أفضل املامرسات
منذ تأسيسها عام  ،1995ساعدت سلطة املياه الفلسطينية يف تقليل
عدد املجتمعات التي ال تشملها شبكات املياه من  423إىل 123
بحلول .6 2009
نتيجة لتجديد شبكة املياه ،نجحت بلدية أريحا  ،عىل سبيل املثال،
بإيصال املياه إىل  % 99من سكانها ،ومتكنت من تقليص الخسائر
املائية من  % 42إىل  % 17بحلول عام .7 2010

إلرسائيل

توصيات مؤسسة أصدقاء األرض الرشق األوسط/
مركز التطوير املايئ والبيئي
لفلسطني

التطوير الجزيئ للبنية التحتية الناقلة للمياه ،والتي تقدر مؤسسة
أصدقاء األرض بأنها ستسمح بتقليص الخسائر بنسبة  % 25وستوفر
حوايل  12مليون مرت مكعب سنويا.
متديد الشبكات املائية لتوفري املياه للمجتمعات غري املخدومة مائيا،
وبخاصة يف مناطق شامل الضفة الغربية وجنوبها حيث الحاجة
إىل املاء أكرث إلحاحا ،وذلك بالتوافق مع تعزيز الترشيعات الناظمة
لقطاع املياه والتزود بها.
تعزيز الوعي العام حيال هذا املوضوع.
إجراء جوالت تفتيشية يف املواقع التي يعتقد أن املياه ترسق فيها.
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تحرير القطاع املايئ من قبضة الخالف السيايس وإصدار املوافقات
الالزمة عىل طلبات سلطة املياه الفلسطينية املتعلقة بتطوير قطاع
املياه.
التوصل إىل اتفاق مايئ مع السلطة الفلسطينية مبا يتيح لسلطة
املياه الفلسطينية التخطيط ووضع الخطط اإلسرتاتيجية للمياه.
التوقف عن سحب واستنزاف مياه الخزانات الجوفية الواقعة يف
الضفة الغربية.
متكني الجانب الفلسطيني من الحصول عىل حصته العادلة من مياه
حوض نهر االردن التي حرم منها من قبل سلطات االحتالل منذ
العام .1967

نهر االردن

إلرسائيل وفلسطني
التوصل إىل اتفاقية مائية نهائية عادلة .
العمل عىل إعداد مخطط هيكيل ملنطقة الحوض السفيل لنهر
األردن ,والذي يتضمن املنطقة من بحرية طربية إىل البحر امليت,
شامل للمنطقة ويخدم املصالح وحقوق الجميع .
مرشوع نهر األردن هو مبادرة من قبل مؤسسة أصدقاء األرض يف
الرشق األوسط ومركز التطوير املايئ والبيئي وبتمويل من الوكالة
السويدية للتنمية الدولية (سيدا) ،صندوق الطبيعة الدويل\مؤسسة
مريز ،مؤسسة جولدمان ،ومؤسسة أوسربي.

« 7تقييم التزويد-الطلب لل�ضفة الغربية وقطاع غزة ».املجموعة الهيدرولوجية الفل�سطينية ،مايو  ،2006متوفر على
http://www.phg.org/data/files/publications/general_reports/Reports/2006/supply_demand_2006.pdf

مرشوع نهر األردن هو مبادرة مؤسسة أصدقاء األرض الرشق األوسط املمولة من

مجرى مياه عني العوجا

ميثل هذا امللخص الورقة الثانية من سلسلة أوراق
تبني الفرص املتاحة لتحسني أداء إدارة املوارد املائية
الحالية يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،والتي تسهم
يف الوقت ذاته يف إعادة تأهيل نهر األردن.

إعادة تأهيل نهر األردن

إال أن التحدي األكرب بالنسبة لتطوير قطاع املياه يتمثل
يف الحصول عىل التمويل الالزم واملوافقة اإلرسائيلية عىل
منح الرتاخيص املطلوبة من خالل اللجنة املائية املشرتكة.

التحديات
املياه املتوفرة
وصلت كمية املياه التي تم استهالكها يف القطاعات
املنزلية والبلدية يف الضفة الغربية وقطاع غزة خالل
عام  2009إىل  141مليون مرت مكعب سنويا ،مع وصول
نسبة املياه املترسبة من شبكات املياه إىل  ،2 % 35وهذا
يتسبب يف زيادة معاناة كافة مجتمعات الضفة الغربية
نتيجة نقص املياه.
فنظام توزيع املياه املتوفر حاليا يتسم باالنقطاعات
املستمرة حيث يحصل السكان عىل املياه مرة كل بضعة
أيام وأحيانا أسابيع وأشهر يف بعض األحياء.

يعترب الوصول إىل مصادر املياه من ينابيع وآبار ارتوازية
مصدرا للرزق والبقاء بالنسبة للعديد من الفلسطينيني،
وخاصة يف غزة ،ومع استمرار وتزايد حدة نقص املياه تتزايد
الرسقات باملقابل.
إال أن التنظيم الخاص بشبكات املياه يظل منقوصا نظرا
لعجز السلطة الفلسطينية عن شمول املنطقة (ج) بالتنظيم
نظرا لخضوعها للسيطرة اإلرسائيلية.

وتكلفة هذه الصهاريج عادة تتجاوز خمسة أضعاف كلفة
نقل املياه من خالل أنابيب الشبكة .4
وهذا يعني أيضا صعوبة أو غياب فرص االستفادة من املاء
ألغراض أخرى مثل الزراعات املنزلية.
ولهذا فإن السكان الذين يعانون نتيجة نقص كفاءة أنابيب
الشبكة أو غيابها أساسا مضطرون لدفع ما يصل إىل  % 8من
دخلهم من أجل نقل املياه (وهذه النسبة هي ضعف املعدل
العاملي) كام أنهم يحرمون من فرص التنمية االقتصادية
عن طريق الزراعة ،والتي تناقصت بحدة يف منطقة وادي
األردن.4

البنية التحتية
يؤثر التزود املايئ غري املنتظم عىل نوعية املياه وعمر النظام
املايئ.
إذ يتسبب عدم انتظام التزويد املايئ بتقليص حياة نظام
التوزيع بشكل كبري ،متسببا بدوره يف خسائر مادية مع
الوقت ستثقل سلطة املياه الفلسطينية اقتصاديا نظرا
الضطرارها بالقيام بإعادة تأهيل شبكات املياه عىل الدوام
إضافة للمخاطر الصحية التي قد تحدث جراء ذلك.

الصحة
يف عام  ،2002أصدرت منظمة الصحة العاملية بيانا حول أثر
تدمري شبكات املياه وتدين نوعية املياه املنقولة بالصهاريج
يف التسبب يف أمراض عديدة يف فلسطني .5
إىل ذلك ،ففي بعض املجتمعات يحصل السكان عىل 20
لرت من املياه يوميا ،وهو أدىن بكثري من الـ 100لرت يوميا
التي تنصح بها منظمة الصحة العاملية كحد أدىن للوفاء
باالحتياجات اإلنسانية األساسية.
إن تعزيز نظام نقل املياه وزيادة معدالت ضخ املياه يف
فلسطني ،سيساعد يف تحسني نوعية الحياة بالنسبة للسكان،
إىل جانب تقليص معدل اإلصابة باألمراض.

شبكات املياه :الوصول للمياه واملياه العادمة

تصل شبكات اإلمداد باملياه إىل  % 90من السكان يف
فلسطني ،إال أن العديد من هذه الشبكات تعاين من
رداءتها مام يسبب فقدان كمية غري قليلة من املياه.
من املمكن أن تعزى هذه الخسائر إىل األنابيب املهرتئة
أو غري الكفؤة ،ولكنها تعود أيضا إىل رسقة املياه املستمرة.
لقد أدت هاتان املشكلتان إىل انخفاض بنسبة تتجاوز % 35
يف كمية املياه الواصلة إىل املستهلك يف الضفة الغربية.
1ولكن من املمكن تجاوز هذه املشاكل وبشكل كبري عن
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الوصول إىل املياه
حسب التقارير التي أصدرها البنك الدويل ،فإن ما نسبته
 % 10من سكان التجمعات الفلسطينية املختلفة ما
تزال غري متصلة بأي من شبكات املياه منذ سنة .3 2009

 2امل�صدر ال�سابق

 3البنك الدويل“ ،ال�ضفة الغربية وغزة :تقييم القيود املفرو�ضة على تنمية قطاع املياه الفل�سطيني” تقرير رقم ،GZ-47657
�إبريل 2009

املنافــع
االقتصادية
يساعد توفري شبكات مائية جديدة وتطوير الشبكات
املوجودة حاليا يف تقليص كلفة املياه بالنسبة للمستخدمني
وللبلديات ،كام سيسهم يف تحسني مستويات املعيشة من
خالل توفري كمية مياه كافية للزراعة املنزلية.
ويتعني عىل األشخاص الذين ال تشملهم شبكات املياه ،أو
الذين يعانون من نقص كفاءة األنابيب تغطية تكاليف النقل
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نــهــــر االردن  /الفرص املتاحة لتحسني ادارة املوارد

يعترب حوض نهر األردن واحدا من أهم مصادر املياه
العذبة الطبيعية التي تستفيد منها كل من فلسطني
وإرسائيل واألردن وسوريا ولبنان.
إال أن نهر األردن يعاين يف الوقت الحارض من تحويل
مياهه عىل نحو مفرط من قبل إرسائيل ،وسوريا واألردن،
بنسب متفاوتة إضافة إىل التلوث الناجم عن مشاريع
التنمية األحادية غري املستدامة مثل برك األسامك
ومياه الرصف الصحي الغري معالجة التي أرضت بالنهر
ومحيطه.
يركز هذا امللخص عىل إمكانيات تقليص التلوث الذي
أصاب املورد املايئ املتوفر ،وضامن حصة عادلة لفلسطني
من أجل زيادة املصادر املائية املتاحة للفلسطينيني،
وأخريا املساعدة يف إعادة تأهيل نهر األردن .
إىل جانب ذلك يلقي هذا امللخص الضوء عىل تقليص
الخسائر املائية الناجمة عن عيوب شبكات املياه ورسقتها.

طريق تنظيم قطاع املياه وتعزيز كفاءة الشبكات ،مام
سيوفر البنية التحتية الالزمة لتقليل الخسائر املائية غري
القانونية ،وتعزيز قدرة كافة الفلسطينيني عىل الوصول
إىل املياه.

الترشيعات

املياه بالصهاريج من مناطق بعيدة.

النرشه
2

