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ادارة المياه في ظل االحتالل 

بي

عادل ياسين.م: تقديم

مدير عام التخطيط والمعلومات

سلطة المياه 
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الفلسطيني المياه االحتالل في قطاع سياسة 
استنزاف \مصادرة \ضم 
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تعمل على حرمان االنتهاكات االسرائيلية لقطاع املياه والصرف الصحي سياسات ممنهجة 

الفلسطينيين من حقوقهم املائية وتعيق تطويرها
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:تقوم هذه السياسة على اسس ➢

على االرض واملصادر الطبيعية،االستيالء والسيطرة -

وتهجير اصحابها األصليينمن السكان وتفريغ االرض -

املماطلة واالعاقةباستخدام القوة الى السيطرة املطلقة بين يث تتنوع اساليبهح-

.هسياساتتطبيق تشارك كافة الجهات التابعة لالحتالل سواء العسكرية او السياسية او االعالمية في -

مواضيع الحل النهائي املتعلقة بنهر االردن والبحر امليت من مفاوضات الحل النهائيتحييد➢

إقامة السدود لخدمة املستوطنات حرمان ➢ الفلسطينيين من املياه السطحية  و

وبالذات ( ي جدار الفصل العنصر )من االحواض املائية  باقامة (   مناطق التغذية)على املناطق املنتجة للمياه السيطرة➢

(قلقيلية)والحوض الغربي ( االغوار)الحوض الشرقي 

اقامة خطوط رئيسية عمالقة داخل الضفة الغربية تنفيذ مخطط املائي االسرائيلي ➢ سرائيليةتخدم املستوطنات اال و

سياسة الضم 
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منعملت سلطات االحتالل على حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في المياه؛1967منذ عام : االوامر العسكرية➢

صادر المياه على مسيطرة كافية خالل أصدار العديد من األوامر العسكرية التي تنص في مجملها على تحقيق وتأمين 

:كافة، ومنها

ااحتاللهتمالتياألراضيفيالموجودةالمياهكافة":علىينصوالذي،7/6/1967بتاريخصدرالذياألمر➢

.إسرائيللدولةملكهيمجددا  

كافةعلىبالسيطرةالصالحيةكاملمنح":علىوينص،15/8/1967بتاريخالصادر،(92)رقماألمر➢

»اإلسرائيليةالمحاكمقبلمنالمعيناإلسرائيليالمياهلضابطبالمياهالمتعلقةالمسائل

دونبجديدةمائيةمنشأةأيإنشاءباتا  منعا  يمنع“:علىوينص،19/8/1967بتاريخالصادر(58)رقماألمر➢

.أسبابأيةإعطاءدون؛ترخيصأيرفضحقاإلسرائيليالمياهولضابط،ترخيص

حتتالمياه،ومشاريعوالينابيع،اآلبار،جميعبوضعيقضيالذي،1/10/1967فيالصادر،158رقماالمر➢

.اإلسرائيليالعسكريللحاكمالمباشرةالسلطة

لدولةلملكا  أصبحتالفلسطينية،األراضيفيالمياهمصادرجميع“:علىوينص،1967لعام291رقماألمر➢

.1959العامفيالصادراإلسرائيليللقانونوفقا  

سياسة السيطرة
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سياسة االستنزاف
:(الشماليةاالغوارفي)عليهااالمثلةمن

طينيةالفلسواالبارالينابيعجفافالىادتبردلةقريةفيبئرينبحفراالحتاللقام،1967العامفيالغربيةالضفةاحتاللبعد1.

.ونبعهبئر19وعددهااملنطقةفيالعاملة

املياهلتزويددالبر منطقةفيميكوروتلشركةالتابعةاالبارمنيبدأناقلخطبانشاءاالسرائيليةاملياهسلطةبدات،2017العامفي2.

.االسرائيليةللمستعمراتالتزويدنظامعنالفلسطينيةللتجمعاتالتزويدنظامفصلوبالتالياالسرائيليةللمستوطنات

:املالياالستنزافساسةاما

(.1997ابو ديس، )، (1997طولكرم، عام )مثل في املوافقة على  تنفيذ محطات معالجة ملياه الصرف الصحي املماطلة •

( 2012، شوكيت 2003ياد حنا )محطات معالجة داخل الخط االخضر واقتطاع تكاليف انشائها من اموال املقاصة انشاء •

وزاد اجمالي شيكل، مليون 110من أكثر بحجة معالجة املياه العادمة واملجاري العابرة للحدود بلغت فاتورة االقتطاعات السنوية •

.مليار شيكل1.1االقتطاعات منذ البدء بتنفيذ االقتطاعات اكثر من 

.شيكل للمتر املكعب5.5فيتجاوز سعر املعالجة ال يوجد اي تفاصيل حول الية االقتطاعات من حيث الكميات او االسعار، •

مليون متر مكعب 18وجه حق، حيث يتم معالجة اكثر من دون من الحق في استخدام من املياه املياه املعالجة حرمان الفلسطينيين •

.االسرائيليينواعادة استخدامها من قبل املزارعين 
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ر الرخص في أحواض الضفة الغربية من خالل عدم اصداحفر اآلبار وتقييد ومنع عرقلة على تقوم اسرائيل منذ قيام السلطة •

2000في لجنه املياه املشتركه منذ عام فهناك طلبات حفر أبار عالقه وغير منطقية، السباب تعجيزية 

ق تابعة ملستوطناتالفلسطيينيين من الوصول الى مياه الينابيع واالستحواذ على العديد منها باعالنها مناطق عسكرية او مناطمنع•

امثلة على سياسة التقييد واملنع والحرمان

آبار
اإلدارة المدنية "في إعطاء اإلذن من المماطلة•

(.منطقة ج)بئر حزما لحفر" اإلسرائيلية

ة المواطنين بهدم اآلبار المحفورة في منطقتهديد•

البقيعة بحجة عدم وجود تراخيص

كافة اآلبار االرتوازية في منطقة االغوار فيهدم•

بئراً 15والتي يبلغ عددها "  ب"المناطق المصنفة 

ليها اسرائيلي والتي تعتمد نصف الزراعة عبقرار 

مما قد يتكبد في الكثير من الخسائر

التقييد واملنع والحرمان

ينابيع
البحر )الفشخة الفلسطينيين  من الوصول الى ينابيع منع•

م 80-60، والتي يبلغ معدل تصريفها مابين (الميت

.السنة/3م

ي تحتولتي دونم من المناطق الطبيعية ا600اكثر من تدمير•

ط في واد فوكين وبتير من خالل مخطعلى ينابيع المياه 

.منطقة صناعية خاصة بالمستوطنينالقامة 

من اصحاب الحقوق في الينابيع من % 46اكثر من حرمان•

الحصول على مخصصات لري اراضيهم في منطقة االغوار

.الشمالية
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الهدم والتدميىر  والتلويث  

(.2019)نبع في منطقة عين جريوت ردم •

(. 2019)العروب زراعي لصالح كلية بئر تدمير  منشآت •

(.2019)ارتوازية في منطقة بردلة باالغوار هدم ردم عدد من اآلبار •

، طوباس، جنين)بئر زراعي  ومصادره املعدات في  عده محافظات 30ألكثر من هدم  وردم كامل •
.بإعتبارها آبار غير مرخصه( نابلس

.آبار جمع مياه االمطار وبرك زراعية في الخليل وبيت لحم وسلفيتتدمير وتجريف  •

والنويعمة مجموعة من برك التجميع الزراعية بعد اإلنتهاء من البناء، في العوجاتدمير وتجريف  •
وجفتلك، 

(.ج)ي املنطقةالتنفيذ في منطقة جفتليك لوقوعها  فتجميع مياه أثناء بركة إيقاف العمل في  •

من مياه الصرف الصحي من املستوطنات في الوديان الضفة 3مليون م35أكثر من تصريف•

.الغربية

.تصريف مياه الصرف الصحي من املصانع•

.ي الزراعيةوكذلك االراض (. ، الرعيان ، وغيرهاالجميزةفوكين، نحالين، وادي )تلويث مصادر املياه، •

.األنابيبإغراق بعض املدارس بسبب الفيضانات من خطوط •

ممارسات االحتالل لتنفيذ سياسة الهدم والتدمير والتلويثمن امثلة 
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التحديات التي تواجه تطوير  قطاع المياه 

:التحديات المؤسساتية

منالخدمةمزوديكفاءةضعف

ةواالداريوالفنيةالماليةالنواحي

:التحديات الديموغرافية

السكانعددفيالكبيرةالزيادة

المياهعلىالطلبوزيادة

: التحديات السياسية

المياهمصادرعلىالسيطرةعدم

االسرائيليةوالمعيقات

:التحديات المالية

الراسماليةالتكاليفارتفاع

علىالديونوتراكموالتشغيلية

المقاصةوالخدماتمزودي

ة التحديات االجتماعية واالقتصادي

:والبيئية 

استخدامواعادةاالراضياستمالك

ومعارضةوالحمأةالمعالجةالمياه

الصحيالصرفمشاريعتنفيذ

التحديات 

الرئيسيه

Local-Gov.ppt
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ياه والصرف الصحيقطاع المفي تطوير االنجازات 

2021-2015مياه وصرف صحي خالل الفترة مشروع207تنفيذ تم االنتهاء من 

مليون دوالر أمريكي 700اجمالية حوالي بقيمة

(صحيمشروع صرف 75مشروع مياه و 132)

مياه وصرف صحي مشروع  51التنفيذ قيد 

مليون دوالر أمريكي 479.2بقيمة اجمالية 

(صحيصرف مشروع  19مياه و مشروع  32)
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اه الميحجم االستثمار في مشاريع 
مليون دوالر537حوالي 

مشروع قيد التنفيذ32

دوالرمليون 213بقيمة 

الضفة الغربية

مليون 82مشروع بقيمة 26
دوالر امريكي

قطاع غزة

مليون 131مشروع بقيمة 6
دوالر امريكي

مكتملمشروع   132

مليون دوالر324بقيمة 

الضفة الغربية

مليون دوالر امريكي208مشروع بقيمة 79

قطاع غزة

مليون دوالر امريكي116مشروع بقيمة 53

يب تتنوع المشاريع المائية بين مشاريع بناء واعادة تأهيل للشبكات، وخزانات المياه، والخطوط الناقلة، وتوريد وترك

.الضخ، وتركيب والوصالت المنزلية والعدادات ومحطات التحلية والحصاد المائيمحطات

2021-2015االستثمار في مشاريع المياه
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رف حجم االستثمار في مشاريع الص
دوالرمليون 642الصحي

قيد التنفيذ

مليون دوالر265.7مشروع بقيمة 19

الضفة الغربية

مليون 161مشروع بقيمة 9
دوالر امريكي

قطاع غزة

مليون 104مشروع بقيمة 10
دوالر امريكي

مكتمل

دوالرمليون 376.3مشروع بقيمة 75

الضفة الغربية

مليون 109مشروع بقيمة 29
دوالر امريكي

قطاع غزة

مليون 266مشروع بقيمة 46
دوالر امريكي

تتنوع مشاريع الصرف الصحي بين مشاريع بناء واعادة تأهيل لشبكات الصرف الصحي، وتركيب والوصالت 

.المنزلية وإنشاء محطات المعالجة واعادة االستخدام

2021-2015االستثمار في مشاريع الصرف الصحي 
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شكرا لكم


