المائيــة ؛
2.2إنتــاج نواتــج ورؤى ذات قيمــة ألصحــاب المصلحــة
الرئيســيين علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة ؛ مــع
األخــذ باالعتبــار االحتياجــات واالهتمامــات المختلفــة
للمجتمــع ،

	þتقرير تقييم جودة مياه ابار سهل صميت :
تغييــر صفــة االســتخدام للمصــادر المائيــة يتطلــب فحــص
ومراقبــة جــودة نوعيــة الميــاه اوال فــي هــذه المصــادر ،وقــد
تمــت مراقبــة ابــار ســهل صميــت للتأكــد ان كانــت تطابــق
مواصفــات ميــاه الشــرب ،وجــاء هــذا التقريــر ليظهــر عــدم
مطابقــة بعــض االبــار الزراعيــة لالســتخدامات المنزليــة.
	þتقرير متابعة مكب نفايات برقين :
هــدف التقريــر الــى تقييــم موقــع نفايــات بروقيــن حيــث
تبيــن ان المكــب يقــع فــي منطقــة الحمايــة االولــى لنبعــات
المطــوي ،االمــر الــذي ادى الــى ضــرورة اغــاق المكــب حفاظا
علــى نبعــة المطــوي ومنعــا لتلوثهــا.
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	þالتقرير النهائي لمشروع : SWIM
كان مــن اهــم اهــداف الدراســة التــي تحــدث عنهــا
التقرير:دعــم تعميــم إدارة مخاطــر الجفــاف ( )DRMMمــن
خــال
ý ýتطويــر ملفــات تعريــف مخاطــر الجفــاف اســتنا ًدا إلــى
رســم خرائــط وتقييــم مخاطــر الجفــاف ومــا يرتبــط
بذلــك مــن قابليــة التأثــر .
ý ýمــن خــال مســاعدة موظفــي ســلطة الميــاه
الفلســطينية ( )PWAوفــي الوقــت نفســه فــي عمليــة
التعميــم إدارة مخاطــر الجفــاف ،ســيدعم هــذا اإلجــراء
تحقيــق الهــدف األول من أهــداف التنمية المســتدامة
الــذي يركــز علــى التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن مســتوى
الفقــر ،
والهــدف  :2الجــوع  ،و  :SDG 13العمــل المناخــي
لتحســين اإلنتــاج الزراعــي  ،نظــ ًرا لوجــود نظــام قــوي
لتوصيــف مخاطــر الجفــاف مــن ناحيــة (تتضمــن نقــاط
الضعــف)  ،واإلطــار التنظيمــي للجفــاف يمكــن أن تســاعد فــي تخفيــف هــذه القضايــا.و وضــع منهجيــة
قويــة إلجــراء تقييمــات الضعــف لمــوارد الميــاه الجوفيــة .ســيوفر توفــر مثــل هــذا التقييــم لصانعــي القــرار
خيــارات لتقييــم وتعديــل السياســات الحاليــة وتنفيــذ تدابيــر لتحســين إدارة مــوارد الميــاه الجوفيــة ألن
فلســطين تعمــل علــى تحقيــق الهــدف  6مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي يركــز علــى ضمــان
الحصــول علــى الميــاه المأمونــة للجميــع.
	þدراسة تقييمية البار سهل البقيعة
وهــدف ههــذا التقريــر الــى تحديــث دراســة ادريــت عــام
 2016لمصــادر الميــاه الجوفيــة فــي البقيعــة ومــن ثــم عمــل
موازنــة مائيــة للمنطقــة وخلــص التقريــر الــى انــه وفــي ظــل
الحاجــة الــى الميــاه الجوفيــة لتوفيــر كميــات ميــاه اضافيــة
فــي منطقــة البقيعــة واعتبــار البقيعــة واحــدة مــن العناقيــد
الزراعيــة الواعــدة ،تبقــى هنــاك حاجــة ماســة إلــى ضــرورة
تطويــر االســتخدام لميــاه األمطــار والفيضــان والميــاه المعالجــة
واســتغاللها بشــكل فعــال لتوفيــر كميــات ميــاه إضافيــة
فــي تلبيــة االحتياجــات المائيــة الزراعيــة المســتقبلية فــي منطقــة البقيعــة .يمكــن اســتغالل حوالــي 2
مليــون متــر مكعــب ســنويا مــن الميــاه الجوفيــة مــن حــوض البقيعــة  ،ككميــات ميــاه إضافيــة لكافــة
األســتخدامات.

الميــاه الفلســطينية تحديــدا فــي ســبيل تقليــل العجــز المائــي وتثبيــت الفلســطيني علــى ارضــه وتعزيــز
صمــوده ،مــن خــال تطويــر مشــاريع البنيــة التحتيــة وخدمــات الميــاه والصــرف الصحــي ،واالجــراءات
االســرائيلية التــي تعرقــل وتقيــد هــذه المحــاوالت.
	þتقرير اثر توقف اعمال اللجنة المشتركة على المصادر المائية
تــم اعــداد التقريــر لتســليط الضــوء علــى االثــار الناجمــة عــن توقــف اعمــال لجنــة الميــاه المشــتركة ،حيــث
تســبب توقفهــا فــي  2010الــى تعطيــل عــدد مــن المشــاريع الفلســطينية الشــتراط الجانــب االســرائيلي
موافقتــه عليهــا مقابــل شــرعنة المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة ,واســهب التقريــر فــي تفصيــل هــذه
المشــاريع واهميتهــا.
	þتقرير واقع المياه والتحديات في ظل الممارسات االسرائيلية 2018
يشــير التقريــر الــى ان اســرائيل مصــرة علــى االســتمرار فــي تولــي الســيطرة علــى كافــة المصــادر المائيــة
ومســتمرة فــي تزويــد المســتوطنات غيــر الشــرعية واالخــال باالتفاقيــاة الموقــع عــام  1995والتلوتــم
بكميــات الميــاه المتفــق عليهــا مــع الجانــب الفلســطيني ممــا يعيــق تطــور قطــاع الميــاه لعــام 2019
	þتقرير الحالة المائية لسنة : 2019
حيــث يتــم اعــداد هــذا التقريــر ســنويا لتبيــان الحالــة المائيــة وحالــة المصــادر باالعتمــاد علــى البيانــات
الخاصــة بســلطة الميــاه.
	þاعداد دراسة الحتياجات تاهيل سد الفارعة:
حيــث تــم العمــل علــى تجنيــد تمويــل مشــترك مــن الحكومــة االندونيســية والموازنــة التطويريــة لتمريــر
خــط صــرف صحــي لنقــل صــرف صحــي مخيــم الفارعــة الــى خــارج منطــة الســد .وتمــت الدراســة بالخصــوص.
	þعداد خطة تأهيل وحماية الينابيع في الضفة الغربية:
العديــد مــن الينابيــع المســجلة وغيــر المســجلة فــي ســلطة الميــاه الفلســطينية بحاجــة الــى تأهيلهــا
وحمايتهــا ،ومــن اجــل القيــام بهــذه المهمــة ،قامــت االدارة العامــة للمصــادر بانجــاز خطــة تأهيــل
وحمايــة بعــد انهــاء دراســة للينابيــع المهــددة واالحتياجــات التاهيليــة للينابيــع االخــرى.
	þاعداد خطة تطوير وتاهيل االبار الزراعية المهجور:
العمــل علــى تحديــث بيانــات ودراســة الحالــة لالبــار الزراعيــة المهجــورة لتقييــم امكانيــة اعــادة تاهيلهــا
واالســتفادة منهــا الغــراض الشــرب.

	þتقرير خاص بالسياسات والقيود االسرائيلية المتعلقة بنهب المياه
تــم اعــداد هــذا التقريــر مــن اجــل توضيــح التحديــات والعقبــات التــي تواجــه الطــرف الفلســطيني وســلطة
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ملفات االستمالك :
تقــوم ســلطة الميــاه باســتمالك االراضــي الخاصــة القامــة مشــاريع لغايــات المنفعــة العامــة وذلــك وفقـاً
لقانــون االســتمالك رقــم ( )2/1953وتعديالتــه ،حيــث تــم العمــل علــى متابعــة إجــراءات اســتمالك مجموعة
مــن األراضــي منــذ بدايــة العــام  2019علــى النحــو اآلتــي -:
#

ملف االستمالك

التفاصيل

الحالة

1

برقين/جنين

هـذا المشـروع هـو لغايـات بنـاء محطـة ضخ
مركزيـة للمنفعـة العامة

رفع اإلستمالك لمجلس الوزراء
إلصدار القرار بشأنه.

2

بيت ريما/رام اهلل

هـذا المشـروع هـو ضمـن المشـاريع المنوي
تنفيذهـا من خلال الوكالـة األمريكيـة لنقل
كميـات المخصصـة ضمـن إتفاقية قنـاة البحر
األحمر-البحـر الميـت ضمـن مشـروع شـمال
غـرب رام اهلل وذلـك لغايـات بنـاء خـزان مياه
إقليمـي للمنفعـة العامة

رفع اإلستمالك لمجلس الوزراء
إلصدار القرار بشأنه.

الغاية الثانية  :تطوير البنى التحتية ألنظمة المياه والصرف الصحي
تنــدرج تحــت هــذه الغايــة مجموعــة مــن االهــداف والبرامــج والتدخــات لتحقيقهــا ،حيــث قامــت االدارة
العامــة للتخطيــط فــي ســلطة الميــاه بالتعــاون مــع االدارات العامــة والشــركاء ذوي العالقــة لتنفيــذ
هــذه التدخــات والبرامــج ،حيــث تتركــز االهــداف المندرجــة تحــت هــذه الغايــة علــى اعــداد السياســات
واالســتراتجيات والخطــط المتكاملــة لقطــاع الميــاه واالشــراف والرقابــة علــى تطويــر انظمــة التوزيــع علــى
المســتويين المحلــي والوطنــي ،اضافــة الــى تطويــر االنظمــة والتشــريعات ذات العالقــة بعدالــة التوزيــع،
وفيمــا يلــي البرامــج والتدخــات ضمــن هــذه الغايــة:
برنامج التخطيط الشمولي
اعتمــدت ســلطة الميــاه التخطيــط الشــمولي كاحــد اهــم وســائل التخطيــط المســتدام والمتكامــل مــن
اجــل تعزيــز جهــود التنميــة واالبتعــاد عــن االنشــطة المبنيــة علــى الحاجــات االنيــة ،حيــث قامــت ســلطة
الميــاه باعــداد الخطــط التاليــة خــال العاميــن المنصرميــن:
1.1اعــداد الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الميــاه  ،2021-2023واعتمادهــا ضمــن االســتراتجيات الحكوميــة
المعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء.
2.2اعداد الخطة االستراتجية  2020-2021لسلطة المياه.
برنامج كفاءة التوزيع

التعديات على مصادر المياه :
قامــت طواقــم ســلطة الميــاه برصــد ومتابعــة التعديــات علــى مصــادر الميــاه فــي مناطــق مختلفــه مــن
محافظــات الضفــة الغربيــة حيــث تتمثــل هــذه التعديــات فــي مجملهــا بالحفــر العشــوائي لآلبــار الجوفيــة،
والوصــات غيــر الشــرعية ،اضافــة الــى التعديــات علــى الخزانــات والمحطــات والمحابــس ،وتتــم متابعــة
التعديــات مــن خــال الجــوالت الميدانيــة لفريــق الرقابــة الــذي يحمــل صفــة الضابطــة العدليــة وفــي حــال
تــم رصــد المخالفــة يتــم متابعتهــا علــى النحــو التالــي :
1.1إعداد محضر ضبط للمخالفة وتوجية إخطار للمخالف بالتوقف عن العمل ومراجعة سلطة المياه.
2.2فــي حــال عــدم التوقــف يتــم إعــداد شــكوى بالمخالفــه ورفعهــا للوحــدة القانونيــة ومــن ثــم توجيــه
الشــكوى للنيابــة العامــة ومتابعتهــا لــدى القضــاء .
3.3المتابعة مع المحافظات  ،الشرطة  ،النيابة العامة وهيئات الحكم المحلي .
وصــل عــدد التعديــات المخالفــة لقــرار بقانــون رقــم  14لســنة  2014بشــأن الميــاه والتــي تــم رصدهــا
ومتابعتهــا فــي مناطــق مختلفــة الــى ( )72حالــة تعــدي ،منهــا ( )49حالــة تعــدي علــى مصــادر الميــاه
كانــت كالتالــي:
 )7(ýýتعديات تم تسوية وضعها .
 )4(ýýتعديات تم رفعها الى النيابة العامة .
 )13(ýýتعديات تم وقفها بالمتابعة مع الشرطة .
 )25(ýýتعديات ما زالت قيد المتابعة مع الشرطة .
اما بالنسبة للتعديات االخرى (الوصالت غير الشرعية ،التعدي على الخزانات  ..الخ)
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يأتــي هــذا البرنامــج ضمــن مســؤولية ســلطة الميــاه فــي مســاعدة الشــركاء فــي قطــاع الميــاه بمــا
يضمــن ايصــال الخدمــة بشــكل عــادل لكافــة مســتحقيها مــن خــال تطويــر السياســات واالنظمــة ذات
العالقــة بكفــاءة التوزيــع وتعميمهــا وضمــان تنفيذهــا مــن قبــل الشــركاء ذوي العالقــة ،ويشــمل هــذا
البرنامــج التدخــات التاليــة:
1.1مساعدة الشركاء والمرافق على تحسين كفاءة التوزيع:
þ þاعــداد نظــام توزيــع الميــاه واعتمــاده :اســتمراراً لعمليــة تحســين أداء دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة فــي
توزيــع الميــاه علــى جميــع مقدمــي خدمــة الميــاه فــي المحافظــات الشــمالية تــم تطويــر نظــام توزيــع
الميــاه علــى مســتوى الجملــة والبــدء باســتخدامه اضافــة الــى تعزيــز البيانــات المدخلــة فــي النظــام
وتدقيقهــا :ممــا أدى الــى تحســن ملحــوظ فــي مســتوى تزويــد مقدمــي الخدمــة الذيــن يعانــون نقصـاُ
فــي كميــات التزويــد خصوصـاً فــي مناطــق جنــوب محافظــة الخليــل.
þ þولتحقيق غايات كفاءة التوزيع قامت سلطة المياه خالل العام  2019بمايلي:
ý ýتطويــر خطــة توزيــع الميــاه علــى جميــع مقدمــي الميــاه فــي المحافظــات الشــمالية واعتمادهــا
وتطبيقهــا مــن مســؤولي توزيــع الميــاه.
ý ýاســتكمال أعمــال «لجنــة الرقابــة علــى التوزيــع العــادل للميــاه» :حيــث تقــوم بمراجعــة كميــات
الميــاه المــزودة لمقدمــي الخدمــة فــي كامــل الضفــة الغربيــة وفحــص مــدى االلتــزام بالخطــة المعــدة
مســبقاً واصــدار التوصيــات مــن اجــل تحســين كميــات التوزيــع بعدالــة ،وإعــداد التقاريــر الفنيــة الخاصة
بالتوزيــع العــادل فــي منطقــة الجنــوب بشــكل دوري كل شــهر ،بمــا يشــمل كميــة الميــاه المــزودة

للتجمعــات ومراقبــة عدالــة التوزيــع.
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ý ýالعمــل علــى إصــدار تقريــر «دليــل توزيــع الميــاه علــى مســتوى الجملــة للعــام  »2018و الــذي يصــدر
بشــكل ســنوي .ويهــدف هــذا الدليــل الــى توفيــر معلومــات ملخصــة عــن آليــات توزيــع الميــاه لــكل
مــزود خدمــة يشــمل مصــادر الميــاه ،عــدادات الفوتــرة كميــات التزويــد علــى كل عــداد ،كميــات الطلــب
وحصــة الفــرد مــن الميــاه .كمــا يضــم الدليــل علــى تقديــر لكميــات الميــاه غيــر المحاســب عليهــا
علــى الخطــوط الرئيســية وتحديــد اولويــات الســلطة للعمــل علــى الحــد مــن الفاقــد وفقــا لالمكانيــات
المتوفــرة.

الغاية الثالثة  :حوكمة قطاع المياه
تقــع مســؤولية تطويــر قطــاع الميــاه بمــا يشــمل البنــاء المؤسســي وتعزيــز مبــاديء الحوكمــة علــى
ســلطة الميــاه مــن خــال تمكيــن المؤسســات العاملــة فيــه مــن اداء دورهــا ضمــن افضــل المعاييــر وعلــى
اكمــل وجــه ،والعمــل علــى بنــاء قــدرات ومهــارات العامليــن فيهــا وتحقيــق مفاهيــم االســتدامة الماليــة
وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص فــي ادارة وتوزيــع الميــاه والصــرف الصحــي ،ولتحقيــق هــذه الغايــة تــم
العمــل علــى تنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج والتدخــات نســردها فيمــا يلــي:
برنامج انشاء مرافق المياه “خدمات التوزيع”
1.1العمل على انشاء مرافق الخدمات:
حيــث يســهم هــذا البرنامــج فــي هيكلــة قطــاع الميــاه وفــق القــرار بقانــون بشــأن الميــاه مــن خــال
تطويــر وانشــاء شــركة الميــاه الوطنيــة و مرافــق الميــاه حيــث اوكلــت مســؤولية انشــائها لســلطة
الميــاه ،ويشــمل هــذا البرنامــج التدخــات التاليــة:
 1.1العمل على تأهيل دائرة مياه الضفة الغربية وانشاء شركة المياه الوطنية :
شــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة جهــودا كبيــرة علــى مســتوى التخطيــط والتنفيــذ لخطــة إصــاح
قطــاع الميــاه مــن قبــل ســلطة الميــاه بصفتهــا القائــد لهــذه العمليــة ،والتــي تضمنــت العمــل علــى
تأهيــل دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة وتحويلهــا الــى شــركة ميــاه وطنيــة ،حيــث باشــرت ســلطه المياه
بوضــع الخطــط واآلليــات الكفيلــة بتأهيلهــا وتطويرهــا وذلــك بهــدف ضمــان رفــع الكفــاءه الماليه و
االداريــه والفنيــه كمرحلــة انتقاليــة تمهيــدا لتحويلهــا إلــى شــركة ميــاه وطنيــه حكوميــة مملوكــة
بالكامــل لدولــة فلســطين ،تكــون مســؤولة بشــكل كامــل عــن إنتــاج وتوزيــع الميــاه بالجملــة
لمــزودي خدمــات الميــاه فــي مختلــف محافظــات الوطــن بنــا ًء علــى أســس مســتدامة .وعمــدت إلــى
تنفيــذ هــذه الخطــط واآلليــات ضمــن أســس ومنهجيــة واضحــة ومدروســة.
اولــى هــذه الخطــوات تمثلــت باعــداد خارطــة الطريــق لتأهيــل دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــةـ وتحويلهــا
الــى شــركة الميــاه الوطنيــة ،وإنشــاء شــركة الميــاه الوطنيــة بعــد عمليــة تحليــل للوضــع القانونــي
والمالــي والتنظيمــي واإلداري والجوانــب التجاريــة للدائــرة .وتــم ضمــن هــذه الدراســه تحديــد المعيقــات
الخارجيــة والداخليــة التــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى عمليــة تنفيــذ خطــة إنشــاء الشــركة ،بمــا فــي ذلك
المعيقــات المرتبطــة باالحتــال وقــدرات البلديــات ،وتراكــم الديــون علــى دائــرة الميــاه والعجــز المالــي
الــذي قــد يقــف عائقـاً أمــام انشــاء شــركة الميــاه الوطنيــة إذا لــم يوضــع لــه حلــول جذريــة ومنهجيــة.
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وقد تم اعتماد األولويات التالية كأساس لنجاح إنشاء شركة المياه الوطنية :
ý ýاستعادة التوازن المالي لدائره المياه في المستقبل القريب.
ý ýتطوير و تحسين نظام الحوكمة بين الدائرة و المستهلكين
ý ýالقدرة على تزويد المياه بالجملة بما يلبي طلبات المستهلكين.
ý ýتحسين ورفع كفاءة أداء دائرة المياه .
ý ýإعداد اإلطار القانوني إلنشاء شركة المياه الوطنية.
وقــد تكللــت نتائــج الدراســات و النشــاطات التــي قامــت بهــا ســلطة الميــاه ،باســتصدار مجموعــة مــن
القــرارت التــي تدعــم عمليــة تأهيــل دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة و انشــاء شــركة الميــاه الوطنيــة ،و
التــي تتضمــن وضــع اليــات لتقليــل المديونيــة ورفــع نســبة التحصيــل وتقليــل الفاقــد  ،اضافــة الــى دعــم
ســلطة الميــاه فــي عمليــة تطويرحوكمــة أفضــل بيــن دائــرة الميــاه والمشــتركين اضافــة الــى تحســين
أداء الدائــرة بالمقارنــة مــع أداء المؤسســات الخاصــة تمهيــدا إلنشــاء الشــركة ،بالتــوازي مــع عمليــة
تأســيس و تســجيل الشــركة و تســجيل مجلــس ادارتهــا التأسيســي  ،و تطويــر التشــريعات الالزمــة النشــاء
شــركة الميــاه الوطنيــة
إنجازات في مجال تطوير دائرة مياه الضفة الغربية
باشــرت ســلطة الميــاه بتنفيــذ جملــة مــن االجــراءات والتطويــرات ضمــن اإلمكانيــات المتاحــة التــي هدفت
إلــى إزالــة التحديــات القائمــة وتطويــر ورفــع كفــاءة أنشــطه الدائــرة ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر:
1.1تأسيس شركة المياه الوطنية و تشكيل مجلس ادارتها :
قامــت ســلطة الميــاه باعــداد خطــة متكاملــة الصــاح قطــاع الميــاه ليتــم اقرارهــا مــن قبــل مجلــس
الــوزراء ،وقــد انبثــق عنــه مجمــوع مــن القــرارات للبــدء بإنشــاء شــركة الميــاه الوطنيــة ومرافــق
الميــاه اإلقليميــة .و مــن أهــم القــرارات التــي انبثقــت عــن مجلــس الــوزراء ،اصــدار قرار بانشــاء شــركة
الميــاه الوطنيــة و تشــكيل مجلــس اداراتهــا ،و تكليــف رئيــس ســلطة الميــاه بتأهيــل دائــرة ميــاه
الضفــة الغربيــة و انشــاء شــركة الميــاه الوطنيــة وفــق خطــة االصــاح.
2.2تطوير وتطبيق أنظمة محوسبة لرفع كفاءة العمل:
þþنظــام الفوتــرة :تــم االنتهــاء مــن تحديــث نظــام فوتــرة متطــور لرفــع كفــاءة عمليــة الفوتــرة لميــاه
الجملــة و يتضمــن النظــام اســتخدام األجهــزه الذكيــة المحمولــة لقــراءة عــدادات الميــاه آل َي ـاً وفــق
منهجيــة محــددة تضمــن ســامة القــراءة ودقتهــا ووصولهــا الــى خــادم نظــام الفوتــرة .ويعمــل
هــذا النظــام علــى الحـ َد مــن الخطــأ البشــري الناتــج عــن تقديــر قــراءات العــدادات أو عــدم قراءتهــا،
اضافــة إلــى ســرعة وزيــادة فــي دقــة اصــدار الفاتــورة للمشــتركين.

þþنظــام إدارة توزيــع الميــاه :تــم تطويــر وتطبيــق برنامــج شــامل محوســب الدارة توزيــع المياه
علــى مســتوى الجملــة ودعمــه بالخرائــط الجغرافيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة ،بهــدف
توفيــر معلومــات شــاملة لســلطة الميــاه والشــركاء فــي القطــاع عــن عمليــة توزيــع الميــاه
وكميــات االســتهالك لــكل مشــترك علــى مســتوى الجملــة وحســاب الفاقــد علــى مســتوى
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خطــوط التوزيــع الرئيســية وبالتالــي تحديــد الخطــوط التــي تحتــاج الــى إعــادة تأهيــل شــبكات التخــاذ
القــرارات المناســبة ولضمــان عدالــة التوزيــع بيــن المشــتركين واصــدار تقاريــر دوريــه علــى نظــام
التوزيــع عــن كميــات الشــراء ،البيــع ،الفوتــرة والفاقــد.
þþنظــام قــراءة العــدادات عــن بعــد :يجــري حاليــا العمــل علــى اســتبدال مجموعــة مــن العــدادات
الميكانيكيــة بعــدادات إلكترونيــة ســيتم ربطهــا بنظــام اإلســكادا (ٍ ،)SCADAوالــذي ســيقوم بتوفير
قــراءات العــدادات بشــكل مســتمر ولحظــي وحســب أي فتــرة يحتاجهــا العمــل .وســيوفر هــذا النظــام
الجهــد والوقــت الالزمــان لقــراءة العــدادات ،وحجــم العمــل الميدانــي المطلــوب لهــذا الغــرض.
þþنظــام البوابــة اإللكترونيــة لمــزودي الخدمــات :جــاري حاليــا العمــل علــى شــراء بوابــة الكترونية ســيتم
مــن خاللهــا مشــاركة المعلومــات الخاصــة بالفواتيــر والدفعــات  ،وكافــة معلومــات المشــتركين
مــع مــزودي الخدمــات وذلــك لضمــان توحيــد المعلومــات والحــد مــن التكــرار فــي أنظمــة متعــددة،
وضمــان ســرعة ودقــة خدمــة المشــترك.
وســيتم ربــط األنظمــة االلكترونيــه القائمــة فــي الدائــرة واألنظمــة التــي تــم تطويرهــا حديثــا لتســهيل
تبــادل المعلومــات بيــن األنظمــة بشــكل آلــي وتقليــل االدخــال اليدوي الــذي يزيد نســبة الخطــأ والتكلفة.
3.3اجراءات اضافية الستعادة التوازن المالي مستقب ًال :
þþتــم تنفيــذ العديــد مــن الحمــات علــى التعديــات علــى خطــوط الميــاه الناقلــة وضبــط العديــد مــن
الحــاالت واغــاق الوصــات غيــر الشــرعية التــي تــم ضبطهــا واتخــاذ االجــراءات القانونيــة بهــذا
الخصــوص ،للحــد مــن هــذه الظواهــر التــي تعيــق العمــل وتقلــل كفــاءة التوزيــع.
þþالعمــل علــى مراجعــة تعرفــة ميــاه الجملــة الســتعادة التــوازن المالــي ،حيــث تــم عمــل دراســة لتحليــل
أســعار الميــاه بالجملــة ،تــم بموجبهــا وضــع مجموعــة مــن البدائــل بمــا يضمــن اســترداد التكاليــف،
وتنظيــم الدعــم الحكومــي.
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لجنة الفاقـــد
18

5
الفاقد ≤ 30%

1
الفاقد > 30%

نسبة الفاقد
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مرحلة التقييم

عدد التقارير الفنية

þþتحديــد احتياجــات الدائــرة لتركيــب عــدادات مراقبــة علــى شــبكة الميــاه الوطنيــة بهــدف المســاعدة
علــى ادارة الشــبكة وتحديــد مقــدار الفاقــد .ويجــري العمــل حاليــاً علــى توفيــر التمويــل لتركيــب
عــدادات مراقبــة لخطــوط الميــاه الرئيســية.

لجنة الفاقـــد
24
العـــــدد

4.4اعتماد أنظمة الرقابة واالستشعار عن بعد :
þþتركيــب محطــة قيــاس عــن بعــد ( )Online Stationلمراقبــة تدفــق الميــاه العادمــة وميــاه األمطــار
فـ�ي وادي المقطـ�ع فـ�ي شـ�مال جنيـ�ن ،بتمويـ�ل مـ�ن مؤسسـ�ة “العلـ�م مـ�ن أجـ�ل تغييـ�ر العالـ�م”( (�Sci
 ،ence for Changing World) USGSوهــو يعــد أول تجربــة الســتخدام هــذه التقنيــة المتقدمــة
مــن قبــل ســلطة الميــاه .وجــاري العمــل علــى تعميمهــا علــى باقــي األوديــة الرئيســية فــي الضفــة
الغربيــة بهــدف مراقبــة ميــاه المجــاري واألمطــار العابــرة للحــدود ،لتوفيــر قــراءات دقيقــة لكميــات
التدفــق فــي هــذه األوديــة للجانــب االســرائيلي ،وخصوصــا فــي ظــل اقتطــاع الجانــب االســرائيلي
تكلفــة معالجتهــا.

5.5إجراءات إلنهاء مديونية المياه :
بتقييــم الوضــع المالــي القائــم لدائــرة الميــاه ،فإنــه ســيكون أحــد المعوقــات الرئيســية أمــام إنشــاء
شــركة الميــاه الوطنيــة وقدرتهــا علــى ممارســة عملهــا كشــركة مســتقلة ،لــذا وكخطــوة أساســية
تســعى ســلطة الميــاه جاهــدة لحــل قضيــة الديــون المتراكمــة علــى الهيئــات والمجالــس والبلديــات
لصالــح دائــرة الميــاه ،التــي وصلــت الــى مــا يزيــد عــن مليــار وثالثمئــة مليــون شــاقل ،وباتــت تثقــل كاهل
الحكومــة وتحــد مــن تحقيــق األعمــال والمتابعــات المطلوبــة لديمومــة المشــاريع ،حيــث وضعــت ســلطة
الميــاه سلســلة مــن االجــراءت التــي ســيتم اتخاذهــا بحــق غيــر الملتزميــن بتســديد فواتيــر الميــاه ،وفقــا
لقــرارات مجلــس الــوزراء األخيــرة ،األمــر الــذي يحتــم علــى جميــع الهيئــات المحليــة العمــل بجــد النهــاء
هــذا الملــف ،مــن خــال جدولــة الديــون وااليفــاء بااللتزامــات المترتبــة ،وتســديد الفاتــورة الشــهرية
لضمــان عــدم تراكــم المبالــغ المســتحقة مــن خــال:
þþتشــكيل لجنــة وطنيــة بأعضــاء مــن عــدد مــن الــوزارات ذات العالقــة ،مهمتهــا األساســية دراســة
الديــون القائمــة علــى الهيئــات المحليــة ،ووضــع اتفاقيــات لجدولــة الديــون بمــا يضمــن تســديد
الفاتــورة الشــهرية وجــزء مــن الديــون المتراكمــة.
þþتشــجيع مــزودي الخدمــات علــى خفــض نســبه الفاقــد فــي الشــبكات الداخليــة مــن خــال وضــع آليــة
للمتابعــة مــع مقدمــي خدمــات الميــاه الذيــن تزيــد نســبة الفاقــد لديهــم علــى  30%بعمــل التأهيــل
الــازم لتقليــل نســبة الفاقــد علــى أن يتــم خصــم ذلــك مــن مديونيــة الهيئــات المحليــة حســب قــرار
مجلــس الــوزراء رقــم (\17\215\17م.و \ر.ج) لعــام  ،2018حيــث تــم تشــكيل لجنــة فنيــة تطبيقــا
لهــذا القــرار  ،وقــد قامــت اللجنــة بعمــل العديــد مــن االجتماعــات والزيــارات الميدانيــة لمقدمــي
الخدمــات وكذلــك دراســة اوضــاع شــبكات الميــاه فيهــا وكذلــك تــم تقييــم حالــة الشــبكة والفاقــد
واعــداد التقاريــر الفنيــة وتقديــم التوصيــات بالخصــوص.
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النشاط

ýýتشــجيع مــزودي خدمــات الميــاه علــى تركيــب عــدادات مســبقة الدفــع مــن خــال مســاهمة الحكومــة بـــ 100%
مــن قيمــة توريــد العــدادات وتركيبهــا ،علــى أن تخصــم تكاليــف ذلــك مــن ديــون الهيئــات المحليــة المســتفيدة
اســتناداً إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (/17/215/17م.و /ر.ج) لعــام  :2018حيــث تــم تشــكيل لجنــة إشــراف
عليــا مــن كل مــن ســلطة الميــاه ودائــرة الميــاه ووزارة الحكــم المحلــي ووزارة الماليــة مهمتهــا اإلشــراف

والمتابعــة علــى توريــد وتركيــب عــدادات ميــاه مســبقة الدفــع وقــد تــم توقيــع اتفاقيــات مــع 46
هيئــة محليــة وكان االنجــاز كمــا هــو موضــح بالشــكل التالــي:

22%

28%

عمليــة توريــد وتركيــب
عــدادات ميــاه مســبقة
هيئات محلية ركبت

4%
7%

4%

22%

13%

هيئات محلية جاري التركيب
هيئات محلية وردت
هيئات محلية قامت بتوقيع العقد مع المقاول
هيئات محلية قامت بطرح العطاء
هيئات محلية قامت بإعداد وثائق العطاء
هيئات محلية قامت بتوقيع اتفاقية ولم تبدأ االجراءات

حددت المادة  39في الفصل السابع من القانون مهام الشركة كما يلي:
1.1تزويــد وبيــع الميــاه بالجملــة لمصالــح الميــاه والهيئــات المحليــة ومجالــس خدمــات الميــاه
المشــتركة والجمعيــات.
2.2اســتخراج الميــاه مــن مصــادر الميــاه وتحليتهــا ونقلهــا بالجملــة وفقـاً لترخيــص تحصــل عليــه
مــن الســلطة لهــذه الغايــة.
3.3إدارة وتطوير وتنمية أية موجودات تتسلمها من السلطة.
4.4تأمين وضمان حسن سير العالقات التجارية مع الزبائن والمزودين.
5.5توفيــر الوســائل الالزمــة لتطويــر جميــع النشــاطات وأعمــال البنــى التحتيــة الخاصــة بتزويــد
الميــاه بالجملــة.
6.6إعــداد مقترحــات التعرفــة الخاصــة ببيــع الميــاه والخدمــات المتعلقــة بهــا ورفعهــا لمجلــس
ادارة الشــركة للمصادقــة عليهــا.
7.7أية مهام أخرى ذات عالقة تكلفها بها السلطة.

سلطة المياه الفلسطينية

 1.2العمل على انشــاء مرافق المياه اإلقليمية :
تســعى ســلطة الميــاه لتقليــل عــدد مــزودي الخدمــات مــن خــال انشــاء مرافــق ميــاه اقليميــة تتمتــع
بالكفــاءة الماليــة واإلداريــة والتشــغيلية فــي ظــل وجــود أكثــر مــن  280مؤسســة تعمــل علــى تزويــد
خدمــات الميــاه للمواطنيــن تواجــه الغالبيــة العظمــى منهــا اشــكاليات كبيــرة ناتجــة عــن عــدم امتــاك
القــدرات المؤسســية الالزمــة وعــدم كفــاءة البنيــة التحتيــة األمــر الــذي يــؤدي الــى ارتفــاع الفاقــد و
بالتالــي عــدم القــدرة علــى تلبيــة احتيــاج المواطنيــن ،وعــدم توفــر الحــد األدنــى مــن كميــات الميــاه
المطلوبــة بســبب عــدم ســيطرتنا علــى مصادرنــا المائيــة ،وعــدم القــدرة علــى الجبايــة ألســباب سياســية
و اقتصاديــة و اداريــة ممــا ادى الــى تراكــم مديونيــه عاليــه .
وتبــذل ســلطة الميــاه جهــودا كبيــرة النشــاء مرافــق الميــاه حيــث تــم اعــداد خارطــة الطريــق إلنشــاء
مرافــق الميــاه واالســتفادة مــن مبــدأ اقتصاديــات الجملــة ممــا ينعكــس إيجابــا علــى تكلفــة المتــر
المكعــب للميــاه والخدمــة المقدمــة للمواطــن ،ضمــن رؤيــة واقعيــة تدريجيــة لإلنتقــال إلــى مرافــق
ميــاه إقليميــة ترتكــز علــى وجــود مرحلــة انتقاليــة بيــن الوضــع القائــم والمســتقبلي تهــدف إلــى
تقليــص العــدد الكبيــر لمــزودي الخدمــات علــى مســتوى كل محافظــة بمــا ال يتجــاوز عشــرة ،وبمنهجيــة
عمليــة وقابلــة للتطبيــق مــن خــال قانــون الميــاه الجديــد لســنة  .2014وتتضمــن خارطــة الطريــق
تحديــد االحتياجــات ،اآلليــات ،والمنهجيــات لعمليــة اإلنشــاء إضافــة إلــى تحديــد الهيــكل التنظيمــي
للمرفــق والوصــف الوظيفــي باختــاف حجــم المرفــق (مرافــق صغيــرة ،متوســطة وكبيــرة) ،إضافــة إلــى
تحديــد المهــام المناطــة بالمرافــق ومركزيــة أو ال مركزيــة هــذه المهــام.
خــال العــام  2018تــم بــدء العمــل علــى تصميــم وتنفيــذ عــدد مــن البرامــج الداعمــة إلنشــاء مرافــق
الميــاه وفــق خارطــة الطريــق المعــدة  ،و مــن أهــم البرامــج التــي يجــري العمــل علــى تنفيذهــا فــي
هــذا االطــار:
ý ýتطويــر القــدرات المؤسســية والماليــة والتقنيــة لقســم الميــاه فــي بلديــة جنيــن ،ضمــن برنامــج
تقويــة كفــاءة إدارة خدمــات الميــاه فــي البلديــة بتمويــل مــن الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي
حيــث بلغــت نســبة االنجــاز فــي تنفيــذ البرنامــج  ،80%ويجــري العمــل حاليــا مــع جايــكا علــى تصميــم
برنامــج لدعــم تطويــر البنيــة التحتيــة لــدى بلديــة جنيــن .
ý ýإنشــاء مرفــق ميــاه بلديــة الخليــل حيــث يجــري العمــل حاليــا علــى البنــاء المؤسســي لدائــرة ميــاه
بلديــة الخليــل ،وتعزيــز قــدرة الدائــرة وتمكينهــا مــن إدارة البنيــة التحتيــة الخاصــة بالميــاه و
الصــرف الصحــي بكفــاءة لتحقــق االســتقرار المالــي و اإلداري الــازم و تحســين مســتوى تقديــم
الخدمــة و ديمومتهــا ،حيــث بلغــت نســبة االنجــاز فــي تنفيــذ البرنامــج  ،70%وســيجري العمــل حــال
اعتمــاد النظــام علــى تحويــل الدائــرة إلــى مرفــق ميــاه.
ý ýالتطويــر المؤسســاتي فــي منطقــة طوبــاس وميثلــون وفــق خارطــة الطريــق ضمــن برنامــج الترابــط
مــا بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء الممــول مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة واإلتحــاد األوروبــي
(علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه إنشــاء المرفــق والتــي يتــم التعامــل
معهــا بالتعــاون مــع الحكــم المحلــي).

سلطة المياه الفلسطينية

ý ýتعزيــز البنــاء المؤسســي فــي إطــار إدارة المرافــق وتعزيــز تقديــم الخدمــة ضمــن مجلــس خدمــات
الميــاه والصــرف الصحــي شــمال الخليــل ودائــرة ميــاه بلديــة ســلفيت بالشــراكة مــع ســلطة الميــاه
الهولنديــة فــي برنامــج  Blue Dealو .Water Worx
ý ýبــدء العمــل علــى مأسســة مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل فــي إطــار عمليــة إصــاح للمصلحــة،
لتحويلهــا إلــى مــزود خدمــة بمــا فــي ذلــك عمليــة نقــل خدمــة الميــاه مــن البلديــات إلــى مصلحــة
بلديــات الســاحل ،وبمــا يشــمل اإلصــاح اإلداري والمالــي والفنــي ،حيــث تــم اعــداد خطــة عمــل أوليــة
لنقــل خدمــات الميــاه مــن البلديــات بتوجيهــات مــن ســلطة الميــاه .و تقــوم ســلطة الميــاه بالعمــل
حاليــا علــى اعــداد خطــة تفصيليــة لنقــل خدمــة الميــاه الــى المصلحــة و وضــع آليــات واضحــة لمعالجــة
عــدد مــن القضايــا المحوريــة ال ســيما نقــل االصــول و الموظفيــن و المــوارد الماليــة لمصلحــة ميــاه
بلديــات الســاحل.
 1.3انشــاء اول جمعية مســتخدمي مياه :
اســتنادا الــى نظــام جمعيــات مســتخدمي الميــاه والــذي تــم اعــداده وتطويــره بموجــب القانــون مــن
قبــل ســلطة الميــاه وبالتعــاون مــع وزارة الزراعــة والمصادقــة عليــه مــن قبــل االمانــة العامــة لمجلــس
الــوزراء  ،تــم انشــاء “جمعيــة واد الشــعير” كاول جمعيــة لمســتخدمي الميــاه فــي فلســطين ،حيــث
يعتبــر انشــاء هــذه الجمعيــة هــي الخطــوة االولــى النشــاء العديــد مــن جمعيــات مســتخدمي الميــاه فــي
المســتقبل القريــب والتــي تهــدف الــى تطويــر قطــاع الميــاه والزراعــة فــي فلســطين.
برنامج السياسات والتشريعات

و مــا زال العمــل جاريــا علــى متابعــة واعتمــاد مجموعــة مــن مشــاريع االنظمــة والتعليمــات والتــي
نســردها بالجــدول التالــي مــع توضيــح حالــة كل نظــام:

#

التفصيل
مشاريع االنظمة:

نظام التعرفة المائية والصرف
.1
الصحي ورسوم الربط

تـم رفعـه لألمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء للمصادقة عليـه وإصداره
حسـب األصـول وقـد تـم عرضـه بالقـراءة الثالثـة ومتوقـع أن يتـم
المصادقـة علـى النظـام خلال الربـع األول مـن العـام .2021

نظام ترخيص مرافق المياه
اإلقليمية والمشغلين

تمـت مراجعة مسـودة النظـام مراجعة نهائية ومـن المتوقع رفعها
لمجلـس الـوزراء خالل الربـع األول من العام 2020
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 .3نظام تعرفة المياه الزراعية
 .4نظام حماية المصادر المائية
 .5نظام المياه السطحية

يعنــى هــذا البرنامــج بتطويــر واصــدار وتطبيــق كافــة االنظمــة والسياســات التــي نــص عليهــا القــرار
بقانــون رقــم ( )14بشــأن الميــاه  ،او تلــك التــي لــم تــرد بشــكل صريــح فــي هــذا القــرار ولــه عالقــة
بقطــاع الميــاه ،وتعتبــر ســلطة الميــاه الجهــة المســؤولة حســب القانــون عــن اصــدار االنظمــة
والتعليمــات والسياســات المختلفــة لتطويــر قطــاع الميــاه ،حيــث تقــع مســؤولية تنفيــذ هــذه التدخــات
علــى عاتــق وحــدة الشــؤون القانونيــة فيهــا وبالتعــاون مــع كافــة االدارات العامــة والشــركاء ذوي
العالقــة ،ويشــتمل هــذا البرنامــج علــى التدخــات التاليــة:
1.1تهيئــة بيئــة مواتيــة الدارة المصــادر :مــن خــال اعــداد االنظمــة المنبثقــة عــن القانــون آنــف الذكــر
واعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء ،اضافــة الــى اعــداد السياســات واالجــراءات الهادفــة لتطويــر قطــاع
الميــاه:
þ þاعداد مشــاريع األنظمة الخاصة بســلطة المياه :
حيــث قامــت ســلطة الميــاه خــال الســنوات الســابقة باعــداد وتطويــر مجموعة مــن االنظمــة والتعليمات
الهادفــة لتطويــر قطــاع الميــاه والمنبثقــة عــن قانــون الميــاه ،وخــال العــام  2019تمــت المصادقــة
مــن قبــل مجلــس الــوزراء علــى نظــام ترخيــص حفــر وتأهيــل اآلبــار واســتخراج الميــاه الجوفيــة ومقاولــة
حفــر اآلبــار ونشــر بالجريــدة الرســمية خــال العــام ،2020

سلطة المياه الفلسطينية

الحالة

نظام بشأن تطوير وتأهيل دائرة
 .6مياه الضفة الغربية وتحويلها إلى
شركة المياه الوطنية

تـم مراجعتهـا داخليـاً ومناقشـتها مع كافـة الجهـات الخارجية ذات
العالقـة وسـيتم رفعهـا لمجلـس الـوزراء للمصادقـة عليهـا حسـب
االصول

التعليمات
التعليمات الخاصة بنظام ترخيص
 .1حفر وتأهيل اآلبار واستخراج المياه تم اعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية
الجوفية ومقاولة حفر اآلبار
 .2تعليمات تخصيص المياه
تعليمات تخطيط وتصميم البنية
.3
التحتية لقطاع المياه
 .4تعليمات نظام التعرفة المائية

سلطة المياه الفلسطينية

تم المراجعة الداخلية النهائية لهذه التعليمات وتم رفعها لرئيس
سلطة المياه للمصادقة عليها حسب االصول

1.1

تطوير نظام التعرفة الموحد على مبدأ استرداد التكلفة التشغيلية

تقــوم دائــرة التعرفــة بــاداء مهمامهــا المتعــددة واهمهــا المشــاركة فــي اعــداد السياســات واالنظمــة
الخاصــة بالتعرفــة .وتعمــل علــى تطبيــق نظــام التعرفــة وعمــل دراســات تحليــل التكلفــة وعمــل التعرفــة
المناســبة لمقدمــي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي .حيــث تتــم متابعــة تحليــل التعرفــة لمقدمــي خدمات
الميــاه والصــرف الصحــي وذلــك مــن اجــل رفــع الكفــاءة واســترداد التكاليــف لتحقيــق االســتدامة الماليــة.
وتقــوم بدراســات تحليــل التكلفــة ووضــع التعرفــة لآلبــار الزراعيــة الســترداد التكلفــة وتحقيــق العدالــة
فــي بيــع الميــاه .وتشــارك فــي تطبيــق قــرار مجلــس الــوزراء حــول اســتخدام عــدادات الميــاه مســبقة
الدفــع مــن اجــل رفــع كفــاءة التوزيــع .وتقــوم بمتابعــة الشــكاوي والمشــاكل الخاصــة بتعرفــة الميــاه
والصــرف الصحــي:
þ þاعــداد دراســات لتحديــد تعرفــة الميــاه الخاصــة بمشــروع جــورة عمــرة و تعرفــة الميــاه والصــرف الصحي
لمشــروع الخليل.

ونلخــص هنــا اهــم الــدورات التدريبيــة وورش العمــل التــي تــم عقدهــا لرفــع كفــاءة العامليــن فــي
قطــاع الميــاه:
	þدورة تدريبيــة حــول مراقبــة وتشــغيل محطــات التحليــة فــي
غــزة (كانــون ثانــي : )2019
عقــدت ســلطة الميــاه ومركــز الشــرق األوســط ألبحــاث التحليــة
(ميدريــك) دورة تدريبيــة علــى مــدار ثالثــة أيــام حــول تشــغيل
ومراقبــة واكتشــاف األخطــاء فــي محطــات تحليــة ميــاه البحــر فــي
غــزة ،وذلــك بمشــاركة نحــو  30مــن ممثلــي مقدمــي الخدمــات
والمختصيــن بتشــغيل وصيانــة مرافــق الميــاه.
	þعقــد يــوم دراســي مــع جامعــة األقصــى حــول إســتراتيجات
حــل أزمــة الميــاه (آذار : )2019
عقــدت ســلطة الميــاه وبالشــراكة مــع جامعــة األقصــى وبدعــم مــن
وكالــة التنميــة النمســاوية يومـاً دراســياً فــي مدينــة غــزة بعنــوان
“إســتراتيجيات حــل أزمــة الميــاه فــي قطــاع غــزة :التحليــة وإعــادة
االســتخدام” ،وذلــك بحضــور وزيــر شــؤون المــرأة د .هيفــاء اآلغــا،
ومشــاركة العشــرات مــن المتخصصيــن واألكاديمييــن والمهتميــن
وممثلــي المؤسســات العاملــة فــي قطــاع الميــاه فــي فلســطين.

برنامج البناء والتطوير المؤسسي
وحيــث ان دور ســلطة الميــاه ال يقتصــر علــى انشــاء المرافــق والمؤسســات العاملــة فــي قطــاع الميــاه،
بــل يمتــد ليشــمل مســؤولية كبيــرة فــي العمــل المســتمر مــع تلــك المؤسســات لبنــاء قدراتهــا وتمكينها
مــن القيــام بدورهــا علــى الوجــه االكمــل ،تــم تحديــد هــذا البرنامــج ومــا يشــمله مــن تدخــات لتحقيــق
هــذا الهــدف:
1.1تحديد االحتياجات التطويرية للمرافق القيد االنشاء:
þ þدارســة لتحديــد االحتياجــات التطويريــة للمؤسســات العاملــة فــي قطــاع الميــاه :حيــث تــم عمــل دراســة
لهــذه االحتياجــات لــكل مــن منطقــة شــمال جنيــن وتشــمل مجلــس خدمــات شــمال غــرب جنيــن ،بلدية
جنيــن ،وتجمــع بلديــات مــرج بــن عامــر ،اضافــة الــى دراســة لمنطقــة ســلفيت وشــملت كافــة الهيئات
المحليــة فــي محافظــة ســلفيت ،والتــي تــم مــن خاللهــا اعــداد الخطــة التطويريــة لتشــمل احتياجــات
مشــاريع البنيــة التحتيــة والموازنــة المائيــة فــي هــذه المناطــق.
þ þتأهيــل وتجهيــز مختبــرات لعــدد مــن مقدمــي الخدمــات شــملت بلديــة دورا  ،طولكــرم  ،ســلفيت ،
ســلطة ميــاه ومجــاري بيــت لحــم
þ þتوفير محطات ضخ مساعدة لمجلس خدمات قرى شمال غرب القدس وبلدية عنبتا
2.2توحيد وتحديث االنظمة االلية المستخدمة في المرافق:
þ þتطوير نظام الفوترة والحسابات المالية لمرافق توزيع المياه المنشأة وقيد االنشاء:
تحســين ورفــع نســبة التحصيــل لبعــض مقدمــي الخدمــات (ســلفيت) مــن خــال تزويدهــا بأجهــزة التحصيل
المتطــورة (  )Mobile systemمــع طابعــات الفواتير .

سلطة المياه الفلسطينية

	þدورة تدريبــة حــول اعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة
(حزيــران: )2019
نظمــت ســلطة الميــاه دورة تدريبيــة علــى مــدار ثالثــة أيــام حــول
اعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة ،وذلــك فــي إطــار التعــاون مــع
مركــز البحــوث اإلحصائيــة واالقتصاديـــة واالجتماعيــة والتدريــب
للــدول اإلســامية – سيســريك ،التابــع لمنظمــة التعــاون اإلســامي
ومقــره العاصمــة التركيــة أنقــرة ،وإســتكما ًال للبرامــج التدريبيــة
التــي تــم تنفيذهــا خــال الســنوات الماضيــة والتــي اشــتملت علــى العديــد مــن المواضيــع مثــل ادارة
الميــاه الســطحية وادارة المصــادر المائيــة ،واســتهدفت تدريــب  -20 15مختــص مــن ســلطة الميــاه
ووزارة الزراعــة والبلديــات.
	þورشــة عمــل فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي (آيــار
:)2019
نظمــت ســلطة الميــاه ورشــة عمــل لمناقشــة العناصــر األساســية
إلعــداد الخطــة اإلســتراتيجية لســلطة الميــاه ،بهــدف التشــارك
والتكامــل فــي اعدادهــا ،وتمكيــن الطواقــم المختصة من اكتســاب
المعرفــة بعمليــة التخطيــط االســتراتيجي ،واجــراء مقارنــة وتقيــم
لمضاميــن الخطــة االســتراتيجة.

سلطة المياه الفلسطينية

الغاية الرابعة :تأطير العمل المؤسسي لضمان االداء الكفؤ والفعال
تختــص هــذه الغايــة بالتطويــر المؤسســي لســلطة الميــاه كمؤسســة تقــود كافــة الجهــود الهادفــة
لتنميــة قطــاع اليــاه فــي فلســطين حيــث ان المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــا حســب قانــون الميــاه
الجديــد مســؤوليات شــاملة وكبيــرة وتتطلــب االنتقــال مــن مرحلــة البنــاء المؤسســي التقليــدي الــى
مرحلــة التميــر التشــغيلي ،وهــذا يتطلــب اســتثماراً كبيــراً فــي التنميــة المؤسســية والمــوارد البشــرية
العاملــة فيهــا ،الــى جانــب توفيــر المــوارد الماليــة والماديــة الالزمــة للوصــول الــى مســتويات متميــزة
فــي االداء وحســب المواصفــات العالميــة للتميــز التشــغيلي ،مــن هنــا فقــد ركــزت هــذه الغايــة علــى
مجموعــة مــن البرامــج والتدخــات والتــي تهــدف الــى تحقيقهــا مــن خــال مجموعــة مــن االدارات العامــة
التــي تتمثــل بــاالدارة العامــة للشــؤون االداريــة والماليــة واالدارة العامــة للشــؤون التنظيميــة وبالتعــاون
مــع كافــة الشــركاء ذوي العالقــة ،وكانــت كمــا يلــي:
برنامج المعرفة والمعلومات المائية
يأتــي هــذا البرنامــج لتحقيــق تعزيــز مبــاديء المشــاركة فــي التخطيــط والتشــغيل واالدارة وتوســيع
قاعــدة المعرفــة ونشــر المعلومــات المائيــة ،وضمــان مشــاركة اوســع مــع الجهــات والشــركاء المختلفيــن
المهتميــن بقطــاع الميــاه ،كمــا يضمــن توظيــف وتوحيــد الجهــود ودعــم سياســة القــرارات الجماعيــة
وتلقيــل التكاليــف علــى المدييــن المتوســط والبعيــد ،ويشــمل هــذا البرنامــج مجموعــة مــن التدخــات
التــي تنطــوي مســؤولية تنفيذهــا علــى عاتــق االدارة العامــة للشــؤون الفنيــة متمثلــة بدائــرة البحــث
والتطويــر فيهــا ،اضافــة الــى االدارة العامــة للتخطيــط والتطويــر ،وقــد كانــت اهــم التدخــات لهــذا
البرنامــج خــال العاميــن  2020 ،2019كمــا يلــي:

þ þالضفــة الغربيــة :منتــدى “مــن البحــث الــى
التطبيــق” بشــهر كانــون اول  ،2019فــي
جامعــة النجــاح الوطنيــة ،وهــدف المنتــدى
الــى عــرض اوراق علميــة متخصصــة فــي مجــال
الميــاه والبيئــة والتأكيــد علــى اهميــة االبحــاث
وتطبيقهــا واالســتثمار فيهــا علــى أرض الواقــع
اليجــاد حلــول علميــة خالقــة للمشــاكل التــي
تواجــه قطــاع الميــاه بالتعــاون مــع المؤسســات
الداعمــة والقطــاع الخــاص والحكومــي
þ þقطــاع غــزة :منتــدى “األمــن المائــي :تحديــات
وحلــول مبتكــرة” (كانــون أول  :)2019نظمــت
ســلطة الميــاه منتــدى علميـاً وأكاديميـاً بعنــوان
“األمــن المائــي :تحديــات وحلــول مبتكــرة” فــي
مدينــة غــزة ،وذلــك بدعــم مــن مركــز الشــرق
األوســط ألبحــاث التحليــة (ميدريــك) وبالتعــاون
مــع جامعتــي األزهــر واإلســامية .وشــارك فــي
المنتــدى العشــرات مــن الباحثيــن واألكاديمييــن
وممثلــي المؤسســات العاملــة فــي قطــاع الميــاه
والحاصليــن علــى المنحــة البحثيــة فــي الماجســتير
والدكتــوراه مــن المركــز .وضمــن فعاليــات المنتــدى ،تــم تنظيــم معــرض للمبادريــن والشــركات
المتخصصــة فــي مجــال الميــاه والطاقــة.

1.1تعزيز البحث العملي:
0101حققــت ســلطة الميــاه الفلســطينية العديــد مــن اإلنجــازات الهادفــة الــى تعزيــــز التعــاون
والشــراكة مــع الجامعــات المحليــة والعديــد مــن الجامعــات الدوليــة وكذلــك المؤسســات ومراكــز
البحث العلمي العاملة في قطاع المياه ،حيــــث ســــاهمت هــــذه الشــــراكات ومجــــاالت التعــــاون
فــــي دعــــم وتنفيــــذ عــــدد مــــن النشــاطات والفعاليــات المتعلقــة فــي مجــــال البحــــث العلمــــي
المتخصــص فــي المجــال الميــاه والبيئــة.

0404فقــد شـــهد عـــام  2019اطــاق مشــروع ايراســموس مونــدوس تحــت مســمى “تعظيــم جانــب
الميــاه فــي التعليــم :تحفيــز وتطويــر االمــن المائــي واالقتصــادي فــي دول شــرق حــوض البحــر
االبيــض المتوســط” اذ يهــدف هــذا المشــروع الــى ادخــال انظمــة الرقابــة الذكيــة الــى منظومــة
التعليــم فــي المراحــل الجامعيــة فــي فلســطين وياتــي هــذا بالشــركة مــع  11شــريك مــن الجامعات
ومراكــز بحثيــة المحليــة والدوليــة.

0202ففــي ســياق تشــجيع البحــث العلمــي المتخصــص فــي مجــال الميــاه والبيئــة؛ أطلقــت ســلطة
الميــاه الفلســطينية برنامــج المنــح للعــام  2019و  2020وذلــك اســتكماال للعمــل مــع مركــز الشــرق
االوســط لتحليــة الميــاه اذ تــم قبــول  36طالــب ماجســتير وبدعــم 200الــف دوالر .ويضــاف الــى
ذلــك تمويــل ( )19مشــروعات بحثيــة تطبيقيــة بقيمــة  100الــف دوالر ،وتوفيــر كافــة التســهيالت
الالزمــة وتســهيل المهمــات الميدانيــة للباحثيــن الالزمــة الجــراء البحــوث .وكذلــك نشــر ( )7اوراق
علميــة فــي مجــات علميــة محكمــة وفــي مؤتمــرات علميــة اقليميــة.
0303عقــد منتــدى ابحــاث الميــاه لطلبــة ميدريــك فــي كل مــن الضفــة وغــزة لعــرض ابحــاث الطلبــة
الخريجيــن الحاصليــن علــى منحــة ميدريــك:

0505ومحليــا فقــد شــهد هــذا العــام تطــورا ملحوظــا فــي قطــاع التعليــم والبحــث العلمــي المتخصــص
فــي مجــال الميــاه والبيئــة ،فكانــت ســلطة الميــاه جــزء مــن الفريــق الوطنــي العتمــــاد مســاق
بكالورويــس “علــوم وتكنولوجيــا البيئــة” فــي الجامعــة العربيــة االمريكيــة والــذي تــم االعــان
عنــه وقبولــه مــن قبــل التعليــم العالــي للعــام  .2019-2020والحقـاً لالتفاقيــة التــي تــم توقيعهــا
مــع الجامعــة العربيــة االمريكيــة تــم وبمشــاركة ســلطة الميــاه وباقــي الــوزارات تــم تاســيس
المركــز البحثــي بعنــوان التغييــر المناخــي واالدارة الذكيــة للميــاه فــي الجامعــة العربيــة
االمريكيــة .وكذلــك مشــاركة جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي النقــاش بخصــوص برامــج الماجســتير
بعنــوان نظــم المعلومــات المائيــة والبيئــة.
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برنامج الجودة الشاملة
يقــع علــى عاتــق ســلطة الميــاه وضمــن مســؤولياتها تكريــس مفاهيــم الجــودة وتطويــر معاييرهــا خــال
كافــة المراحــل المتعلقــة بتقديــم خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي حيــث ال يقتصــر مفهــوم الجــودة علــى
جــودة المنتــج النهائــي بــل يشــمل كافــة المراحــل المرتبطــة باالنتــاج مــن التحضيــر للتخطيــط وانتهــاء
بالتنفيــذ والرقابــة وتقديــم الخدمــة ،حيــث تتركــز اهــم التدخــات التــي قامــت بهــا ســلطة الميــاه خــال
العاميــن  2020 - 2019ضمــن هــذا البرنامــج علــى مــا يلــي:
1 .1تطبيق معايير ضبط الجودة:
تقــوم دائــرة ضبــط الجــودة بالمراجعــة الفنيــة لوثائــق المشــاريع فــي قطــاع الميــاه ،وتعديلهــا مــع
جهــات التصميــم بمــا يتوافــق مــع معاييــر التصميــم والمتطلبــات والمواصفــات الفنيــة المعتمــدة فــي
ســلطة الميــاه وذلــك ألغــراض ترخيصهــا ،وكذلــك التأكــد مــن تنفيذهــا مــن خــال تطبيــق نظــام ضبــط
الجــودة والرقابــة والزيــارات الميدانيــة  ،إضافــة إلــى المشــاركة فــي اللجــان الفنيــة المختلفــة والمشــكلة
الســتالمها.
يوضح الرسم البياني اآلتي إنجازات الدائرة في المجاالت السابقة
انجازات دائرة ضبط الجودة

36

39

برنامج تحقيق الكفاءة االدارية والتشغيلية في سلطة المياه
1 .1اللوازم والمشتريات:
دائــرة اللــوازم والمشــتريات هــي مــن الدوائــر التابعــة لــادارة العامــة للشــؤون االداريــة والماليــة فــي
ســلطة الميــاه وتتولــى الدائــرة المســؤولية بتوفيــر كافــة االحتياجــات والخدمات التــي يحتاجهــا العاملون
بالســلطة النجــاز اعمالهــم وتحقيــق االهــداف والخطــط المرســومة .
وفــي عــام  2019قامــت الدائــرة بتوفيــر كافــة االحتياجــات واللــوازم والخدمــات لكافــة االدارات فــي
ســلطة الميــاه وكان الشــراء حســب مــا هــو مقــر فــي موازنــة ســلطة الميــاه لعــام  2019حيــث كانــت
علــى النحــو التالــي:

عدد المشاريع

19

17

تقــوم دائــرة المواصفــات فــي ســلطة الميــاه باالشــتراك مــع مؤسســة المواصفــات والمقاييس والشــركاء
ذوي العالقــة بتنفيــذ هــذا التدخــل حيــث تــم عمــل التالــي خــال العــام :2019
1.1المشــاركة مــع مؤسســة المواصفــات فــي توصيــف المــواد المســتخدمة فــي مشــاريع الميــاه والصــرف
الصحــي حيــث تــم تبنــي  7مواصفــات عالميــة فــي لجنــة االنابيــب البالســتيكية و 3مواصفــات فــي لجنــة
االنابيــب المعدنيــة.
2.2اســتكمال العمــل علــى تعديــل وتطويــر المواصفــات الفنيــة ومعاييــر التصميــم الخاصــة بمشــاريع
الميــاه والصــرف الصحــي.
3.3إعــداد أدلــة الصحــة والســامة العامــة والتشــغيل والصيانــة فــي مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي:
تــم مراجعــة وإعــداد النســخة النهائيــة لــكل مــن دليــل الصحــة والســامة العامــة فــي مشــاريع الميــاه
والصــرف الصحــي و التشــغيل والصيانــة فــي مشــاريع الميــاه ،وإعــداد نســخة أوليــة للتشــغيل والصيانة
لمحطــات تنقيــة الميــاه العادمــة.

بلغ حجم المشتريات لسلطة المياه خالل العامين 2019-2020
( )232,764دوالر  ،كانت كما يلي :
الرقم

ضبط
الجودة

زيارات
ميدانية

مراجعة
فنية

استالم
المشاريع

النشــــــــاط

2 .2مراجعــة وتطويــر المواصفــات الفنيــة للمنتجــات بالتنســيق مــع مؤسســة المواصفــات والمقاييــس
الفلســطينية اضافــة الــى مراجعــة وتطويــر مواصفــات ومعاييــر التصميــم الخاصــة بالبنيــة التحتيــة
للميــاه ولصــرف الصحــي.
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2019

2020

عملية الشراء

1

شراء مباشر

42,940

35,280

2

الشراء من خالل استدراج عروض اسعار

35,777

15,650

3

الشراء بوجب عطاء داخلي

29,934

53,193

4

الشراء حسب العطاءات المركزية

10,920

9,070

119,571

113,193

المجموع
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2 .2العطاءات
علــى الرغــم مــن الضائقــة الماليــة التــي واجهتهــا الحكومــة الفلســطينية الــى ان ســلطة الميــاه ،تمكنــت
مــن توفيــر المخصصــات الماليــة الالزمــة لتنفيــذ عــدد مــن مشــاريع البنــى التحتية للميــاه والصــرف الصحي،
إضافــة إلــى برامــج رفــع وبناء القــدرات.
حيث قامت سلطة المياه بطرح ( )50مشروعا وبتكلفة تقديرية ( )40مليون دوالر  ،توزعت حسب
الجهة الممولة كالتالي:

#

الجهة الممولة

عدد
العطاءات

التكلفة $

2

الل
شكوى
خ
ضها 20
رف 18
تم عام
ال

عدد العطاءات عدد العطاءات
التي تمت احالتها قيد االجراء

 1الوكالة النمساوية للتنمية

10

281,695

9

1

 2الوكالة الفرنسية للتنمية

9

17,803,380

9

0

 3اليونيسيف

3

1,006,951

3

0

 4سلطة المياه (موازنة تطويرية)

22

13,864,059

22

0

 5الممثلية اليابانية

2

1,069,350

2

0

 6البنك االلماني للتنمية

1

4,560,000

1

0

 7البنك الدولي

3

1,060,000

1

2

50

39,645,435

47

3

المجـــــموع

وبعــد صــدور نظــام الشــكاوى رقــم ( )8لســنة  2018و اقــرار دليــل االجــراءات والنمــاذج الخاصــة بــه و
اســتكمال النظــام المركــزي الحكومــي المحوســب للشــكاوى ،اعتمــدت ســلطة الميــاه النظــام المركــزي
الحوســب الســتقبال الشــكاوى والنمــوذج الموحــد لتقريــر الشــكاوى ،حيــث تــم اعــداد النمــوذج الموحــد
لتقريــر الشــكاوى الســنوي الخــاص بســلطة الميــاه لالعــوام  2018و  2019وكيفيــة التعامــل مــع
الشــكاوى حســب الشــكل التالــي:

3 .3الشكــــاوي
تعتبــر الشــكاوى أداة هامــة لحمايــة حقــوق المواطنيــن مــن االنتهــاك بشــكل عــام ،وتحســين أداء
المؤسســات برفــع جــودة وســرعة أداء الخدمــات للمواطنيــن مــن خــال مســاءلة موظفــي الدوائــر
الحكوميــة بخصــوص أعمالهــم وأدائهــم  ،فالشــكاوى هــي المصبــاح الــذي يســلط الضــوء علــى مكامــن
الخلــل فــي أداء االدائــرة الحكوميــة لتجــاوزه وإصالحــه ورفــع جــودة ونوعيــة ذلــك األداء.
تقــوم ســلطة الميــاه باســتقبال الشــكاوى مــن خــال الحضــور الشــخصي ،البريــد االلكترونــي ،البريــد
العــادي و الفاكــس ومتابعتهــا و االســتماع الــى صــوت المواطنيــن و احتياجاتهــم و تعزيــز مشــاركاتهم
فــي رســم السياســات العامــة  ،لمــا لذلــك مــن دور اساســي فــي االرتقــاء بواقــع الخدمــات الحكوميــة
المقدمــة للمواطنيــن والمكفولــة لهــم قانونــا ،بطريقــة عادلــة و كفــاءة وفاعليــة وجــودة عاليــة.
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اصدارات سلطة المياه

برنامج االتصال والتواصل
1.1التوعية المائية :
التوعيــة تعنــى نشــر وايصــال المفاهيــم والمعــارف للفئــات المســتهدفة بهــدف تعريفهم بالواقــع المائي
وبالقوانيــن واالنظمــة الناظمــة للقطــاع بغــرض الوصــول إلــى قــرار يحــل مشــكلة مــن خــال اســتخدام
امكاناتهــم وبنــاء االتجاهــات الصحيحــة واســتبدال ســلوك ســلبي بســلوك ايجابــي اتجــاه التعامــل مــع
الميــاه وقضاياهــا ،والحفــاظ علــى هــذا الســلوك واالســتمرار فيــه ونشــره ضمــن االجيــال القادمــة.
والتوعيــة عمليــة مســتمرة ومتكاملــة تهــدف إلــى توصيــل رســالة إلــى فــرد أو جماعــة .،وعــي تســعى
إلــى إكســاب الفــرد وعي ـاً حــول كافــة قضايــا الميــاه ،وتبصيــره بالجوانــب المختلفــة المحيطــة بهــا.
وتعمــل ســلطة الميــاه علــى اإلهتمــام بموضــوع التوعيــة المائيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى مصــادر الميــاه
وترســيخ فكــرة اإلســتخدام األمثــل للميــاه وتوعيــة المواطــن بالقوانيــن واألنظمــة المتعلقــة بالميــاه
ولتحقيــق هــذا الهــدف قامــت ســلطة الميــاه بــــِ:
þþعقــد مجموعــة مــن محاضــرات التوعيــة عــن الوضــع المائــي ومصــادر الميــاه فــي فلســطين
واالســتخدام االمثــل للميــاه اســتهدفت  18مدرســة فــي محافظــات رام اهلل والبيــرة ونابلــس.
þþعقــد مجموعــة مــن االنشــطة وااللعــاب التوعويــة الخاصــة بالميــاه وباالســتخدام االمثــل اســتهدفت
 17مدرســة و  3مخيمــات صيفيــة فــي محافظــات رام اهلل والبيــرة ونابلــس والقــدس.
þþاالشــراف والمشــاركة فــي تقييــم المــدارس ضمــن برنامــج مــدارس صحيــة وصديقــة للبيئــة المنفــذ
مــن قبــل بلديــة رام اهلل وبرنامــج مــدارس خضــراء مســتدامة المنفــذ مــن قبــل بلديــة البيــرة.
Ā Āتنفيذ حملة توعية حول محطة التحلية في دير البلح (آذار : )2019
نفــذت ســلطة الميــاه بالتعــاون مــع مصلحــة
ميــاه بلديــات الســاحل وبلديــة ديــر البلــح،
حملــة توعيــة ضمــن مشــروع تأهيــل وصيانــة
محطــة تحليــة ديــر البلــح وبدعــم مــن وكالــة
التنميــة النمســاوية ،شــملت عــدة لقــاءات
جماهيريــة لمئــات المواطنيــن مــن مختلــف
األعمــار ،ونشــر إعالنــات فــي شــوارع المدينــة
الرئيســية للتوعيــة بأهميــة المحطــة مــن
جهــة والحفــاظ علــى الميــاه واالســتدامة مــن
جهــة أخــرى.

مجلة قطرة حياة
اصــدرت ســلطة الميــاه العــدد الرابــع مــن مجلتهــا الفصليــة “قطــرة حيــاة”،
وهــي نشــرة دوريــة تصــدر عــن ســلطة الميــاه الفلســطينية وتهــدف إلــى
زيــادة الوعــي المجتمعــي ألهــم قضايــا وتحديــات قطــاع الميــاه الفلســطيني،
كمــا تســلط الضــوء علــى المشــاريع والبرامــج التطويريــة وأهــم أبعادهــا
وانعكاســاتها علــى الحيــاة اليوميــة للمواطــن الفلســطيني وعلــى
مختلــف مجــاالت التنميــة .وتركــز مجلــة قطــرة حيــاة علــى ابــراز آخــر
المســتجدات علــى صعيــد التعــاون الدولــي واإلقليمــي ،والتركيــز علــى
الــدور الهــام للشــركاء والداعميــن للقطــاع .وعمــ ًا باســتراتيجية
ســلطة الميــاه المبنيــة علــى الشــفافية والمشــاركة توثــق مجلــة
قطــرة حيــاه كافــة القضايــا والمســتجدات والبيانــات التــي تهــم المجتمــع
المجتمــع الفلســطيني فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي.
تقرير االنجاز لسلطة المياه 2018
تــم اصــدار تقريــر االنجــاز لســلطة الميــاه لالعــوام  ،2018ويتطــرق التقريــر
إلــى مــا تــم إنجــازه فــي قطــاع الميــاه فــي جميــع محافظــات الوطــن ،والــذي
يشــير إلــى انجــاز مــا يزيــد عــن  46مشــروع رئيســي للميــاه والصــرف الصحــي
فــي المحافظــات الشــمالية بتكلفــة  140مليــون دوالر ،وأكثــر مــن 54
مشــروع رئيســي للميــاه والصــرف الصحــي فــي المحافظــات الجنوبيــة
بتكلفــة تقديريــة  63مليــون دوالر ،والــذي يتطــرق للجهــود المبذولــة
حاليــا لتنفيــذ أكثــر مــن  53مشــروعا اســتراتيجيا فــي المحافظــات
الشــمالية والجنوبيــة بتكلفــة تقديريــة  617مليــون دوالر.
إطالق دليل توعوي بعنوان “إرشادات المياه والصرف الصحي” ( 11آيار )2020
أطلقــت ســلطة الميــاه دليــ ًا توعويــاً بعنــوان “إرشــادات الميــاه والصــرف
الصحــي “ يشــمل كافــة النصائــح واإلرشــادات حــول التعامــل مــع الميــاه
والصــرف الصحــي فــي فصــل الصيــف وفــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا.
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مذكرات تفاهم وإتفاقيات شراكة
تســعى ســلطة الميــاه الــى دعــم البرامــج والتدخــات الموضوعــة فــي خطتهــا االســتراتيجية ،و اســتقطاب
التمويــل الــازم لتنفيذهــا مــن خــال ادارة وتنســيق االتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة والمتعــددة ومذكــرات
التفاهــم والتعــاون الدوليــة وادارة اســتقطاب التمويــل.
تــم توقيــع ( )36اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم مــع عــدد مــن الــدول والمؤسســات المانحــة وبتكلفــة
تقديريــة ( )195مليــون دوالر خــال العــام  ،2019-2020وهدفــت هــذه االتفاقيــات الــى تمويــل تنفيــذ
مجموعــة مــن مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي اضافــة الــى تمويــل عمــل بعــض الدراســات الهامــة لبعــض
المشــاريع ،كمــا وتخــدم هــذه االتفاقيــات تمويــل تنفيــذ بعــض التدخــات المحــددة بخطــة الطــوارىء
الخاصــة بســلطة الميــاه خــال جائحــة كورونــا مثــل تلبيــة احتياجــات بعــض الهيئــات المحليــة ومــزودي
الخدمــة .كمــا وتهــدف بعــض مذكــرات التفاهــم الــى تقديــم الدعــم الفنــي وبنــاء القــدرات فــي مجــال
البنــاء المؤسســي ،اضافــة الــى دعــم مشــاريع البنــى التحتيــة ،والجــدول التالــي يبيــن هــذه االتفاقيــات
ومذكــرات التفاهــم:
الممول

قيمة
االتفاقية $

تاريخ التوقيع

1

اتفاقية الحصاد المائي والتكيف المناخي /غزة

الوكالة الفرنسية
للتنمية

14,560,000

ايار 2019

2

خطاب النوايا مع دائرة التنمية الدولية
البريطانية  DIFDلدعم برنامج محطة التحلية
المركزية واالعمال المرافقة/غزة

دائرة التنمية الدولية
البريطانية DIFD

11,992,050

تموز 2019

3

تفاقية تمويل إضافي لمشروع صرف صحي
الخليل

الوكالة الفرنسية
للتنمية

8,400,000

اب 2019

4

إتفاقية تمويل لمشروع شبكة مياه في يطا

اليونيسيف

222,000

كانون اول 2019

5

تمويل إضافي لمشروع محطة تنقية نابلس
الشرقية لصالح بلدية نابلس

بنك التنمية االلماني
KFW

7,840,000

كانون اول 2019

6

اتفاقية تمويل مشروع متعدد القطاعات -
تزويد الطاقة لمنشات المياه  -مصلحة مياه
بلديات الساحل في غزة لصالح مصلحة بلديات
الساحل

بنك التنمية االلماني
KFW

11,200,000

كانون اول 2019

7

االتفاقية المالية لمشروع نقاط التزود بالمياه
لشمال رام اهلل

وكالة التنمية
الفرنسية AFD

11,200,000

كانون اول 2019

8

اتفاقية صرف صحي عتيل المرحلة الثانية

هولندا من خالل
UNDP

5,000,000

شباط 2020

#

اسم االتفاقية
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9

اتفاقية مشروع نقاط التزود

 10اتفاقية مشروع المنطار
اتفاقية دعم خطة الطوارىء COVID-19
 11لسلطة المياه – ودعم اضافي لمشروع تحسين
الخدمات بلدية جنين
 12ديمومة ادارة الصرف الصحي في غزة
االعمال المرافقة لمحطة التحلية المركزية في
13
غزة -االتفاقية المنفصلة
مذكرة تعاون مشروع التشغيل االوتوماتيكي
14
لمحطة دير البلح  -غزة
اتفاقية لدعم خطة الطوارئ  COVID19لسلطة
15
المياه
اتفاقية لدعم خطة الطوارئ COVID19
 16لمزودي الخدمات  :تقديم الدعم لبلديتي جنين
وأريحا بالتزود بمضخات الكلور

االتحاد االوروبي من
خالل الوكالة الفرنسية

14,820,000

شباط 2020

االتحاد االوروبي من
خالل KFW

10,260,000

شباط 2020

وكالة التعاون الياباني
(جايكا)

240,000

حزيران 2020

البنك الدولي

17,300,000

حزيران 2020

بنك التنمية األلماني

20,064,000

حزيران 2020

الصليب االحمر
الحكومة النمساوية
من خالل الوكالة
النمساوية للتنمية

120,000

399,000

حزيران 2020

تموز 2020

وكالة التعاون الياباني
(جايكا)

44,000

تموز2020

اتفاقية دعم قطاع الصرف الصحي في سلفيت
17
(محطة معالجة سلفيت)

المانيا

3,420,000

آب 2020

اتفاقية استكمال العمل في مشروع تأهيل
18
وتوسيع شبكة مياه يطا

الحكومة الهولندية

المنحة اإليرلندية القامة محطة طاقة شمسية
19
في محطة معالجة شمال غزة
20

اتفاقية دعم دراسات مشروع نقاط التزود

اتفاقية دعم دراسة الطاقة في مشرو ع �NEX
21
US

سلطة المياه الفلسطينية

4,560,000

ايلول 2020

الحكومة االيرلندية

9,120,000

ايلول 2020

وكالة التنمية
الفرنسية AFD

855,000

ايلول 2020

وكالة التنمية
الفرنسية AFD

798,000

تشرين اول 2020

#
22

الممول

قيمة
االتفاقية $

صندوق المناخ االخضر
lمن خالل الوكالة
الفرنسية للتنمية

27,018,000

تشرين اول 2020

بنك التنمية األلماني

14,820,000

تشرين ثاني 2020

UNICEF , (WASH
Emergancy Prepar)edness

278,000

اسم االتفاقية
اتفاقية الحصاد المائي والتكيف المناخي /غزة

اتفاقية االعمال المرافقة لمحطة التحلية
23
المركزية/غزة  -االتفاقية المنفصلة-
اتفاقية دعم خطة الطوارئ  COVID19لسلطة
24
المياه

تاريخ التوقيع

الجهة الشريكة/
الممول

تاريخ التوقيع

1

مذكرة تفاهم مع جامعة بيرزيت

جامعة بير زيت

آذار 2019

2

توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة االقصى

جامعة االقصى

تشرين اول 2019

3

مذكرة تفاهم بين سلطة المياه وجامعة البوليتكنك

جامعة البوليتكنك

كانون ثاني 2020

4

اتفاقية تشغيل محطات التحلية محدودة الكمية في غزة

مصلحة مياه بلديات
الساحل

شباط 2020

5

مذكرة تفاهم مع وزارة الحكم المحلي

وزارة الحكم المحلي

ايلول 2020

6

مذكرة تفاهم مع مجلس تنظيم قطاع المياه

مجلس تنظيم قطاع
المياه

ايلول 2020

الجهة الشريكة/
الممول

تاريخ التوقيع

7

مذكرة تفاهم مع بلدية أريحا

بلدية اريحا

ايلول 2020

الهيئة العربية الدولية
العمار غزة

كانون ثاني 2019

8

مذكرة تفاهم لتحسين خدمات الصرف الصحي في بلدة بير زيت
بين سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي

بلدية بيرزيت ومجلس
قروي جفنا من خالل
الحكم المحلي

كانون اول 2020

#

تشرين ثاني 2020

مذكرات تفاهم مع جهات دولية
#

اسم االتفاقية  /مذكرة التفاهم

مذكرات تفاهم مع جهات محلية

1

مذكرة تفاهم بين سلطة المياه الهيئة العربية الدولية العمار
قطاع غزة

2

الحكومة الهولندية_
مذكرة تعاون لتقديم الدعم الفني والتعاون وتبادل الخبرات في
مؤسسات هولندية
مجاالت البناء المؤسسي ،وتطوير وإدارة البرامج في مواجهة
(�BLUE DEAL+WA
التحديات التي تواجه قطاع المياه.
)TER WORX

اسم االتفاقية  /مذكرة التفاهم

شباط 2020

3

مذكرة تعاون لدعم مشروع استرجاع المياه المعالجة
واستخدامها في الري الزراعي بشرق خانيونس/غزة

مؤسسة OXFAM

ايلول 2020

4

مذكرة تعاون في مجال بناء القدرات في ادارة المياه /
فلسطين -مصر

جمهورية مصر العربية

تشرين اول 2020

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

 ....................صور لتوقيع ابرز االتفاقيات ومذكرات التفاهم ...................
 :::مذكرات تفاهم مع جهات محلية :::

توقيع اتفاقية تشغيل محطات التحلية
المحدودة في غزة

توقيع مذكرة تفاهم مع
وزارة الحكم المحلي

توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة بيرزيت

توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة االقصى

توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة المياه وجامعة البوليتكنك

سلطة المياه الفلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس
تنظيم قطاع المياه

توقيع مذكرة تفاهم إستئناف أعمال
مشروع محطة معالجة الخليل

توقيع اتفاقية تشغيل بئر نويعمة  /الخليل

توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية أريحا

سلطة المياه الفلسطينية

 :::مذكرات تفاهم مع جهات دولية :::

توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية
الدولية العمار غزة

توقيع مذكرة تفاهم مع اليونسيف

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال تطوير
قدرات دولة فلسطين على إدارة الموارد المائية

سلطة المياه الفلسطينية

 :::اتفاقيات التعاون مع الجهات المانحة :::

توقيــع اتفاقيــة تشــغيل  3اتفاقيــات دعــم مــن إيرلندا
وفرنســا لصالــح قطــاع الميــاه فــي غــزة والضفة
( 27شباط )2020

توقيع اتفاقية بين سلطة المياه والحكومة الهولندية
الستكمال مشروع تأهيل وتوسيع شبكة مياه يطا
( 6شباط )2020

توقيع اتفاقية دعم ألماني لقطاع الصرف الصحي
في سلفيت
( 25حزيران )2020

توقيع اتفاقية مشروع للمياه والزراعة
في قطاع غزة
( 22ايلول )2020

توقيع اتفاقية دعم خطة الطوارئ ()COVID 19
لسلطة المياه
( 19تموز ) 2020

سلطة المياه الفلسطينية

الباب الرابع
فعاليات ومشاركات
محلية ودولية

سلطة المياه الفلسطينية

مذكرات تفاهم وإتفاقيات شراكة

إبريل 2019م

ناقــش االجتمــاع اثنيــن مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه
المنطقــة العربيــة وهمــا األمــن الغذائــي واألمــن المائي،
كمــا بحــث االجتمــاع ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك في
مجــاالت الميــاه والزراعــة بيــن الــدول العربيــة

7

المشــاركة فــي لقــاءات الميــاه والصــرف الصحــي
فــي كوســتاريكا

إبريل2019م

بحــث قضايــا المياه والصــرف الصحــي والنظافــة ،والمتعلق
بأهــداف التنميــة المســتدامة وتحديدا الهدف الســادس

8

إطالق منتدى مياه الشرق األوسط

ابريل 2019م

إيجــاد حلــول مبتكــرة إلدارة المــوارد المائيــة ،وتحســين
خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي ،مــن خــال إيجــاد قاعــدة
للتواصــل و تبــادل أو اكتســاب المعرفــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط

9

االجتمــاع الدولــي حــول برنامــج محطــة التحليــة
المركزيــة فــي قطــاع غــزة_ بروكســل

إبريل 2019م

التأكيــد علــى جهوزيــة البرنامــج مــن حيــث تخطــي
التحديــات الماليــة والفنيــة واإلداريــة السياســية كافــة،
وخــرج بنتائــج مثمــرة نحــو البــدء بتنفيــذ مكونــات
المشــروع

مايو 2019م

بحــث ُســبل التعــاون والدعــم اإليطالــي لمشــاريع الميــاه
والصــرف الصحــي فــي فلســطين

6

تســعى ســلطة الميــاه الــى دعــم البرامــج والتدخــات الموضوعــة فــي خطتهــا االســتراتيجية ،و اســتقطاب
التمويــل الــازم لتنفيذهــا مــن خــال ادارة وتنســيق االتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة والمتعــددة ومذكــرات
التفاهــم والتعــاون الدوليــة وادارة اســتقطاب التمويــل.
تــم توقيــع ( )36اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم مــع عــدد مــن الــدول والمؤسســات المانحــة وبتكلفــة
تقديريــة ( )195مليــون دوالر خــال العــام  ،2019-2020وهدفــت هــذه االتفاقيــات الــى تمويــل تنفيــذ
مجموعــة مــن مشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي اضافــة الــى تمويــل عمــل بعــض الدراســات الهامــة لبعــض
المشــاريع ،كمــا وتخــدم هــذه االتفاقيــات تمويــل تنفيــذ بعــض التدخــات المحــددة بخطــة الطــوارىء
الخاصــة بســلطة الميــاه خــال جائحــة كورونــا مثــل تلبيــة احتياجــات بعــض الهيئــات المحليــة ومــزودي
الخدمــة .كمــا وتهــدف بعــض مذكــرات التفاهــم الــى تقديــم الدعــم الفنــي وبنــاء القــدرات فــي مجــال
البنــاء المؤسســي ،اضافــة الــى دعــم مشــاريع البنــى التحتيــة ،والجــدول التالــي يبيــن هــذه االتفاقيــات
ومذكــرات التفاهــم:

المشــاركة فــي أعمــال االجتمــاع المشــترك لــوزراء
الزراعــة والميــاه العــرب – جامعــة الــدول العربيــة

 10اجتماع مع ممثلي مقاطعة توسكانا اإليطالية

فعاليات دولية
التاريخ

الهدف العام

#

الفعالية

ناقــش اإلجتمــاع مراحــل البرنامــج ،مــن حيــث توفيــر
الطاقــة التشــغيله ،والمخططــات للمحطــة المركزيــة،
والمواضيــع التقنيــة الخاصــة بالبرنامــج الحيــوي.

1

إجتمــاع اللجنــة الفنيــة لبرنامــج تحليــة الميــاه فــي
العاصمــة البلجيكية

يناير 2019م

2

مجموعــة لقــاءات فــي ســلطنة عمــان لدعــم
وتطويــر قطــاع الميــاه فــي فلســطين

فبراير 2019م

تعزيــز التعــاون للنهــوض بقطــاع الميــاه الفلســطيني
وتطويــره

3

لقاء وزير المياه األردني

فبراير 2019م

تعزيــز التعــاون للنهــوض بقطــاع الميــاه الفلســطيني
وتطويــره
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4

المشــاركة فــي أســبوع الميــاه العربــي – المملكــة
األردنية الهاشــمية

مارس 2019م

بحــث وتعزيــز التعــاون المشــترك القائــم بيــن البلديــن
فــي المجــال المائــي ،خاصــة فــي مجــال دعــم قطاعــي
الميــاه والصــرف الصحــي ،والمشــاريع اإلقليميــة وفــق
األســس التــي تضمــن الحــق الفلســطيني فــي الميــاه

االجتمــاع التأسيســي لشــبكة خبــراء الميــاه
14
ا لعر بيــة

5

المشــاركة فــي المؤتمــر الختامــي آلليــة دعــم
مشــروع اإلدارة المســتدامة والمتكاملــة للميــاه
ومبــادرة آفــاق عــام 2020 :م

2020م

عــرض ومناقشــة نتائــج اإلنجــازات والــدروس
المســتفادة التــي حققتهــا آليــة الدعــم للمشــروع
اإلدارة المســتدامة والمتكاملــة للميــاه ومبــادرة آفــاق
عــام (2020م)

لقــاء وزيــر المــوارد المائيــة والــري المصــري
15
-القاهــرة

سلطة المياه الفلسطينية

 11مؤتمر اليونسكو الدولي

تــر ُؤس أعمــال الــدورة الحاديــة عشــرة للمجلــس
12
الــوزاري العربــي للميــاه

سلطة المياه الفلسطينية

مايو 2019م

الحديــث حــول الوضــع المائــي فــي فلســطين والتحديــات
فــي ظــل ســيطرة االحتــال اإلســرائيلي علــى كافــة
المصــادر المائيــة الفلســطينية.

يونيو 2019م

تحديــث إســتراتيجية األمــن المائــي العربــي ،والبــدء بإعداد
الخطــة التنفيذيــة ( 2030م) ،باالعتمــاد والتوافــق مــع
الخطــط الوطنيــة فــي الــدول العربيــة.

يونيو 2019م

اإلطــاع علــى أهــم نتائــج اجتمــاع الــدورة الحاديــة عشــرة
للمجلــس الــوزاري العربــي للميــاه ،واســتعراض واقــع
وتحديــات قطــاع الميــاه الفلســطيني

يونيو 2019م

يونيو 2019م

نقــاش واعتمــاد هيكلتهــا وأهدافهــا لتكــون الــذراع
التنفيــذي للمجلــس فــي قضايــا الميــاه للشــعوب القابعــة
تحــت االحتــال ،وقضايــا الميــاه المشــتركة ،ومنصــة
فاعلــة فــي الدفــاع عــن الحقــوق المائيــة العربيــة.
دعــم تطويــر قطــاع الميــاه الفلســطيني باالســتفادة مــن
خبــرات وزارة المــوارد المائيــة والــري المصريــة .إضافــة
إلــى بحــث ســبل التعــاون والتكامــل لتنفيــذ توصيــات
عمــل المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه
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يونيو 2019م

التعــرف علــى معاهــد المركــز وآليــة تطويــر األبحــاث
ُّ
التــي تخــدم مختلــف القطاعــات المائيــة فــي الجمهوريــة
المصريــة ،لنقــل المعرفــة والخبــرة واالســتفادة مــن
المركــز فــي حــل العديــد مــن القضايــا الفنيــة والتقنيــة
التــي يتطلبهــا قطــاع الميــاه الفلســطيني ،إضافــة إلــى
مــا يقدمــه مــن دورات تدريبيــة

 17لقاء وزير الموارد المائية العراقي -القاهرة

يونيو 2019م

بحــث آليــات التعــاون بيــن البلديــن فــي المجــال المائــي.
ومناقشــة تفعيــل اتفاقيــة التعــاون مــع جمهوريــة
العــراق فــي المجــال المائــي ،لالســتفادة مــن الخبــرة
العراقيــة فــي تطويــر ومواجهــة تحديــات األمــن المائــي.

لقــاء وزيــر البتــرول والكهربــاء والمــاء الكويتــي_
18
القاهرة

يوليو 2019م

بحــث آليــات تعزيــز التعــاون القائــم بيــن البلديــن فــي
المجــال المائــي ،وآليــات تفعيــل اتفاقيــة التعــاون مــع
وزارة الكهربــاء والمــاء الكويتيــة ،لالســتفادة مــن الخبــرة
الكويتيــة فــي العديــد مــن المجــاالت .إضافــة إلــى َطـ ْـر ِق
العديــد مــن القضايــا ،منهــا آليــات التعــاون لتنفيــذ
قــرارت المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه.

لقــاء المديــر العــام للمنظمــة العربيــة للتربيــة
19
والثقافــة والعلــوم األلســكو

سبتمبر 2019م

تــدارس آفــاق التعــاون المســتقبلي بيــن الطرفيــن ،ودعم
ســلطة الميــاه تحديــداً فــي مجــال البحــوث العلمية

 20القمة الدولية لألمن المائي –المملكة المغربية

أكتوبر 2019م

المشــاركة فــي فعاليــات القمــة الدوليــة لألمــن المائــي،
تحــت شــعار "مــن أجــل تدبيــر تشــاركي ومبتكــر لألحــواض
المائيــة" والمشــاركة فــي جلســة خاصــة تحــت عنــوان
"الدبلوماســية المائيــة وإدارة المــوارد المشــتركة
كأداة لتحقيــق األمــن المائــي" ،والتــي ركــز فيهــا علــى
انعكاســات الصــراع العربــي اإلســرائيلي علــى الميــاه وعلــى
اســتقرار المنطقــة

لقــاء وزيــر التجهيــز والنقــل واللوجســتيك والمــاء
21
المغربــي -المملكــة المغربيــة

أكتوبر 2019م

مناقشــة آفــاق توســيع التعــاون القائــم بيــن البلديــن في
مجــال تطويــر القطــاع المائــي وتفعيــل االتفاقيــة القائمــة
بيــن البلديــن فــي مجــاالت بنــاء القــدرات وتبــادل الخبــرات
الفنيــة وبمــا يخــدم ســلطة الميــاه فــي تنفيــذ خطتهــا.

 22المشاركة في قمة بودابست للمياه

أكتوبر 2019م

إمكانيــة تعزيــز التعــاون المشــترك مــع الجمهوريــة
المجريــة لصالــح قطــاع الميــاه الفلســطيني وأهميــة
التركيــز علــى طــرح قضيــة الميــاه فــي فلســطين

 23المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

أكتوبر2019م

واســتعرض أهميــة تطويــر المصــادر البديلــة فــي
المنطقــة العربيــة كحــل اســتراتيجي لمواجهــة الوضــع
المائــي الصعــب فــي المنطقــة والتحديــات العالميــة فــي
مجــال الميــاه

سلطة المياه الفلسطينية

المشــاركة فــي منتــدى "الحوكمــة واالســتثمار
24
فــي قطــاع مــع الميــاه" _القاهــرة

أكتوبر 2019م

إيجــاد اآلليــات الفاعلــة لتنفيــذ اإلســتراتيجية الماليــة
نحــو تحقيــق التمويــل المســتدام فــي قطــاع الميــاه فــي
اإلقليــم األورومتوســطي والتــي أعدهــا االتحــاد مــن أجــل
المتوســط كجــزء مــن حوكمــة قطــاع الميــاه

مشــاركة خاصــة فــي اجتمــاع مجلــس إدارة
25
المجلــس العالمــي للميــاه

أكتوبر 2019

المطالبــة بانضمــام فلســطين لعضويــة المجلــس العالمــي
للميــاه ،حيــث أوصــى االجتمــاع بالموافقــة علــى عضويــة
فلســطين للبــدء بالعمــل الفعلــي.

تــر ُؤس االجتمــاع األول للجنــة المشــتركة لقطاعــي
26
الميــاه والزراعة

أكتوبر 2019م

لعــرض تجــارب عربيــة ،ووضــع حلــول وتوصيــات مــن
شــأنها تنســيق السياســات فــي قطاعــي الميــاه والزراعــة
لضمــان تحقيــق األمــن الغذائــي والمرتبطــة باألمــن المائي

المشــاركة فــي أعمــال البرنامــج الدراســي للفريــق
 27الفلســطيني المختــص بــإدارة المــوارد المائيــة فــي
العاصمــة دكار

اكتوبر2019م

االطــاع واالســتفادة مــن التجربــة الغنيــة لدولــة
الســينغال فــي إدارة وتطويــر مــوارد الميــاه المشــتركة.

 28فعاليات أسبوع المياه الدولي في هولندا

نوفمبر 2019م

تحفيــز الشــباب للتفكيــر خــارج الصنــدوق وتطويــر
قدراتهــم علــى وضــع حلــول إبداعيــة مبتكــرة لمشــاكل
واقعيــة تواجههــا بعــض المناطــق حــول العالــم

نوفمبر 2019م

دراســة إدمــاج نشــاطات التغيــر المناخــي فــي مشــاريع
وتدخــات الحكومــة ،وذلــك بمشــاركة العديــد مــن الــدول
األعضــاء ،حيــث قدمــت ســلطة الميــاه عرضـاً حــول رســائل
الميــاه التــي تخــدم قضايــا التكييــف مــع التغيــر المناخــي

 29المشاركة في اجتماعات اإلسكوا

 30ورشة عمل بخصوص أهداف التنميه المستدامه

 31عقد اجتماع مع المجلس العربي للمياه

 32لقاء سفير سنغافورة

سلطة المياه الفلسطينية

ديسمبر2019م

تعريــف المشــاركين بنظــام مراقبــة المصــادر المائيــه
وحمايتهــا مــن التلــوث ،وجمــع نتائــج فحوصــات الميــاه
ووضعهــا فــي قاعــدة بيانــات بهــدف إصــدار تقاريــر
دوريــه بالوضــع المائــي .كمــا تــم تســليط الضــوء علــى
بعــض مؤشــرات جــودة الميــاه فــي أجنــدة أهــداف
التنميــه المســتدامه

ديسمبر2019م

إلــى تعزيــز العالقــات االســتراتيجية مــع المنظمــات العربية
المتخصصــة ،وتعزيــز الشــراكة القائمــة مــع المجلــس
العربــي للميــاه فــي العديــد مــن المجــاالت واألنشــطة،
وبحــث آفــاق التعــاون المســتقبلي إضافــة إلــى جملــة مــن
القضايــا المائيــة.

يناير 2020م

تعزيــز وتطويــر التعــاون المشــترك بيــن البلديــن ،حيــث
بحــث الطرفــان ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن
البلديــن لالســتفادة مــن تجربــة ســنغافورة المتطــورة في
إدارة قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي وإعــادة اســتخدام
الميــاه المعالجــة.

 33لقاء مديرة وكالة التنمية الفرنسية

يناير2020م

مناقشــة اإلطــار العــام للتعــاون والشــراكة اإلســتراتيجية
ضمــن التحضيــرات لمجموعــة تدخــات األعــوام الخمــس
القادمــة عــام (  ) 2021-2025بيــن ســلطة الميــاه
والوكالــة الفرنســية بهــدف تحســين وتعزيــز خدمــات
الميــاه والصــرف الصحــي

 41لقاء نائب مدير بنك التنمية اإلسالمي

 34لقاء ممثل حكومة النمسا

فبراير2020م

لبحــث ســبل التعــاون المشــترك لدعــم توجهــات
ســلطة الميــاه الراميــة إلــى تطويــر العمــل فــي قطــاع
الميــاه ،وكذلــك تطويــر العمــل فــي البرامــج والمشــاريع
اإلســتراتيجية الهادفــة إلــى رفــع مســتوى الخدمــات فــي
مجــال الميــاه

 42لقاء ممثلة منظمة اليونيسيف

 35استقبال وزيرة التعاون الهولندية

فبراير  2020م

اســتعراض أهميــة مشــروع محطــة معالجــة الميــاه
العادمــة شــمال غــزة وانعكاســاته وعمــل جولــة
للمشــروع ،ومناقشــة ســبل تطويــر التعاون مــع الحكومة
الهولنديــة فــي مزيــد مــن المشــاريع اإلســتراتيجية وفــق
خطــة ســلطة الميــاه

 36لقاء أكاديميين من جامعة جوتنغن األلمانية

فبراير 2020م

بحــث آفــاق التعــاون بيــن الطرفيــن مســتقبالً ،واالطــاع
علــى ســير العمــل فــي المشــروع الــذي يعكــف الجانــب
األلمانــي علــى تنفيــذه والمتعلــق بعمــل دراســة لطــرح
الخيــارات األمثــل إلدارة الميــاه علــى مســتوى المنطقــة
وتحديــد الخيــارات المتاحــة للحــد مــن مشــكلة الميــاه فــي
فلســطين.

 37لقاء رئيس بعثة البنك الدولي

فبراير 2020م

االطــاع علــى اإلجــراءات والخطــوات العمليــة التــي ينــوي
الطرفــان القيــام بهــا فــي إطــار العمــل علــى البــدء
الفعلــي فــي مشــروع األمــن المائــي واألعمــال المصاحبــة
لــه

 38لقاء السفير الياباني في فلسطين

مارس2020م

لبحــث المســتجدات فــي المشــاريع الجــاري العمــل علــى
تنفيذهــا بدعــم مــن الحكومــة اليابانيــة ،وخاصــة
المشــاريع المائيــة فــي منطقــة األغــوار

 39لقاء وزيرة التعاون الدولي اإلسباني

يونيو 2020م

مناقشــة أُطــر التعــاون والشــراكة اإلســتراتيجية مــع
الحكومــة اإلســبانية ضمــن خطــة دعــم المشــاريع
اإلســتراتيجية لقطــاع الميــاه الفلســطيني وتحســين
خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي.

تــر ُؤس اجتمــاع اللجنــة الفنيــة االستشــارية
40
للمجلــس الــوزاري العربــي للميــاه

يوليو 2020م

إلــى تــدارس تجــارب وتحديــات الــدول العربيــة فــي إدارة
قطاعــي الميــاه والصــرف الصحــي خــال أزمــة تفشــي
جائحــة كورونــا ،وانعكاســاتها الحاليــة والمســتقبلية،
لطــرح وإيجــاد آليــات لتعزيــز التعــاون والتكامــل العربــي
فــي مواجهــة هــذه التحديــات

سلطة المياه الفلسطينية

يوليو 2020م

سبتمبر 2020م

االطــاع علــى آخــر مســتجدات وتطــورات العمــل فــي
مشــروع محطــة التحليــة المركزيــة ،وبحــث التعهــدات
الماليــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبلهــم لصالــح المشــروع،
وتحديــد الجــدول الزمنــي للمضــي قدمــاً فــي تنفيــذ
البرنامــج واألعمــال المصاحبــة
بحــث تطــورات العمــل فــي قطــاع الميــاه والمســتجدات
الحاليــة علــى االحتياجــات الطارئــة فــي ظــل جائحــة
كورونــا .وتطــرق اللقــاء إلــى مجــاالت دعــم اليونيســيف
لقطــاع الميــاه فــي فلســطين

 43لقاء الصليب األحمر

أكتوبر 2020م

بحــث تطــورات العمــل فــي مشــاريع الميــاه والصــرف
الصحــي واالحتياجــات الملحــة للمشــاريع التطويريــة
لقطــاع الميــاه وأولويــات االحتياجــات فــي ظــل التحديــات
التــي يواجههــا هــذا القطــاع الحيــوي

 44لقاء االتحاد األوروبي

أكتوبر 2020م

بحــث تطــورات المشــاريع الممولــة مــن االتحــاد األوروبــي،
والخطــط المســتقبلية المنــوي تنفيذهــا لدعــم قطــاع
الميــاه والصــرف الصحــي الفلســطيني

 45لقاء ممثل هولندا

تــر ُؤس اجتمــاع اللجنــة التوجيهيــة لبرنامــج المياه
46
والتكيــف الزراعــي للتغيــرات المناخية

المشــاركة فــي االجتمــاع االفتراضــي إلعمــال
 47الــدورة الثانيــة عشــر للمجلــس الــوزاري العربــي
للميــاه

سلطة المياه الفلسطينية

نوفمبر 2020م

نوفمبر 2020م

نوفمبر 2020م

التباحــث فــي اإلنجــازات واالحتياجــات المرتبطــة بالبرامــج
والمشــاريع الممولــة مــن قبــل الحكومــة الهولنديــة فــي
الميــاه والصــرف الصحــي
عــرض برنامــج الميــاه والتغيــر المناخــي الــذي يعتبــر
البرنامــج األول مــن نوعــه الــذي تحصــل عليــه فلســطين
مــن الصنــدوق األخضــر للمنــاخ ،للتكيــف مــع التغيــرات
المناخيــة التــي تؤثــر ســلبًا علــى قطــاع الميــاه ،وينــدرج
ضمــن أولويــات فلســطين المدرجــة فــي خطــة التكيــف
الوطنــي
بحــث مجموعــة مــن القضايــا المائيــة فــي إطــار العمــل
العربــي المشــترك لتحقيــق التنميــة واألمــن واالســتقرار
فــي المنطقــة العربيــة ،تضمنــت الملفــات المتعلقــة
بالتطــورات السياســية المتســارعة ،وبحــث وتيــرة
الظواهــر المناخيــة والتحديــات الناجمــة عنهــا ،إلــى
جانــب تداعيــات جائحــة (كوفيــد ) 19علــى قطاعــي الميــاه
والصــرف الصحــي فــي الــدول العربيــة

فعاليات دولية
التاريخ

الهدف العام

#

الفعالية

بحــث وتنســيق النشــاطات والتدخــات التــي تنفــذ مــن
قبــل هــذه المؤسســات ،كمــا تــم مناقشــة الخطــة
التطويريــة لعــام( 2019م) واألعمــال التــي يتــم
تنفيذهــا

1

االجتمــاع التنســيقي للمؤسســات األهليــة العاملــة
فــي قطــاع الميــاه

يناير 2019م

2

ورشة عمل لجنة شباب قطاع المياه

فبراير2019م

إشــراك الشــباب فــي قطــاع الميــاه مــن خــال دعمهــم
وإيجــاد برامــج موجهــة لتأهيلهــم واالســتفادة مــن
طاقاتهــم وإبداعاتهــم

3

تكريم العامالت في سلطة المياه

مارس2019م

تكريــم العامــات فــي ســلطة الميــاه والتأكيــدا علــى
أهميــة الــدور الريــادي للمــرأة

4

عقــد االجتمــاع الــدوري مــع وكالــة التنميــة
ا لفر نســية

مارس 2019م

بحــث التطــورات فــي المشــاريع القائمــة والمقترحــة
للتمويــل مــن قبــل وكالــة التنميــة الفرنســية

5

اختتــام دراســة تحليــل النــوع االجتماعــي فــي ســتة
قطاعــات للميــاه بغــزة

أيار 2019م

مناقشــة مخرجــات دراســة تحليليــة أُعــدت حــول النــوع
االجتماعــي لقطــاع الميــاه فــي المحافظــات الجنوبيــة
(قطــاع غــزة)

6

المشاركة في معرض يوم الصحة العالمي

أيار 2019م

عــرض عــدد مــن المطبوعــات المتنوعــة اإلرشــادية
والتوعويــة مــن قبــل طاقــم ســلطة الميــاه.

 11ورشة عمل خطة سالمة ومأمونية المياه

يوليو2019م

التأكيــد علــى أهميــة ســامة مصــادر الميــاه قبــل
تزويدهــا للمواطنيــن لتتماشــى مــع اســتراتيجية ســلطة
الميــاه التــي تأخــذ بعيــن االعتبــار حمايــة المصــادر المائيــة
وتأميــن ميــاه صالحــة للشــرب

عــرض دراســة جــدوى مشــروع صــرف صحــي شــمال شــرق
ورشــة عمــل لدراســة جــدوى مشــروع صــرف صحــي
أغسطس2019م
12
رام اهلل الممــول مــن بنــك االســتثمار األوروبــي
شــمال شــرق رام اهلل
تســليط الضــوء علــى الحقــوق المائيــة للمواطنيــن
القاطنيــن فــي مناطــق جنــوب الضفــة الغربيــة ،لتعزيــز
ورشــة عمــل حــول مناصــرة الحقــوق المائيــة
أغسطس2019م صمودهــم للبقــاء فــي هــذه المناطــق المهــددة مــن قبل
13
ا لفلســطينية
االحتــال ،مــن خــال توفيــر الميــاه التــي تعتبــر أحــد أهــم
مقومــات الحيــاة

 14إجتماع مجموعة العمل القطاعية

سبتمبر2019م

تســليط الضــوء علــى انعكاســات الظــروف السياســية
واالقتصاديــة القائمــة علــى قطــاع الميــاه ،بهــدف إيجــاد
حلــول اســتراتيجية لتداركهــا بشــكل مشــترك ،فــي ظــل
الظــروف االســتثنائية التــي تعيشــها فلســطين

سبتمبر2019م

تعزيــز البحــث العلمــي وتطويــر الكفــاءات والقــدرات
للعامليــن فــي قطــاع الميــاه ،باإلضافــة إلــى تنســيق
الجهــود العلميــة والبحثيــة فــي قطــاع الميــاه وربــط
فلســطين مــع المؤسســات الدوليــة

7

ورشة عمل حول خارطة األمن المائي في غزة

يونيو 2019م

عــرض خارطــة األمــن المائــي فــي قطــاع غــزة ،والتــي
جــاءت ضمــن تقريــر تــم تنفيــذه بدعــم مــن البنــك الدولــي
والحكومــة الهولنديــة

 16استقبال ممثلة النمسا لدى فلسطين

أكتوبر 2019م

االطــاع علــى ســير العمــل فــي المختبــر المركــزي لمصلحــة
ميــاه بلديــات الســاحل فــي مدينــة الزهــراء جنــوب مدينــة
غــزة .

8

ورشــة عمــل حــول اســتراتيجية معالجــة وإعــادة
االســتخدام فــي محطــات محطــة معالــة ميــاه
الصــرف الالمركزيــة

يونيو 2019م

تقديــم أداة برمجيــة مطــورة حدي ًثــا لتحليــل النطــاق
والمــدى األمثــل للتكاليــف الرأســمالية وتحليــل التكاليــف
التشــغيليلة ،وفوائــد أنظمــة معالجــة وإعــادة اســتخدام
الميــاه العادمــة المعالجــة

ورشــة عمــل حــول دليــل صيانــة أنظمــة التــزود
17
بالميــاه فــي فلســطين

ديسمبر2019م

مســاعدة مــزودي الخدمــات والفنييــن العامليــن فــي
تشــغيل وصيانــة أنظمــة تزويــد الميــاه والصــرف الصحــي

9

الجلســة التشــاورية حــول تقييــم األثــر البيئــي
واالجتماعــي والثقافــي للمشــروع اإلقليمــي إلدارة
ميــاه الصــرف الصحــي فــي محافظــة الخليــل

يونيو 2019م

بحــث ُســبل التعــاون والدعــم اإليطالــي لمشــاريع الميــاه
والصــرف الصحــي فــي فلســطين

عقــد ورشــة عمــل حــول اإلدارة المســتدامة للصرف
18
الصحــي فــي شــمال غزة

ديسمبر 2019م

عــرض الجوانــب األساســية للمشــروع الــذي يمتــد مــا بيــن
عــام (2020م) وحتــى نهايــة عــام (2023م) بهــدف
تعزيــز مرافــق الصــرف الصحــي فــي شــمال قطــاع غــزة

يوليو 2019م

التعــرف علــى قطــاع الميــاه الفلســطيني والتحديــات التــي
يعيشــها الفلســطينيون نتيجــة ســيطرة االحتــال علــى
مصــادر الميــاه ،واالطــاع علــى التجربــة الفلســطينية فــي
إدارة وتطويــر هــذا القطــاع

 10زيارة وفد أكاديمي دولي لسلطة المياه

سلطة المياه الفلسطينية

إطــاق أعمــال كرســي اليونســكو لــإدارة
15
المســتدامة للمــوارد المائيــة

 19استقبال رئيس الوزراء في سلطة المياه

سلطة المياه الفلسطينية

فبراير2020م

الوقــوف علــى آخــر المســتجدات فــي قطــاع الميــاه
وأبــرز اإلنجــازات التــي حققتهــا ســلطة الميــاه للوصــول
إلــى األمــن المائــي المطلــوب لبنــاء الدولــة ،مــع عــرض
التحديــات التــي تواجههــا ســلطة الميــاه

سبتمبر2020م

اســتعراض مخططــات الضــم اإلســرائيلية وتداعياتهــا
علــى األمــن المائــي الفلســطيني ومســتقبل الدولــة
ا لفلســطينية

سبتمبر2020م

تقييــم مقترحــات الطلبــة المتقدميــن كمرحلــة أولــى
ضمــن معاييــر محــددة تشــمل جــودة الفكــرة والبحــث،
ومــدى مواكبــة المقتــرح للخطــط والسياســات البحثيــة
فــي مجــال الميــاه

 31اجتماع المجموعة الموضوعية للمياه

اكتوبر 2020م

مناقشــة آخــر التطــورات بشــأن مشــاريع الميــاه والصــرف
الصحــي اإلســتراتيجية فــي القطــاع ،والتقــدم الحاصــل فــي
إنجازهــا والمعيقــات التــي تواجــه تنفيذهــا

عقــد ورشــة عمــل تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة
32
فــي قطــاع المياه_غــزة

أكتوبر 2020م

مناقشــة الســبل الكفيلــة لضمــان اســتدامة المشــروع
ومشــاركة كافــة الفئــات المجتمعيــة فــي مراحلــه
المختلفــة ،بمــا يعــزز مــن المشــاركة المجتمعيــة

لقــاء لبحــث آليــات تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة
33
فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي

نوفمبر2020م

تعزيــز التواصــل مــع المجتمــع المحلــي بجميــع فئاتــه،
ورفــع وعــي المواطــن بقضايــا قطــاع الميــاه

اجتمــاع مجموعــة عمــل قطــاع الميــاه والصــرف
34
الصحــي

نوفمبر2020م

التنســيق وتبــادل المعلومــات وأهــم المســتجدات
وأولويــات البرامــج والمشــاريع المنبثقــة مــن الخطــط
اإلســتراتيجية لقطــاع الميــاه الفلســطيني

اجتمــاع لتنســيق العمــل مــع عــدد مــن الــوزرات
20
والجهــات الحكوميــة المختصــة لمواجهــة الجائحــة

ابريل 2020م

وضــع خطــة تنفيذيــة مــن خــال توحيــد الجهــود بيــن
مختلــف الــوزارات لضمــان اســتدامة ومأمونيــة الخدمــات
األسياســية للمواطنيــن ،ووضــع ومراقبــة تنفيــذ
االجــراءات االحترازيــة الالزمــة ،والتــي تتطلــب تعــاون
وتنســيق مباشــر بيــن الــوزارات والهيئــات المختصــة

 21استقبال هيئة اإلمداد والتجهيز

يوليو2020م

بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

إطــاق خطــة تنظيــم العمــل بتوزيــع ونقــل الميــاه
22
بالصهاريج

يوليو2020م

التأكــد مــن ســامة ومطابقــة الصهاريــج المســتخدمة في
عمليــات نقــل الميــاه الصالحــة للشــرب للشــروط الصحيــه،
ورفــع وعــي مالكــي الصهاريــج وســائقيها بمخاطــر تلــوث
صهاريــج ميــاه الشــرب

 23محاضرة حول األمن المائي في جامعة األقصى

فبراير2020م

عرض اإلنجازات والتحديات في قطاع المياه

ورشــة إطــاق الخطــة اإلســتراتيجية وخطــة العمــل
24
لقطــاع الميــاه والميــاه العادمــة

فبراير2020م

تشــخيص واقــع قطــاع الميــاه بمكوناتــه المختلفــة،
وتحديــد القضايــا واألهــداف ذات األولويــة ،وتطويــر
المؤشــرات والبرامــج القطاعيــة .واســتعراض أهــداف
اإلســتراتيجية القطاعيــة.

ورشــة عمــل الحصــاد المائــي لتطويــر القطــاع
25
الزراعــي

فبراير2020م

مناقشــة دراســة بخصــوص خطــة الحصــاد المائــي فــي
منطقــة جنــوب الضفــة الغربيــة علــى مســتوى التجمعــات

المشــاركة فــي االجتمــاع الخــاص بمشــروع تطبيــق
26
أجنــدة عــام(2030م) للمحاســبة المائية

فبراير2020م

تحضيــر خارطــة الطريــق لعمــل محاســبة مائيــة تفصيليــة.
ويهــدف المشــروع إلــى وضــع إطــار مناســب لتنفيــذ خطة
عــام( 2030م) الخاصــة بكفــاءة الميــاه واإلنتاجيــة فــي
ثمانــي بلــدان بمنطقــة الشــرق األدنــى وشــمال افريقيــا،
كمــا يهــدف إلــى إنشــاء "نظــام محاســبة ميــاه" قياســي
دولــي وســليم علمي ـاً

وفد أوروبي رفيع المستوى
 36استقبال ٍ

 27تنظيم محاضرة توعوية لفئة الشباب

فبراير2020م

رفــع الوعــي المجتمعــي بأهميــة الميــاه وخصوصيتهــا
فــي فلســطين ،وإيمان ـاً بمشــاركة العمــل وأهميــة رفــع
الوعــي لــدى فئــات الشــباب

تقديــم مبــادرات تتعلــق بالحلــول واألفــكار اإلبداعيــة
تنظيــم منتــدى علمــي بعنوان":مصــادر الميــاه غيــر
ديسمبر 2020م
37
لتحســين الوضــع المائــي
التقليديــة "

عقــد اجتمــاع بخصــوص اإلبــداع فــي التعليــم
28
والميــاه مــن خــال التحســين مــن نــدرة الميــاه

مارس2020م

بحــث أهميــة تعزيــز ودعــم اإلبــداع فــي التعليــم والميــاه،
مــن خــال تحســين العمــل علــى بحــث قضيــة نــدرة الميــاه
والتطــور المطلــوب لمواجهــة التغيــر المناخــي والمدعــوم
مــن برنامــج ايراســمس

االطــاع علــى مكونــات المحطــة وبرامــج التشــغيل
وعمليــات التطويــر القائمــة ،وذلــك تحضيــراً النطــاق
برنامــج توافــر الميــاه والتكيــف الزراعــي للتغييــرات
المناخيــة فــي شــمال غــزة بدعــم مــن الوكالــة الفرنســية
للتنميــة.

سلطة المياه الفلسطينية

 29محاضرة لكبار الضباط في أريحا

عقــد مقابــات للطلبــة المتقدميــن لمنــح
30
ا لما جســتير

نوقــش خــال االجتمــاع عــدد مــن المحــاور ،كمــا تــم
مناقشــة محتــوى البرنامــج ومخرجاتــه واالبتــكار فــي
عقــد االجتمــاع الثانــي لشــبكة الميــاه مــن خــال
ديسمبر 2020م
35
طــرق تدريــس مســاقات بمشــاركة خبــراء دولييــن
مشــروع () WaSec
أوروبييــن.

جولــة فــي محطــة معالجــة الميــاه العادمــة
38
ومشــروع آبــار االســترجاع فــي شــمال غــزة

سلطة المياه الفلسطينية

ديسمبر2020م

ديسمبر 2020م

االطــاع علــى مشــروع التحليــة المركزيــة واألعمــال
الملحقــة وأهميتــه ومكوناتــه خــال جولــة فــي الموقــع
وفــي محطــة التحليــة المحــدودة الكميــة التــي يدعــم
االتحــاد األوروبــي إنشــاءها.

يوم الميـــــاه العالمي
þ þتنظيم فعالية لالحتفال بيوم المياه العالمي ( 27آذار : )2019
نظمــت ســلطة الميــاه
فعاليــة خاصــة ليــوم الميــاه
العالمــي تحــت شــعار” ال
تتــرك أحــدا يتخلــف عــن
الركــب” ،هدفــت لتســليط
الضــوء علــى الحقــوق
المائيــة الفلســطينية بحضــور
والمؤسســات
المنظمــات
العاملــة فــي مختلــف مجــاالت
حقــوق االنســان ،باإلضافــة
الــى المؤسســات العاملــة فــي
قطــاع الميــاه ،حيــث افتتــح
الفعاليــة رئيــس ســلطة
الميــاه ،بحضــور الســيد
جيمــس هينيــن المفــوض
الســامي لحقــوق اإلنســان ،والســيدة إيتونــا إيكــول نائــب رئيــس مكتــب اليونيســف فــي فلســطين،
والســيدة ميليســا فرنانديــز نائــب رئيــس مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،والســيد
كييــف فــان بــار رئيــس بعثــة الممثليــة الهولنديــة.
وكان شــعار “ال تتــرك أحــدا يتخلــف عــن الركــب” فيــه توجــه هــام نحــو تقييــم معيقــات تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة لمختلــف شــعوب العالــم ،وتحديــداً الهــدف الســادس الــذي يســعى إلــى
ضمــان توافــر الميــاه اآلمنــة للجميــع بحلــول  .2030حيــث حــددت األمــم المتحــدة أهــم أســباب التمييــز
فــي الوصــول للميــاه كالحالــة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والتغييــر المناخــي ،والصراعــات بيــن الشــعوب
كأهــم هــذه األســباب.
كمــا تــم خــال الحفــل تقديــم عــروض تســتعرض
الرؤيــة التوضيحيــة والتحليليــة للوضــع المائــي
فــي فلســطين ،واالنعكاســات االجتماعيــة
واالقتصاديــة والصحيــة إلنتهــاكات االحتــال
اإلســرائيلي للميــاه ،وكذلــك الحديــث عــن
معيقــات تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
فــي فلســطين ،واســتعراض للقانــون الدولــي
للميــاه ،والقانــون اإلنســاني للميــاه والمعاهــدات
الدوليــة للميــاه.

سلطة المياه الفلسطينية

þ þتنظيم أوبريت “حبال المطر” ( 2نيسان : )2019
ضمــن سلســلة فعاليــات يــوم الميــاه العالمــي،
أن الفــن المو ّجــه هــو أحــد هــذه
وايمانــا ّ
األدوات القــادرة علــى طــرح قضايــا المجتمــع
السياســية والوطنيــة واإلنســانية ،افتتــح رئيــس
ســلطة الميــاه ونائــب ممثــل االتحــاد األوروبــي
فــي فلســطين الســيد “تومــاس نيكالســون”،
عــرض أوبريــت “حبــال المطــر” .والــذي تــم
انتاجــه لســلطة الميــاه ليكــون محــاكا ًة للواقــع
الفلســطيني مــن خــال َســرد قصــة الفلســطيني
والميــاه ول ُي ِّ
جســد ســيطرة االحتــال وســرقته للمصــادر المائيــة ،والوضــع المائــي الكارثــي فــي غــزة ،وأثــر
المســتوطنات غيــر الشــرعية علــى حصــة المواطــن الفلســطيني مــن الميــاه ،كمــا ُيظهــر بطريقــة فنيــة
ُمعبِّــرة أثــر نقــص الميــاه علــى جميــع مجــاالت التنميــة مــن زراعــة وصناعــة وغــذاء.
þ þتنظيم مسابقة تحدي المياه األول للرياديين والمبدعين ( 13نيسان :)2019
ضمــن سلســلة الفعاليــات التــي قامــت ســلطة
الميــاه بتنظيمهــا ليــوم الميــاه العالمــي ،نظمــت
ســلطة الميــاه فعاليــات “تحــدي اإلبــداع األول
للميــاه فــي فلســطين” ،بهــدف رفــع مســتوى
الوعــي لــدى الشــباب باعتبارهــم صنــاع وقــادة
والمســتقبل بالتحديــات التــي تواجــه قطــاع
الميــاه ،وتعزيــز مشــاركة هــذه الفئــة الهامــة
مــن المجتمــع فــي تطويــر هــذا القطــاع الحيــوي،
وإبــراز التكنولوجيــا كعامــل مســاعد ومحفــز في
حــل تحديــات الميــاه والصــرف الصحــي ،إضافــة إلــى إنشــاء روابــط بيــن المبدعيــن والريادييــن والجهــات
القــادرة علــى احتضــان هــذه األفــكار مســتقبال ومســاعدتها علــى التطــور لتطبيقهــا بشــكل عملــي مــن
حاضنــات أعمــال ومؤسســات قطــاع خــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي .حيــث تــم تنظيــم مســابقة
تحــدي الميــاه بالشــراكة مــع مكتبــي الممثليــة الهولنديــة والممثليــة النرويجيــة فــي فلســطين ،والبنــك
الدولــي ،والمبــادرة السويســرية ســيواس .كمــا شــارك فــي تنظيمهــا عــدد مــن المؤسســات المتخصصــة
فــي هــذا المجــال ومنهــا مؤسســة مجتمعــات عالميــة الدوليــة بالتعــاون مع مؤسســة شــيم -شــباب يصنع
المســتقبل ،ومؤسســة تكنوبــارك ،وحاضنــة األعمــال فــي غــزة ســكاي جيكــز ،وبمشــاركة فاعلــة مــن لجنة
شــباب قطــاع الميــاه .وقــد اســتضاف الفعاليــة كل مــن بنــك فلســطين ،وجامعــة بيرزيــت.
وتتلخــص فكــرة تحــدي ابــداع الميــاه فــي إيجــاد حلــول (ال تقتصــر علــى الجانــب التقنــي فقــط) للتحديــات
المقدمــة والمتعلقــة بالميــاه والصــرف الصحــي .والــذي يعتبــر بمثابــة ماراثــون مــن العصــف الذهنــي
التنافســي المكثــف لتقديــم حلــول فعالــة للتحديــات المع ّرفــة مســبقاً ،والتــي تجمع بيــن الموهبــة واإلبداع
لــدى المبتكريــن والمهندســين ومطــوري البرمجيــات والمصمميــن والمتخصصيــن فــي التجــارة واألعمــال.

سلطة المياه الفلسطينية

محطات مختاره الفتتاحات ووضع حجر األساس لمشاريع
في مختلف المحافظات 2019م

	þمحافظة نابلس :

	þمحافظة رام اهلل :

افتتاح خزان مياه وخط مياه ناقل
ومحطة ضخ لقرية عراق بورين
( 21نوفمبر 2019م)
تدشين المشروع المائي لمجلس الخدمات
المشترك بيت لقيا وخربثا المصباح
( 10نوفمبر 2019م)

افتتاح بئر مياه عين سامية رقم 6
( 10اكتوبر 2019م)

افتتاح مشروع شريان الحياة
( 20اغسطس 2019م)

	þمحافظة الخليل :

	þمحافظة جنـــــين :

افتتاح خزان وخط ناقل في وادي الدعوق
( 12ديسمبر 2019م)

تدشين المشروع األول في فلسطين رابط
المياه والطاقة ( 20يونيو 2019م)

افتتاح مقر مجلس الخدمات المشترك للمياه
والصرف الصحي شمال الخليل
( 30يوليو 2019م)

	þمحافظة سلفيت :

وضع حجر األساس لمشروع محطة معالجة
المياه العادمة  -سلفيت
( 20تشرين ثاني )2019

افتتاح مشروع تأهيل النظام المائي لمجلس
الخدمات المشترك لمياه الشرب _شمال غرب
جنين ( 18مارس 2019م)

سلطة المياه الفلسطينية

افتتاح مشروع إنشاء محطة ضخ
في بلدة صوريف
( 1ابريل 2019م)

سلطة المياه الفلسطينية

	þمحافظة سلفيت :

	þمحافظة طولكرم :

افتتاح مشاريع مائية تطويرية
في محافظة طولكرم
(21مارس 2019م)

وضع حجر األساس لمشروع محطة معالجة
المياه العادمة  -سلفيت
( 20تشرين ثاني )2019

افتتاح مشروع خزان وشبكة المياه
الداخلية لبلدة دير الغصون
( 20شباط )2020

	þمحافظتي الخليل وبيت لحم :

وضع حجر األساس لمشروع محطة معالجة
المياه العادمة  -سلفيت
( 20تشرين ثاني )2019

وضع حجر األساس لمشروع محطة معالجة
المياه العادمة  -سلفيت
( 20تشرين ثاني )2019

افتتاح مشروع الحد من التلوث الناجم عن
المياه العادمة –طولكرم
( 11نوفمبر2020م)

	þمحافظة أريحــــــا :

افتتاح بئر عقبة جبر _ أريحا
( 1يوليو 2020م)

افتتاح مشروع إنشاء محطة ضخ في خاراس
( 1ابريل 2019م)
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	þالمحافظات الجنوبية :

	þمحافظة بيت لحم :

افتتاح جملة من المشاريع المائية
في محافظة بيت لحم
( 11مارس 2019م)

افتتاح وتشغيل خزان الصفا في مدينة غزة
( 4فبراير 2020م)

افتتاح مشروع تأهيل وتوسيع
شبكة المياه  -بيت فجار
( 11مارس 2019م)

افتتاح مشروع ترميم الخط الناقل
لمنطقة الشواورة
( 11مارس 2019م)

افتتاح مشروع “بركة األمل” -خانيونس
( 5فبراير2020م)

	þمحافظة قلقيلية :

افتتاح مشاريع مائية تطويرية
في محافظة طولكرم
(21مارس 2019م)
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الباب الخامس
اإلنجازات خالل فترة
الطوارئ
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 ::إنجازات خالل فترة الطوارئ ::
منــذ إعــان حالــة الطــوارئ لمواجهــة فيــروس كورونــا فــي فلســطين ،عمــدت ســلطة الميــاه إلــى اتخــاذ
عــد ٍد مــن التدابيــر التــي مــن شــأنها ضمــان اســتدامة خدمــات الميــاه و الصرف الصحــي للمواطــن بكفاءة و
فعاليــة عاليــة ،و تنفيــذ خطــة طــوارئ احترازيــة علــى مســتوى أنظمــة الميــاه المــزودة بالجملة ومســتوى
مــزودي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي كافــة محافظــات الوطــن ،اســتجابة لخطــة الحكومــة
االســتراتيجية وأهدافهــا لمواجهــة الفيــروس والحــد مــن انتشــاره ،وضمــان اســتدامة ومأمونيــة خدمات
الميــاه والصــرف الصحــي للمواطنيــن فــي ظــل الوضــع الراهــن .ولتحقيــق هــذه األهــداف قامــت ســلطة
الميــاه بإصــدار التعاميــم والتعليمــات الالزمــة والتفصيليــة بنــا ًء علــى مســتجدات الوضــع محليــا وعالميــا
كاآلتــي:
þ þتعاميــم إداريــة لضمــان اســتمرارية عمــل طواقمهــا بمــا يكفــل اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة كافــة للحفاظ
على ســامتهم.
þ þتعاميــم فنيــة للهيئــات المحليــة ومــزودي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي اشــتملت علــى خطــة عمــل
احترازيــة لقطاعــي الميــاه والصــرف الصحــي بمــا يشــمل إجــراءات الســامة والوقايــة للمصــادر والمرافــق
والطواقــم العاملــة فــي القطاع.
وتركزت خطة الطوارئ على أربعة محاور اساسية:
1.1مصادر المياه وتوزيعها على الهيئات المحلية .
2.2محور الصرف الصحي .
3.3محور المتابعة الدورية مع مزودي الخدمات والصرف الصحي .
4.4محور اإلعالم والتوعية .
وأدناه ملخص ألهم اإلنجازات وفقا لكل محور :
1 .1محور مصادر المياه وتوزيع المياه على الهيئات المحلية :
تهــدف التدخــات المحــددة ضمــن هــذا المحــور إلــى ضمــان اســتمرار عمــل مصــادر الميــاه المختلفــة بكامل
أي خلــل فــي هــذه المصــادر مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى نقــص فــي كميــات
كفاءتهــا ،وتفــادي حــدوث ِّ
التزويــد نتيجــة تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا ،وزيــادة الطلــب علــى الميــاه ،وتلخصــت أهــم اإلنجــازات
المتعلقــة بهــذا المحــور بالنقــاط أدنــاه:
1 .1المتابعــة اليوميــة لعمليــات التشــغيل والصيانــة لكافــة مصــادر التــزود والخطــوط لضمــان اســتمرار
تزويــد خدمــات الميــاه بكفــاءة علــى مســتوى الجملــة (مــن المصــدر إلــى مــزود الخدمــة) ،حيــث اســتمر
عمــل الصيانــات الالزمــة ومعالجــة االنخفاضــات الحاصلــة علــى نقــاط التــزود.
2 .2تشــغيل محطــات التحليــة محــدودة الكميــة فــي قطــاع غــزة ،والعمــل علــى توفيــر المــواد الكيميائيــة
الضروريــة للتشــغيل مــن خــال التواصــل مــع الجهــات المانحــة وتوفيــر الدعــم الــازم لهــذه المــواد.
3 .3تحديــد مصــادر بديلــة الســتخدامها فــي حــاالت الطــوارئ :تــم تحديــد ( )20مصــدرا بديــا (نقــاط تعبئــة)
الســتخدامها فــي حــاالت الطــوارئ إضافــة إلــى تحديــد بئريــن فــي الشــمال  ،لربطهــا مــع شــبكة ميــاه
الضفــة الغربيــة كمصــدر إضافــي يعمــل علــى تحســين التــزود بخدمــة الميــاه.
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4 .4تــم العمــل علــى إعــادة تشــغيل اآلبــار المتعطلــة :إعــادة تشــغيل بئــر عرابــة ليســاهم فــي خدمــة
محافظــة جنيــن بتوفيــر ميــاه بمــا يقــارب (500م/3يــوم) ،وجــاري العمــل علــى إعــادة تشــغيل بئــر
العيزريــة الثانــي وسيســاهم فــي خدمــة محافظــة بيــت لحــم والخليــل بتوفيــر مــا يقــارب (3000-
 3500م/3يــوم).
5 .5الحــد مــن التعديــات علــى الشــبكات الرئيســة وتقليــل الفاقــد :فــي ظــل انتشــار الجائحــة وللقيــام
بعمليــات وقائيــة لضمــان مأمونيــة ميــاه الشــرب ،قامــت ســلطة الميــاه بتكثيــف عمــل فــرق الطــوارئ
للكشــف عــن أيــة تعديــات علــى الخطــوط والجــدول اآلتــي يوضــح عــدد التعديــات التــي تــم ضبطهــا
حســب المنطقــة:

#

المنطقة

عدد التعديات

 1مناطق الوسط

12

 2مناطق الجنوب

14

 3مناطق الشمال

3

المجموع

29

6 .6تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع لنقــل وصلــة ترقوميــا إلــى جســر بيت كاحــل بهــدف الحد مــن الفاقد
علــى المســار لتوفيــر (1400م/3يــوم) لصالــح محافظــة الخليــل ،وســيتم بالمرحلــة القادمــة توصيــل
الخــط مــع شــركة مكــوروت ،والــذي تأخــر بســبب وقــف التنســيق األمنــي مــع الجانــب اإلســرائيلي.
7 .7تكثيف إجراءات متابعة سالمة ومأمونية المياه:
 7.1متابعــة ومراقبــة مصــادر الميــاه التابعــة للهيئــات المحليــة مــن حيــث عمليــات تعقيــم ميــاه
الشــرب ،ومــدى مطابقتهــا للمواصفــات المعتمــدة ،وفحــص نســبة التعقيــم فــي هــذه المصــادر
والتــي بلغــت ( )30مصــدراً.
 7.2تنظيم عمليات توزيع المياه بالصهاريج في كافة محافظات الوطن:
لضمــان ســامة ومأمونيــة الميــاه المنقولــة بالصهاريــج وخاصــة فــي ظــل زيــادة الطلــب علــى الميــاه
المــزودة مــن خاللهــا فــي المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص فــي كميــات الميــاه المــزودة ،قامــت
ســلطة الميــاه بعمــل حملــة فــي المحافظــات الشــمالية اشــتملت علــى سلســلة مــن اإلجــراءات لضمــان
تنظيــم عمــل الصهاريــج تلخصــت فــي:
 .أفحــص ومعاينــة الصهاريــج :حيــث بلــغ عــدد الصهاريــج التــي تــم معاينتهــا وفحصهــا فعليــا خــال
الحملــة(  )597صهريجــا ،منهــا (  )140صهريجــا غيــر قانونــي و( ) 351صهريجــا قانونيــا ،إضافــة إلــى(
 ) 106صهاريــج مرفوضــة لعــدم اســتيفائها للشــروط .
.بتــم حصــر جميــع مصــادر الميــاه العامــة والخاصــة ،وكافــة نقــاط تعبئــة الصهاريــج وأماكــن
تواجدهــا ســواء (نبعــات ،آبــار زراعيــة ،آبــار خاصــة ،آبــار ســلطة الميــاه ،وصــات مــزودي خدمــات
الميــاه والهيئــات المحليــة) فــي جميــع المحافظــات.
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.جتــم البــدء فــي عمليــة فحــص ومعاينــة نقــاط تعبئــة الميــاه بالصهاريــج بالتعــاون مــع وزارة
الصحــة ،وقــد بلــغ عــدد العينــات التــي تــم أخذهــا مــن مصــادر مختلفــة( - :مصــادر وصــات تعبئــه،
نبعــات ،آبــار ،خطــوط ناقلــة ،شــبكات ميــاه ،خزانــات ،ومنــازل  ...وغيرهــا) ) 1921 ( -عين ـ ًة وقــد
تبيــن أن نســبة المطابقــة منهــا لشــروط الصحــة العامــة وصــل إلــى حوالــي . ) 96% ( :
 .دتــم توقيــع جميــع شــهادات الفحــص والمعاينــة لجميع الصهاريــج القانونيــة من قبل طواقــم الفحص
الخاصــة بســلطة الميــاه ،وطواقــم وزارة الصحة باســتثناء محافظات نابلس وجنيــن ورام اهلل.
.هاليزال العمل جاري على فحص نقاط التعبئة بالتعاون مع وزراه الصحة.
.واليــزال العمــل جــاري علــى حــل مشــكله نقــاط التعبئــة غيــر المرخصــة والصهاريــج غيــر القانونيــة
والمجــرورة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة والحكــم المحلــي ،ووزارة الداخليــة ومــن خــال المستشــار
القانونــي لســلطة الميــاه.
2 .2محور الصرف الصحي :
نتيجــة لمــا توصلــت إليــه األبحــاث والدراســات الدوليــة بخصــوص احتماليــة انتقــال فايــروس كورونــا مــن
خــال ميــاه الصــرف الصحــي قامــت ســلطة الميــاه بمجموعــة مــن اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة بهــدف
تأميــن ســامة عمــل مرافــق الصــرف الصحــي بــكل مكوناتهــا ،وحمايــة الطواقــم العاملــة فيهــا مــن خطــر
اإلصابــة باألمــراض المعديــة و الس ـ ّيما اإلصابــة بفيــروس(  )COVID-19المســتجد .وقــد تلخصــت أبــرز
اإلنجــازات ضمــن هــذا المحــور كاآلتــي:
1 .1العمــل علــى ضمــان اســتمرار خدمــة الصــرف الصحــي مــن خــال المتابعــة المســتمرة مــع الهيئــات
المحليــة ومــزودي الخدمــة للتأكــد مــن جهوزيــة فــرق الطــوارئ التابعــة لمــزودي الخدمــات وتقديــم
الدعــم الفنــي الــازم لهــا.
2 .2تــم حصــر األماكــن التــي تنســاب فيهــا الميــاه العادمــة مــن المســتوطنات ،وتزويــد ســلطة جــودة
البيئــة بهــذه القائمــة.
3 .3تــم حصــر ( )11محطــة معالجــة بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة ؛لمتابعــة ســامة اإلجــراءات المتبعــة فــي
اســتخدام الميــاه المعالجــة فــي الــري.
4 .4تنظيم عمل صهاريج النضح:
þ þقامــت ســلطة الميــاه بتحديــد نقــاط تفريــغ محــددة فــي محطــات المعالجــة ومحطــات الضــخ
واألوديــة ،بلــغ عددهــا ( )28نقطــة ،وتــم تعميمهــا علــى المحافظــات إللــزام أصحــاب الصهاريــج
بالتفريــغ فــي تلــك النقــاط المعتمــدة.
þ þتــم التنســيق مــع وزارة الحكــم المحلــي لتحديــد نقــاط التفريــغ ضمــن حــدود الهيئــات المحليــة
والتــي بدورهــا قامــت بإرســال طلبــات للهيئــات المحليــة لتحديــد هــذه النقــاط ،حيــث قامــت ()17
هيئــة بتحديــد نقــاط التفريــغ الخاصــة بهــا فــي الوقــت الــذي لــم تســتطع الهيئــات األخــرى مــن
تحديــد هــذه النقــاط  ،بســبب عــدم توفــر أراضــي للتفريــغ أو بســبب مضايقــات المســتوطنين.
þ þتــم تحديــد أســعار استرشــادية لنقــل الميــاه العادمــة مــن خــال الصهاريــج ،تراوحــت مــا بيــن
( ) 80-150شــيكال اعتمــادا علــى بعــد منطقــة التفريــغ عــن المصــدر.
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3 .3محور المتابعة الدورية مع مزودي الخدمات والصرف الصحي :
قامــت ســلطة الميــاه ضمــن خطــة الطــوارئ بوضــع آليــات لمتابعــة وتقييــم االحتياجــات الطارئــة لمــزودي
خدمــات الميــاه و الصــرف الصحــي ،بهــدف التأكــد مــن قدرتهــم علــى االســتجابة لحالــة الطــوارئ  ،وتقديم
خدمــات ميــاه آمنــة وخدمــات صــرف صحــي مناســبة للمواطنيــن ضمــن مناطــق امتيــاز هــم ،إضافــة إلــى
متابعــة اإلمكانيــات الفنيــة إلدارة وتشــغيل وصيانــة مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي .وقــد كانــت أبــرز
اإلنجــازات المنفــذة ضمــن هــذا المحــور كمــا يلــي :
1.1المتابعــة المســتمرة ألداء مــزودي الخدمــات مــن خــال توزيــع االســتبيانات وتحليلهــا والخــروج
بتقاريــر حــول أولويــات احتياجــات مــزودي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والعمــل علــى تحديــث
قاعــدة البيانــات.
2.2توفير الدعم الالزم لتغطية أولويات احتياجات عدد من مزودي الخدمات.
اســتطاعت ســلطة الميــاه خــال فتــرة الطــوارئ مــن تأميــن جــزء مــن التمويــل الــازم لتغطيــة جــزء مــن
احتياجــات مــزودي الخدمــات بمــا يكفــل اســتمرار تقديــم خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي ،وذلــك حســب
الجــدول التالــي:

#

الجهة المانحة

طبيعة  /قيمة الدعم

 1وكالة التنمية اليابانية

 284ألف دوالر

 2اليونيسيف

 278ألف دوالر

 3وكالة التنمية النمساوية

 350ألف يورو

 4الصليب االحمر

 140ألف دوالر

 5أوتشا OCHA

 180ألف دوالر

 6الهالل األحمر القطري

 10طن من الكلور

وقــد قامــت ســلطة الميــاه خــال الفتــرة الماضيــة ومــن خــال ال ِمنــح التــي تــم توفيرهــا  -حســب
الجــدول الســابق  -بتنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع التشــغيلية الطارئــة والتــي اشــتملت علــى توريــد
معــدات وقطــع للصيانــة ،توريــد مــواد ومضخــات للتعقيــم ،مســتلزمات الحمايــة الشــخصية للعامليــن في
قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي ،وذلــك بهــدف ضمــان اســتمرارية عمــل مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي
التابعــة لســلطة الميــاه ولمــزودي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي،
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وقد كانت هذه المشاريع كما يلي:
#

اسم المشروع /
البرنامج

الهدف من المشروع

التكلفة /
دوالر

تاريخ
البداية

تاريخ
النهاية

تفاصيل المشروع

توريد كيماويات
ولوازم محطات
     .8
تحلية المياه في
قطاع غزة

توفير مواد لتعقيم
محطات التحلية في
قطاع غزة

 ::مشاريع بتمويل من اليونيسيف ::

مشاريع بدعم من وكالة التنمية النمساوية
توريد قطع
      .1غيار كهربائية
لمحطات الضخ

توريد قطع غيار
كهربائية لمحطات
الضخ إلى مخازن دائرة
المياه الستخدامها في
أعمال الصيانة

53,940

توريد قطع غيار
     .2
وصيانة الشبكات

توريد قطع غيار
وصيانة الشبكات إلى
مخازن دائرة المياه
الستخدامها في أعمال
الصيانة

39,852

      .3توريد قطع صيانة

توريد قطع غيار
وصيانة الشبكات إلى
مخازن دائرة المياه
الستخدامها في أعمال
الصيانة

11,786

توريد مضخات
     .4
كلور

توريد كلور صلب،
ومضخات كلور الزمة
ألعمال التعقيم في آبار
المياه ومحطات ضخ
المياه

16,704

      .5توريد كلور بودرة

دعم مزودي خدمات
المياه والصرف الصحي
لمواجهة تأثير جائحة
كورونا

19,380

توريد قطع
ومستلزمات
تركيب نقاط
     .6
تعبئة المياه في
مناطق "ج" في
الضفة الغربية.

توريد قطع
ومستلزمات لتركيب
نقاط تعبئة مياه
في مناطق "ج"
لتعزيز ودعم صمود
المواطنين

10,904

توريد مادة
      .7البوليمر محطة
نابلس الغربية

دعم مزودي خدمات
المياه والصرف الصحي
لمواجهة تأثير جائحة
كورونا

11,271

تشرين
أول2020

كانون األول
2020

كانون األول
2020

كانون األول
2020

أيلول 2020

50,315

2020

2021

توفير مواد لتعقيم
محطات التحلية في
قطاع غزة

كانون
ثاني2021

أيار 2021

أيار 2021

توريد قطع غيار
كهربائية لمحطات الضخ
إلى مخازن دائرة المياه
الستخدامها في أعمال
الصيانة
توريد قطع غيار وصيانة
الشبكات (وتشمل
مخففات ضغط ،ه ّوايات،
مصفاة ،محابس ،ساعات
ضغط ،ر ّدادات ،مضخة،
وقطع ميكانيكية أخرى
تلزم خالل أعمال الصيانة
لشبكات المياه) إلى
مخازن دائرة المياه
توريد قطع غيار وصيانة
الشبكات ( وتشمل
محابس ضبط المياه،
ساعات ضغط وقطع
ميكانيكية أخرى تلزم
خالل أعمال الصيانة
لشبكات المياه) إلى
مخازن دائرة المياه

آذار 2021

توريد كلور صلب
ومضخات كلور إلى
مخازن دائرة مياه الضفة
الغربية

كانون ثاني
2021

توريد مادة الكلور
لتعقيم مياه الشرب

تشرين ثاني
2020

كانون أول
2020

توريد قطع ومستلزمات
من مواسير وعدادات
وقطع ميكانيكية
لتركيب نقاط تعبئة مياه
في مناطق "ج" لتعزيز
ودعم صمود المواطنين

أيلول
2020

كانون ثاني
2021

توريد مادة البوليمر
لمعالجة الحمأة
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توريد أنابيب مياه
      .9لصالح سلطة
المياه الفلسطينية

.10

.11

.12

توريد كيماويات
ولوازم صيانة
محطات ضخ المياه
والصرف الصحي
في الضفة الغربية

تقليل نسبة فاقد
المياه من خالل منح
الهيئات المحلية
أنابيب بأقطار مختلفة
 ،وتوفير مياه ذات
جودة عالية وتحسين
أداء الشبكة عن طريق
صيانة الخطوط الناقلة
والشبكات الداخلية
لمناطق مختلفة من
الضفة الغربية
دعم مزودي خدمات
المياه والصرف الصحي
لمواجهة تأثير جائحة
كورونا

74,225

143,810

توريد مضخات
كلور وقطع غيار
لمضخات الكلور /
قطاع غزة

تكثيف تعقيم مرافق
المياه

14,600

صيانة مولدات في
محطات التحلية
ومضخات الصرف
الصحي  /قطاع
غزة

ضمان استمرارية عمل
مرافق المياه والصرف
الصحي

26,400

كانون األول
2020

أيلول
2020

2020

2020

نيسان
2021

كانون ثاني
2021

2021

توريد أنابيب مياه بأقطار
مختلفة إلى مخازن دائرة
مياه الضفة الغربية

كيماويات ،كلور ،معدات
حماية شخصية ،بوليمر،
مضخات

توريد مضخات كلور
وقطع غيار لمضخات
الكلور

2021

 ::مشاريع بتمويل من وكالة التعاون اليابانية (جايكا) ::
اتفاقية لدعم
خطة الطوارئ
لمزودي الخدمات :
 .13تقديم الدعم
لبلديتي جنين
وأريحا بالتزود
بمضخات الكلور

.14

اتفاقية دعم خطة
الطوارئ   لسلطة
المياه – ودعم
اضافي لمشروع
تحسين الخدمات
بلدية جنين

ضمان سالمة ومأمونية
مياه الشرب

تحسين خدمات المياه
لبلدية جنين
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44,000

240,000

2020

2020

2020

2020

تزويد مضخات كلور
لبلدتي جنين وأريحا

وكانت أهم اإلنجازات المتعلقة بالتوعية كالتالي:

 ::مشاريع بتمويل الصليب األحمر ::
.15

توريد كلور
لتعقيم مياه
الشرب  /قطاع
غزة

ضمان سالمة ومأمونية
مياه الشرب

20,000

.16

تشغيل نظام
التحكم اإللكتروني
في محطة تحلية
مياه البحر في دير
البلح

ضمان تشغيل مرافق
المياه واستمرارية
خدمات المياه المقدمة
للمواطنين

120,000

.17

توريد كلور
لتعقيم مياه
الشرب

ضمان سالمة ومأمونية
مياه الشرب

.18

توريد كلور

ضمان سالمة ومأمونية
مياه الشرب

2020

2020

2020

2021

توريد كلور

تشغيل نظام التحكم
اإللكتروني

 ::مشاريع بتمويل من أوتشا من خالل :: Humen Appeal
180,000

2020

2020

5 .5تعقيم مرافق ومصادر المياه والصرف الصحي :
توريد كلور

 ::الهالل األحمر القطري ::
 10طن كلور

2020

2020

þ þحمــات توعويــة  :حيــث قامــت ســلطة الميــاه بعمــل العديــد مــن حمــات التوعيــة ،مــن خــال توظيــف
وســائل التواصــل االجتماعــي واإلعــام ،وعقــد العديــد مــن اللقــاءات والمقابــات والتقاريــر الصحفيــة
حــول أهميــة تعقيــم مصــادر الميــاه الخاصــة والعامــة وأهميــة اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة الالزمــة فــي
التعامــل مــع ميــاه الصــرف الصحــي.
þ þإصــدار دليــل توعــوي حــول اجــراءات الوقايــة مــن فيــروس كورونــا وآليــات التعامــل مــع الميــاه
ومصادرهــا والصــرف الصحــي خــال الجائحــة.

توريد كلور

3 .3توفيــر الدعــم الفنــي الــازم مــن قبــل ســلطة الميــاه لمــزودي الخدمــة علــى مســتوى التشــغيل
والصيانــة وتعقيــم المرافــق وتدريــب الكــوادر الفنيــة.
4 .4توفيــر المبــادئ التوجيهيــة لمــزودي خدمــات الميــاه والصــرف الصحي فــي الحــاالت الطارئــة واعتمادها
مــن قبــل ســلطة الميــاه ووزارة الحكــم المحلــي لتكــون أساسـاً فــي إعــداد خطــط الطــوارئ مــن قبــل
مــزودي الخدمــات لحمايــة المواطنيــن مــن األمــراض المنقولــة بالميــاه بشــكل عــام وخــال جائحــة
كورونــا بشــكل خــاص.
4 .4محور التوعية واإلعالم :
انطالقـاً مــن أن الميــاه هــي خــط الدفــاع األول لمجابهــة فايــروس كورونــا ،أولــت ســلطة الميــاه أهمية
قصــوى لموضــوع التوعيــة بشــكل عــام ،وفــي خطــة الطــوارئ بشــكل خــاص ،كدعــم للجهــود الحكوميــة
القائمــة والهادفــة إلــى رفــع الوعــي المحلــي بمخاطــر فيــروس كورونــا المســتجد ،والتعريــف بالفيــروس
وطــرق انتقالــه ،وآليــات اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة لمنــع تفشــي الوبــاء ،وبمــا أن قطــاع الميــاه
يعتبــر مــن القطاعــات الحيويــة الهامــة و المحوريــة خــال هــذه الفتــرة ،خاصــ ًة أن معظــم إجــراءات
الوقايــة مــن الفيــروس معتمــدة علــى الميــاه ،وبمراعــاة ظــروف التــزام المواطنيــن فــي بيوتهــم القائمــة
وظــروف الحجــر للمصابيــن أو المشــتبه بإصابتهــم ،فــإن خطــة التوعيــة هدفــت إلــى رفــع وعــي المجتمــع
المحلــي بمختلــف فئاتــه ،إضافــة إلــى مــزودي الخدمــات و الجهــات ذات العالقــة مــن وزرات ومؤسســات،
لقضايــا هامــة يجــب فهمهــا والعمــل عليهــا خــال فتــرة الطــوارئ .و قــد تــم تحديــد مواضيــع لتوعيــة
المجتمــع المحلــي والجهــات المســتهدفة ،منهــا مــا هــو عــام (توعيــة بالفيــروس) ومنهــا مــا هــو
مخصــص لقطــاع الميــاه والصــرف الصحــي مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي.

سلطة المياه الفلسطينية

قامــت ســلطة الميــاه وفــي ظــل جائحــة كورونــا بتكثيــف اإلجــراءات الالزمــة لعمليــات التعقيــم فــي
كافــة المرافــق ومحطــات الصــرف الصحــي تحســباً النتقــال الفايــروس بمــا يشــمل تعقيــم دائــم للمحطــات
والمضخــات والخطــوط ،والرقابــة المتواصلــة لكافــة المصــادر المائيــة ومتابعــة التقيــد بإجــراءات التعقيــم
والوقايــة ،وخاص ـ ًة خــال فتــرة انتشــار الفيــروس المســتجد والتــي تتطلــب زيــادة الحــرص فــي التعامــل
مــع ميــاه الصــرف الصحــي ،وذلــك لحمايــة العامليــن فــي قطــاع الميــاه ولضمــان جــودة وســامة الميــاه
ـوث قــد ينجــم عــن ميــاه الصــرف الصحــي .حيــث تلخصــت اإلجــراءات
أي تلـ ٍ
المــزودة للمواطنيــن ،ومنــع ِّ
المتعلقــة بالتعقيــم بمــا يلــي:
þ þتــم تكثيــف العمــل علــى تعقيــم المصــادر والمرافــق التابعــة لســلطة الميــاه بشــكل أســبوعي خــال
فتــرة الطــوارئ لتشــمل اآلبــار والمحطــات والخزانــات والمضخــات علــى مســتوى الجملــة.
þ þرفــع نســبة تركيــز الكلــور مــن  )0.4ملغم/لتــر إلــى  0.6ملغــم  /لتــر) فــي الميــاه المــزودة علــى
مســتوى الجملــة مــن قبــل دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة ،وزيــادة عمليــات التعقيــم لمرافــق الميــاه
والصــرف الصحــي ،ورفــد بعــض الهيئــات المحليــة لتعقيــم مصادرهــا بالكلــور ،ممــا أدى إلــى الزيــادة
فــي توريــد الكلــور بنســبة( )25%عــن الفتــرة المعتــادة.
þ þدعم الهيئات المحلية في عمليات التعقيم من خالل :
1.1متابعــة أنظمــة الكلــورة لمصــادر الميــاه التابعــة للهيئــات للتأكــد مــن عملهــا بالشــكل المطلــوب
وعمــل الصيانــات الالزمــة ،وقــد تــم فــي هــذا المجــال تركيــب أربــع مضخــات كلــور فــي منطقــة ديــر
أبــو ضعيــف لبعــض اآلبــار التــي تــزود المواطنيــن بالميــاه مــن خــال الصهاريــج نظــرا لعــدم توفــر
ـت مضخــات كلــور لبلديــة جنيــن.
شــبكات ميــاه فــي المنطقــة ،كمــا تــم توريــد سـ ُّ
2.2تدريب الطواقم التابعة لعدد من الهيئات على عمليات التعقيم السليمة.
3.3تعقيم مرافق المياه والصرف الصحي التابعة لعدد من الهيئات.

سلطة المياه الفلسطينية

 ::صور لبعض اإلنجازات خالل فترة الطوارئ ::

ازالة تعدي على خط المياه في منطقة صير -جنوب شرق جنين.

سلطة المياه الفلسطينية

صيانة خط المياه الرئيسي الناقل بين بلدة عرابة ،وقرية بير الباشا
جنوب محافظة جنين

سلطة المياه الفلسطينية

ئيسي دير شعار في محافظة الخليل
إزالة التعديات من خط المياه ال ّر
ّ

عمليات تعقيم مرافق مياه

تركيب انظمة كلورة – تعقيم مياه الشرب

سلطة المياه الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

اخلامتـ ـ ــة

يســتعرض هــذا التقريــر أهــم اإلنجــازات التــي حققتها ســلطة الميــاه خــال العامين
الماضيــن  ،2020 – 2019وجهودهــا الحثيثــة لمواصلــة خطتهــا االســتراتيجية،
والهادفــة إلــى تطويــر قطــاع الميــاه بجميــع مكوناتــه ،علــى الرغــم مــن التحديــات
الكبيــرة التــي عصفــت بفلســطين ،بــدءاً مــن جائحــة كورونــا ،مــروراً باألَزمــات
السياســية واالقتصاديــة ،وذلــك تنفيــذا لرؤيــــة الحكومــة الهادفــة إلــى تطويــر
الخدمــات األساســية للمواطــن وعلــى رأســها خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي
مختلــف محافظــات الوطــن ،كأســاس لدعــم صمــود أبنــاء شــعبنا وتثبيتهــم علــى
أرضهــم.
وقــد أكملــت إنجــازات هذيــن العاميــن ،مســيرة الســنوات الســابقة فــي تطويــر
القطــاع ،مــن خــال تنفيــذ جملــة مــن البرامــج والمشــاريع ،حيــث اســتعرضها التقرير
بتقســيمها إلــى برامــج ومشــاريع تــم اإلنتهــاء مــن تنفيذهــا وأصبحــت عاملــة
(مكتملــة) ،أو برامــج ومشــاريع (قيــد التنفيــذ) .وهــذا التقســيم يضــم البرامــج
والمشــاريع التــي تــم البــدء بهــا فــي الســنوات الســابقة ،أو تلــك التــي تــم اطالقهــا
خــال هذيــن العاميــن .كمــا تقســيمها بيــن المحافظــات الشــمالية والمحافظــات
الجنوبيــة لتســهيل البحــث والتعامــل مــع المعلومــات فقــط .وانطالقــا مــن مبــدأ
الشــفافية الــذي انتهجتــه ســلطة الميــاه اســتعرض التقريــر الوضــع الســابق لــكل
مشــروع ،والــذي جعلــه أولويــة أو ضمــن خطــة ســلطة الميــاه لهذيــن العاميــن،
كمــا اســتعرض مكونــات وانعكاســات هــذه المشــاريع والبرامــج.
وجــراء جائحــة كورونــا احتــوى هــذا التقريــر بابــا جديــداً عــن التقاريــر الســابقة،
حــول تنفيــذ خطــة الطــوارئ التــي أعدتهــا ســلطة الميــاه للتعامــل مــع األوضــاع
يفصــل حجــم
االســتثنائية التــي فرضتهــا الجائحــة خــال العــام  ،2020وهــذا البــاب ّ

التدابيــر واالجــراءات االســتباقية التــي قامــت بهــا ســلطة الميــاه لضمــان اســتدامة
ومأمونيــة خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي للمواطــن فــي هــذه المرحلــة الصعبــة.
ونحــن – فريــق إعــداد التقريــر  -إذ نضــع بيــن أيديكــم هــذا التقريــر ،فإنــه يســعدنا
أن يحقــق الهــدف المرجــو منــه فــي أن يكــون مرجعي ـ ًة لشــركائنا الدائميــن مــن
المؤسســات المحليــة والدوليــة فــي مختلــف القطاعــات ،للتعــرف علــى واقــع قطــاع
الميــاه الفلســطيني وإنجازاتــه وتحدياتــه ،وأن ُيؤســس إلــى عالقــات وشــراكات
اســتراتيجية مســتقبلية تخــدم مســيرة تطويــر هــذا القطــاع الحيــوي.
وأخيــرا ،فإننــا نتطلــع إلــى أن يرســل هــذا التقريــر رســالة امتنــان للشــركاء كافــة
الذيــن ســاهموا فــي هــذه اإلنجــازات بجميــع مراحلهــا ،بســرد دور كل شــريك فــي
إنجــاح أي إنجــاز  ،ومــن المؤكــد أن أي نقــص يكون قد ســقط ســهوا وليــس قصدا.
ونأمــل أن يكــون هــذه التقريــر أدا ًة للتواصــل الفاعــل مــع المجتمــع المحلــي المبنــي
علــى الشــفافية الفاعلــة والشــراكة الحقيقيــة المنبثقــة مــن المبــدأ األساســي وهو
حــب وطننــا الغالــي وخدمتــه.

