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 المزارعين والمسئولين في محافظة قلقيلية الفئة المستهدفة 

عاون والصراع في المجاالت إلى فهم أفضل للترابط بين التالمشروع يهدف  الهدف العام

 السياسية والتنظيمية وإدارة المياه على المستويات الوطنية والمحلية

 كل من فيالمنفذ في مشروع الكوكون  'المياه الجوفية في المجال السياسي "  وصف المشروع

الحاالت مقارنة باثيوبيا واليمن وفلسطين وهولندا. ويتعلق هذا البرنامج البحثي 

التي أجريت في فلسطين، وإثيوبيا، واليمن، ويهدف لفهم وتوثيق القوى  يةلدراسا

الدافعة في التفاعل بين الظروف الطبيعية والتنظيمية، والسياسية، وتحديد 

في اإلدارة الفعالة لتنمية المياه  سياسيال م ااالهتماإلجراءات الالزمة لتحسين 

 الجوفية 

 ع الى أربعة عناصر : وتنقسم األنشطة المنفذة في إطار المشرو

 السياسيالجانب 

  اتيالمؤسسالجانب 

 الهيدروجيولوجي / االقتصادي،الجانب 

 ومجال بناء القدرات.  

تم عمل مسح لصناع القرار السياسي والمؤسسات ذات الصلة وأدوارهم حيث 

ومسؤولياتهم ، فضال عن التقييم الهيدروجيولوجي للمياه الجوفية. وتشمل األنشطة 

لتحقق من النزاع بشأن الحصول على المياه، وتطوير وحدات التدريب لفية اإلضا

على تطوير استراتيجية األهداف السياسية واالتصال الخارجي فيما يتعلق بإدارة 

 المياه الجوفية واستخدامها.

حاالت دراسية  تمتعلى المستوى الوطني ،  تمتفي حين أن معظم األنشطة التي 

لوضع خطة عمل على مستوى أكثر واقعية.  اليمن واثيوبيافي كل من مشابهة 

منطقة الدراسة في األراضي الفلسطينية هي محافظة قلقيلية، وقد تم اختيار هذه 

 المحافظة لعدة أسباب، منها: 

( التأثير الكبير نسبيا لجدار الفصل العنصري ، والذي بني أساسا ضمن حدود 1

 الفلسطينية.  1967عام 

 فظة قلقيلية موقعا استراتيجيا جغرافيا في الحوض الغربي . ( تشكل محا2

( تدهور نوعية المياه، ويرجع ذلك جزئيا إلى تصريف المياه العادمة من 3

المستوطنات اإلسرائيلية وإلقاء النفايات الخطرة غير القانوني من قبل اإلسرائيليين. 

. 

 ومنها: لبكالوريوس رسائل الماجستير واالتقارير وعدد من  مخرجات المشروع

 ( استخدام المياه الجوفية والنمذجة في األراضي الفلسطينية دراسة بعنوان

 (المحتلة

  اإلسرائيلي على إدارة -تحليل آلثار النظام المائي الفلسطيني  دراسة حول

 .المياه والزراعة في قلقيلية، الضفة الغربية

  ثيوبيا وفلسطين واليمنفي إ -تحليل دور السياسة في إدارة المياه الجوفية 

 ،ديناميكية قطاع المياه الفلسطيني في منطقة قلقيلية 

 تحليل عوامل النجاح واإلخفاق في إدارة المياه العابرة للحدود في فلسطين 

  تحليل لحوكمة المياه في الضفة الغربية 

 عدد من اوراق العمل والبوسترات تم تقديمها في عدة مؤتمرات مائية في العالم

 

 


