
الصرف الصحي
في األراضي الفلسطينية

املشاريع التي مت توقيع
 اتفاقيات للعمل بها

ـ مشروع محطة تنقية غرب نابلس: ممول من 
احلكومة األملانية بقيمة 25 مليون يورو

ـ مشروع محطة تنقية رام الله – بيتونيا: ممول 
من احلكومة األملانية مببلغ 10 مليون يورو ويحتاج 

إلى 22 مليون يورو. 
)الشيخ  املركزية  غزة  محطة  توسيع  مشروع  ـ 
أخرى  الدولي وجهات  البنك  املمول من  عجلني( 

مثل KFW ، AFD    بقيمة 70 مليون يورو. 
ـ مشروع تطوير محطة شمالي غزة )بيت الهيا( 
مليون   45 مببلغ  األملانية  احلكومة  من  املمول 

يورو
ـ مشروع مجاري خانيونس املمول من احلكومة 
اليابانية من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

بقيمة 40 مليون يورو
املالية  ووزارة  البلجيكية  احلكومة  من  ممول  العطاء،  وإحالة  طرح  مت  ارطاس:  صحي  صرف  مشروع  ـ 

الفلسطينية بقيمة 560 ألف يورو 
ـ مشروع توسعة محطة معاجلة جنني األولية: ممول من احلكومة األملانية بقيمة 1.5 مليون يورو 

ـ مشروع صرف صحي باقة وبرطعة وحبلة: ممول من احلكومة اليابانية بقيمة 6.2 مليون ويجري العمل 
به عام 2010

ـ إنشاء محطات معاجلة وشبكات صرف صحي في املناطق الصناعية في جنني وبيت حلم. 

الواقع احلالي لقطاع الصرف الصحي
البنية  تطوير  يتم  فلم  اإلسرائيلي،  االحتالل  سنوات  طوال  الفلسطينية  األراضي  في  الصحي  الصرف  قطاع  ُأهمل 
التحتية لقطاع الصرف الصحي خالفا للمواثيق الدولية التي تلزم الدولة احملتلة بتوفير اخلدمات األساسية الالزمة 

للشعوب احملتلة مبا يضمن احلفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وقد أولت السلطة الوطنية الفلسطينية )من خالل سلطة املياه( قطاع الصرف الصحي االهتمام  الكبير حيث تعتبر 
املوازنة  والفجوة في  العجز  التي قد تساهم في سد  التقليدية  املائية غير  املوارد  املعاجلة من  الصحي  الصرف  مياه 
املالئمة ملعاجلتها  التقنيات  العادمة واعتماد  املياه  املياه على تأمني مرافق جمع  الفلسطينية، وتعمل سلطة  املائية 
إعادة  اخلارجة من هذه احملطات بشكل يضمن  املياه  للتأكد من نوعية  القائمة  تأهيل احملطات  وإعادة  ورفع كفاءة 
استعمالها في الزراعة وأغراض أخرى غير منزلية، ونفذت عددا من مشروعات الصرف الصحي حتى وصلت نسبة 
العام  إلى )35(% وحوالي 65% في قطاع غزة حتى  الغربية  السكان املخدومني  بشبكات الصرف الصحي  في الضفة 
2008، وتطمح بان تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60%  في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة عند االنتهاء من املشاريع 
الواردة ضمن اخلطة الوطنية لإلصالح والتنمية لألعوام 2009-2011  وعند االنتهاء من تنفيذ املشاريع الواردة ضمن 

خطة سلطة املياه   لألعوام 2010 إلى 2020.
 ويتوقع أن تصل مياه الصرف الصحي املعاجلة عام 2020 إلى حوالي 140 مليون متر مكعب، وأكثر من 300 مليون متر 

مكعب عام 2050.



 األهداف اإلستراتيجية
 لسلطة املياه 

تتركز األهداف اإلستراتيجية فيما يلي:
الصرف  خدمات  من  املستفيدين  نسبة  زيادة   
صرف  بشبكة  الربط  طريق  عن  الصحي 
االحتياجات  تلبي  وعصرية  متقدمة  صحي 
معاجلة  مبحطات  مرتبطة  وتكون  املستقبلية 
اختيار  يتم  عالية  وكفاءة  فعال  بشكل  تعمل 
مستوى التكنولوجيا فيها بناء على االحتياجات 

واألهداف من إقامتها:
ـ  إعادة استخدام املياه املعاجلة في القطاعات املختلفة.  

ـ  تطوير وتفعيل الوضع القانوني والتشريعي بشكل قابل للتطبيق وتطوير البناء املؤسسي إلدارة فعالة    
    ملياه الصرف الصحي

أولويات سلطة املياه في قطاع الصرف الصحي
حماية البيئة والصحة العامة في املناطق املتأثرة بأنظمة الصرف الصحي املقترحة، وخاصة املياه السطحية واجلوفية.

توفير مرافق وخدمات الصرف الصحي جلميع املدن الكبرى واملناطق ذات احلساسية اجليولوجية العالية.
اعتبار مياه الصرف الصحي املعاجلة مصدرا مائيًا إلعادة استعماله ألغراض الري.

معوقات إنشاء شبكات صرف صحي
من  وذلك  الصحي  الصرف  من خدمات  الفلسطينيني  سياسة حرمان  اإلسرائيلي  االحتالل  كرس  االحتالل اإلسرائيلي: 

خالل:- 
ـ التأخير غير املبرر واملتعمد من قبل اإلدارة املدنية في إجراءات املوافقة على إنشاء محطات تنقية، حيث بلغ    

   التسويف في بعض احلاالت أكثر من عشرة سنوات.
ـ غالبا ما تشترط إسرائيل ربط املستوطنات باحملطات املطلوب ترخيصها.  

ـ  حتاول إسرائيل أن تلزم اجلانب الفلسطيني مبواصفات عالية تفوق تلك املستخدمة في إسرائيل نفسها مما يؤدي    
الصحة  منظمة  لدى  مطلوبة  غير  املواصفات  وهذه  والتشغيل  اإلنشاء  من  كل  تكاليف  في  الهائل  االرتفاع  إلى     

   العاملية.

شبكات صرف صحي  إنشاء  إن  التمويل: 
دعم  إلى  بحاجة  معاجلة  ومحطات 
إنشاؤها،  املانحة الرتفاع تكاليف  اجلهات 
متويلها  من  املانحة  الدول  خفضت  وقد 
بسبب  احملطات  هذه  لبناء  املخصص 

التعقيدات اإلسرائيلية.

تكاليف  والصيانة:   التشغيل  تكلفة 
وصعوبة  املرتفعة  والصيانة  التشغيل 
اخلبرة  ونقص  تكاليفها  استرداد 

الفنية .

تأثير املستوطنات اإلسرائيلية
أقام االحتالل اإلسرائيلي ما يزيد عن 400 مستوطنة صهيونية فيها العديد من املصانع في مختلف 
وألهداف  الغربية  الضفة  في  املقامة  املستوطنات  أن طبيعة  وقطاع غزة، ومبا  الغربية  الضفة  أنحاء 
استراتيجية تقع على قمم اجلبال والتالل يجعل انسياب ما يزيد عن 50 مليون متر مكعب من املياه 
آثارًا  تاركة  الفلسطينية  والتجمعات  واألودية  األراضي  باجتاه  املعاجلة  غير  أنواعها  مبختلف  العادمة 
املياه  هذه  حتتويه  ملا  اجلوفية  للمياه  وملوثة  القطاعات،  مبختلف  الفلسطينية  البيئة  على  مدمرة 

العادمة من املخلفات الصناعية السامة واملواد الثقيلة. 

رؤية سلطة املياه
 في قطاع

 الصرف الصحي
تطوير قطاع الصرف الصحي 
واستغالل  خدماته  بكافة 
املياه املعاجلة كمصدر إضافي 
لها  ملا  الزراعية،   لألغراض 
من انعكاسات صحية وبيئية 
واقتصادية  واجتماعية 
حياة  على  مباشرة  تنعكس 

املواطنني والبيئة احمليطة.


