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  مقدمة
 بشـكلٍ و 1967العام منذ تجاه قطاع المياه الفلسطيني  االحتالل اإلسرائيليسياسات وممارسات قوات  تسببت

سـبتمبر   فـي  ومع اندالع انتفاضة األقصـى  .نوعاًكماً ومصادر المياه استنزاف وتدهور ب وخطيرٍ تراكمي

شـبكات  وخطوط رئيسية للميـاه، و  آبار، وخزانات وبرك - ئية والبنية التحتيةالمنشآت المالم تسلم ، 2000

تشديد الحصار اإلسرائيلي علـى قطـاع    هذا وقد تسبب .ةيالمياه من دمار آلة الحرب اإلسرائيل لقطاع -الري

حركـة   فـوز بعد  -مساعداتها  بتجميد ةمع قيام الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطيني غزة، والذي تزامن

لمساس بالحقوق المائيـة لسـكان   بمزيد من ا -2006يناير25في  ةحماس في االنتخابات التشريعية الفلسطيني

تحويل معظم المسـاعدات  ، عالوة على بتجميد سلسلة من المشاريع بعض الدول المانح سيما مع قيام، القطاع

  1.مشاريع طارئة للمشاريع ذات الطابع التطويري المستديم إلى

  

حماس على قطاع غزة حركة سيطرة  حصارها بشكل غير مسبوق بعدمن االحتالل اإلسرائيلي قوات صعدت 

المعابر  قامت دولة االحتالل بإغالقحيث كارثية على قطاع المياه، آثار ب تسببمما  ،2007يونيو 14بتاريخ 

الـالزم لتشـغيل   للقطاع ومنها الوقود لوقود إمدادات ا بشكل مطبق، واتخذت أكثر من مرة قرارات بتخفيض

وانخفـاض إمـدادات   ، ما نتج عنه من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وظاهرة تدني الفولت ،محطة الكهرباء

إدخال المواد والمعدات وقطع الغيـار   منعكما أن  .الوقود الالزم لتشغيل المولدات كبديل عن التيار الكهربائي

أثر بشكل كارثي وخطير على األوضـاع المائيـة    ،ف الصحينة مرافق المياه والصرالالزمة لتشغيل وصيا

  .وزاد من وتيرة انتهاك الحقوق المائية لسكان القطاع
  

يوماً متتاليةً،  23، والتي استمرت 2008ديسمبر  27مع بدء الحملة العسكرية األخيرة على قطاع غزة بتاريخ 

مدنيين واألعيان المدنية بشكل غير معهود، حيث كانت الغالبية العظمى نالت قوات االحتالل اإلسرائيلي من ال

من ضحاياها من المدنيين غير المنخرطين في أية أعمال عدائية، ومن المنازل والمنشـآت المدنيـة، بشـكٍل    

يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، ونصوص القانون الدولي اإلنساني ذات العالقـة، وفـي مقـدمتها    

هذا ولم تسلم أيضاً المرافق والبنية التحتية لقطاع . اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب

 الحق فـي الميـاه  خطيرة على ال ه، وألقى بظاللالذي أدى إلى تفاقم مشكلة المياهالمياه من هذا العدوان، األمر 

  .لسكان القطاع

  

  ية لحقوق اإلنسانالدول والمعايير المياه استهداف قطاع
والنزاع حقوق اإلنسان المتعلقة بللمعايير الدولية وخطيرة واضحة  اتمخالفشهدت الحملة اإلسرائيلية األخيرة 

بشكٍل مفرط ومباشرٍ المدنيين واألعيـان المدنيـة ومنهـا     استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حيث المسلح

  . المرافق والبنية التحتية لقطاع المياه

 أياسـتهداف  يحظـر   وهـو ، في حاالت االحتالل والعدوان والنزاع المسلح القانون الدولي اإلنسانيطبق ين

العامة، إال إذا كانت العمليات  ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات

                                                 
  .3/2008/ 18تقرير مصلحة مياه بلديات الساحل حول آثار وتداعيات الحصار، غزة فلسطين، 1
  



 

آب / أغسـطس  12المؤرخـة فـي    لرابعةمن اتفاقية جنيف ا 53المادة(  هذا التدمير حتماً يالحربية تقتض

المتعلـق بحمايـة   واتفاقيات جنيف الملحق ب اإلضافي األول لمن البرتوكو 52/1كما تنص المادة ). 1949

في حين ". ال تكون األعيان المدنية محالً للهجوم أو لهجمات الردع" على أن حة الدوليةلضحايا النزاعات المس

التمييز بين السكان المـدنيين والمقـاتلين   على أطراف النزاع تعمل "أن  علىمن البروتوكول  48المادة تؤكد 

ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها، وذلـك  واألهداف العسكرية، األعيان المدنية وبين 

كـول  مـن البروتو أيضاً  54المادة  وتنص". من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية

والتي تعتبر قاعدةً من قواعد القانون الدولي العرفي النافذة بصرف النظر عن انضمام إسـرائيل إلـى    –نفسه

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنهـا  "على أنه  -البروتوكول أم ال 

زراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق ال

الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصـم لقيمتهـا   

وهـذا   ."الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر

إلى اتفاقيات جنيف المتعلـق بحمايـة ضـحايا     من البرتوكول اإلضافي الثاني 14ضاً المادة ما تنص عليه أي

  .حة غير الدوليةلّالنزاعات المس

  

بموجب القانون الدولي اإلنسـاني وقـانون حقـوق    من ناحية أخرى، فإن دولة االحتالل اإلسرائيلي مسؤولة 

أن  تؤكد علـى  األربعاتفاقيات جنيف  المشتركة من 3ادة لمفا، الفلسطينيين اإلنسان، عن رفاه السكان المدنيين

 ".يعاملون في جميع األحوال معاملـة إنسـانية  ... األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية"

 المـواد الغذائيـة  توفير على قيد الحياة بما فيها  لبقائهمتأمين الضروريات ب، أو السماح همتزويدذلك  يشملو

الصحي والنظافة  خدمات الصرف، والنظيفة واآلمنة الحصول على مياه الشرب، والطبية والمأوى اتواإلمداد

  . الشخصية

من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقصى ما تسمح بـه  "  هاتفاقية جنيف الرابعة على أنمن  56تنص المادة 

النظافة الصحية في ألراضي الفلسطينية الشروط الصحية العامة في االحفاظ على الصحة العامة وب ....وسائلها

توفير مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي ويتطلب تحقيق ذلك في جزء هام منه .  "األرض المحتلة

  . المالئمة

أو قسم منهم تنقصهم المؤن المحتلة  يضاكان سكان األر إذا"أنه على من االتفاقية نفسها  59 تنص المادةكما 

دولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة لمصلحة هؤالء السكان وتوفر لها التسهيالت بقدر الكافية وجب على 

وهذا مالم يتحقق في الحرب على قطاع غزة الذي كانت تنقصه وبشكٍل كبيرٍ المؤن بما  ".ما تسمح به وسائلها

اعة المياه المتجولين لم حتى ب الذي حرمت العديد من السكان من النظافة الشخصية، فيها حصوله على المياه،

يستطيعوا نظراً لصعوبة األوضاع األمنية من توصيل المياه لمنازل المواطنين األمر الذي دفـع العديـد مـن    

  . والملوثة أصالًاألسر الغزية من شرب المياه المنزلية الشحيحة 
 

يلـزم  عليها إسرائيل، فإنه لقانون الدولي لحقوق اإلنسان وبما يشمله من إعالنات واتفاقيات صادقت من جهة ا

الحق في مستوى معيشي  جملة من الحقوق للمواطنين الفلسطينيين والتي منها،احترام كدولة احتالل   إسرائيل

ومأمونة، الحق فـي  الحق في مياه كافية ، والعقليةالجسمية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة  ،مالئم

 .لحقوق األخرى التي كفلتها المعايير الدولية لحقـوق اإلنسـان  ، وغيرها من االصرف الصحيتوفير خدمات 



 

، صريحة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان اتالممارسات اإلسرائيلية تجاه سكان القطاع تعبر عن مخالف غير أن

  .حيث لم تلتزم بإعمال حقوق المواطنين الفلسطينيين التي كفلها هذا القانون

  

  الحق في المياهانتهاك وغزة قطاع على  العدوان
البنية التحتية لقطاع المياه، حيـث  جزءاً كبيراً من قطاع غزة  في اإلسرائيلية  االحتالل قواتدمرت عمليات 

اإلسـرائيلي  الحربي الطيران سالح تدمير الخط الناقل بين آبار المغراقة ومدينة النصيرات بعد قصف قامت ب

حرمـان حـوالي    ما أدى إلـى  ،النصيراتبمخيم الزهراء  الذي يربط مدينةبمحاذاة جسر  واقعلهذا الخط ال

تدمير كلي لبئر اإلدارة شـرق  إلى  هذه القوات كما عمدت. بالمياه مواطن في النصيرات من التزود 30000

حرمـان  إلى  وقد أدى هذا الهجوم. الجويمشغل هذا البئر بفعل القصف  حيث قتلت تلك القوات ،مدينة جباليا

هـذا وقصـفت   . مواطن 25000ليا من هذا المصدر الهام للمياه والذي يغذي حوالي سكان منطقة شرق جبا

  40000حرمـان حـوالي    ، ما أدى إلى"بئر األمن الوقائي"محول كهرباء بئر الشيخ عجلين قوات االحتالل 

 إلىيضاف . من إمدادات المياه رالبئ هذابواألبراج السكنية المحيطة  مواطن من سكان جنوب غرب تل الهوى

التي و ،لمدينةلفي المنطقة الشمالية  متعددة من آباربالمياه زود سكان مدينة غزة يسي يئمياه رخط  تدميرذلك 

من سكان مدينة غزة مـن  200000وبالتالي حرمان حوالي  ،من مجموع إنتاج مدينة غزة للمياه% 40تشكل 

   2.بمياه الشر

بعد انتهـاء الحـرب وفقـاً لتقـديرات      والصرف الصحي اهفي الجانب ذاته تقدر الخسائر األولية لقطاع المي

البنية التحتية لقطـاع  بالمرافق و، تشمل الدمار الذي لحق أمريكي ن دوالرييمالستة مصلحة بلديات الساحل ب

فـي   ، ثالثة منهاآبار بصورة كلية سبعةلشرب، منها مياه ال اًبئر 11المياه والصرف الصحي، حيث تم تدمير 

يضاف إلى ذلـك إحـداث   . في محافظة شمال غزة، والباقي تعرضت للتدمير الجزئي أربعةمحافظة غزة، و

ووفقـاً لـوزارة    3.المياه وشبكات الري تفي عدد من المنشآت المائية اإلدارية وشبكات وخزانا اًكبير اًدمار

من مـزودين   خمس المواطنين في قطاع غزة والتي يحصلون عليهالالفلسطينية ال تتوفر مياه الشرب الصحة 

على غزة عن العجز  خالل العدوان اإلسرائيلييذكر أن مصلحة بلديات الساحل أعلنت  4.من القطاع الخاص

  5.وتوزيعاً شبه الكامل في مقدرتها على االستمرار في تقديم الحد األدنى لخدمات المياه إنتاجاً

اإلسرائيلي على غزة عن استشهاد  نر العدواوباإلضافة لهذه الخسائر المادية التي لحقت بقطاع المياه، فقد أسف

  6.ثالثة حراس آلبار مياه الشرب

، األمر الذي يعني مزيداً من التلوث العدوانمن جانبٍ آخر لم يسلم قطاع الصرف الصحي من الدمار أثناء 

ذلك تسبب  يضاف إلىو .وبالتالي اضطرار المواطنين إلى استخدام مياه أكثر تلوثاً في منازلهم للخزان الجوفي

ر شبكات المياه والصرف الصحي بتداخل مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب في عدد من المناطق في يدمت

                                                 
رشيد استهالك المياه لكي تكفي لكافة مصلحة المياه تدعوا مواطنين قطاع غزة لت "مصلحة بلديات الساحل، بيان صحفي بعنوان 2

 .2009//10/1، "مواطنين قطاع غزة
 .25/1/2009مصلحة بلديات الساحل، معلومات بناًء على طلب الباحث،  3
 .، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي المحتلة2009آانون الثاني  23- 22تقرير ميداني محدث عن غزة  4
 .ان صحفي، مرجع سابقمصلحة بلديات الساحل، بي 5
  .، مرجع سابقثمصلحة بلديات الساحل، معلومات بناًء على طلب الباح 6



 

والتي كانت  7،قطاع غزة، السيما في منطقة حي الزيتون وتل الهوى بعض المناطق من بيت الهيا وجباليا

رت آالف المنازل، وجرفت الشوارع وما مخاضعة لسيطرة القوات اإلسرائيلية التي احتلت هذه المناطق ود

 نعكس بشكٍلاما يعني حدوث تلوث كبير لمياه الشرب والذي  تحتها من شبكات للمياه والصرف الصحي، وهو

الذي كفل أن يكون الماء الالزم لكل من  هايلحق في الملعلى صحة المواطنين، مما يشكل انتهاكاً  خطيرٍ

يكون تركيز الكائنات الدقيقة، والمواد الكيميائية بحيث أمونا كماً ونوعاً، الشخصية أو المنزلية م تاالستخداما

. وذلك كي ال تشكل تهديداً لصحة اإلنسان. والمواد اإلشعاعية مطابق للمقاييس والمواصفات العلمية والعالمية

ية والزراعية لكل االستخدامات، الشخصية والمنزل من الضروري أن يكون الماء مقبوالًفإنه فضالً عن ذلك 

  8.والصناعية

  أزمة المياهتكريس وانقطاع التيار الكهربائي 
جزءاً هاماً من احتياجات سكان قطـاع  بكامل طاقتها  توفر توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزةمحطة  كانت

 90 حيث بلغ إنتاجهـا  ،2006في يونيو اإلسرائيلي  ها قوات االحتاللقصفأن تقبل غزة من الكهرباء، وذلك 

حيث  ،وإصالحها جزئياً هاساعة بعد إعادة تشغيل/ واتميغا 50 إليإنتاج المحطة هبط وقد . ساعة/ ميغاوات

حاجة القطـاع الفعليـة مـن     في حيناإلصالحات،  إتمامحال الحصار واإلغالق المفروض على غزة دون 

نتيجة وقف تشغيل المحطة من جهة أخرى فإن  .ساعة/ميغاوات 250هو  مناسبةخدمة  إلىالكهرباء للوصول 

يعني إجبار شركة التوزيع إلدارة األزمة من خـالل  لقرار الحكومة اإلسرائيلية وقف ضخ الوقود الصناعي، 

  9.يار عن مناطق واسعة لساعات طويلةبموجبها يفصل الت والتيبرامج التقنين وفصل األحمال 

  

وتوقـف  تدمير لشـبكات الكهربـاء   ا صحبه من مع اندالع الحملة العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة، وم

دخول السوالر الصناعي للمحطة، انقطعت إمدادات  دولة االحتاللمحطة التوليد أصالً عن العمل نتيجة لمنع 

، وهذا بدوره انعكس وبشكٍل خطيرٍ على القدرة على توفير المياه للسـكان لتيار الكهرباء عن غالبية السكان، ا

كمـا أن  . في حال عدم توفر الكهرباءتوقف ضخ المياه مما يعني  ،على الكهرباء حيث تعمل مضخات المياه

وال يوفر العزم الـالزم لتشـغيل   يأتي بقدرة ضعيفة، لسكان قطاع غزة إسرائيل الذي تبيعه التيار الكهربائي 

ا يعنـي  م اً،فيالفولتات ضع عندما يكونال تعمل المياه التي مضخات محركات خاصة كثير من المحركات، و

بالصورة المطلوبة لتشغيل  الوقودالذي يعاظم من اإلشكالية هو عدم توفر و. ذلك عدم القدرة على ضخ المياه

مصـممة  إضافة إلى ذلك فإن هذه المولدات  .الكهرباء لتأمين ضخ المياه عند انقطاع التيار الكهربائي تولدام

 اًسلب مصممة للعمل مدة طويلة، مما يؤثر يستلوساعات،  6 – 4من فقط، ولمدة طوارئ في حاالت اللعمل ل

تصعب معالجتها فـي  فيها، بينما من شأنه أن يتسبب في أعطال جسيمة األمر الذي  ،المولداتعلى أداء هذه 

والمعـدات   ، وأجـزاء الصـيانة،  ظل الوضع الراهن، بسبب إغالق المعابر ومنع االحتالل دخول التجهيزات

   10.للوقودعالوة على التكلفة االقتصادية العالية ، ت المياهمضخاالمولدات والخاصة بصيانة 

                                                 
  .، مرجع سابقثمصلحة بلديات الساحل، معلومات بناًء على طلب الباح 7
م   ) 2002( الدورة التاسعة والعشرون  8 ام رق اء    15التعليق الع ان  ( ، الحق في الم دولي الخ     12و  11المادت د ال الحقوق  من العه اص ب

  .االقتصادية و االجتماعية والثقافية، مجموعة التعليقات العامة المتعلقة بالعهد الدولي لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اء بمحافظات غزة           ،جمال الدردساوي 9 ع الكهرب ة واإلعالم في شرآة توزي ات العام دير العالق ع     ، م ي لشرآة توزي ع االلكترون الموق

   http://www.gedco.ps/main.phpحافظات غزة على شبكة المعلومات الدوليةآهرباء م
  

 . في قطاع غزة، غزة، فلسطين نأثر مشكلة المياه على حقوق اإلنسا مرآز الميزان لحقوق اإلنسان،10



 

سـتطع الغالبيـة العظمـى مـن     تلم  ،غزةقطاع على  العدوانونتيجة النقطاع التيار الكهربائي خاصة فترة 

نظراً العتمـادهم  من الحصول على المياه، في محافظات شمال غزة، وغزة، ودير البلح،  ، خاصةًالمواطنين

   .المنازل على أسطحلرفعها للخزانات الخاصة بتجميع المياه  على المولدات

كفلت المعايير الدولية الراعية لحقـوق   يالت خطير للحقوق المائية تانتهاكاهذه الممارسات والظروف شكل ت

على ضرورة  يدأكمع التآمنة ونظيفة، شرب الحصول على مياه في إنسان  كل حقوخاصةً ، احترامه اإلنسان

 توتتضمن هذه االستخداما. داد الماء لكل شخص كافياً ومستمراً لالستخدامات الشخصية والمنزليةأن يكون إم

هذا وأشارت . بصورة عادية الشرب، اإلصحاح الشخصي، غسيل المالبس، وإعداد الماء المتوفر لكل شخص

ف الصحية والمناخية أيضاً لما قد يحتاجه بعض األفراد والجماعات إلى كميات إضافية من الماء بسبب الظرو

  11.وظروف العمل

                                                 
  .، احلق يف املاء ، مرجع سابق15ق العام رقم التعلي) 2002( الدورة التاسعة والعشرون  11



 

  خاتمة
ـ والتي استمرت  2008ديسمبر  27في  على قطاع غزة اإلسرائيليةالعسكرية العمليات ت هدش  يومـاً  23لـ

وبحسب توثيق مركـز   .للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ةصارخ تانتهاكا ،متتاليةً

الهجمات التي شنتها قوات االحتالل  شكلت نسان، وغيره من المنظمات الفلسطينية والدولية،الميزان لحقوق اإل

انتهاكات جسيمة تصل إلى حـد توصـيفها    نية التحتية لقطاع المياه،بضد المدنيين واألعيان المدنية بما فيها ال

عليها نظام روما  استندالتي 12من اتفاقية جنيف الرابعة، 147وذلك حسب نص المادة جرائم حرب  على أنها

وقد امتنعت قوات االحتالل عن القيام بواجباتها المتعلقة بتـأمين توصـيل   . األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

المياه للسكان، وفي نفس الوقت منعت جهات االختصاص المحلية والدولية من العمل على إصـالح شـبكات   

ن انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحصـار واالسـتهداف المباشـر    كما أ. المياه لتأمين إمداد المدنيين بالمياه

لمرافق وشبكات الكهرباء، تسبب في منع إمداد المدنيين بالمياه لفترات طويلة، األمر الذي أثر على الصـحة  

تعرضت لكثير  والصرف الصحي كما أن البنية التحتية للمياه. العامة وعرض حياة السكان إلى الخطر الشديد

 تدمير بفعل الهجمات اإلسرائيلية التي لم تراعِ مبادئ القانون الدولي المنطبقة في أوقات النزاع المسلح،من ال

مـا يعنـي   عدد من المناطق في قطاع غـزة،   مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب في ما أدى إلى تداخل

   . نحدوث تلوث كبير لمياه الشرب األمر الذي ينعكس بشكل خطير على صحة المواطني

  :عليه فإن مركز الميزان لحقوق اإلنسان يطالب بما يلي

التحقيق في انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي للقانون الدولي اإلنساني ومعايير حقوق اإلنسـان أثنـاء   -1

، وخاصةً تلك الحاالت التي تضمنت اسـتهداف المـدنيين واألعيـان    "الرصاص المصبوب"العملية المسماة 

فيها تلك وتقديم اإلسرائيليين الذين ارتكبوا، أو أمروا بارتكاب هذه االنتهاكات إلى المحاكمة وفقـاً   المدنية، بما

  .لما ينص عليه القانون الدولي

قيام  المجتمع الدولي واألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بواجبـاتهم تجـاه السـكان    -2

حتلة، وذلك بإلزام إسرائيل بمسئولياتها القانونية، واحترام مبادئ القـانون  المدنيين في األراضي الفلسطينية الم

  .الدولي اإلنساني ومعايير حقوق اإلنسان

ضمان فتح المعابر أمام المواد الالزمة إلعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل، والتدخل الفـوري لمنـع    -3

ذلك منع دخول المواد والمعدات الخاصة  إسرائيل من فرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة، بما في

  .بمشاريع البنية التحتية لقطاع المياه

لضمان االستمرار في من الوقود لتشغيل محطة الكهرباء العمل على ضمان تزويد قطاع غزة باحتياجاته  -4

  .إيصال المياه للمواطنين

  .ه الشرب النقية للمواطنينمضاعفة الجهود لتحسين وضع المياه في قطاع غزة، وخاصةً توفير ميا -5

العمل وبأسرع وقت ممكن على إصالح شبكات المياه والصرف الصحي التي دمـرت، وذلـك لتجنـب     -6

  .استمرار تداخل مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب

                                                 
ين أو ممتلكات       12 المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمي

ا   القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الال: محمية باالتفاقية م الحي د إحداث آالم شديدة أو    إنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعل ة، وتعم
ي          راه الشخص المحمي عل ر المشروع، وإآ اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غي

ا للتعليمات    زة وفق واردة في    الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاآم بصورة قانونية وغير متحي ال
ر      ة غي ر بطريق اق آبي ي نط ة وعل رره ضرورات حربي و ال تب ي نح ات عل دمير واغتصاب الممتلك ائن، وت ذ الره ة، وأخ ذه االتفاقي ه

  .مشروعة وتعسفية



 

العمل الفوري على ضمان استئناف الدول المانحة تمويل المشاريع المتعلقة بقطاع المياه، بما فـي ذلـك    -7
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