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  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان        مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

  

  :اً تحت عنوانمؤتمر ينظمان

 "اهــالمي في قــوالح زةــغ"

  

  

   اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن صدور عاماًعلى 61 في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان الذي يصادف مرور

  مطعم وفندق الروتس

  2009) سمبردي(كانون األول  16 غزة
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  مقدمة
 

للزراعة  تعلق األمر بصحته ونظافته أو ببقاءه، كما أنه عنصر أساس سواء اإلنسان لحياة أساس عنصر الماء

ر وقد تزايد اهتمام األمم المتحدة بالحق في المياه بالنظ. صاديةاالقتويدخل في مجمل النشاطات  األغذية إنتاجو

أصبح الحق في المياه النظيفة أحد أهم المعايير ، بحيث لتفاقم أزمة نقص المياه الصالحة للشرب حول العالم

الضرورية لصون الحق في الحياة والحق في السكن المناسب والحق في بيئة نظيفة، وأصبح الحق في 

  .الحصول على المياه النظيفة والمأمونة بحد ذاته حقاً من حقوق اإلنسان
  

حصول على المياه ستناد إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان والحماية التي يوفرها لحق اإلنسان في الوباإل

وارتباطاً بما تشهده المياه وإدارتها من اهتمام متزايد بالنظر لتدهور أوضاعها بشكل سريع  اآلمنة والنظيفة؛

سعى مركز الميزان لحقوق اإلنسان ص؛ زة على وجه الخصوفي األراضي الفلسطينية عموماًُ وفي قطاع غ

ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية لتسليط مزيد من الضوء على مشكلة المياه 

التي تنذر بعواقب كارثية قد تهدد وجه الحياة في قطاع غزة، من ، والصرف الصحي المتفاقمة في قطاع غزة

في المياه والقضايا المتعلقة بهذا الحق، بما في ذلك عرض  خالل تنظيم مؤتمر متخصص يناقش الحق

للدراسات والتقارير التي تناولت أوضاع المياه في الذكرى السنوية لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

عام على اإلعالن العالمي  61"وجاء المؤتمر تحت شعار . فيما أصبح يعرف باليوم العالمي لحقوق اإلنسان

  ".المياه في غزة والحق... إلنسان لحقوق ا
  

الذي ) UNEP(تولى عرض موجز للتقرير الصادر عن  )oxfam( منظمة وشارك في المؤتمر باحث من 

تناول جودة المياه في قطاع غزة، ومصلحة مياه بلديات الساحل التي عرضت أوضاع المياه في قطاع غزة، 

المشكالت التي تواجه عمليات التخلص من المياه العادمة،  والكارثة المحدقة بمخزون المياه الجوفية، وأبرز

كما شاركت وزارة الحكم المحلي ومنظمة الصحة العالمية ومركز الميزان لحقوق اإلنسان ومكتب المفوض 

السامي كٌل بورقة عمل تناولت موضوعاً مهماً في إطار المشكالت المتعلقة بمياه الشرب ومياه الصرف 

  .الصحي
  

وضع المياه "ؤتمر إلى ثالث جلسات تناولت عناوين مختلفة كانت الجلسة األولى تحت عنوان وانقسم الم

، والجلسة الثالثة "الصرف الصحي مشاكل وأسباب"، والجلسة الثانية تحت عنوان"والصرف الصحي

  ".الحلول والتوصيات استراتيجيات وآليات"بعنوان
  

ركز الميزان لحقوق اإلنسان كنهج فعال في تعميق الفائدة وفي سياق تعميم المعرفة ونشرها التي يعتمدها م

إلى تفريغ مضمون ورشات العمل المتخصصة المركز عمد جات نشاطاته التوعوية والتثقيفية، وتقوية مخر

والمؤتمرات ولقاءات برنامج واجه الجمهور في كتيبات صغيرة توزع وتعمم على أوسع نطاق، ينشر مركز 

  .وقائع المؤتمر المشترك الذي نظمه بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان الميزان لحقوق اإلنسان

ويضيف المركز توطئة قانونية حول الحق في المياه والمعايير والضمانات القانونية التي تحمي هذا الحق في 

  .القانون الدولي لحقوق اإلنسان لتعزيز الفائدة المتوخاة من نشر هذا الكتيب
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  قانونيمدخل 

 تجاه الدول وواجبات المياه في الحق مكونات وتبيان شرح في 15 رقم العام التعليق من أشمل المركز يجد لم

 نص المركز يورد وعليه. الدول غير األخرى الجهات وواجبات بعضاً بعضها اهتج الدول وواجبات مواطنيها

 العهد من 12و 11 المادتان( الماء في لحقا ،1)2002( والعشرون التاسعة الدورة )15( رقم العام التعليق

  .)والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي

  مقدمة -  أوالً

 حق هو الماء في اإلنسان وحق. والصحة للحياة أساسية عامة وسلعة محدود، طبيعي مورد الماء إن  - 1

 واجهت وقد. األخرى اإلنسان حقوق الإلعم مسبق شرط وهو. كريمة عيشة للعيش عنه االستغناء يمكن ال

 البلدان في وكذلك النامية البلدان في الماء في الحق من واسع نطاق على الحرمان مشكلة باستمرار اللجنة

 تتوفر ال بينما للمياه، األساسية اإلمدادات على الحصول شخص بليون من أكثر يستطيع وال. النمو المتقدمة

 بأمراض واإلصابة المياه لتلوث األول السبب هو وذلك مناسبة، صحية قمراف األشخاص من باليين لعدة

. السائد الفقر تفاقم إلى عادلة غير بصورة وتوزيعها واستنفادها المياه تلوث استمرار ويؤدي). 1(بالمياه منقولة

 إليه المشار النحو على تمييز، دون الماء، في الحق إلعمال فعالة تدابير اعتماد األطراف الدول على ويتعين

  .العام التعليق هذا في

  

  الماء في للحق القانونية األسس

 ويمكن ومقبولة ومأمونة كافية الماء من كمية في الحق فرد كل يمنح الماء في اإلنسان حق إن  - 2

 فتوفير. والمنزلية الشخصية األغراض في الستخدامها التكلفة وميسورة المادية الناحية من عليها الحصول

 مخاطر من والحد للسوائل، اإلنسان جسم فقدان بسبب الوفاة لمنع ضروري أمر المأمون الماء من افيةك كمية

 الشخصية الصحية والمتطلبات والطهي لالستهالك ضروري أنه كما بالمياه منقولة بأمراض اإلصابة

  .والمنزلية

 مستوى في الحق إعمال عن الناجمة الحقوق من عدداً العهد من 11 المادة من 1 الفقرة وتحدد  - 3

 الغذاء، من بحاجتهم يفي ما"...  ذلك في بما الحق، ذلك إلعمال عنها االستغناء يمكن ال والتي كاف، معيشي

 تكون أن منها يراد ال هذه الحقوق قائمة أن إلى" ذلك في بما" عبارة استخدام ويشير". والمأوى والكساء،

 نظراً كاف، معيشي مستوى لتأمين األساسية الضمانات فئة نضم يقع الماء في الحق فإن وبالطبع. حصرية

 الماء على الحصول بأن سابقاً اللجنة اعترفت ذلك، عن وفضالً. للبقاء األساسية الشروط أهم من واحد أنه إلى

). 2))(1995( 6 رقم العام التعليق انظر( العهد من 11 المادة من 1 الفقرة في يرد اإلنسان حقوق من حق

 بلوغه يمكن الجسمية الصحة من مستوى أعلى في الحق عن فصله يمكن ال حق هو الماء في الحق نأ كما

 ينبغي كما). 4)(11 المادة من 1 الفقرة( كاف وغذاء مناسب مأوى في والحق) 3)(12 المادة من 1 الفقرة(

 في الحق وأهمها نساناإل لحقوق الدولية الشرعة في مجسدة أخرى حقوق مع باالقتران الحق هذا إلى النظر

  .البشرية والكرامة الحياة

                                                            

 .E/C.12/2002/11 الوثيقة في وارد 1
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 ،)5(المعايير من وغيرها واإلعالنات المعاهدات فيها بما الدولية، الوثائق من واسعة طائفة واعترفت  - 4

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 14 المادة من 2 الفقرة تنص فمثالً،. الماء في بالحق

[...]   ب يتعلق فيما سيما وال مالئمة، معيشية بظروف التمتع" في الحق للمرأة األطراف لدولا تكفل أن على

 األمراض بمكافحة األطراف الدول الطفل حقوق اتفاقية من 24 المادة من 2 الفقرة وتطالب". بالماء اإلمداد

  ".النقية الشرب ومياه الكافية المغذية األغذية توفير طريق عن" التغذية وسوء

 لمبادئها وفقاً األطراف، الدول تقارير في نظرها خالل الماء في الحق باستمرار اللجنة وعالجت  - 5

 بموجب تقديمها األطراف الدول على يتعين التي التقارير ومضمون بشكل المتعلقة المنقحة العامة التوجيهية

  .العامة وتعليقاتها والثقافية يةواالجتماع االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 17و 16 المادتين

 عليها المنصوص الحقوق من العديد إلعمال المختلفة، األغراض من طائفة لتحقيق مطلوب الماء إن  - 6

 الغذاء إلنتاج ضروري الماء إن فمثالً،. والمنزلية الشخصية لألغراض استخداماته جانب إلى العهد، في

 الحق( العيش سبل لتأمين ضروري والماء). الصحة في الحق( البيئية الصحة وضمان) كاف غذاء في الحق(

). الثقافية الحياة في المشاركة في الحق( الثقافية الممارسات ببعض والتمتع) العمل خالل من العيش كسب في

 كما. والمنزلية الشخصية لالستخدامات الماء في للحق األولوية إعطاء الماء، توزيع عند ينبغي، ذلك، ومع

 لتلبية الالزم الماء وكذلك واألمراض، المجاعات وقوع لمنع الالزمة المياه لموارد األولوية يالءإ ينبغي

  ).6( العهد في عليها المنصوص الحقوق من حق لكل األساسية االلتزامات

  

  العهد في عليها المنصوص والحقوق الماء

 بغية الزراعة ألغراض مستدام نحو على المياه موارد إلى الوصول ضمان أهمية إلى اللجنة تشير  - 7

 وصول لضمان اعتبار إيالء وينبغي) 7( )1999(12 رقم العام التعليق انظر( الكافي الغذاء في الحق إعمال

 في بما إدارتها، ونظم المياه إلى منصفاً وصوالً المزارعات، فيهم بمن والمهمشين، المحرومين المزارعين

 من) 2( الفقرة في عليه المنصوص للواجب ومراعاة. وللري األمطار مياه لجمع المستدامة التكنولوجيا ذلك

 أن األطراف للدول ينبغي ،"عيشه وسيلة من" شعب حرمان يجوز ال أنه على تنص التي العهد، من 1 المادة

 رزق سبل ولضمان الكفافية الزراعة ألغراض كاف بشكل المياه إلى للوصول سبيل هناك يكون أن تضمن

  ).8(ةاألصلي الشعوب

 12 المادة من) ب(2 الفقرة في عليه المنصوص الصحة في الحق من كجانب البيئية، الصحة وتشمل  - 8

 مأمونة غير المياه كون عن الناجمة الصحية المخاطر لدرء تمييزي غير أساس على خطوات اتخاذ العهد، من

 المواد بسبب التلوث من الطبيعية ائيةالم الموارد حماية تكفل أن األطراف الدول على يتعين فمثالً،). 9(وسامة

 النظم فيها تشكل التي الحاالت وتكافح تراقب أن الدول على يتعين وبالمثل،. الممرضة والجراثيم الضارة

  ).10(اإلنسان معيشة بيئات على خطراً شكلت أينما األمراض لناقالت موئالً المائية اإليكولوجية

 يركز التقارير، تقديم في اللتزاماتها بالكامل واالمتثال العهد فيذتن في األطراف الدول مساعدة وبغية  - 9

 من 1 الفقرة في عليه المنصوص الماء في للحق المعياري المضمون على ثانياً، الجزء في هذا، العام التعليق

 وعلى) رابعاً الجزء( االنتهاكات وعلى) ثالثاً الجزء( األطراف الدول التزامات وعلى ،12 والمادة 11 المادة

 األخرى الجهات التزامات معالجة سادساً الجزء في يتم بينما ،)خامساً الجزء( الوطني المستوى على التنفيذ

  .األعضاء الدول غير
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  الماء في للحق المعياري المضمون - ثانياً

 على المحافظة في الحق الحريات وتتضمن. معاً آن في وحقوقاً حريات الماء في الحق يشمل  -10

 الحق مثل للتدخل، التعرض عدم في والحق الماء، في للحق الالزمة للمياه الموجودة اإلمدادات إلى ولالوص

 لإلمدادات نظام في الحق الحقوق تتضمن وبالمقابل، تلوثها، أو المياه إلمدادات تسعفي لوقف التعرض عدم في

  .الماء يف بالحق للتمتع الناس أمام الفرص في التكافؤ يتيح وإدارتها بالمياه

 ألحكام وفقاً وصحته، وحياته اإلنسان كرامة لصون كافية الماء في الحق عناصر تكون أن وينبغي  -11

 الكمية الناحيتين على يقتصر ضيقاً تفسيراً الماء كفاية تفسير عدم وينبغي. 12 والمادة11 المادة من 1 الفقرة

 ينبغي كما. األولى بالدرجة اقتصادية كسلعة ال قافيةوث اجتماعية كسلعة الماء معالجة ينبغي بل والتكنولوجية،

 الحالية لألجيال الحق ذلك إعمال إمكانية تضمن مستدامة، الماء في الحق إعمال طريقة تكون أن

  ).11(والمقبلة

 الوارد العوامل فإن مختلفة، لظروف وفقاً تتفاوت الماء في للحق الالزم الماء كفاية كانت ولئن  -12

  : الظروف جميع على تنطبق أدناه ذكرها

). 12(والمنزلية الشخصية لالستخدامات ومستمراً كافياً شخص لكل الماء إمداد يكون أن ينبغي. التوافر )أ( 

 الغذاء، وإعداد المالبس، وغسيل الشخصي، واإلصحاح الشرب، عادية بصورة االستخدامات هذه وتتضمن

 المبادئ مع شخص لكل المتوفر الماء كمية تمشىت أن وينبغي). 13( األسرة وصحة الشخصية والصحة

 من إضافية كميات إلى أيضاً والمجموعات األفراد بعض يحتاج وقد). 14(العالمية الصحة لمنظمة التوجيهية

  العمل؛ وظروف والمناخية الصحية الظروف بسبب الماء

 ينبغي وبالتالي مأموناً، المنزلية وأ الشخصية االستخدامات من لكل الالزم الماء يكون أن ينبغي. النوعية )ب( 

 الشخص لصحة تهديداً تشكل التي اإلشعاعية والمخاطر الكيميائية والمواد الدقيقة، الكائنات من خالياً يكون أن

 االستخدامات من استخدام لكل مقبول وطعم ورائحة لون ذا الماء يكون أن ينبغي ذلك، عن وفضالً). 15(

  .المنزلية أو الشخصية

 الوالية نطاق داخل تمييز، دون للجميع متوفرةً وخدماته ومرافقه الماء يكون أن ينبغي. الوصول إمكانية )ج( 

  :متداخلة أبعاد أربعة الوصول وإلمكانية. الطرف للدولة القضائية

 لجميع نوالمأمو المادي المتناول في المناسبة وخدماته ومرافقه الماء يكون أن ينبغي: المادي الوصول إمكانية  -1-

 معيشية أسرة كل ضمن والمقبول والمأمون الكافي الماء إلى الوصول باإلمكان يكون أن ويجب. السكان فئات

 الماء وخدمات مرافق جميع تكون أن ويجب). 16(لها مجاورة منطقة في أو عمل ومحل تربوية ومؤسسة

 أال وينبغي. الخصوصية ومتطلبات حياةال ودورة الجنسين حاجات تراعي وأن ثقافياً ومناسبة كافية نوعية ذات

  الماء؛ وخدمات مرافق إلى الوصول أثناء للخطر الفرد أمن يتعرض

 وتحمل وخدماته، ومرافقه الماء نفقات تحمل الجميع بإمكان يكون أن يجب: اقتصادياً الوصول إمكانية  -2-

 والرسوم التكاليف هذه تعرض أال بغيوين. الماء بتأمين المرتبطة والرسوم المباشرة وغير المباشرة التكاليف

  للخطر؛ العهد في عليها المنصوص األخرى الحقوق إعمال

 ضعفاً الفئات أكثر فيهم بمن وخدماته، ومرافقه الماء إلى الوصول بإمكانية الجميع يتمتع أن يجب: التمييز عدم  -3-

   المحظورة؛ األسباب من أي على مقائ تمييز أي دون الواقع، وبحكم القانون بحكم السكان بين تهميشاً أو

 عليها والحصول الماء بقضايا المتعلقة المعلومات التماس في الحق وتشمل: المعلومات إلى الوصول إمكانية  -4-

  ).17(ونقلها
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  واسع نطاق على تطبق خاصة مواضيع

  والمساواة التمييز عدم

) 2 المادة من 2 الفقرة( تمييز دون لماءا في بالحق التمتع يتم أن بضمان األطراف الدول التزام إن  -13

 وهكذا. العهد في عليها المنصوص االلتزامات جميع يتخلل) 3 المادة( والمرأة الرجل بين المساواة قدم وعلى

 أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو السن أو الجنس أو اللون أو العرق على يقوم تمييز أي العهد يحظر

 الحالة أو العقلي أو البدني العجز أو النسب أو الثروة أو االجتماعي أو القومي األصل أو السياسي غير

 السياسي أو المدني المركز أو الجنسية الميول أو) اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس ذلك في بما( الصحية

 أو الماء في بالحق المساواة قدم على التمتع إعاقة أو إبطال إلى يؤدي أو يرمي آخر مركز أو االجتماعي أو

 في حتى أنه إلى يشير الذي) 1990( 3 رقم العام التعليق من 12 بالفقرة اللجنة وتذكر. الحق هذا ممارسة

 هادفة برامج باعتماد المجتمع في الضعفاء األفراد حماية يجب الموارد، على القيود فيها تشتد التي األوقات

  .نسبياً التكلفة منخفضة

 والذي محظورة أسس على الواقع بحكم القائم التمييز إلزالة تدابير تتخذ أن طرافاأل للدول وينبغي  -14

 وينبغي. الماء في الحق إلعمال الالزمة الحقوق أو السبل من والمجموعات األفراد حرمان إطاره في يتم

 جميع صولو تيسير إلى المياه في واالستثمارات المائية الموارد تخصيص يؤدي أن تكفل أن األطراف للدول

 يكون ال قد الذي التمييز إلى يؤدي أن يمكن مناسبة غير بصورة الموارد فتخصيص. الماء إلى المجتمع أفراد

 ومرافق خدمات في متناسبة، غير بصورة االستثمار، المستثمرة الجهات تفضل أال ينبغي فمثالً،. سافراً

 في إليها الوصول السكان من محظوظ صغير جزء إال بإمكان يكون ال والتي الثمن الباهظة بالمياه اإلمداد

  . السكان من بكثير أكبر جزءاً تفيد ومرافق خدمات في االستثمار من بدالً الغالب،

 ضروري هو ما بتوفير خاص التزام الماء، في بالحق يتعلق فيما األطراف، الدول عاتق على ويقع  -15

 أسس على يقوم تمييز أي ومنع الكافية، وسائلال يملكون ال الذين لألشخاص به خاصة ومرافق ماء من

  . به المتصلة والخدمات الماء توفير في دولياً محظورة

 بفئات خاصاً اهتماماً تولي أن األطراف الدول على يتعين الجميع، على الماء في الحق ينطبق وفيما  -16

 واألطفال النساء فيها بمن ق،الح هذا ممارسة في صعوبات تقليدية بصورة تواجه التي والمجموعات األفراد

 المهاجرون والعمال داخلياً والمشردون اللجوء ملتمسو أو والالجئون األصليون والسكان األقليات ومجموعات

  :يلي ما لضمان الخطوات الخصوص وجه على تتخذ أن األطراف الدول على ويتعين. والمحتجزون والسجناء

 تخفيف وينبغي. به المتعلقة الحقوق أو الماء بموارد المتعلقة لقرارا صنع عمليات من المرأة استبعاد عدم )أ(

  الماء؛ جمع عند المرأة تتحمله الذي المتناسب غير العبء

 المؤسسات في الكافي الماء انعدام بسبب اإلنسان حقوق من لهم بما التمتع من األطفال حرمان عدم )ب(

 مسألة معالجة االستعجال وجه على وينبغي. الماء جمع عبءل تحملهم خالل من أو المعيشية واألسر التعليمية

  للشرب؛ الصالح الماء انعدام من حالياً تعاني التي التعليمية للمؤسسات المناسب الماء توفير

. صحيحة بصورة صيانتها يتم مياه مرافق المحرومة الحضرية والمناطق الريفية للمناطق تتوفر أن )ج(

. المشروعين غير والتلوث التعدي من الريفية المناطق في التقليدية المائية الموارد إلى الوصول حماية وينبغي

 الرسمية، غير البشرية المستوطنات فيها بما المحرومة، الحضرية المناطق بإمكان يكون أن وينبغي
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 من ةمعيشي أسرة أي تحرم أال وينبغي. مناسبة بصورة صيانتها يتم مائية مرافق إلى الوصول والمشردين،

  أرضها؛ أو سكنها بوضع تتعلق ألسباب الماء في الحق

 غير والتلوث التعدي من أجدادها أراضي على المائية الموارد إلى األصلية الشعوب وصول حماية )د(

 وتنفيذها، الماء إلى وصولها مرافق لتصميم األصلية الشعوب إلى الموارد الدول تقدم أن وينبغي. المشروعين

  فيها؛ والتحكم

 التقليدية الوقوف مواقع في الكافي الماء إلى الوصول الرحل ومجتمعات البدو مجتمعات بإمكان يكون أن(  ه(

  الغرض؛ لهذا والمخصصة

 الماء إلى الوصول والعائدين داخلياً المشردين واألشخاص اللجوء وملتمسي الالجئين بإمكان يكون أن )و(

 وملتمسي الالجئين منح وينبغي. والريفية الحضرية المناطق في أم اتالمخيم في يقيمون أكانوا سواء الكافي،

  للمواطنين؛ تمنح التي الشروط بنفس الماء في الحق اللجوء

 مراعاة مع اليومية، الفردية بمتطلباتهم للوفاء والمحتجزين للسجناء والمأمون الكافي الماء توفير يتم أن )ز(

  ؛)18(السجناء لمعاملة المعيارية الدنيا المتحدة األمم اييرومع الدولي اإلنساني القانون متطلبات

 السن، كبار مثل الماء، إلى مادياً بالوصول يتعلق فيما صعوبات تواجه التي المجموعات تزويد يتم أن )ح(

 للكوارث، معرضة مناطق في يعيشون الذين واألشخاص الطبيعية، الكوارث وضحايا المعوقين، واألشخاص

 بالماء صغيرة، جزر في يعيشون الذين أو القاحلة، وشبه القاحلة المناطق في يعيشون ذينال واألشخاص

  .والكافي المأمون

  

  األطراف الدول التزامات - ثالثاً

  العامة القانونية االلتزامات

 ،المتاحة الموارد محدودية عن الناجمة بالقيود ويسلم للحقوق التدريجي اإلعمال على العهد ينص فيما  -17

 األطراف الدول عاتق على فتقع. فوري أثر ذات مختلفة التزامات أيضاً األطراف الدول على يفرض فإنه

 من 2 الفقرة( نوعه كان أياً تمييز دون الحق ذلك ممارسة ضمان مثل الماء، في بالحق تتعلق فورية التزامات

 المادة من 1 للفقرة الكامل اإلعمال أجل من) 2 المادة من 1 الفقرة( خطوات باتخاذ وااللتزام) 2 المادة

 في للحق الكامل اإلعمال وتستهدف وملموسة متعمدة الخطوات هذه مثل تكون أن ويجب. 12 والمادة11

  . الماء

 نحو وأنجع بأسرع لالنتقال ومستمر منتظم واجب العهد، بموجب األطراف، الدول عاتق على ويقع  -18

 الدول جميع ألن وعملياً ممكناً الحق هذا إعمال يكون أن ويجب. ءالما في للحق الكامل اإلعمال صوب ممكن

 المالية والموارد والتكنولوجيا الماء فيها بما الموارد، من واسعة طائفة على السيطرة تمارس األطراف

  .العهد في عليها المنصوص األخرى الحقوق جميع وكذلك الدولية، والمساعدة

 الماء في بالحق يتعلق فيما تراجعية تدابير اتخاذ به المسموح غير من بأنه قـوي تسليم هنـاك  -19

 أنه إثبات عبء الطرف الدولة عاتق على فيقع قصداً، تراجعية تدابير أية اتخذت ما وإذا). 19(العهد بموجب

 لنحوا على تبريرها باإلمكان وأن البدائل جميع في الحيطة من قدر بأكبر النظر بعد التدابير هذه بمثل األخذ تم

 ألقصى الكامل االستخدام سياق في العهد في عليها المنصوص الحقوق مجموع إلى اإلشارة خالل من الواجب

  .الطرف للدولة المتاحة الموارد
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  المحددة القانونية االلتزامات

 الدول على االلتزامات من أنواع ثالثة اإلنسان، حقوق من حق أي شأن شأنه الماء، في الحق يفرض  -20

  .باإلنفاذ والتزامات بالحماية والتزامات باالحترام، التزامات: افاألطر

  

  باالحترام التزامات )أ(

 التمتع في مباشرة غير أو مباشرة التدخل عن األطراف الدول تمتنع أن باالحترام االلتزام يقضي  -21

 يحرم نشاط أو مارسةم أي في المشاركة عن االمتناع يتضمن، فيما االلتزام، هذا ويتضمن. الماء في بالحق

 أو العرفية الترتيبات في التعسفي والتدخل ذلك؛ من يحد أو الكافي الماء إلى المساواة قدم على الوصول من

 خالل من مثالً وذلك الماء، تلويث أو بإنقاص مشروعة غير بصورة والقيام المياه؛ لتخصيص التقليدية

 الخدمات إلى الوصول وتقييد تجريبها؛ أو األسلحة خداماست خالل من أو الدولة تملكها مرافق من النفايات

 انتهاكاً المسلحة النـزاعات أثناء مثالً، وذلك، عقابي، كتدبير إتالفها أو بالماء المتصلة األساسية والهياكل

  .الدولي اإلنساني للقانون

 والكوارث لطوارئا وحاالت المسلحة النـزاعات أثناء يشمل، الماء في الحق أن إلى اللجنة وتشير  -22

 ذلك ويتضمن). 20(الدولي اإلنساني القانون بموجب األطراف الدول بها تعهدت التي االلتزامات الطبيعية،

 واإلمدادات الشرب مياه منشآت ذلك في بما المدنيين، السكان لبقاء عنها االستغناء يمكن ال التي األشياء حماية

 وضمان الضرر، والشديدة األجل والطويلة المنتشرة ألضرارا من الطبيعية البيئة وحماية الري، وأعمال

  ).21(الكافي الماء على والسجناء والمعتقلين المدنيين حصول

  

  بالحماية االلتزامات )ب(

 من شكل بأي التدخل من ثالثة أطرافاً دوالً تمنع أن األطراف الدول من باالحترام االلتزام يتطلب  -23

 من وغيرها والشركات والمجموعات األفراد الثالثة األطراف وتشمل. الماء في بالحق التمتع في األشكال

 التشريعات اعتماد منها أموراً االلتزام ويتضمن. هؤالء سلطة تحت يتصرفون الذين الوكالء وكذلك الكيانات

 بصورة ولالوص من السكان حرمان من ثالثة أطراف بمنع مثالً، للقيام، التدابير من وغيرها والفعالة الالزمة

 بما عادلة، غير بصورة منها الماء واستخراج المائية الموارد تلويث ومن للشرب، الصالح الماء إلى متساوية

  .المياه توزيع نظم من وغيرها واآلبار الطبيعية الموارد ذلك في

 مثل( هاعلي السيطرة أو بالمياه اإلمداد خدمات بتشغيل ثالثة أطراف قيام حالة في الدول، على ويجب  -24

 األطراف هذه تمنع أن) واآلبار األنهار إلى والوصول المياه، وصهاريج األنابيب، بواسطة المياه نقل شبكات

 الماء من كافية كميات إلى نفقاتها تحمل يمكن وبصورة المساواة قدم وعلى مادياً الوصول دون تحول أن من

 العهد أحكام مع تتمشى فعالة تنظيمية شبكة إنشاء يينبغ التجاوزات، هذه مثل حدوث ولمنع. والمقبول المأمون

 عدم حال في عقوبات وفرض للجمهور، حقيقية ومشاركة مستقلة، مراقبة وتتضمن العام، التعليق هذا ومع

  .االمتثال

  

  باإلنفاذ االلتزامات )ج(

 االلتزام ويتطلب. توفيربال والتزام بالتعزيز والتزام بالتيسير التزام إلى باإلنفاذ االلتزام تقسيم يمكن  -25

 االلتزام وُيلزم. الحق بهذا للتمتع والمجتمعات األفراد لمساعدة إيجابية تدابير تتخذ أن الدولة من بالتيسير
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 وحماية للماء الصحي باالستخدام يتعلق مناسب تثقيف وجود لضمان خطوات باتخاذ الطرف الدولة بالتعزيز

 في الحق بإنفاذ ملزمة األطراف الدول أن كما. المياه تبذير من حد قصىأ إلى للتقليل وطرائق المائية الموارد

 هذا إعمال على إرادتهم، عن خارجة ألسباب قادرين غير المجموعات أو األفراد يكون عندما) توفيره( الماء

  .أمامهم المتاحة الوسائل بواسطة بأنفسهم الحق

  

 الكامل اإلعمال نحو الموجهة الالزمة التدابير تعتمد أن األطراف الدول من باإلنفاذ االلتزام ويتطلب  -26

 السياسية الوطنية النظم في الحق بهذا كاف اعتراف إيالء منها أموراً االلتزام ويتضمن. الماء في للحق

 وطنيتين عمل وخطة استراتيجية واعتماد التشريعات؛ تنفيذ خالل من ذلك يتم أن األفضل ومن والقانونية،

 بصورة الوصول وتيسير الماء؛ تكاليف تحمل شخص كل بإمكان يكون أن وضمان الحق؛ ذاه إلعمال للماء

  .المحرومة الحضرية والمناطق الريفية المناطق في سيما ال الماء، إلى استدامة وأكثر أفضل

 التي الالزمة التدابير األطراف الدول تعتمد أن يجب الماء، تكاليف تحمل باإلمكان يكون أن ولضمان  -27

 تطبيق) ب( التكلفة؛ المنخفضة المناسبة والتكنولوجيات التقنيات من طائفة استخدام) أ: (منها أموراً تتضمن قد

 أن وينبغي. للدخل إعانات تقديم) ج( منخفضة؛ بتكاليف أو مجاناً الماء توفير مثل للتسعير مناسبة سياسات

 ذلك في بما الجميع، قدرة يكفل وأن المساواة دأمب إلى المياه خدمات على الحصول مقابل يدفع مبلغ أي يستند

.  عامة أم خاصة جهات قدمتها سواء الخدمات، هذه تكاليف تحمل على اجتماعياً، المحرومة المجموعات

 بالمقارنة الماء تكاليف عبء من متناسبة، غير بصورة األفقر، المعيشية األسر تعاني ال أن المساواة وتتطلب

  .غنىاأل المعيشية األسر مع

 الماء توفير لتأمين ومتكاملة شاملة وبرامج استراتيجيات تعتمد أن األطراف الدول على ويتعين  -28

) أ: (يلي ما والبرامج االستراتيجيات هذه مثل تتضمن وقد). 22(والمقبلة الحاضرة لألجيال والمأمون الكافي

 المائية المجاري وتحويل االستدامة، على وميق ال الذي االستخراج خالل من المائية الموارد استنزاف من الحد

 المواد مثل مواد بواسطة المائية اإليكولوجية والنظم المائية المستجمعات تلوث من الحد) ب( السدود؛ وبناء

 تتداخل أال ضمان) د( المياه؛ احتياطات مراقبة) ج( اإلنسان؛ وفضالت الضارة الكيميائية والمواد اإلشعاعية

 توافر على تؤثر قد التي اإلجراءات آثار تقييم)  ه( الكافي؛ الماء على الحصول مع المقترحة التطوير عمليات

 ملوحة وازدياد والتصحـر، المناخ، تغيير مثل المياه، لمستجمعات الطبيعية اإليكولوجية والنظم الماء

 المستفيدين جانب من للمياه عالناج االستخدام زيادة) و( ؛)23(البيئي التنوع وفقدان األشجار، وإزالة التربـة،

 وإنشاء) ط( الطوارئ؛ لحاالت االستجابة آليات) ح( توزيعها؛ عند المياه تبديد من الحد) ز( النهائيين؛

  .والبرامج باالستراتيجيات لالضطالع مناسبة مؤسسية ترتيبات واتخاذ متخصصة مؤسسات

 اإلنسان كرامة لصون أساسياً أمراً سلي المناسبة الصحية المرافق إلى فرد كل وصول تأمين إن  -29

 للشرب الصالحة المياه إمدادات نوعية لحماية الرئيسية اآلليات إحدى أيضاً يعد بل فحسب الخاصة وحياته

 العام والتعليق) 1991(4 رقم العام التعليق انظر( المالئم السكن وفي الصحة في للحق ووفقاً). 24(ومواردها

 اآلمنة، الصحية المرافق خدمات نطاق بتوسيع التزام األطراف الدول تقعا على يقع ،))2000(14 رقم

 المرأة احتياجات مراعاة مع المحرومة، الحضرية والمناطق الريفية المناطق في سيما ال تدريجية، بصورة

  .والطفل

  

  الدولية االلتزامات
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 أن األطراف الدول من لعهدا من 23 والمادة 11 المادة من 1 والفقرة 2 المادة من 1 الفقرة تطلب  -30

 للحق الكامل اإلعمال لبلوغ ومنفصل مشترك إجراء وباتخاذ الدوليين والمساعدة للتعاون األساسي بالدور تقر

  .الماء في

 تحترم أن الماء، في بالحق يتعلق فيما الدولية بالتزاماتها االمتثال بغية األطراف، الدول على ويتعين  -31

 إجراءات اتخاذ عن تمتنع أن األطراف الدول من الدولي التعاون ويتطلب. أخرى دانبل في الحق بهذا التمتع

 أية تؤدي أال وينبغي. أخرى بلدان في الماء في بالحق التمتع مع مباشرة غير أو مباشرة بصورة تتعارض

 في لحقا إعمال على القدرة من أخرى دولة حرمان إلى الطرف للدولة القانونية الوالية ضمن تتخذ أنشطة

  ).25(لواليتها الخاضعين لألشخاص الماء

 تدابير اتخاذ أو الحظر أشكال فرض عن األوقات جميع في تمتنع أن األطراف الدول على ويتعين  -32

 أال وينبغي). 26(الماء في الحق لضمان الضرورية الخدمات أو بالسلع وكذلك بالمياه، اإلمداد لمنع مماثلة

 بموقفها، اللجنة تذكّر الصدد، هذا وفي. واالقتصادية السياسية الضغوط لممارسة ةكوسيل مطلقاً الماء يستخدم

 الحقوق واحترام االقتصادية العقوبات بين العالقة بشأن ،)1997(8 رقم العام تعليقها في إليه أشارت الذي

  .والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 الماء في الحق انتهاك من وشركاتها مواطنيها لمنع تدابير تتخذ أن األطراف الدول على ويتعين  -33

 أطراف على للتأثير خطوات اتخاذ األطراف الدول بإمكان يكون وحيثما. أخرى بلدان في والمجتمعات لألفراد

 الخطوات هذه مثل اتخاذ ينبغي فإنه السياسية، أو القانونية الوسائل خالل من الحق هذا الحترام أخرى ثالثة

  .التطبيق الواجب الدولي والقانون المتحدة مماأل لميثاق وفقاً

 أخرى، بلدان في الماء في الحق إعمال بتيسير المتاحة، للموارد وفقاً تقوم، أن الدول على ويتعين  -34

. الطلب عند الالزمة المساعدة تقدم وأن والتقنية، المالية والمساعدة المائية، الموارد توفير خالل من مثالً وذلك

 المقدمة المساعدة ذلك في بما الطوارئ، حاالت في والمساعدة الكوارث حاالت في اإلغاثة تقديم عند وينبغي

 ذلك في بما العهد، في عليها المنصوص الحقوق إلى األولوية إيالء المشردين، واألشخاص الالجئين إلى

 من وغيره العهد أحكام عم تتمشى بصورة الدولية المساعدة تقديم وينبغي. المياه من كافية بمعدالت اإلمداد

 األعضاء البلدان عاتق على وتقع. ثقافياً ومناسب لالستدامة قابل وبشكل اإلنسان، لحقوق األخرى المعايير

  .الصدد هذا في األفقر النامية الدول مساعدة في ومصلحة خاصة مسؤولية االقتصادية الناحية من المتقدمة

 وأن الدولية االتفاقات في الحياة في للحق الالزم االهتمام الءإي تكفل أن األطراف الدول على ويتعين  -35

 دولية أخرى اتفاقات وتنفيذ بإبرام يتعلق وفيما. القانونية الصكوك من مزيد وضع في ذلك، لتحقيق تنظر،

 على سلبية بصورة الصكوك هذه تؤثر أال لضمان الخطوات تتخذ أن األطراف الدول على يتعين وإقليمية،

 ضمان على البلد قدرة من االنتقاص إلى التجارة بتحرير المتعلقة االتفاقات تؤدي أال وينبغي. الماء في الحق

  .بذلك القيام من منعه أو الحياة في للحق الكامل اإلعمال

 في أعضاء بوصفها تتخذها التي اإلجراءات تراعي أن تكفل أن األطراف الدول على ويتعين  -36

 في األعضاء األطراف الدول على يتعين لذلك، ووفقاً. الواجبة المراعاة الماء في الحق الدولية المنظمات

 تتخذ أن اإلقليمية، اإلنمائية والبنوك الدولي والبنك الدولي النقد صندوق سيما وال الدولية، المالية المؤسسات

 اتفاقات من تبرمه ما وفي القروض، بتقديم الخاصة سياساتها في الماء في الحق مراعاة لضمان خطوات

  .األخرى دولية تدابير من تتخذه وما االئتمانات لتقديم
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  األساسية االلتزامات

 أساسي التزام األطراف الدول عاتق على يقع أنه) 1990(3 رقم العام التعليق في اللجنة أكدت  -37

. العهد في ليهاع المنصوص الحقوق من حق لكل الدنيا األساسية بالمستويات تقدير، أقل على الوفاء، لضمان

 وذات الماء، في بالحق المتعلقة األساسية االلتزامات من عدد األقل، على يحدد، أن يمكن أنه اللجنة وترى

  :الفوري األثر

 والمنزلية الشخصية لالستخدامات والمأمونة الكافية المياه من األساسي األدنى الحد على الحصول ضمان )أ(

  باألمراض؛ اإلصابة لمنع

 للمجموعات وخاصة تمييزي، غير أساس على المياه ومرافق المياه إلى الوصول في الحق انضم )ب(

  المهمشة؛ أو المحرومة

 ومنتظمة؛ ومأمونة كافية بصورة المياه تقدم التي المياه خدمات أو مرافق إلى المادي الوصول ضمان )ج(

 األسر من معقول بعد على تكون والتي جيزية؛تع لفترات االنتظار لتجنب المياه منافذ من كاف عدد لها والتي

  المعيشية؛

  المياه؛ مصدر إلى شخصياً المرء وصول حالة في الشخصي األمن تهديد عدم لضمان )د(

  المتاحة؛ المياه وخدمات مرافق لجميع العادل التوزيع ضمان) ـه(

 وضع يقوم أ، وينبغي كان؛الس جميع تشمل للمياه وطنيتين عمل وخطة استراتيجية وتنفيذ اعتماد )و(

 تتضمن أن وينبغي والشفافية؛ المشاركة عملية على دورية بصورة واستعراضها العمل وخطة االستراتيجية

 عن التقدم رصد بواسطتها يمكن التي المياه، ومعالم مؤشرات في الحق مثل طرائق العمل وخطة االستراتيجية

 اهتمام مضمونهما، في وكذلك العمل، وخطة االستراتيجية وضع خاللها من يتم التي العملية في ويولى، كثب؛

  المهمشة؛ أو المحرومة المجموعات لجميع خاص

  المياه؛ في الحق إعمال عدم أو إعمال مدى رصد )ز(

  والمهمشة؛ الضعيفة المجموعات لحماية نسبياً منخفضة تكاليف ذات مستهدفة للمياه برامج اعتماد )ح(

 المرافق إلى الوصول ضمان سيما وال بالمياه، المتصلة األمراض ومراقبة ومعالجة منعل تدابير اتخاذ )ط(

  المناسبة؛ الصحية

 وإلى الخصوص بوجه األعضاء الدول إلى يعود أنه على تؤكد أن اللجنة تود شك، أي ولتجنب  -38

 على التعاون وتبدي اعدةالمس تقدم أن المساعدة، تقديم من يمكنّها وضع في هي التي األخرى الفاعلة الجهات

 بالتزاماتها الوفاء من النامية البلدان تمكين أجل من والتقني، االقتصادي المجال في وبخاصة الدولي، الصعيد

  .أعاله 37 الفقرة في إليها المشار األساسية

  

  االنتهاكات - رابعاً

 األطراف الدول التزامات ىعل) ثانياً الباب انظر( الماء في للحق المعياري المضمون يطبق عندما  -39

 الحق انتهاكات إيضاحات التالية الفقرات وتقدم. الماء في الحق انتهاكات تحديد تيسر عملية تبدأ ،)ثالثاً الباب(

  .الماء في

 أنها تثبت أن عليها يتعين والمحددة، العامة بالتزاماتها وفائها على األطراف الدول تبرهن ولكي  -40

 بحسن التصرف عدم فإن الدولي، للقانون ووفقاً. الماء في الحق إلعمال والممكنة الالزمة الخطوات اتخذت

 الطرف للدولة يمكن ال أنه على التأكيد وينبغي. الحق لهذا انتهاك بمثابة يعتبر الخطوات هذه مثل التخاذ نية
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 يمكن ال التزامات وهي أعاله، 37 الفقرة في عليها المنصوص األساسية لاللتزامات امتثالها عدم تبرر أن

  .عنها الخروج

 عدم بين التمييز المهم من الماء، في للحق انتهاك بمثابة تعتبر التي اإلغفاالت أو األفعال ولتحديد  -41

 ذلك ويتبين. بذلك للقيام استعدادها وعدم الماء، في بالحق المتعلقة اللتزاماتها االمتثال على الطرف الدولة قدرة

 في والحق كاف معيشي مستوى في الحق عن تتحدثان اللتين العهد من 12 والمادة 11 المادة من 1 الفقرة من

 الالزمة الخطوات تتخذ بأن طرف دولة كل تلزم التي العهد من 2 المادة من 1 الفقرة وكذلك الصحة،

 عمالإل المتاحة مواردها أقصى استخدام في ترغب ال التي فالدولة. المتاحة مواردها به تسمح ما وبأقصى

 امتثال استحالة إلى الموارد على المفروضة القيود أدت وإذا. العهد بموجب التزاماتها تنتهك الماء في الحق

 رغم جهد، كل بذلت أنها إثبات عبء عليها يقع فإنه العهد، بموجب اللتزاماتها كامالً امتثاالً الطرف الدولة

  .أعاله إليها المشار بااللتزامات األولوية، سبيل على تفي، لكي أمامها المتاحة الموارد جميع الستخدام ذلك،

 للدول المباشرة واإلجراءات اإلغفال، أفعال خالل من الماء في للحق انتهاك حاالت تحدث أن ويمكن  -42

 تدابير اعتماد مثالً، االنتهاكات، وتتضمن. الدول بالكامل بها تتحكم ال التي الكيانات من غيرها أو األطراف

 المؤقت التعليق أو اإللغاء أو ،)37 الفقرة في إليها المشار( األساسية االلتزامات مع تتمشى ال تراجعية

 تتمشى ال سياسات أو تشريعات اعتماد أو الماء، في بالحق التمتع لمواصلة الالزمة للتشريعات الرسمي

  .الماء في بالحق لمتعلقةوا سابقاً الموجودة الدولية أو المحلية القانونية االلتزامات مع واضحة بصورة

 كل لحق الكامل لإلعمال المناسبة الخطوات اتخاذ عدم اإلغفال أفعال خالل من االنتهاكات وتتضمن  -43

  .الصلة ذات القوانين تنفيذ وعدم بالمياه، تتعلق وطنية سياسة وضع وعدم الماء، في شخص

 األمثلة من عدد سرد يمكن فإنه ات،لالنتهاك شاملة قائمة بوضع مسبقاً القيام يتعذر كان ولئن  -44

  :اللجنة عمل عن والمنبثقة االلتزامات بمستويات المتصلة النموذجية

-: منها أموراً ذلك ويتضمن. الماء في بالحق الطرف الدولة تدخل عن باالحترام االلتزام انتهاكات تنجم )أ(

 استخدامها؛ منع أو المياه مرافق أو دماتخ عمل بإيقاف تبريرها يمكن ال بصورة أو تعسفية بصورة القيام - 1

 الموارد اضمحالل أو تلوث - 3-و تحملها؛ معها يتعذر درجة إلى أو تمييزية بصورة المياه أسعار رفع -2-

  اإلنسان؛ صحة على يؤثر بشكل المائية

 األشخاص مايةلح الالزمة التدابير جميع باتخاذ الدولة قيام عدم عن بالحماية االلتزام انتهاكات تنجم )ب(

- : منهـا أموراً ذلك ويتضمن). 28(الماء في حقهم من باالنتقاص ثالثة أطراف قيام من لواليتها الخاضعين

-  القوانين؛ هذه مثل تطبيق عدم أو عادلة غير بصورة واستخراجها المياه تلوث لمنع قوانين إصدار عدم - 1

 مثل( المياه توزيع نظم حماية عدم -4- المياه؛ تخدما موردي ومراقبة بتنظيم فعالة بصورة القيام عدم - 2

  والتدمير؛ والتلف التدخل من) واآلبار باألنابيب المياه نقل شبكات

 لضمان الالزمة الخطوات جميع األطراف الدول اتخاذ عدم خالل من باإلنفاذ االلتزام انتهاكات تحدث )ج(

 للمياه وطنية سياسة تنفيذ أو اعتماد عدم -1- :يلي ما ذلك على األمثلة وتتضمن. الماء في الحق إعمال

 مما العامة، الموارد تخصيص سوء أو كافية كميات إنفاق عدم -2- الماء؛ في فرد كل حق لضمان مصممة

- الماء؛ في بالحق المهمشة، أو المحرومة المجموعات، سيما ال المجموعات، أو األفراد تمتع عدم إلى يؤدي

 ومعالم مؤشرات تحديد خالل من مثالً، وذلك، الوطني، المستوى على الماء في الحق إعمال رصد عدم - 3

 عدم -5- المياه؛ وخدمات لمرافق العادل غير التوزيع من للحد التدابير اتخاذ عدم -4- الماء؛ في الحق

 هذا من الضروري األدنى بالحد فرد كل تمتع ضمان عدم - 6- الطوارئ؛ حاالت في لإلغاثة آليات اعتماد
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 مع اتفاقات في الدخول عند الماء في بالحق يتعلق فيما الدولية القانونية التزاماتها مراعاة عدم -7- لحق؛ا

  .دولية منظمات مع أو أخرى دول

  

  الوطني المستوى على التنفيذ - خامساً

 السبل جميع تتخذ" أن العهد، من 2 المادة من 1 الفقرة بموجب األطراف، الدول على يتعين  -45

 دولة ولكل. العهد بموجب التزاماتها لتنفيذ ،"الخصوص وجه على تشريعية تدابير اعتماد ذلك في بما اسبة،المن

 فإن ذلك، ومع. المحددة لظروفها أنسب نحو على تستجيب التي التدابير تقييم عند تقديرية سلطة هامش طرف

 بالحق فرد كل تمتع لضمان خطوات من يلزم قد ما باتخاذ طرف دولة كل على واجباً بوضوح، يفرض، العهد

 مع الماء في الحق إعمال إلى يستهدف وطني تدبير أي يتعارض أال وينبغي. ممكن وقت بأقرب الماء، في

  .األخرى اإلنسان بحقوق التمتع

  

  

  والسياسات واالستراتيجيات التشريعات

 مـع  تمشـيها  لضـمان  وسياسات واستراتيجيات تشريعات من موجود هو ما في النظر إعادة ينبغي  -46

 متطلبات مع تتمشى ال كانت إذا تغييرها أو تعديلها أو إلغاؤها وينبغي. الماء في الحق عن الناجمة االلتزامات

  .العهد

 خطة أو استراتيجية باعتماد التزاماً األطراف الدول على بوضوح يفرض الخطوات اتخاذ واجب إن  -47

 اإلنسان؛ حقوق ومبادئ قانون إلى تستند) أ: (أن لالستراتيجية يوينبغ. الماء في الحق إلعمال وطنيتين عمل

 واضحة؛ أهدافاً تحدد) ج( األطراف؛ الدول التزامات من يقابله وما الماء في الحق جوانب جميع تغطي) ب(

 من يقابلها وما مناسبة سياسات تضع ( ه( لذلك؛ الزمنية واألطر بلوغها الواجب المقاصد أو األهداف تحدد) د(

 المتاحة الموارد تحدد وأن للعملية؛ مؤسسية مسؤولية تنشئ أن لالستراتيجية ينبغي كما. ومؤشرات معالم

 وأن المؤسسية؛ المسؤولية مع تتناسب بصورة الموارد تخصص وأن والمقاصد؛ واألهداف األغراض لبلوغ

 استراتيجياتها وتنفيذ صياغة عند ،األطراف الدول على ويتعين. االستراتيجية تنفيذ لضمان للمساءلة آليات تقيم

 المتخصصة الوكاالت تقدمها التي التقنيين والتعاون المساعدة من تستفيد أن الماء، في بالحق المتعلقة الوطنية

  ).أدناه سادساً الجزء انظر( المتحدة لألمم

 التمييز دمع مبدأي احترام للمياه الوطنية العمل وخطط استراتيجيات وتنفيذ صياغة عند ينبغي  -48

 تؤثر التي القرار صنع عمليات في المشاركة في والمجموعات األفراد حق يكون أن ويجب. السكان ومشاركة

 وينبغي. بالمياه تتعلق استراتيجية أو برنامج أو سياسة أية من يتجزأ ال جزءاً الماء، في للحق ممارستهم على

 بالمياه المتعلقة المعلومات إلى المساواة قدم وعلى بالكامل الوصول إمكانية والمجموعات لألفراد تتاح أن

  .ثالثة أطراف أو العامة السلطات تملكها التي والبيئة المياه وخدمات

 المساءلة مبادئ إلى بالمياه المتعلقتان الوطنيتان العمل وخطة االستراتيجية تستند أن ينبغي كما  -49

 بما فعلياً، تنفيذاً اإلنسان حقوق جميع لتنفيذ أساسي أمر الجيد الحكم ألن القضائية، السلطة واستقالل والشفافية

 أن األطراف الدول على يتعين الحق، هذا إلعمال موات مناخ إيجاد وبغية. الماء في الحق إعمال ذلك في

 بالحق وعي على المدني والمجتمع الخاص التجارية األعمال قطاع يكون أن لضمان المناسبة الخطوات تتخذ

  .أهميته يراعيا وأن بأنشطتهما، اضطالعهما عند ءالما في
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 في بالحق المتعلقة استراتيجيتها لوضع إطاري تشريع اعتماد المفيد من أن األطراف الدول ترى وقد  -50

) ب( ذلك؛ لتحقيق زمنية وأطراً بلوغها يراد مقاصد أو أهدافاً) أ( االستراتيجية هذه تتضمن أن وينبغي. الماء

 المدني المجتمع مع إقامته المراد التعاون) ج( والمقاصد؛ األهداف هذه تحقيق بواسطتها مكني التي الوسائل

) و( لرصدها؛ الوطنية اآلليات ( ه( للعملية؛ المؤسسية المسؤولية) د( الدولية؛ والمنظمات الخاص والقطاع

  .والطعن االنتصاف إجراءات

 والمحلية اإلقليمية والسلطات الوطنية الوزارات بين كاف تنسيق وجود لضمان خطوات اتخاذ وينبغي  -51

 أو إقليمية سلطات إلى الماء في الحق تنفيذ مهمة تفويض يتم وعندما. بالمياه المتصلة السياسات بين للتوفيق

 أن عليها يتعين وبالتالي العهد، بموجب اللتزاماتها االمتثال بمسؤولية محتفظة الطرف الدولة تظل محلية،

. نطاقها وتوسيع الالزمة المياه ومرافق خدمات على للمحافظة السلطات لهذه الكافية لمواردا توفير تكفل

 على الخدمات هذه من السكان بحرمان السلطات هذه مثل قيام عدم أيضاً تكفل أن األطراف الدول على ويتعين

  .تمييزي أساس

 التقدم رصد عند عليها ويتعين. ءالما في الحق إلعمال فعال برصد بالقيام ملزمة األطراف والدول  -52

  .التزاماتها تنفيذ على تؤثر التي والصعوبات العوامل تحدد أن الماء، في الحق إعمال صوب المحرز

  

  والمعالم المؤشرات

 بالمياه المتعلقة الوطنية العمل خطط أو االستراتيجيات في الماء في الحق مؤشرات تحديد ينبغي  -53

 المستويين على الطرف، الدولة التزامات لرصد المؤشرات تصميم وينبغي .الرصد عملية في للمساعدة

 المختلفة العناصر المؤشرات تعاِلج أن وينبغي. 12 والمادة 11 المادة من 1 الفقرة بموجب والدولي الوطني

 هذه فصلت وأن ،)مادياً إليه الوصول وإمكانية ثمنه دفع وإمكانية وقبوله وسالمته كفايته مثل( الوافي للماء

 اإلقليمية الوالية ضمن يعيشون الذين األشخاص جميع تشمل وأن المحظورة، التمييز أسس بحسب المؤشرات

 المناسبة المؤشرات بشأن إرشادات تستمد أن األطراف الدول وبإمكان. لسيطرتها يخضعون أو الطرف للدولة

 المتحدة األمم ومركز والزراعة لألغذية ةالمتحد األمم ومنظمة العالمية، الصحة لمنظمة الجاري العمل من

 وبرنامج ،)اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم وصندوق الدولية، العمل ومنظمة ،)الموئل( البشرية للمستوطنات

  .اإلنسان لحقوق المتحدة األمم ولجنة اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج للبيئة، المتحدة األمم

 المعالم تحدد أن إلى مدعوة فإنها الماء، في للحق المناسبة المؤشرات طرافاأل الدول تحدد أن وبعد  -54

 مسح" بعملية اللجنة ستبدأ التقارير، لتقديم الدوري اإلجراء وخالل). 29(مؤشر بكل المتعلقة المناسبة الوطنية

 بالنظر اللجنةو الطرف الدولة قيام على الرسمي غير المسح عملية وتنطوي. الطرف الدولة مع" رسمي غير

 فترة خالل بلوغها الواجب األهداف بعد فيما تقدم التي الوطنية والمعالم المؤشرات في مشتركة بصورة

 في للمساعدة الوطنية المعالم هذه باستخدام الطرف الدولة ستقوم المقبلة، الخمس السنوات وفي. المقبلة اإلبالغ

 كان إذا فيما الحقة، إبالغ عملية في واللجنة الطرف الدولة ستنظر ذلك، وبعد. الماء في للحق تنفيذها رصد

 رقم العام التعليق من 58 الفقرة انظر( صعوبات من الدولة واجهته ما أسباب وفي ال، أم المعالم تحقيق تم قد

 تستخدم أن تقاريرها، وإعداد المعالم تحديد عند األطراف، الدول على يتعين ذلك، عن وفضالً)). 2000(14

  .البيانات وتصنيف بجمع يتعلق فيما المتخصصة للوكاالت االستشارية والخدمات الموسعة علوماتالم

  

  والمساءلة االنتصاف سبل
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 الماء في حقها من حرمت مجموعة ألية أو الماء في حقه من حرم شخص ألي تتوفر أن ينبغي  -55

 الوطني المستويين على المناسبة السبل من غيرها أو فعالة قضائية انتصاف سبل إلى الوصول إمكانية

 البيئة بشأن جانيرو دي ريو إعالن من 10 والمبدأ ،)1998(9 رقم العام التعليق من 4 الفقرة( والدولي

 كان الحق هذا وأن دساتيرها في الماء في الحق رسخت قد الدول من عدداً أن اللجنة وتالحظ). 30( )والتنمية

 ُسبل في الحق الماء في الحق انتهاكات ضحايا جميع ُيمنح أن وينبغي .الوطنية المحاكم أمام نزاع موضع

 السماح وينبغي. التكرار بعدم ضمانات منح أو الترضية أو التعويض أو الحق إعادة تتضمن مناسبة انتصاف

  .الماء في الحق انتهاكات معالجة المشابهة، والمؤسسات اإلنسان، حقوق ولجان الوطنيين، المظالم ألمناء

 في الفرد حق مع تتعارض إجراءات أي آخر ثالث طرف أي أو الطرف الدولة تتخذ أن وقبل   -56

 وبشكل القانون، بها يسمح بصورة اإلجراءات هذه بمثل القيام يتم أن المعنية السلطات تكفل أن ينبغي الماء،

 الكشف) ب( متأثرين؛ال األشخاص مع حقيقية بصورة للتشاور فرصة) أ: (يلي ما ويتضمن العهد، مع يتمشى

 وقت في إخطار إرسال) ج( المقترحة؛ بالتدابير المتعلقة المعلومات عن كاملة وبصورة المناسب الوقت في

 االنتصاف وسبل المحاكم إلى قانونية بصورة اللجوء إمكانية توفير) د( المقترحة؛ اإلجراءات عن معقول

 القانون بموجب انتصاف سبل على للحصول القانونية دةالمساع تقديم( ( ه(و المتأثرين؛ لألشخاص القانونية

 هذه مثل اتخاذ يستند وحيثما)). 1997(7 رقم العام والتعليق) 1991(4 رقم العام التعليق أيضاً انظر(

 وينبغي. التكاليف هذه دفع على قدرته مراعاة ينبغي فإنه الماء، تكاليف بدفع الشخص قيام عدم إلى اإلجراءات

  .الماء من الضروري األدنى الحد من الظروف، كانت أياً فرد،ال حرمان عدم

 يعزز أن المحلي القانوني النظام في الماء في بالحق تعترف التي الدولية الصكوك لدمج ويمكن  -57

 يمكِّن الحاالت جميع في ألنه الدمج، هذا على التشجيع وينبغي االنتصاف تدابير وفعالية نطاق كبيرة بصورة

 عليه، المترتبة األساسية االلتزامات في األقل على أو الماء، في الحق انتهاكات في الفصل نم المحاكم

  .العهد إلى المباشر باالحتكام

 االهتمام من مزيد إيالء على القانونية المهن وأعضاء القضاة تشجع أن الطرف للدولة وينبغي  -58

  .لمهامهم ممارستهم عند الماء في الحق النتهاكات

 المجتمع أعضاء من وغيرهم اإلنسان حقوق عن المدافعين عمل تحترم أن األطراف للدول وينبغي  -59

 العمل هذا تحمي وأن الماء، في حقها إعمال على المهمشة أو الضعيفة الفئات مساعدة سبيل في المدني

  .وتعززه وتيسره

  

  الدول غير األخرى الفاعلة الجهات التزامات - سادساً

 الصحة منظمة مثل بالماء، المعنية الدولية المنظمات من وغيرها المتحدة األمم وكاالت على يتعين  -60

 والصندوق للبيئة، المتحدة األمم وبرنامج للطفولة، المتحدة األمم ومنظمة والزراعة، األغذية ومنظمة العالمية،

 تتعاون أن العالمية، التجارة منظمة لمث بالتجارة المعنية الدولية المنظمات وكذلك الزراعية، للتنمية الدولي

 الماء في الحق بتنفيذ يتعلق فيما األخرى خبرات من الواحدة تستفيد وأن األطراف، الدول مع فعالة بصورة

 الدولي، والبنك الدولي، النقد صندوق سيما ال الدولية، المالية المؤسسات على ويتعين. الوطني المستوى على

 بالتكيف الخاصة وبرامجها االئتمانية واتفاقاتها باإلقراض، المتعلقة سياساتها في الماء في الحق مراعاة

 في بالحق التمتع تعزيز يتم لكي ،))1990(2 رقم العام التعليق انظر( اإلنمائية المشاريع من وغيرها الهيكلي

 المتعلقة لتزاماتهاال االمتثال على وقدرتها األطراف الدول تقارير في النظر عند اللجنة، وستدرس. الماء
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 المنظمات قيام شأن ومن. األخرى الفاعلة الجهات جميع تقدمها التي المساعدة آثار الماء، في الحق بإعمال

 في الحق إنفاذ من كبيرة بصورة ييسر أن والسياسات البرامج في اإلنسان حقوق ومبادئ قانون بإدماج الدولية

 األحمر، للصليب الدولية واللجنة األحمر، والهالل األحمر الصليب لرابطات الدولي االتحاد دور ويتسم. الماء

 غير المنظمات وكذلك واليونيسيف، العالمية، الصحة ومنظمة الالجئين، لشؤون المتحدة األمم ومفوضية

 اإلنسانية والمساعدة الكوارث حاالت في باإلعانة يتعلق فيما خاصة بأهمية الرابطات من وغيرها الحكومية

 المساعدة تقديم عند تهميشاً أو حرماناً السكان مجموعات أكثر إلى األولوية إيالء وينبغي. الطوارئ قاتأو في

  .ومرافقه الماء وإدارة وتوزيع
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 واالفتتاح الترحيب

9:00‐9:55  

  
   اإلنسان لحقوق الميزان مركز مدير/ يونس عصام األستاذ كلمة

 دعوتنا تلبيتكم على وأشكركم جميعاً بكم أرحب اإلنسان لحقوق الميزان مركز في العاملين جميع وبإسم بإسمي

بالشـكر علـى    اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب العمل هذافي  لشركائنا وأتقدم المؤتمر، هذا لحضور

  . مساهمتهم الفاعلة إلنجاحه

 عاماً على صـدور ) 61(مرور  رىذك احتفاء باليوم العالمي لحقوق اإلنسان الذي يصادف المؤتمر هذا يأتي

 فـي  الحـق  وهي أال اإلنسان، بحياة المتعلقة القضايا أهم من قضية ليناقش اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن

  . المياه

 اسـتيالء  خالل من ونوعاً، كماً  تضرراً األكثر القطاعات بين من يعدكما أن قطاع المياه والصرف الصحي 

 مخـزون  تعـرض  حيث الفلسطينية، األراضي في المياه على ،مختلفة سياسات روعب منظمال ،االحتالل دولة

 في الخبراء به يتحدث لما وفقاً -منه غزة قطاع سكان يستهلكه وما خطيرة، استنزاف عملية إلى والزال المياه

  .العامة الصحة يهدد خطير تلوث إلى يؤدي - اليوم هذا

 بهذا التمتع أن كما الحقوق، باقي عن المياه في الحق فصل يمكن وال متكاملة، واحدة وحدة اإلنسان حقوق إن

 الصـحة،  فـي  الحق: مثل أخرى بحقوق التمتع أساس على ينطوي اإلنسان، حقوق من أصيل حق هو الحق

 .أساساً الحياة في والحق نظيفة، بيئة في والحق النظافة، في والحق

 يـؤثر  المحتلـة  األراضي على مسبوق غير حصار رضبف فترة منذ منظم وبشكل أيضاً االحتالل دولة وتقوم

ـ  غـزة  دفـع  عبر غزة لقطاع منظمة تخليف بعملية يقوم ذلك من وأكثر بل .اليومية الحياة تفاصيل على  ىإل

 تـدهور  فـي  يتسبب مما خطير، نحو على والبضائع األفراد حركة حرية منع عبر عاماً، 30إلى  20 الوراء

   .ذلك إلى وما الالزمة التعقيم ومواد المعدات بإدخال احالسم عدم خالل من المياه قطاع

 فتـرة  منـذ  المحتجز -غزة قطاع في العامة الحياة مجمل على يؤثر ولكنه ،فقط الحق بهذا اًمساس ليس وهذا

 من رهيب صمت ظل في يكن لم وإن الدولي، المجتمع تدخل عدم ظل في يتم هذا كل -بالقصيرة ليست زمنية
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 المفروض الحصار في مباشر انخراط فهو أسوئها في أما األحوال، أحسن في األقل على ولي،الد المجتمع قبل

  . القطاع على

 التـزام مـن   لنفسه ارتضاه ما وفقا واألخالقي، القانوني اإللزام طائلة تحت يقع الدولي فالمجتمع ذكرت وكما

 وحتى .المحتلة الفلسطينية األراضي في المدنيين السكان وحماية وسالمة أمن لضمان دولية اتفاقيات في تعهدو

 يتعلـق  فيما حرب جرائم إلي ترقي جسيمة انتهاكات من يحدث ما لخطورة ينبه الذي المؤتمر لنبدأ أطيل، ال

 الوضـع  لبقاء الكارثية النتائجوالتحذير من  للتنبيه فرصة هي المياه، في الحقومن بينها  الفلسطينيين بحقوق

  . عليه هو ما على

 أمـر  ومـن  اقترفهـا،  مـن  مالحقة تستوجب حرب جرائم ترتكب االحتالل دولةوهي أن  واضحة نارسالت

 المـدنيين  السـكان  لحمايـة  بالتدخل وفوراً اآلن ملزم الدولي والمجتمع .مقترفيها عن تغاضى ومن باقترافها،

 أن أعتقـد  ذلـك  دون -ةأساسي كقاعدة -المياه في حقهم ولحماية المحتلة، الفلسطينية األراضي في وممتلكاتهم

 المجتمـع  قبـل  مـن  الفاعل التحرك يستوجب مما خطير، تهديد إلى يتعرضان سوف الدوليين والسلم األمن

  .الدولي

 النجاح وأتمنى الكريم، لحضوركم شكراً أخرى ومرة الموضوع، هذا تناول في بالنجاح المؤتمر يكلل أن آمل

  . جزيالً وشكراً المؤتمر، لهذا

  غزة قطاع في اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب مدير/  Curts Goering: السيد كلمة

 وصـاحبه  اإلنجليزية، باللغة اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب مديرCurts Goering   السيد تحدث(

 اإلنسـان،  لحقوق السامي المفوض مكتب في اإلنسان حقوق مسئول النيرب صابر السيد الفورية بالترجمة

 ).المترجمة كلمةال وهذه

 هذا أعمال في بالمشاركة اإلنسان لحقوق السامي المفوض لمكتب كمدير العظيم الشرف لي إن الخير، صباح

 تنظـيم  مشـاركتنا  على الشكر جزيل وأشكرهم اإلنسان، لحقوق الميزان مركز مع بالشراكة المنظم المؤتمر،

 أن وأحب اإلنسان، حقوق مجال في األساسية الحقوق أحد يعد الذي المياه، في الحق حول المؤتمر هذا أعمال
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: المتحـدة  لألمم العام األمين ذلك في تحدث وكما اإلنسان، حقوق من أصيل حق هو المياه في الحق أن أكرر

 إنسـان،  بكـل  ومتعلق مرتبط وهذا أصيل، حق هو لذلك األصيلة، الحقوق من واحد الصالحة للمياه الوصول

 حقـوق  أن يفهـم  فمعظمنا مكفول، واليومي اآلدمي لالستخدام وجيدة ونظيفة لحةصا مياه إلى الوصول وحق

 التعرض عدم أنها على اإلنسان حقوق تفهم كذلك العامة، االجتماعات تنظيم و الرأي، عن للتعبير هي اإلنسان

 المياه في لحقا أن فهم على القدرة عنده يوجد ال البعض ولكن االنتهاكات، من غيرها أو لإلهانات أو للتعذيب

 هـو  المياه على والحصول الحق هذا أن نعرف أن علينا المهم من ولماذا األصيلة، اإلنسان حقوق من حق هو

 باإلنسـان،  قانونيـاً  ومرتبطة قانونية اإلنسان حقوق ألن اإلنسان؟ حقوق مجال في األصيلة الحقوق من واحد

 بهـذا  تتمتـع  أن يعني ال وهذا الكماليات، باب نم وليست والترف، الترفيه باب من وليست هبة، ليست وهى

 الحـق  بهـذا  التمتـع  فـي  األصيل الحق له وجد أينما إنسان كل أن يعني ولكن مقابله، ثمناً دفعت إذا الحق

 ولكـن  الدينيـة،  شعائرها ممارسة أو أرائها عن التعبير في الناس بحق معترف هو كما مياه، على والحصول

 وهذا اإلنسان، حقوق من حق أنه الحكومات بعض قبل من به معترف ليس المياه في الحق إن الشديد لألسف

 يصل الرقم وهذا -العالم مستوى على أفراد ستة بين من فرد كل أن حيث مستمرة، بصورة انتهاكه يتم الحق

 للميـاه  الوصـول  وبـدون  الصالحة، المياه على الحصول على القدرة لديهم ليس -شخص بليون حوالي إلى

 فـي  الحق أو نظيفة، بيئة في الحق أو الصحة، في كالحق انتهاكها سيتم األخرى الحقوق من الكثير صالحةال

  .تطبيقها عن الحديث يمكن ال أيضاً الحقوق وهذه معيشي، مستوى

 المائيـة  الطبقـات  غـزة  في الحقيقي المياه مصدر أن يعلم وجميعنا حقيقية، أزمة يعيش غزة في الوضع إن

%  90و بأخرى، أو بطريقة استنزافها وتم البحر ومياه المجاري بسبب تلوثت التي -الجوفية مياهال -األرضية

 القادمـة  المعدودة السنوات خالل بأن والتوقعات اآلدمي، لالستخدام صالحة غير المائية الطبقات في المياه من

 مـن  الكثير وفاة في  سيتسبب المياه في الحاصل فالتلوث صالحة، مياه على الحصول غزة لسكان يمكن ال أن

 الميـاه،  أزمـة  علـى  ضـخمة  سـلبية  تأثيرات له طبعاً والحصار المخيمات، في الالجئين وخاصة األفراد،

 القطـاع،  في المياه أوضاع لتصحيح ضرورية غزة إلى إدخالها يجب التي واإلمكانات المعدات أن فالمعروف

 أزمـة  على وخيمة آثاراً تركت األخيرة العسكرية العملية خاصة المستمرة العسكرية العمليات أن نعرف وكما

 تطـور،  حالـة  في ولكنها العهد، حديثة ليست اآلن عنها نتحدث التي المياه أزمة ولكن غزة، قطاع في المياه

 العمليـة  خـالل  تحطيمهـا  تم الجوفية اآلبار من كبيرة فكمية األخيرة، سنة باألربعين عالقة لها المياه فأزمة

 األزمـة،  قـدم  على مؤشر وهذا مارس، حتى يوليو من ،2003 سنة في تم الذي االجتياح خالل أو ،األخيرة

 خـالل  المياه أنابيب من متر كيلو 30 ال قرابة تدمير تم حين ،2004 العام في رفح في كنت عندما أذكر وأنا

  .عسكرية عملية

 وإسـرائيل  بـه،  وااللتزام المياه لىع الحصول في الناس حق احترام الحكومات على يجب أنه نظرنا وجهة

 واالجتماعيـة،  واالقتصادية الثقافية بالحقوق الخاص الدولي العهد خاصة اإلنسان، حقوق اتفاقيات في كطرف

 كمـا  غزة، قطاع في يومياً انتهاكه يتم الذي الحق هذا المياه، على بالحصول الفلسطينيين بحق االلتزام عليها

  .أيضاً الغربية الضفة في الحال هو

 وأنـه  حيـث  الميـاه،  بموضوع متنامي اهتمام فهناك الدولي، القانون أو الدولي المجتمع صعيد على وأخيراً 

 حقوق مجال في الدولي النظام أجسام من رئيسي كجسم -اإلنسان حقوق مجلس قام فقط األخيرة السنة  خالل

 المنظمـات  عـدد  فـي  ازدياد يوجد لككذ الصحي، والصرف المياه مجال في مستقل خبير بإيجاد -اإلنسان
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 وأحب اليوم، هذا أكثر بالتفاصيل نقاشها سيتم األشياء وهذه المياه، بموضوع المهتمة الحكومية وغير الحكومية

  :المؤتمر في النقاش عملية تسهل أن يمكن رئيسة خطوات ثالث عن هنا أتحدث أن

 والضـرورية  الالزمة والمواد واألدوات عداتالم إلدخال الضغط وطارئة، ضرورية كخطوة: األولى الخطوة •

 جـاد  بشـكل  تعمل أن عليها الدولية الرباعية واللجنة, غزة في المائية األزمة وضع إصالح وإعادة لتصحيح

  .الفجوة هذه لتغطية ومباشر

 .المواد هذه كل إلدخال والضروري العاجل السماح عليها إسرائيل إن: الثانية الخطوة •

 .سياسية ألهداف بالناس العقوبات إنزال في الطعام كما المياه استخدام عدم يجب نهأ: الثالثة الخطوة •

 وشكراً المشكالت، هذه لكل حل لوضع وسوياً معكم للعمل نتطلع غزة في اإلنسان لحقوق سامي كمكتب ونحن

  .لكم

 Curts سيد لك شكراً: يونس عصام األستاذ Goering النيـرب  صابر: السيد أدعو واآلن الكلمة، هذه على 

 فـي  البـدء  ثـم  ومن المؤتمر أعمال جدول الستعراض السامي المفوض مكتب في اإلنسان حقوق مسئول

 :جلساته

  غزة/السامي المفوض مكتب في اإلنسان حقوق مسئول النيرب، صابر/ األستاذ

 وإياكم معكم ضاالستعرا يشرفني المؤتمر، أعمال ومشاركتنا لحضوركم وشكراً العافية ويعطيكم الخير صباح

 قطاع في المياه أزمة على خالله من الضوء ونسلط أيديكم، بين موجود هو والذي المؤتمر هذا أعمال برنامج

 التي التقارير بعد ماذا: مستوى عن العام واالنطباع اإلنسان، حقوق منظور وهو أال مختلف منظور من غزة،

 العمـل  ورشـات  من الكثير أجلها من عقدت والتي ة،غز قطاع في المياه أزمة ومنها المشكالت؟ هذه تناقش

 التقارير؟ إعداد بعد ماذا: المؤتمر أهداف أهم أحد وهو بعد؟ ماذا أنه والضروري المهم والسؤال والمؤتمرات،

 ماذا والمحلية؟ الدولية والمؤسسات اإلنسان حقوق مجال في وكخبراء  وفنية؟ تقنية ناحية من التقارير ووضع

  .المياه؟ مشكلة لمعالجة والدولي المحلي المستوى على لنفع أن يمكن
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 مـن  ضخمة بمجموعة عالقة لها أزمة هي بل منفردة، أزمة ليست وأنها المياه أزمة عن زمالئي تحدث وكما

 حقـوق  بـين  الفصل يمكن ال مترابطة كلها اإلنسان فحقوق يونس عصام األستاذ زميلي تحدث كما  الحقوق،

 ماذا معالجة هو المؤتمر هذا أهداف من واحد وبالتالي وثقافية، واجتماعية اقتصادية وقوحق سياسية أو مدنية

 Curts السـيد  زميلـي  أشار وكما المياه، أزمة لمعالجة والدولي المحلي المستوى على فعله يمكن Goering 

 فـي  الميـاه  زمةأ حالة استعراض هو المكتب من المطلوبة التقارير أحد أن إلى اإلنسان حقوق في المستشار

  .لدينا كبيرة أهمية لها المسالة وهذه غزة قطاع في اإلنسان حقوق انتهاكات من كانتهاك غزة قطاع

  

  :رئيسة عمل جلسات ثالث إلى انقسم المؤتمر أعمالجدول 

 من خبراء سيقدمها غزة، قطاع في وواقعها الحالي الصحي والصرف المياه وضع عرضستت:  األولى الجلسة

 واضـحة  خلفيـة  ليعطونـا  السـاحل،  بلديات مياه مصلحة ومن )oxfam(التابع لمؤسسة ) Wash( برنامج

  .غزة قطاع في الصحي والصرف المياه ألزمة بالنسبة الحال واقع عن وبالتفاصيل

، واآلثار الصحية لمشـكالت  ة من مسكالت الصرف الصحيكللعرض مش مخصصة ستكون :الثانية الجلسة

الثانيـة  و لحقوق اإلنسـان  الميزان مركز مناألولى مقدمة  عملمن خالل ورقتي المياه والصرف الصحي، 

 مدينة في الصحي الصرفأعد تقريراً توثيقياً ميدانياً حول مشكلة  الميزان مركزوكان .العالمية الصحة منظمة

 التي ملالع ورقة خالل وذلك وتأثيرها الصحي المستوى على وآثارها المشكلة هذه على سنتعرف ،يونس خان

  .العالمية الصحة منظمة ستقدمها

 جـراءات بمجموعة من االقتراحـات إل  جوخروتسعى لل بعد؟ ماذا اً وهومهم سؤاالً ناقشست :الثالثة الجلسة

 والمسـتوى  المحلـي  المسـتوى  وعلـى  الوطني المستوى على وتحقيقها انجازها يمكن واقعية وخطط عملية

 والـوطني  المحلي العالمي المستوى على وفنية تقنية ناحية من قاريرالت هذه كل استخدام يمكن وكيف .الدولي

 ومنظمـات  دوليـة  ومنظمـات  اإلنسان حقوق مجال في كنشطاء اإلنسان حقوق نظر وجهة ومن زاوية، من

 اإلنسـان  حقـوق  مجـال  فـي  والفني التقني المستوى على الجهد هذا واستثمار استخدام يمكن كيف محلية،

  .اإلنسان حقوق مجال في متخصصة ومنظمات

 حـول  السـامي  المفـوض  ومكتـب  لحقوق الميزان مركز من مقدمتين عمل بورقتي مؤتمرال أعمال ختتموت

 وفنيـة،  تقنية ناحية من التقارير هذه واستثمار فعلها يمكن التي واإلجراءات والحلول الخطوات من مجموعة

  .عامة وتوصيات باستنتاجاتفعاليات المؤتمر  تمتخت ذلك بعد

 حول مركّز النقاش يكون أن ونتمنى اهللا، شاء إن له التوفيق كل نتمنى الذي مؤتمرنافعاليات  برنامج كان لكذ

 علـى  اإلنسـان،  لحقوق الميزان لمركز شكراً وحضوركم، مشاركتكم على أخرى مرة وشكراً القضايا، هذه

 األولـى  الجلسة رئيس وأدعو نسان،اإل لحقوق السامي المفوض مركز مع بالتعاون المؤتمر هذا أعمال تنظيم

 .لكم وشكراً المشاركين، مع التقدم عوكل طالل: السيد
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  األولى الجلسة

  )في قطاع غزة..... وضع المياه والصرف الصحي(
9:55‐10:55  

  
  الجلسة ومسهل مدير سياسي، ومحلل كاتب عوكل، طالل السيد

  :الجلسة في الرئيسيين والمتحدثين

  .Oxfam ،غزة قطاع في الصحي والصرف بالمياه المتعلقة العنقودية الحلقة منسق ،Mark Buttle  السيد -

 .الساحل بلديات مياه مصلحة مدير شبالق، منذر المهندس -
 

 الحلقة منسق Mark Buttle  السيد :وهما الجلسة في الرئيسيين بالمتحدثين الترحيب أود: عوكـل  طالل السيد

 مياه مصلحة مدير شبالق منذر المهندس Oxfam ،غزة قطاع في الصحي فوالصر بالمياه المتعلقة العنقودية

 لحقوق العالمي اإلعالن على عاماً 61مرور بذكرى اليوم نحتفل نحن. جميعاً بكم وسهالً أهالً الساحل بلديات

 أن لنا يسمح ال الفلسطيني الواقع ولكن زاهي، فرحي طابع ذا االحتفال هذا يكون أن ينبغي كان ربما اإلنسان،

 غيـر  على المناسبة بهذه لالحتفال الواقع مع تتطابق جداً مناسبة طريقة هذه الزاهية، االحتفاالت هذه مثل نقيم

  .األخرى الشعوب عادة

 مـدير  سـواء  قبلـي  الزمالء تحدث. الوقت من المزيد أستهلك ولن فقط دقيقتين لمدة بالحديث لنفسي سأسمح

 االحتالل، قبل من الفلسطينيين بحق ترتكب حرب جرائم عن يونس معصا األستاذ أو السامي المفوض مكتب

 ورسـائل  قضـايا  ورفعـت  مـؤتمرات،  عقدت وقد اإلسرائيلية، الممارسات على جديدة ليست الجرائم هذه

 سـوءاً،  يزداد والحال وهناك، هنا واقتراحات ومناشدات بحث موضوع ظل الموضوع وهذا وإلخ، ومطالبات

 أعتقد أنا المؤتمر؟، هذا بعد ماذا: النيرب صابر األستاذ طرحه الذي السؤال إلى جزئياً نظرال ألفت أن أريد أنا

 مهمـة  قضـايا  ومناقشـة  لفضح تنعقد التي العمل وورشات المؤتمرات ككل بسبيله سيمضي المؤتمر هذا أن

 عند تتوقف ال طينيينالفلس ضد اإلسرائيلية الحرب وجرائم اإلسرائيلية، واالنتهاكات الفلسطيني بالوضع تتصل

 التـي  اإلنسـاني،  الـدولي  والقانون الدولي للقانون فظة انتهاكات ومن مجازر، من إسرائيل ترتكبه ما حدود
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 جهـة  يحضـرها  التي الملفات من واحداً يكون أن ينبغي رئيس عنوان فهذا مؤخراً، ميتشل تقارير في وردت

 الـدولي  المجتمـع  لمؤسسات أيضاً به والذهاب تحدة،الم األمم مؤسسات مع بالتعاون متخصصة ما فلسطينية

 اإلنسان حقوق مجال المجال هذا في ترتكبها حرب جريمة على إسرائيل محاكمة مستوى على مستويين، على

 ليفنـي  كانـت  بـاألمس  األوروبي، العام الرأي صعيد على وأيضاً األصلية، السكان بحقوق المتصلة المائية

 مـن  جزء هى معزولة حالة ليفني تكن لم بريطاني قاضي عن صدرت توقيف مذكرة وفق لالعتقال معرضة

 معنـى  ومـا  كـأفراد،  وليست كدولة فعلياً شيئا إسرائيل محاكمة نحو تتجه متدحرجة، الثلج كرة كما سلسلة

 وال أركـان  هيئـة  وزير تكن ولم ضابطاً تكن لم الخارجية وزيرة بحق البريطاني القاضي يصدرها المذكرة

 األخـرى  الجـرائم  عـن  المسئولين لكل وأيضاً وعسكرياً، وأمنياً سياسياً للمسئولين تتم المحاكمة فاع،د وزير

  .عام بشكل الفلسطينيين تجاه اإلسرائيلية بالسياسة المتصلة

  وربمـا  الحادثـة  هـذه  تكرار عدم على سيعملون أنهم قالوا رسمياً البريطانيين، معارك تدار اآلن أوروبا في

 عملها إسرائيل واصلت وإذا بريطانيا، في عام رأي قضية ستصبح هذه السنوات، عشرات عمره ونقان تغيير

 الواقـع،  هذا تغيير أجل من القانون نفس لديها أخرى، ودول وبلجيكا وهولندا أسبانيا مثل  األخرى الدول مع

 و الملفات عشرات تذهب أن ينبغي عليه هناك، الفلسطينية القضية تجاه أوروبي عام رأى قضية أمام سنصبح

  .الحرب جرائم على إسرائيل لمحاكمة وقانونية محددة آليات وفق سياقات في تقدم

 األسـتاذ  صـديقي  ذلك بعد يذهب ثم اإلعالمي، المستوى وعلى باألروقة يدور ما في البحث نطيل ال وحتى 

 أنـه  أعتقـد  أنا وبالتالي بعد، تصل لم المطلوبة المعدات إن ليقول سنة أو شهرين بعد ويعود مكتبه، إلى منذر

 لألحداث عموماً ينظر العالم ألن مختلفة، بطريقة العام للرأي قضايانا تقديم على بقدرتنا نرتقي أن علينا ينبغي

 ال نحـن  بأيـدينا  أمـر  وهذا المختصون، إال لها ينتبه ال والجرائم واالنتهاكات الخروق هذه مثل أما الكبرى،

 إطاراً نضع لكي كمقدمة ضرورية أراها كنت ولكن اإلطالة هذه على آسف أنا حال لك على. اآلخرين بأيدي

 كمـا  محلـي  مـؤتمر  مجـرد  المؤتمر هذا يكون ال وحتى الموضوع، هذا حول ذكر ما إلى باإلضافة عاماً،

 رؤيتـه  مليقد المياه، أجل من الضغط فريق أفراد أحد باتل مارت السيد لكم أقدم واآلن. تنعقد التي المؤتمرات

 سـيقوم  رحمـة  أبـو  محمود والسيد الصحي، الصرف وأزمة المياه بأزمة المتصل الفلسطيني الواقع لقراءة

  .حديثه بترجمة

  السيد كلمة :Mark  Buttle مركـز  واالتصـال،  الدولية العالقات منسق رحمة، أبو محمود/ السيد ترجمة 

  .اإلنسان لحقوق الميزان

 غيـر  مؤسسـة  وهـى  ،Oxfam مؤسسة لدى وأعمل ،Mark Buttle سميا الخير، وصباح عليكم، السالم

 غـزة،  قطـاع  في الصحي والصرف بالمياه المتعلقة العنقودية للحلقة ومهمتي هي التنسيق بريطانية، حكومية

 أو حكوميـة  الغير: المختلفة الجهات ومع بعضها مع تتحدث الناس أجعل أن محاولة هي المهنة هذه وترجمة

 اليوم وأنا الصحي، والصرف المياه موضوعات على العمل فعالية ضمان أجل من المتحدة، مماأل أو الرسمية

 مجموعة وهم المياه، أجل من الضغط فريق وهي: Wash مجموعة وهي Oxfam غير أخرى مجموعة أمثل

 والصـرف  الميـاه  موضوعات طرح أجل من المتحدة، واألمم الحكومية وغير الرسمية الجهات من متنوعة

): إيكـو ( أن إلى اإلشارة تجدر وهنا األوروبي، اإلتحاد من المستمر الدعم يقدمون وهم فلسطين، في لصحيا

 وعند ,بالعالم مكان أي في والتحشيد بالضغط تتعلق لنشاطات دعماً تقدم اإلنساني، للدعم األوربي اإلتحاد آلية

 كوسـوفو،  أزمـة  بعـد  العمل هذا ارستم حيث ألبانيا، دولة في األول عملي أتذكر آخر مكان عن الحديث

 للصـرف  شـبكة  فيهـا  يوجد وال بالمياه، الناس لتزويد طريقة أي فيها يكن لم التي القرى إحدى إلى وذهبت
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: الرجـال  مـن  الرد فكان نساء؟ وجود عدم سبب عن الناس فسألت! القرية في نساء هناك يكن ولم الصحي،

 بـدأنا  الفـور  وعلـى  مياه، بدون القرية هذه في تعيش أن فضتر النساء ألن الزواج على قادرين غير نحن

 جولـة  فـي  سآخذكم واآلن. الحياة هو الماء أن القول الحقيقي ومن -الهائلة الموضوع ألهمية نظراً -العمل

  . الشاشة على العرض خالل من غزة، بقطاع صغيرة

 سيقدم بالتأكيد وهو اآلن موجود زميلي شبالق منذر السيد غزة، قطاع في الجنوب إلى الشمال من جولتنا نبدأ

 أن حيـث  الهيـا،  بيـت  مـن  نبدأ القائمة المشاكل بعض لتقديم ولكن سأقدمه، مما بكثير أكثر فنية معلومات

 وجيـدة،  جميلـة  تبدو الصورة غزة، قطاع في العادمة المياه معالجة لمحطة صورة هي المعروضة الصورة

 البئـر  أن يتضح لذلك ونتيجة طاقتها، يكبر بشكل العادمة المياه من كثير تتلقى المحطة هذه أن الواضح ومن

 التـأخير  هى المحطة هذه في المتعلقة المشاكل إحدى معالجة، غير عادمة مياه يتلقى البركة هذه أسفل الجوفي

 سـتبدو  مـا  هذا جباليا، شرق الطارئ الصحي الصرف مياه ومعالجة تجميع مشروع بناء في الحاصل الكبير

 الميـاه  ضـخ  سيتم حيث -للمشروع مستقبلية صورة وعرض -فيها العمل نهاية عند عام بشكل المحطة عليه

 باسـتخدام  الجديدة المحطة حيث جباليا من الشرق إلى األحواض من رأيناها التي األولى المحطة من العادمة

 العام في اآلن ونحن ،2004 العام في تنتهي أن يجب كان األولى المرحلة أن الحقيقة في ولكن المضخة، هذه

 صـورة  لرأينا الجنوب نحو قليالً اتجهنا ولو. اآلن انتهت قد األولى المرحلة أن األقل على هللا الحمد ،2009

 من الكثير وبالتالي طاقتها من كثير تتحمل المحطة هذه أن نرى كما وبالتأكيد غزة لمدينة العادمة المياه لمحطة

 علـى  الكبير للضغط كنتيجة جزئية معالجة عادمة مياه أمامنا نراه ما. الجوفي ئرالب إلى تتسرب العادمة المياه

 إلى سنصل الجنوب إلى قليالً اتجهنا ولو. البحر إلى مباشرة تذهب تماماً، معالجة الغير المياه فإن المحطة هذه

 النصـيرات  مخيمـي  مصـدرها  عادمة مياه بتاتاً، معالجة غير مياه فيها صورة هو أمامنا هو ما غزة، وادي

 معالجـة  الغير المياه هذه من جزء الحقيقة في ولكن معالجة، أية دون البحر إلى مباشرة تذهب التي والبريج،

 محطـة  أيضـاً  هناك يونس خان وفي. غزة قطاع في الموجودة المياه فتلوث الجوفي البئر إلى مباشرة تذهب

 ال المحطة هذه أن نالحظ ولكن اآلن، تعمل فهي ،حديثاً بنائها من العمل انتهى طارئة، صحي صرف معالجة

 للتـأخير  المحطة هذه إنشاء تم ومؤقت، طارئ مشروع هى بل يونس، خان لمدينة األساسي المشروع تشكل

 صحي صرف مياه معالجة محطة أمامنا ونرى رفح، مدينة إلى نصل وأخيراً. األصلي المشروع لبناء الكبير

 لم األحمر للصليب الدولية اللجنة حتى أنه والمالحظ األحمر، للصليب الدولية لجنةال من بدعم بنائها تم جديدة،

 اإلسـمنتية  الكتـل  باسـتخدام  حالً المهندسون ووجد البركة، هذه ولبناء الالزم األسمنت تدخل بأن لها يسمح

   .لبنائها السابقة اإلسرائيلية للمستوطنات جدراناً تمثل كانت التي الكبيرة

 متـر  مليـون  80 هناك الواقع في ولكن اآلن، الصحي الصرف عن نتحدث ذلك؟ كل نتيجة هى ما بعد؟ ماذا

 فـي  للمياه الجوفية اآلبار حالة وتسوء يوم، كل البحر في ضخها يتم جزئياً المعالجة العادمة المياه من مكعب

 هذه من كثير فإن اطئالشو تلوث وبسبب داخلها، إلى ملوثة معالجة غير مياه دخول بسبب يوم كل غزة قطاع

 الحقيقـة  فـي  وهم إسرائيل، في جيراننا تطال اإلقليمية اآلثار أن كما للسباحة، تصلح ال الواقع في الشواطئ

 الموجـودة  المياه تحليه محطة على سيؤثر األمر ألن غزة، قطاع في البحر مياه تلوث استمرار أن من قلقون

 قلقـون  هـم  ولكن أبيب تل مدينة إلى تصل آثار هناك سيكون هبأن القول نستطيع ال ونحن المجدل، مدينة في

  .المشاكل من الكثير فهناك المياه حول وأما األمر، هذا من ما نوعاً

 علـى  األخير العدوان خالل تضرر مياه بئر إصالح بمحاولة يقومون ألشخاص صورة هو أمامكم ترونه ما

 إصالحه يمكن ال الخزان وهذا كبير مياه خزان رؤية يمكن البئر هذا خلف ولكن الماضي، الشتاء غزة قطاع
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 لكـن  الحـالي،  العـام  طوال المياه شبكات إصالح بمحاوالت استمرت المياه ومشاريع األسمنت، مادة بدون

 فتـرة  وهي لتنتهي، يونيو شهر حتى األقل على استمرت مارس شهر في تنتهي أن يجب كان التي المشاريع

 فـي  جباليا، شرق ربه عبد عزبة لحي صورة وهذه المياه، على الحصول من ينالمواطن خاللها عانى طويلة،

 لذا المنطقة، هذه في شيء أي إصالح يمكن ال ألنه وذلك المياه، شبكة إصالح الممكن من يكن لم المنطقة هذه

 نـاطق الم هذه إلى المياه نقل وتم المياه، بشبكات موصولين غير غزة قطاع في مواطن آالف عشرة هناك فإن

  . الصورة في كما مؤقتة مياه خزانات خالل من

 فـي  ولكـن  المياه، من كافية كميات على الناس حصول عن مثالً نتحدث -أخرى مرة نسأل -المحصلة؟ ما

 أعيـد  التـي  الميـاه  استخدام نستطيع ال ولكوننا المياه، بشبكات موصولين غير مواطن آالف عشرة الحقيقة

 طاقته، من بكثير أكثر بمياه يزودنا التي الجوفي البئر مياه على كثيراً نضغط فإننا ،المحالة المياه أو معالجتها

 وفـي  النترات، من كبيرة كميات فيها إلينا ضخها يتم التي المياه األمر واقع في ولكن اآلمنة المياه عن نتحدث

 البكتيريـا  من كبير عدد على تحتوى اختبارها بعد ألشخاص مملوكة آبار من ضخها يتم التي المياه من كثير

  %.70ال تقارب بنسبة

 أن الواقع ففي اإلنسان، حقوق من آخر حق وهو الشراء على والقدرة االقتصادي الوصول عن نتحدث وحين

 لـديها  يتوفر األسر كل ليس غزة قطاع في أن والحقيقة المياه، على الحصول يمكنهم المال لديهم الذين الناس

 .المياه لشراء األموال

 لهذه وكنتيجة الكلورايت، بمادة ملوثة اآلبار من% 57و النترات، بمادة ملوثة المياه آبار من% 65 أن ثبت قدل

 اسـتخدامها  يمكـن  الجوفيـة  اآلبار من المستخرجة المياه من فقط%  10 إلى 5 من نسبته ما فإن المحصلة

 -سابقاً أشرنا وكما -أخرى حقيقة وفي شربها، يمكن ال التي للمياه تكون أن يجب النسبة هذه أن مع للشرب،

 األمم نشرت وقد بكتيريا، على تحتوي مياهها أن ثبت -ألفراد -خاصة لجهات المملوكة اآلبار من%  70 أن

 األول التقريـر  الموضوع، عن -الجهد هذا لهم شاكرين ونحن -مؤخراً تقارير أخرى مؤسسات وعدة المتحدة

 ،2009 يناير في غزة قطاع في المياه لوضع وتقييم قياس فيه تقرير وهو: البيئي المتحدة األمم برنامج أصدره

 خـرج  التي التوصيات بين ومن غزة، قطاع في الجوفي البئر إلى العادمة للمياه الجدي التسرب التقرير وذكر

 ضـمنها  من غزة، قطاع في البيئي الوضع حول األمد طويلة طبيعة ذات توصية عشر ستة هناك التقرير بها

 لقطاع الجوفي الخزان إعطاء علينا أنه التوصيات هذه بين ومن المياه، بوضع تتعلق توصية عشر إحدى هناك

 آمنـة  ميـاه  نجـد  أن علينا أنه أخرى توصية وفي زائد، بشكل منه المياه ضخ عن ونتوقف استراحة، غزة

 ال والمـاء  المنطقة، في القائم الصراع من المياه قطاع تحييد إلى نسعى أن علينا وأنه غزة، قطاع في للرضع

 تحـت  الدوليـة  العفو منظمة أصدرته آخر تقرير وفي. جميعاً لنا ضرورية فالمياه بالسياسة، يتعلق أن يجب

 الضـفة  فـي  الوضع ممتاز بشكل يغطي وهو فلسطين، في المياه وضع حول ألزمات، تتعرض مياه: عنوان

 األساسـية  التوصـية  غزة في يتعلق وفيما إلسرائيل، صياتالتو من عدد التقرير ويقدم غزة، وقطاع الغربية

 تأهيـل  وإعادة بناء ألجل وخصوصاً المياه، لقطاع الالزمة واألدوات الموارد بدخول تسمح أن هي إلسرائيل

 أن غير التجهيزات، هذه لتشغيل كافية بكميات الوقود بإدخال السماح وأيضاً للمياه، الخاصة المؤسسات شبكات

 السلطات تقوم ألن ماسة حاجة هناك أن هو التوصيات هذه بين من الفلسطينية، للسلطة توصيات ديهل التقرير

 الميـاه  سـلطة  ألن جـداً  مسرور وأنا وموجودة، قائمة قوانين وهي بالمياه، المتعلقة القوانين وتفعيل بإعمال

 الـدولي،  للمجتمع توصيات أيضاً وهناك األمر، ذلك في تعاونهم وأشكر ذلك، على بالعمل بدأت قد الفلسطينية
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 المجتمـع  وعلـى  بيننا، فيما وفعال أفضل بشكل للتنسيق دولي كمجتمع لنا حاجة هناك أن التقرير يقول حيث

  .بها تلتزم وأن بإسرائيل، المتعلقة التوصيات بدعم يقوم بأن الدولي

 هنـا  المشكلة ولكن الرجال، من كثير وجوتز القرية تلك في المشكلة حل من تمكنا لقد أخيراً، ألبانيا إلى لنعد

  . جزيالً وشكراً. البعض بعضنا مع عملنا خالل من تقدماً سنحقق بأننا األمل على لنحافظ ولكن تعقيداً أكثر

. غزة قطاع في الصحي الصرف لحالة الواقعي العرض لهذا ،Mark Buttle للسيد شكراً: عوكل طالل السيد

 الناحية من العرض هذا ليكمل الساحل، بلديات مياه مصلحة عام مدير شبالق منذر المهندس: اآلن لكم وأقدم

  :مشكوراً فليتفضل الفنية،

  :الساحل بلديات مياه مصلحة عام مدير شبالق، منذر المهندس

 واقعنا حقائق اكتشف وربما القطاع، هذا في شريك هوومارك  السيد ذكره ما تؤكد محددة محاور في سأتحدث

 في إليه وصلنا الذي االمتياز أن أعتقد ولكن .قليلة شهور اآلن تتعدى ال وجوده فترة أن حيث ر،قصي وقت في

 مـن  عليه تعودنا ما عن بعيدة مهنية بطريقة الفلسطينية قضايانا من قضية تطرح مرة وألول أنه المياه قطاع

 طـرح من خالل  العالم إلى وصولنا أصبح وبالتالي .السياسة قالب في شيء كل يوضع بأن المألوف، اإلطار

 مـن  تأتي لممارك  ذكرها التي التقارير أن والدليل واضحة، أصبحت ونتائجها منطقية، أكثر بطريقة قضايانا

 جلددون الحاجة إلى  علمية، بطريقة طرحت أن بعدو مصدرها،الساحل  بلديات مياه مصلحة في فنحن فراغ،

  .المائية األوضاع تدهورمؤشرات  وبعرض ،بدورهم يتعلق فيما إال اآلخرين أو جلد الذات

 هـي  مائيـة  أودية ثالث يوجد كان أنه يعرف طويلة فترة منذ غزة قطاع المتابع ألوضاع: المائية مصادرنا

 مناطقها من تأتي كانت التي األودية هنا وأذكر األمطار، لمياه باإلضافة الجوفي، للخزان أساسية تغذية مصدر

 أن حيث التعريف، عن غني عنها والحديث .حالياً جافة األودية هذه وكل بانسياب، الخليل جبال من األساسية

 اإلسـترجاعية،  اآلبار بعض إنشائه خالل من المصدر، هذا على اإلسرائيلي الجانب من صارخ اعتداء هناك

 وحتـى  ،الجوفيـة  نالمياه والوحيد األكبر المصدر يشكل ال المصدر هذا فإن واقعيين، ولنكن .السدود وبعض

 متـر  مليون 10 العام في تتجاوز ال كمية عن الحديثو .إشاعات أو شعبية قاويلأ إلى نستند وال وقائع، نذكر
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 وهـذه  عليـه،  االعتداء يتم الحق وهذا مكعب، متر مليون 160 من شيء يشكل وال حقنا، هذا ولكن مكعب،

 فاالحتياجـات , للمجاري أو للنفايات ماإ كمكب لها باستخدامنا الجوفي، الخزان تلوث مصدر أصبحت المشكلة

 أذكرهـا  أن يجب حقائق هناك العام، في مكعب متر مليون 164: هو غزة لقطاع المائي االستهالك أو العامة

 والمشهد الخزان، هذا تجديد علي البيئة مقدرة من بكثير أكبر استنزافه تم ما أن حيث العلمية، الحقيقة باب من

 بئـر  آالف 4 تتجاوز آبار عن عبارة هي بل غابات، وال أشجار ليست هذه الناحية ههذ في: اآلن ترونه الذي

 الحقـائق  بـاب  مـن  وإنما الدفاع، باب من ليس هذا وكالمي صنعتها، التي وإسرائيل عشوائية، معظمها في

 فـي  مهااسـتخدا  يـتم  التـي  اآلبار فمجمل المائية، قدراتنا ندمر -الوعي بغياب -الفلسطينيين فنحن العلمية،

 إنتاجهـا  ومجمل مائي، بئر 160هي -غزة قطاع في مواطن ونصف لمليون -والصناعي المنزلي االستهالك

 مـا  ولكن المصطنعة، العشوائية اآلبار هذه خالل من استنزافه يتم والباقي المياه، من مكعب متر مليون 164

 لقطـاع  احتاللـه  منذ اإلسرائيلي حتاللاال به قام ما هو -المداخلة بداية في أذكره أن يجب كان -ذكره يجب

 مـن  مجموعة بإنشاء يقوم أن األقل على أو محتلة كمنطقة االحتالل، معاملة المكان هذا عامل أنه حيث غزة،

 الفلسطينيين من كثير ورحيل ترحيل تم لألسف ولكن ،48ال أراضي في محتلة مدن في أنشأها كما المشاريع

 غـزة  قطاع حرم وبالتالي الصحي، الصرف لمياه األساسية احتياجاتهم اةمراع يتم أن بدون غزة قطاع داخل

 المتوقعـة  الزيادة ومع األساسية، احتياجاته مع متالئمة صحية صرف مرافق إنشاء في حقه ومن الجهد، من

 سـكان  نصف مع يتالءم لما يكفى المتوفرة المياه كمية فإن -سنوياً% 3.5 -العالم في األكثر هي التي للسكان

 غـزة  ميـاه  لتصبح غزة سكان من% 75 إلى 70 من األقل على ترحيل هو السريع والحل فقط، غزة قطاع

  .السكان حاجة تكفي منها المالحة حتى

 للخـزان  يعـود  أن حالة في مالئم العام في المياه من مكعب متر مليون 164 استهالك معدل أن ذكره الجدير

 100 إلـي  80 بـين  ما تتراوح بنسبة الخزان في سنوي عجز كفهنا بالتالي مكعب، متر مليون 80 الجوفي

 الميـاه  إلي البحر مياه زحف في وزيادة البحر، من اآلتية النترات نسبة زيادة هي والنتيجة مكعب، متر مليون

 قطـاع  يضـخه  ما مع تتالءم الصحي للصرف معالجة شبكات وجود عدم وبسبب الماضي، العام منذ الجوفية

 اإلنسـان،  صـحة  على األخطر وهي النترات، من متر ألف 100 يقدم التي الصحي، رفالص مياه من غزة

 لمواصفات مالئمة النترات نسبة أن واألخطر والمدن، المناطق في يزداد بدأ األحمر الخط أن نرى بدأنا حيث

 ظـاهرة  وجـود  إلى يؤدى المياه نوعية عن النظر بغض الجوفي الخزان على الضخ فزيادة, الدولية المنظمة

 أقل المياه مستوى نسبة فيها وصلت  التي المناطق بعض في ،"األرضي األوزون حفرة: "مصطلح عليها نطلق

 فـي  وبالتحديـد  المناطق من كثير في البئر مياه تداخل ظاهرة هناك بالتالي البحر، مستوى تحت متر 12 من

 المنـاطق،  هـذه  في الموجود الجوفي نالخزا البحر مياه تهاجم متى ندري ال ولكن والشمال، رفح محافظتي

 إنشـائنا  خالل من الظاهرة هذه من استفدنا ربما. مباشرة البحر مياه المناطق هذه من يضخ ما يصبح وبالتالي

 في بئرين حفرنا مجرد بأنابيب، البحر مياه لجلب بحاجة نكن لم حيث غزة، مدينة في البحر مياه تحليه محطة

 ولـذلك  الجـوفي،  مائنا إلى بالتدريج تزحف البحر مياه أن يدلل مما البحر، اهمي على وحصلنا الشاطئ منطقة

 منطقة في آبار حفر يتم أن يجب بأنه األقل، على سنوات عشر منذ الفلسطينية المياه سلطة من توصيات هناك

 تحدثن وهنا بعد؟ ماذا للمستقبل، نخطط كيف للمستقبل فرضيات وهناك متر، كيلو 2 أو ونصف واحد عميقة

 الفـرد  بحاجـة  قسـناها  إذا نسـمة،  مليون 3 حوالي غزة قطاع سكان عدد سيصبح حيث ،2025 العام حتى

 واحـد  إلى اثنين من الفرد يحتاج الرفاهية، في اإلنسان وحق الرفاهية من كنوع اعتبرناها حتى وال الطبيعية

 في المياه من مكعب متر مليون 200 ليحوا إلى بحاجة فنحن وبالتالي الشبكة، كفاءة رفع يجب كما يومياً، لتر
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 يـزداد  حيث الوضع، هذا على بقينا إذا طبعاً الجوفي، الخزان خارج المياه هذه معظم يكون أن ويجب العام،

 مصلحة تقارير من كثير في ذكرنا! كارثة على مقبلين نحن إذن الجوفي، الخزان على يعتمد الجميع و السكان

 اإلجـراءات  من بمجموعة وقمنا للشرب، صالحة ماء قطرة يوجد ال سوف 2008 العام وفي أنه غزة بلديات

 لـم  حينها اهللا، سمح ال ستحدث كارثة لتأجيل فقط هي الحلول هذه ولكن -بها نفخر التي -الطارئة والمشاريع

  .القادمة لألجيال مياه يوجد وال مالحة، مياه قطرة هناك يعد

 عـن  التوقـف  خـالل  من الجوفي للخزان جديدة سياسية إدارة إتباع يتم أن فلسطينياً المتاحة الحلول: الحلول

 احتياجـات  تلبي صغيرة آبار وحفر قليلة، وإنتاجية كفاءة ذات آبار حفر نحاول وبالتالي لآلبار، الجائر الضخ

 ضـخ  كميـات  تقـيم  وإعادة السكانية، التجمعات مع يتالءم بما اآلبار لهذه الجغرافي التوزيع وإعادة السكان،

 يكـون  أن يجـب  المجتمعي والتثقيف -الجائر الضخ أقصد -مشاكلنا معظم في السبب هي التي الكبيرة اآلبار

 المكـان  هذا في شخص كل وبالتالي عليها، نقبل التي الكارثة بحجم توعيته يجب المجتمع، على تركيز هناك

 التوقـف  اعتماد يتم أن إلى إضافةً -طبعاً اهللا سمح ال -المستقبل في إليه سنصل عما مباشرة مسئولية مسئول

 إعـادة  أو الميـاه،  تحليه: مثل بديلة مصادر وإيجاد ،مارك ذكر كما الجوفي الخزان على لالعتماد التدريجي،

 فـي  حقنها إعادة في أو الزراعة في إما الصحي، الصرف من إنتاجها يتم التي مكعب متر ألف 100 استخدام

  .مياه قطرة كل من المثلى ستفادةاال على والتركيز الجوفي الخزان

 سـأتحدث  عاجل بشكل ولكن مشاكلها، ذكر مارك أن أعتقد الصحي الصرف محطة عن الحديث إلى أعود لن

 المحطـة  إقفال إعادة عن الحديث جاري فاآلن الشمال، منطقة عن الحديث وعند المناطق، احتياجات أهم عن

 مـن  بـالرغم  اآلن المشـروع  أن وأعتقد الشمال، لمنطقة صحيال الصرف مياه بنقل تدريجياً والبدء الحالية

 تدخالت وهناك اإلسرائيلي، الجانب من مشاكل نواجه ولكن الصحيح، الطريق على أنه إال فيه الحادث التأخير

 هـذا  مـن  الثانيـة  المرحلـة  بتنفيـذ  البدء طريق في ونحن لحلها، الدولي والبنك الدولية الرباعية اللجنة من

 مصـلحة  في به قمنا فما الصحي، الصرف في الشمال منطقة لمشكلة نهائياً حد ستضع التي وهي المشروع،

 التـي  العشـوائية  البركـة  تجفيف يتم أن الفلسطيني اإلبداع من نوع أنه أعتقد الهيا، بيت أحواض وفي المياه
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 خـان  لمنطقـة  سبةبالن أما. محدودة إمكانات ظل وفي الحصار، ظل في اإلنسان حياة على خطر تشكل كانت

 علـى  بالضـغط  قمنـا  حيـث  مؤقت، هناك الصحي الصرف ومشروع المشاريع، من بمجموعة فقمنا يونس

 مشـروع  بناء إعادة على جاري العمل اآلن و ،الفلسطينية المياه لسلطة المتاحة الوسائل عبر اليابانية الحكومة

 اهللا شـاء  وأن ،2010 القـادم  العام سيبدأ بدأ لو المشروع هذا أن أعتقد يونس، خان لمنطقة الصحي الصرف

 أن مـن  وبـالرغم  -بالمواصـي  المؤقتة الصحي الصرف مياه محطة فإن بالتالي سنوات، ثالث بعد سينتهي

 فـي  و. يـونس  خان مدينة في متوقعة كانت كارثة نمنع لكي الحل بمثابة كانت لكنها -عليها كثر قد الحديث

 الـوادي،  مشكلة لمعالجة األحمر الصليب قبل من به البدء بصدد وعومشر حديث هناك اآلن الوسطى المنطقة

 محطـة  لمشـكلة  حـد  وضع إلى المشروع ويهدف غزة، بلدية مع بالتعاون القادمة السنة سيبدأ المشروع هذا

 تأهيلهـا،  وإعـادة  األحـواض  هذه توسعة على تقوم وفكرته  -2017 العام حتى األقل على -عجلين الشيخ

 عـن  بـل  أحالم عن أتحدث ال وهنا البحر، إلى العادمة المياه ضخ عملية لتتوقف لها جديدة مكونات وإضافة

 بإدخـال  اإلسـرائيلي  الجانـب  يسمح لم لو قادمين، عامين قبل األقل على المشروع هذا يبدأ لن لكن وقائع،

  .المعدات

 والبـدء  المعـابر  بفـتح  طةمرتب وعود وهناك المانحة، الجهات كل مع تواصلنا تحليه، محطة إنشاء عن وأما

 متـر  مليون 36 إلى ستصل إجمالية بطاقة يونس، وخان رفح منطقة بين تحليه لمحطة األولى المراحل بتنفيذ

 عـن  الحـديث  وهنا والوسطى، غزة منطقة بين وأيضاً. دوالر مليون 22 إلى تصل وتكلفة العام، في مكعب

 متر مليون 55 حوالي إجمالية بطاقة دوالر، مليون 29 حوالي تكلفتها ستصل أخرى محطة من الثاني الجزء

 تحليـه  فـي  آخر مصدر على والبدء العمل سيتم أي مكعب، متر مليون 40 حوالي وجود إلى إضافةً مكعب،

 الخـزان  فـي  العجـز  قيمـة  وهو مكعب متر مليون 90 إلى 80من حوالي إلى وصل العجز ألن البحر مياه

 مليون 50 حوالي إلى كلفتها تصل تنفيذها، يمكن تقريرنا في ذكرناها المشاريع من مجموعة وهناك. الجوفي

 في وتغيير نقلة تشكل أن يمكن ال مشاريع هناك لكن المشاريع، هذه من الكثير أنجز الحصار، ظل في دوالر،

  .فقط دوالر مليون 160 حوالي وقيمتها المعابر، بفتح إال غزة، في المياه قطاع وجه

 المشـكلة  حجـم  من قللت التي اإلجراءات من بمجموعة قمنا فقد بعجزة لسنا كفلسطينيين أننا أذكر أن ويجب

 المنـاطق  مـن  كثير في طبقت إن أنها أعتقد التي الخطوات من مجموعة طبقنا حيث فعلنا؟ ماذا لكن الواقعة،

 الخدمات من يرلكث األمثل االستخدام حيث الخدماتي، والمجال الفلسطيني، واقعنا في طفيف تحسن إلى ستؤدي

 المائي واقعنا في تحسين إلى وأدت أفضل بطريقة استخدامها تم ولكن وكابونات، طوارئ صورة في أتت التي

 من يعتبر رفح مشروع أن وأعتقد الخالقة، اإلبداعات من بمجموعة قمنا وأيضاً الصحي، الصرف قطاع وفي

 الحصـار،  ظـل  في الخالقة الحلول من أنها على الدولية المحافل من كثير في لتعرض منا تؤخذ التي األمثلة

 وحصـار  وغـزة  رفح بين عنصري فصل يعتبر كان الذي الجدار استخدام إعادة يتم أن الفقر ظل في وأيضاً

 خالق فلسطيني إبداع هذا أن أعتقد البناء مواد عن كبديل استخدامه يعاد أن الجنوبية والمنطقة غزة على أمني

 مـن  وهذه لإلعالم المتوازن واالستخدام أيضاً، األليم واقعنا وتحسين المحلية المواد من متاح هو ما الستخدام

 ووصـل  اإلسرائيلي الجانب على حكراً وكانت الماضية السنوات في الفلسطيني عن غائبة كانت التي الوسائل

 مـا  أن أعتقـد  أكلها، أتت السياسة عن بعيداً األمثل االستخدام, ألنفسنا إال نصل لم ونحن الناس من كثير إلى

 اإلنترنـت،  اإلعـالم،  لوسـائل  المتـوازن  اسـتخدامنا  وأيضا األسلوب، هذا من جانب هو التقارير في ذكر

 أيضـاً،  مهنية بطريقة قضايانا ونطرح العالم، في إنسان كل إلى نصل أن إلى تؤدي والصحافة، والفضائيات،

 الخـاص  والمكتـب  الـدولي  والبنك األوروبي االتحادو الرباعية المانحة المؤسسات مع التواصل إلى إضافةً
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 الجانـب  مـع  والتنسـيق  التواصل وهذا اإلسرائيلي، الجانب على والضغط غزة، قطاع في اإلنسانية بالشئون

 مـن  الكثير إدخال من تمكنا أننا ذكرنا األحيان من كثير في أنه وأعتقد طفيف، ولو نجاح إلى أدى اإلسرائيلي

 اإلسـرائيلي  الجانب التزام وهى نتيجة إلى النهاية في يؤدي الضغط ممارسة أن وأعتقد كلها، وليس المعدات

 هـذا  نـؤدي  زلنـا  وال ما، حد إلى مقبول أنه أعتقد ولكن كبير، كان النجاح أن نقول ال بالمعدات، بقليل ولو

 األمميـة،  ضـغط ال بمجموعة بالمشاركة وقمنا مهنية، بطريقة احتياجاتنا عرض يكون أن على ولكن الدور،

 الحقوقيـة  البعثـات  مهمات بكل الفعالة بالمشاركة وأيضاً المطلوبة، والمعلومات البيانات بكل بتزويدهم وقمنا

 عنصـر  أهم وكنا غولدستون، وتقرير واألونيك األمنستي تقارير ذلك على أدل وليس المتحدة، األمم وبعثات

 كـان  طبعاً الماضية، السنوات كل ولكن الحرب خالل فقط ليس اإلسرائيلية، االنتهاكات على وشاهد مشارك

 نحـن  ولكن غزة، قطاع مغادرة من المياه مصلحة أفراد من الكثير منع اإلسرائيلي الجانب أن ذلك كل نتيجة

 .وشكراً القطاع نغادر لم لو حتى مهنية بطريقة قضايانا نطرح أن ُمصريين

 العـرض  هـذا  علـى  الساحل بلديات مياه مصلحة ديرم شبالق، منذر للمهندس شكرا/ عوكل طالل األستاذ

 الكثير إلى نحتاج ولكن موجودة، جزئياً ربما واإلمكانات موجودة الخبرات ألن اإلدارة توفر على يؤكد والذي

 أن أرجـو  سـاعة  ربـع  أمامنا واآلن االحتالل، مع الصراع تفاقم مع تتفاقم القضية هذه ألن النجاحات، رغم

 للضـيوف  فرصة نعطي لكي فقط، دقيقتين شخص لكل فقط، مداخالت خمسة وسنأخذ اقتراحات حول يتركز

  .عمله ومكان اسمه المتحدث يذكر أن وأرجو مثلها، هناك كان إن المداخالت هذه على للرد

 قضية حول شبالق منذر للمهندس موجه سؤالي :األزهر جامعة في حقوق، طالبة مهنا، لينا: األولى المداخلة

 تعمـل  حد أي وإلى غزة، قطاع في المياه قطاع منها يعاني التي الطوارئ حالة إلى بالنظر ،الصحي الصرف

 مـع  متناسـب   زمني مخطط وضع يمكن كيف و تبدأ، أين من األولويات، هذه على المتخصصة المؤسسات

 هـو  اوم ،2007 مارس في الشمال منطقة في حدث ما مع مقارنة كوارث، من ينتظر ما مع البدء أو الحاجة

 تنذر التي غزة، قطاع وشمال النصر أم منطقة في الصحي الصرف أحواض إلى بالنظر محدق خطر من قائم

 الترابيـة  السـواتر  انهيـار  دون للحيلولة األحواض تلك ترميم إعادة تم إذا ما حالة في حقيقة إنسانية بكارثة

     لها؟ الحامية

 مركـز  أشـكر  أن أحـب  أوالً :عـام  بشكل والمياه بالبيئة ومهتم باحث لبد، إيهاب دكتور: الثانية المداخلة

 القطاع وفي عام، بشكل الفلسطيني للمجتمع األساسية األولوية ذو القضية هذه لعرضه اإلنسان لحقوق الميزان

  عـام،  بشـكل  الشرب مياه أو صحي صرف سواء المياه مجال في خاصة أزمة من نعانيه مما خاص، بشكل

 والتوعيـة  الميـاه  مجـال  في العاملة المؤسسات وجميع الساحل بلدية مياه مصلحة جهود على أثنى أن أحب

 األمـور  أن يالحـظ  حيث غزة، قطاع في القرار وأصحاب المسئولين لكل عام بشكل مداخلتي وأوجه البيئية،

 راضياأل داخل المياه في حقنا ينسوا المسئولين جميع أن الصحي، الصرف من والعادم الشرب بمياه المتعلقة

 في الليطاني بمياه بحقوقه أساسي بشكل دائماً يطالب الصهيوني الكيان أن النظر ألفت وأحب ،48 عام المحتلة

 معـاً  ونعمل المسئولية من قدر على نكون أن يجب غزة قطاع في ونحن النيل، نهر في وحتى وسوريا لبنان

 األساسـية  بحقوقنا للمطالبة والضغط العمل على والدولية، المحلية اإلنسان حقوق منظمات في قرار كصانعي

 التوعية على وأؤكد  ،48 عام المحتلة الفلسطينية األراضي مياه علي التركيز على وثانياً غزة، قطاع في بمياه

  .وشكراً المياه، وخاصة األزمات إدارة مجال في
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في  هي أعدل أن أحبفي اليوم  مكعب متر مليون 80 رقم إلى في ورقته ماركأشار  جهودهم، على السامي

  . العام وليست في اليوم

 علـى  القائمين األخوة أشكر بدايةً: الفلسطينية والسلطة المياه سلطة البنا، مازن المهندس :الرابعة المداخلة

 قطـاع  وهى وحيوية كبيرة مشكلة عن نتحدث ونحن خاصة المؤتمر، هذا إلنجاز التنسيق وعلى المؤتمر هذا

 هو اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب مدير األخ حديث على تعليق لدى  طبعاً، الصحي والصرف المياه

 عنها نتج وبالتالي المعابر، إغالق مثل فيزيائي حصار فقط غزة قطاع على المفروض الحصار أن عن تحدث

 وحصـار  فيزيـائي  حصـار  عن نتحدث هنا نحن ولكن المياه، لقطاع الالزمة واألدوات المعدات إدخال منع

 المتقدمـة  المشـاريع  مـن  العديد لدينا كان السابقة الفترة خالل أنه حيث المياه، بقطاع ذلك وعالقة سياسي،

 بتمويـل  النقـل  خـط  مثـل  عليها فقمت المشاريع وكانت العالقة، ذات المشاكل وحل المياه مصادر لتطوير

 محطـة  إنشـاء  منها والتي غزة، قطاع محافظات امتداد على مختلفة إلنجازات مشاريع هناك وكان أمريكي،

 الحصار فرض باالنتخابات، القطاع في حماس حركة فوز وبعد لألسف لكن أمريكي، بتمويل البحر مياه تحليه

 القطـاع  هـذا  مشـاكل  يحل أن شأنه من الذي االستراتيجي، وعالمشر هذا وإلغاء بل تجميد وتم القطاع على

 نركـز  أيضـاً  بل فقط إسرائيل على الضغط على نركز أن يجب ال وبالتالي اليوم، عنه نتحدث الذي الحيوي

 عليهـا  االتفـاق  تم التي المشاريع بتنفيذ عليها ونضغط اإلنسان، بحقوق تتشدق التي الدول على الضغط على

 الميـاه  فمشكلة الحرب بعد تأتي ولم اللحظة وليدة ليست غزة قطاع في المياه مشكلة أن أشير نأ أريد مسبقاً،

 ،%15أو% 20تمثل األرض وهذه نسبياً، صغيرة أرض على نعيش أننا المشكلة أن عن هنا وأتحدث تاريخية،

 فنحن التاريخية، فلسطين شواطئ امتداد على المتواجد اإلقليمي الساحلي الجوفي للخزان اإلجمالية المساحة من

 مـن  الفلسـطينيين  إخواننـا  تهجير خالل من المشكلة تفاقم في دور لالحتالل وكان صغيرة، بقعة على نعيش

 أنتهز وبالتالي المياه، لمصادر الحاصل االستنزاف كان وبالتالي الصغيرة، البقعة هذه في وتركيزهم أراضيهم

 المياه بتوفير تقوم ال لماذا الالجئين إلخواننا الخدمات بتقديم لمتحدةا األمم تقوم كما اإلشارة وأود الفرصة هذه

 مصـادر  لتطـوير  الساحل بلديات مياه مصلحة بتنفيذها تقوم التي المشاريع يخص فيما أما الالجئين؟ لهؤالء

 بمعنـى  ،متكاملـة  مشاريع إيجاد على والحالية المستقبلية مشاريعنا في نركز أن يجب أنه اإلشارة أود المياه،

 وتصـريفها  ومعالجتها المياه هذه تجميع باب من فقط معه نتعامل ال الصحي، الصرف ملف مع نتعامل عندما

 في الفائض عن ونتحدث اإلمكان قدر المياه هذه استخدام إعادة خالل من أيضاً متكامل بشكل معها نتعامل بل

 كفـاءة  أن عـن  نتحـدث  عنـدما  البلديات هميا آبار خالل من استخدامهم يتم مكعب متر مليون 90 الشبكات

 أي فاقد%  40 عن نتحدث الساحل بلديات مصلحة من لدينا المتوفرة األرقام حسب%  60 تتعدى ال الشبكات

 أيـن  وأيضاً المواطنين، قبل من سرقتهم يتم أو األرض في فقدانهم يتم أقل أو أكثر أو مكعب متر مليون 40

  .لكم وشكراً األمطار، مياه من القصوى االستفادة على نركز أن نريد األمطار مياه تجميع مشاريع

 المـداخالت  مـن  لمزيـد  مجـال  هناك وسيكون مفتوح، والمؤتمر فقط مداخلتين باقي :عوكل طالل األستاذ

  .الجلسات كل في واحد والموضوع

 زميلي قاله الذي مالرق اعدل أن أحب الساحل، بلديات مياه مصلحة ،غنام ماجد المهندس: الخامسة المداخلة

 ألف 110 إلى 100 من يتراوح أصبح اآلن الرقم لكن مكعب متر مليون 80 ثانية مرة شبالق منذر المهندس

 كبيـرة  موازنة يوجد انه مارك للسيد وسؤالي معالجة، غير آم معالجة سواء البحر في رميها يتم مكعب، متر

 حكوميـة،  غيـر  أو حكومية مؤسسات مع سواء زة،غ في تام تعاون يوجد وأنه لديها يعمل التي Wash للـ
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 حـول  رسـالتنا  وصـلت  هل المؤسساتية التجمعات على التعاون وكل والجهود األموال هذه كل مقابل ولكن

 .وشكراً اإلسرائيلي، المجتمع من وجزء أوروبا ودول وكندا ألمريكا وصل هل منه، نعاني الذي الوضع

 الطيبـة،  جهـودهم  على الميزان مركز أشكر بدايةً النصر، أم بلدية رئيس ثريا، أبو زياد: األخيرة المداخلة 

 أربـع  النصر أم قرية في الصحي الصرف أحواض مشروع من األولى المرحلة تأخرت مختصرة، مداخلتي

 تتأخر ال الثانية المرحلة أن لو حبذا يا والدمار، والموت الكوارث من العديد إلى أدى األخوة ذكر كما سنوات،

 بعـدم  اإلسـرائيلي،  الجانب هو األولى المرحلة تنفيذ أخر الذي الوحيد األمر أن مع األولى، كما سنوات بعأر

 دونم، 100 بمساحة زراعي مشروع إنشاء على البلدية في قائمين نحن الثانية النقطة. واآلالت المعدات إدخاله

 وهذا طبعاً، أوالً المعالجة الصحي صرفال مياه على ويعتمد دونم، 400إلى يصل حتى ألكثر يتطور أن يمكن

 هـذه  مثـل  إلنجـاح  جهـدها  كـل  تضع أن المياه بموضوع تهتم التي المؤسسات كل من يفترض المشروع

 مـن  الكثير وله عاملة، أيدي ويشغّل للمنطقة، الزراعية المحاصيل ويوفر الجوفية المياه يوفر ألنه المشاريع،

 إلنجـاز  المعـدات  إلدخال اإلسرائيلي الجانب على الضغط: نقطتين نىيتب أن المؤتمر من وأتمنى المميزات،

 والغيـر  الحكوميـة  المؤسسات كل تهتم وأن النصر، أم لمنطقة الصحي الصرف مشروع من الثانية المرحلة

. اهللا إنشـاء  المشـاريع  هذه إلنجاز متوفرة المواد جميع أن مع الصحي، الصرف مياه من لالستفادة حكومية

   وشكراً

 بشـكل  ولو بالوقت االلتزام علينا يجب ولكن يتحدثوا، أن أرادوا لمن وآسف لكم شكراً: عوكل طالل ألستاذا

 السـيد  بالترجمـة  معه Mark السيد فليتفضل االستراحة قبل منهم لكل دقائق ثالث الضيوف أعطي نسبي،

  .رحمة أبو محمود

  

   Mark Buttle:  السيد تعليق

 الميـاه  من مكعب متر مليون 80 بأنه الوكالة في زميلنا ذكره الذي للرقم لنسبةبا  مختصراَ أكون أن سأحاول

 مصدر لتوضيح أوالً كالتالي ولنحسبها صحيح، هو البحر إلى يومياً تضخ جزئياً المعالجة أو المعالجة العادمة

 من مكعب متر يونمل 60 إلى 50 بين ما تتلقى غزة مدينة جنوب الواقعة المياه معالجة محطة فإن المياه هذه

 32 لتسـتوعب  تتلقى المعالجة هذه لتر، هو وإنما مكعب، متر أقول كنت ألني آسف وأنا ،يومياً العادمة المياه

 الغيـر  المياه من لتر مليون 10 البحر في يضخ غزة وادي أن إلى إضافةً يومياً، العادمة المياه من لتر مليون

 ومن ورفح، يونس خان من تأتي أصغر كميات وهناك الجوفي، خزانال إلى مباشرة وأحياناً البحر، في معالجة

 أثـر  حـول  الثاني السؤال وحول. متر مليون 80 وليس اليوم في لتر مليون 80 الرقم إلى نتوصل أن السهل

 هـو  عنـه  التحدث أستطيع ما  ،مارك أنا أمثلهم الذين المياه على للضغط العمل وفريق العنقودية الحلقة عمل

 بوست واشنطن ومنها اإلعالم وسائل من الكثير ترويه وما العام، هذا من ديسمبر 3في تنظيمه تم لذيا النشاط

 آثـار  لهـا  أن حيـث  بها، نقوم التي والتأثير الضغط نشاطات نتيجة هو والجزيرة، BBCو تايمز ونيويورك

 بيـت  ومؤسسة مسلك سةمؤس: مثل اإلسرائيلية المؤسسات في المؤيدين من العديد لنا أصبح أنه حتى ضخمة

 الـذين  للدبلوماسـيين  لتقـديمها  الصـحي  والصرف المياه وضع حول وحقائق وقائع بإعداد قاموا وقد سيلم،

 هنا، الجالس بركات ناصر زميلي لدى متوفرة الوثائق وهذه الوضع، حقيقة يعرضوا كي غزة قطاع يزورون

 خالل حققت التي النجاحات عن تحدثت وإذا ن،اآل وحتى شهور ستة منذ مستمرة بها يقومون التي والنشاطات

 ذلـك  فـي  بمـا  فلسطين، في العاملين المتحدة األمم مسئولي مع جيدة عالقة لدينا أن القول يمكن الفترة هذه

 لرفع الفلسطينية، المياه وسلطة الساحل بلديات مياه مصلحة مع باستمرار ونعمل فلسطين في اإلنساني المنسق
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 مـا  ولكن المجال، هذا في واضحة نجاحات يوجد ال أنه أعلم الالزمة، المعدات بإدخال لبةللمطا عالياً الصوت

 يسـتخدمون  القائمـة  المشكالت حل أجل من معهم عالقتهم يستخدمون وهم األصدقاء من كثير أن قوله يمكن

 You( على موجود وهو ،"تطفو غزة" بعنوان كان الموضوع، حول فيلم أصدروا حيث الحديثة التقنيات بعض

tube( موقع على صفحة أنشئوا وكذلك االنترنت، على )face  book( للحـق  المؤيـدين  العـالم  سكان لكل 

 فـي  صـغار  وهؤالء الصفحة على تسجيلهم تم مؤيد 800 يقارب ما حشد تم اآلن لغاية المياه، في الفلسطيني

  .الصفحة هذه إلى والينضم ألصدقائكم دعوة وهذه ،)face book(يستخدمون تجعلهم لدرجة السن

 نقطتـين  سأذكر وهنا للقطاع المياه استيراد أجل من) إسرائيل( الجيران مخاطبة حول حديث هناك كان كذلك 

  :هنا

 المتـوفرة  الالزمة الفنية الخبرات خالل من حلها الواقع في يمكن القطاع في توجد التي التقنية المشاكل: أوالً

 المـواد  إدخـال  ليـتم  التعـاون  يبدأ أن بمجرد فبالتالي أيضاً، وجودةم تكون قد األموال أن علمي حد وعلى

  .القائمة الفنية المشكالت حل على العمل في البدء يمكن الالزمة واألدوات

 فـي  يعود األمر أن أعتقد إسرائيل من المياه من محددة كمية بالفعل غزة قطاع يستورد أن نقطة طرح :ثانياً 

 في أخرى أمور أي كشأن وشأنه بسيط وليس معقد سؤال هذا األمر نهاية في غزة، في للمواطنين القرار اتخاذ

  .وشكراً األمر هذا وفي السياسة في تداخل هناك غزة قطاع

  : تفضل شبالق منذر للسيد اآلن والكلمة ،Mark Buttle للسيد شكراً: عوكل طالل األستاذ

  :شبالق منذر المهندس تعليق

 يتعلق فيما إال عنها أتحدث لن لكن و النصر أم بأحداث بدءاً طرحت التي األسئلة عن اإلجابة سأحاول بعجالة

 اإلسرائيلي الجانب مسئولية عن الغطاء ونرفع أنفسنا نجلد نبقى أن أيضاً يجوز وال النصر؟ أم بعد فعلنا بماذا

 إخواننـا  مـع  بجلسـة  شاركت أنني أقصد فيه، شاركت تاريخ ولكن قرأته، تاريخ عن أتحدث وال حدث، بما

 الصـحي  الصرف بضخ نبدأ أن بضرورة النصر، أم حادثة قبل اإلسرائيلي الجانب مع بالحديث المياه بسلطة

 ولم باالجتماع شخصياً شاركت شخص، آالف 10 حياة على خطر تشكل كانت التي العشوائية البركة هذه من

 أقصـد  الشمالية، بالمنطقة عشوائيتين كتينبر بحفر نبدأ بأن ورفضوا المياه سلطة مع إليهم وذهبت عنه أسمع

 ال بموقـع  البركـة  هذه لحفر فقط الموافقة أعطينا حدثت أن بمجرد لكن االحتالل، منها خرج التي المحررات

 نفـس  أنـه  مفارقة ليس ولكن تحقيق لجهات األمر وترك حدث ما حدث صحي، صرف بركة حفر فيه يجوز

 عليـه  الموافقـة  تم الهيا بيت بركة عن العبء لتخفيف برك لحفر اإلسرائيلي الجانب من رفض الذي الموقع

 الجانـب  مـع  للتعـاون  ورديـة  صورة إلعطاء فقط اإلسرائيلي الجانب قبل من النصر أم حادثة بعد مباشرة

 .اإلسرائيلي

 مـا رب مهنية ناحية من سآخذه أنا ولكن الموضوع هذا عن الحديث طال أنه أعتقد الغربية بالضفة المياه حقوق

 فـي  نسـتمر  بأن يضير ال لكن الغربية، الضفة من المياه جلب من تكلفة أقل غزة قطاع في البحر مياه تحليه

 يوجـد  ال هناك القرى مئات عن نتحدث حيث الغربية، الضفة احتياجات لسد األقل على المائية بحقوقنا الطلب

  .الغربية الضفة احتياجات دلس المائية الحقوق عن نتحدث أن األولى وأعتقد مياه شبكات لديها

 الصـرف  ميـاه  من مكعب لتر مليون 110 ننتج نحن عاجل بشكل للداللة فقط لتر مليون 80 موضوع ذكر

 لنـا  يسمح لم التي الشمال مياه من يومياً مكعب لتر مليون 25 إلى 20من منهم رفعنا لو القطاع بكل الصحي

  .صحيح ذكر الذي الرقم بالتالي مكعب لتر مليون 80 تقريبا يبقى البحر إلى بضخها
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 اسـتخدام  إلعـادة  معقولة طاقة إمكانية لدينا هناك أنه ثريا أبو زياد النصر أم بلدية رئيس القتراح بالنسبة أما

 الهيـدروجينيين  ومـع  النصـر  أم بلدية مع تعاوننا على ذلك على أدل وليس للزراعة المعالجة الصرف مياه

 الميـاه  لسلطة نتوجه هنا ونحن أخرى، لمناطق تكرارها يتم أن التجربة ذهه نتمنى  مانحة مؤسسة من بتمويل

 يونس خان في معالجتها اآلن يتم مياه قطرة كل استخدام يتم أن الزراعة وزارة على الضغط يتم أن بضرورة

  .وشكراً المياه باستخدام زراعته يمكن ما لزراعة الشمالية المنطقة وفي ورفح

 الصحي والصرف بالمياه المتعلقة العنقودية الحلقة منسق Mark Buttle  للسيد راًشك: عوكل طالل األستاذ

 لمدة الستراحة ونذهب الساحل، بلديات مياه مصلحة مدير شبالق منذر وللمهندس ،Oxfam ،غزة قطاع في

  .وشكراً الثانية للجلسة ننتقل ثم دقائق عشرة

  
 

  الثانية الجلسة

 "وأسباب مشاكل....  الصحي الصرف"
11:10‐12:15 

 
 ومسهل مدير اإلنسان، لحقوق الميزان مركز في واالتصال الدولية العالقات منسق رحمة، أبو محمود السيد

  .الجلسة

  :المتحدثين الرئيسيين في الجلسة

  .اإلنسان لحقوق الميزان مركز في الميداني البحث وحدة منسق زقوت، سمير األستاذ -

 .غزة في العالمية لصحةا مكتب مدير ظاهر، محمود األستاذ -
 

  :وهما الجلسة في نالرئيسي بالمتحدثين الترحيب أود: رحمة أبو محمود السيد

   الميزان مركز في الميداني البحث وحدة منسق زقوت، سمير األستاذ -
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 غزة في العالمية الصحة مكتب مدير ظاهر، محمود األستاذ -

 

  :رحمة أبو محمود السيد

 مركـز  فـي  الميـداني  البحـث  وحدة منسق زقوت سمير األستاذ ولدينا المؤتمر هذا من الثانية الجلسة نبدأ 

 تتعلق والتي المركز، عليها عمل التي التقارير أحد وإصدار لصياغة متابع كان وهو اإلنسان، لحقوق الميزان

 حيث يونس، خان مدينة في وتحديداً والبيئة، والمياه الصحة في الحق على وتأثيرها الصحي الصرف بمشكلة

 أن رأى والثقافيـة،  واالجتماعية االقتصادية الحقوق حول يركز كونه والمركز متفاقمة، تزال ال مشكلة توجد

  .األمر بهذا يتعلق تقرير إصدار وتم المشاكل كبقية عليها الضوء تسليط تستوجب المشكلة هذه

 الصحي والصرف بالمياه المتعلقة المشاكل عن للحديث ،العالمية الصحة منظمة من ظاهر محمود واألستاذ

 عن ليحدثنا زقوت سمير باألستاذ نبدأ. بكم فأهال الصحة، في الحق وعلى عام، بشكل الصحة على وأثرها

  .الميزان مركز قبل من -فقط باألمس -مؤخراً صدر الذي التقرير

 اإلنسان لحقوق الميزان مركز في الميداني البحث وحدة منسق: زقوت سمير األستاذ

 من واحدة عن للحديث بينكم، أكون بأن وسعيد حضوركم، على أشكركم وأنا محمود، للزميل شكراً 

 وبين اإلنسان حقوق مؤسسات بين العالقة أؤكد على أن أحب البداية في. غزة قطاع يعانيها التي المشكالت

 الصرف موضوعل عالقة وال متخصص تقني مهني الموضوع أن األولى للوهلة يبدو حيث المياه، موضوع

 إلى يسعى من كل بين وطيدة عالقة هناك أن إلى أشير وهنا اإلنسان، حقوقمؤسسات  بتخصص الصحي

 نتحدث ألننا الصحي، والصرف كالبيئة موضوعات وبين العالم في مكان أي في اإلنسان حقوق وتعزيز حماية

 يمكن ال التي األساسية المبادئ من ساناإلن حقوق تكاملية بأن اليوم يقرر العالم اإلنسان، حقوق تكاملية عن

 على تليس اإلنسان فيها يعيش التي البيئة الظروف وتكون الحياة في الحق عن الحديث يمكن وال تجاوزها،

 عن ناجمة وكوارث والمياه، البيئة في تلوث هناكو الصحة في الحق عن نتحدث أن يمكن وال .المناسب النحو

 هذا كل .آخره إلى المياه معالجة وطريقة لنفاياتا التخلص من قةطري حتى صحي، صرف تجميع أحواض

 في وحقه الحياة في وحقه غزة قطاع في اإلنسان لحماية نسعى أننا ندعي أن يمكن ال وثيق، ارتباط له الملف

 خاصة البيئة، صعيد على يعانيها التي الكوارث ونتجاهل والعقلية، الجسدية الرعاية من مستوى بأعلى التمتع

  .الصحي والصرف المياه موضوع في

 نهاية في يصدر أن يجب كان التقرير هذاوقبل الشروع في استعراض التقرير من المهم اإلشارة إلى أن 

 بعيداً أخذنا بصراحة العمل، من وصعب شاق نوع في وانخراطنا وتبعاته العدوان لكن اليوم، وليس 2008

 تقرير هكذا ينشر أن في ضير فال قائمة، زالت مابعض ذيولها في  المشكلة ألن متأخراً، ولو نشره فقررنا

  .نتائجه ونعرض

 ،البيئة جودةفي سلطة و المياه، سلطة في فالزمالء المركز، خاضها تاريخية تجربة إلى أخرى مرة أعود

 أنها قدأعت المجال، هذا في معنا طويلة تجربة ولهم جيداً، الميزان مركز يعرفون النصر، أم قرية في واألخوة

 لنا يلجأ كان - المياه سلطة من -علي سعدي: المهندس أن جيداً أذكر فأنا بالبنان، إليها ويشار ناجحة، كانت

 السكان بين الوصل حلقة نحن وأصبحنا -كثيرة أوقات في -البدوية القرية إلى يذهب أن يريد كان عندما

 الصحي، الصرف أحواض بنقل الخاص ويلالتم في مهماً دوراً الميزان لعب ثم هناك، االختصاص وجهات

 العالقة، ذات الدولية األطراف كل إليها دعا دولية عمل ورشة نظم كما الموضوع، حول تقريراً وأصدر
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 الفلسطينية، المختصة الجهات كل مع بالتعاونعلى طريق الحل  الصحي الصرف مشكلة يضع أن في ونجح

 .الصعيد هذا على إيجابياً تدخلنا وكان

 سـواء  التاريخ، في مسبوقة وغير فريدة حالة أمام فنحن غزة قطاع في اإلنسان حقوق حالة عن نتحدث ماعند

 مـن  هـي  يتـابع،  من هي المواطن، حاجة عن المسئولة هي واحدة سلطة هناك العادة في ذلك، قبل أو اليوم

 في ولكن .ما بلد في إلنسانا حقوق تجاه والتزاماتها مسئوليتها في يتعلق فيما للضغط يخضع من وهي يالحق،

 فهـي  المـتحكم،  االحتالل سلطةهي و الرئيسية السلطة لدينا أوالً فريد، وضع في اإلنسان حقوق غزة قطاع

 اهللا رام وسـلطة  التزام، صاحبة وهي غزة، في أخرى سلطة لدينا واليوم القانوني، وااللتزام الواجب صاحبة

 ،اًمـؤثر  يكـون  أن على قادر األربعة األطراف هذه من رفط وكل كذلك، الدولي والمجتمع واجب، صاحبة

  . اإلنسان حقوق انتهاك أو اإلنسان، حقوق احترام وتعزيز اإلعمال جهةل سواء

 قطـاع  يعانيهـا  التي كالمشاكل -قضايا وحل إلنسان حقوق عن الدفاع مهمة من يجعل والتشابك التعقيد هذا

 يوجـه  التـي  هي واحدة، سلطة لدينا كان لو مما بكثير أصعب أمراً -والمياه الصحي والصرف البيئة كقطاع

 األمل حي بأحواض يتعلق فيما -الدراسية الحالة أو الصحي، الصرف مثل مشكلة عن الحديث عند الجهد إليها

 سـياقه  لـه  الموضـوع  أن يـدرك  والكل -هناك تنفيذه جرى الذي الطارئ الصحي الصرف مشروع وفي

 مجيء قبل كذلك الجانب، األحادي انسحابها قبل االحتالل سلطات  تحت خضع ةغز قطاع أن حيث التاريخي،

 غزة، قطاع في الخدمات مباشرة تدير التي السلطة هي االحتالل سلطة كانت حيث الفلسطينية الوطنية السلطة

 شكل من أكثر هناك أن نعلم االنتهاكات هذه نعرف وعندما اإلنسان، حقوق انتهاكات أبرز من واحد ذلك وكان

 مثلهـا  مسئولة فهي االحتالل سلطة عن أتحدث وعندما بفعل، القيام عن السلطة امتناع ومنها أشكالها، هذه من

 وتقدم الموارد، على تشرف والتي المتحكمة فهي مستقلة، دولة أي في سلطة أي ومثل وطنية، سلطة أي مثل

 بطريقـة  القطـاع  فـي  الميـاه  وقضايا صحيال الصرف قضايا مع التعامل أهملت ولكنها المختلفة، الخدمات

 سـلطة  سـعت  التـي  المرات وفي صحي، صرف شبكات لها يتوفر يكن لم غزة قطاع مدن كل في متعمدة،

 الميـاه  من الجوفي والمخزون البيئة لتدمر المكان بعناية تختار كانت صحي صرف شبكات إلنشاء االحتالل
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 تختلـف  فهي ،الطيموغرافية بالطبيعة عالقة لها بخصوصية التاريخ عبر تميزت يونس خان فمشكلة. الجوفية

 يجعـل  هذا بالتالي المختلفة، األحياء بين المناسيب في كثيرة فروق فيها غزة، قطاع في أخرى مدينة أي عن

 أنا غيرها، من أكثر، مكلفة المعالجة محطات في وضخها المياه لتجميع صحي صرف شبكات إنشاء مهمة من

 أقـول  -الذات جلد باب من وليس -يونس خان موضوع في أغوص أن وقبل للمداخالت تاستمع الحقيقة في

 فيهـا  التجميـع  وأحواض النصر أم قرية إلى ذهبنا فإذا االختصاص، جهات قبل من تاريخي تقصير هناك أن

 دعم باب لتشكل المشكلة، هذه بقاء في واستمرءوا األزمة في فاعلين كانوا الفلسطينيين أن نجد التاريخ وقرأت

 إلى تحتاج النصر أم فقرية المشكلة، بقاء في فعلياً استمرئت السلطة ألنه نعلم، ال الدعم يذهب أين ولكن مالي،

 السـلطة  ميزانيـة  إلى وبالنظر اإلمكانات، نقص بذريعة للدعم مجال هناك يكن لم االنتفاضة وقبل فعلي، دعم

 أنـا  واليوم واحدة، مشكلة وليس صحي صرف مشكلة ينعشر حل باإلمكان أنه لوجدنا ومصروفاتها ونفقاتها

 األمـل،  حـي  أحـواض  من المياه نقل بقضية يتعلق لما المباشرة متابعتي بعد المسئولين، قبل من تهاوناً أجد

 يتعلـق  فيمـا  المـواطنين  مـن  عديدة شكاوى تلقينا بعد وذلك يونس، خان بلدية مع البداية في كمركز تدخلنا

 فتـرات  عاش وكلنا غزة، على حماس حركة سيطرة قبل بدأت المشكلة وهذه الحشرات،و والبعوض بالرائحة

 يوجـد  فال -مختلفة بأشكال كانت وإن -موجودة الزالت الحالة هذه أن وباعتقادي الحسم، إبان القانون غياب

 رةقاد جهة هناك تكن ولم الصحي، الصرف شبكات على مواطنون تعدى حيث غزة، قطاع في للقانون سيادة

 تغذيـة  تعيـد  كـي  األمطار مياه لتجميع تستخدم كانت -الحوار موضوع -والشبكة وردعهم، محاسبتهم على

 بميـاه  بالكامـل  المناطق بعض أغرقت أنها إلى وصلت يونس، خان في صعبة مشكلة ولحل الجوفي الخزان

 إلـى  وتوصلها األمطار ياهم فيها تجمع شبكة إنشاء الحل فكان المواطنين، بيوت من العديد وداهمت األمطار،

 النـاس  جعل األمني، والفلتان القانون غياب ولكن الجوفي، الخزان إلى خاللها من نعيدها أن باإلمكان منطقة

 الحفـرة  وبعد االمتصاصية، الحفر على العادمة المياه تصريف في يعتمدون فالناس تاريخ، عن نتحدث ونحن

 إلى وصلنا حتى وهكذا، أخرى تحفر ردمها، ويتم االمتصاص على قادرة غير وأصبحت تشبعت التي األولى

 غيـاب  ظـل  في األمطار مياه تصريف  شبكة على التعدي إلى فلجئوا الحفر، السكان فيها يستطيع ال مرحلة

 الجوفي، للخزان وتلويث صحية، مكرهة هناك وأن حدثت، الكارثة بأن البلدية وخاطبنا بدايةً، تدخلنا. القانون

 منـزالً  واستأجر السكان بعض رحل حيث المنطقة، بهذه المحيطين الناس حياة على خطر هناك األقل وعلى

 فـي  البلدية على كمركز نضغط كنا بالمنطقة، بالبقاء له يسمح ال الصحي وضعه ألن التجميع مكان عن بعيداً

 -المجايـدة  منطقة انسك من وفد زارنا بعد وفيما والبعوض، الرائحة تحارب التي المبيدات رش عملية اتجاه

 حقـوق  مؤسسـات  كل زاروا أنهم وأعتقد -أشخاص عشرة من يتكون -المزارعين من -خانيونس مواصي

 الزراعة، على تعتمد يونس خان منطقة أن والمعروف نكبوا، إنهم ويقولون يشتكون، غزة، قطاع في اإلنسان

 الخزان في النزاز مياه إلى يصلوا كي التربة من األمتار الفالحين يزيح حيث بالنزاز، يعرف ما على اعتماداً

 النـزاز  أن بقولهم وفوجئنا أساسي، بشكل الطريقة هذه ويعتمدون والري، الزراعة في وييتخدمونها الجوفي،

  .مجاري أصبحت المياه وآبار

 الوقـت  ذلـك  في أوالصدق، الكذب يحتمل كإدعاء نتبناها شكوى ألي أولى وكخطوة الميزان مركز في نحن

 غـزة  قطاع على اإلسرائيلي العدوان قبل الحديث هذا كان -قائمة اإلسالمية الجامعة مختبرات زالت ما نتكا

 الميدانين الباحثين بمتابعة المنطقة، في المياه آبار من عشوائية عينة تأخذ أن منهم فطلبنا -2008 العام أواخر

 حقيقـي  تلـوث  وجود التحليالت أثبتت وهناك ،اإلسالمية الجامعة مختبرات إلى بالعينة وذهبنا المركز، لدى

  .للمياه
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 فـي  منصـب  يشـغل  هو واآلن غزة، بلدية في المياه قسم مدير كان الذي الحاج، يوسف المهندس أذكر وهنا

 أن ومأسـاتنا  مشـكلتنا،  هي وهذه األحواض، ليس التلوث في السبب أن عن وباستماتة دافع حيث المصلحة،

 به تقوم ما تخضع وال باالً، تلقي وال تكترث، وال ال،: المختصة الجهات تقول ينماب ويعانون يبكون المواطنين

 أن الواجب كان مشكلتنا وفي الواقع، باألمر وتعترف حقيقية، تقويمية لدراسة طارئة حلول ومن نشاطات من

 أجرت ذلك بعد اض،باألحو لها عالقة ال المشكلة هذه أن من متأكدين أنهم قالوا ولكنهم تلوث، بوجود يعترفوا

 أحـواض  مـن  حـوض  جدار كسر نتيجة كان المياه تلوث أن وأثبتت الموضوع، على دراسة المياه مصلحة

 وأنـا . تتبخر أو البحر إلى وتضخ أولية معالجة لتعالج األمل حي ببركة المياه بها تنقل التي الصحي الصرف

 أجـل  ومـن  األمل، حي في كارثة يوجد أنه يحفصح االستنتاج، هذا على كثيراً نقف أن يجب أننا هنا أعتقد

 مـا  تفعـل  فالبلدية فلتان، يوجد ال حماس سيطرة من فترة وبعد واليوم فلتان، يوجد أنه: قلنا والتوازن النصفة

 ميـاه  تصـريف  شـبكة  على مشترك كل البلدية بلغت حيث المخالفة، من المواطنين ويخاف تفعله، أن تريده

 يـونس  خـان  مدينـة  ففي يشترك، أن يريد من وكل اشتراكه، تجاه المال من بلغم يدفع أن عليه أن األمطار

  . ذلك إلى وما التعديات ومنع األمور ضبط على قادرة البلدية

 وصحيح عنها، األولى المسئولية يتحمل االحتالل أن وصحيح بيئية، كارثة يوجد صحيح أنه أقوله أن أريد ما

 خـان  لمدينـة  الصحي الصرف مشروع إلنجاز الالزمة المعدات ولدخ منع خالل من مستمرة المسئولية أن

 كثيـراً،  يضـحك  المشـكلة  تفاصيل في ويغوص يقرأ والذي. المدينة شرق تقام معالجة محطة وإقامة يونس

 السـلطة  لدى يكن ولم جاهزاً، كان الياباني التمويل أن رغم ،2006 العام في توقف المعالجة محطة فمشروع

 حـزب  أن حين في الحين، ذلك في دوالر ماليين ثالثة توفير منها مطلوب وكان بالتزامها، اءالوف على القدرة

 نتحـدث  وعندما أنه دائماً أعتقد فأنا. دوالر مليون 5- 4 بين ما يجمع بانطالقته يحتفل أن أجل ومن سياسي

 رقم تنفق أن يمكنها وتحتفل، مراسم تعمل أن أجل من مدعاة سلطة فهي غيرها، أو غزة قطاع في السلطة عن

  .الياباني للمشروع مساهمتها تقدم ولم بالتزامها تفي لم السلطة ألن للمواطنين، المهم المشروع وتوقف كهذا،

 ألنـه  اهللا، يتقـي  أن المسئول على ولكن يدمر، أن هدفه مسئول يوجد ال أنه أعي وأنا سريعة، بخالصة أقول

 فـي  وبالـذات  أكبـر،  كارثة إلى يؤدي فهذا طارئ، بمشروع الكارثة لحل ونسعى كارثة هناك تكون عندما

 وجـدت  لـو  قالوا -أحدهم والدكتورالعفيفي -المختصين كل أن نقرأ كنا فتاريخياً ورفح، يونس خان مواصي

 كمجرم، األمل حي إلى وتوجيهها األمطار تجميع محطة إنشاء قرار اتخذ من لتحاكم غزة في اهللا تخاف سلطة

 التـي  رضوان الشيخ أحواض في تجربة لدينا كان وتاريخياً. يحاسب أن عليه التجربة من ديستفي ال من ألنه

 تكـاثف  إلـى  بحاجـة  أننا أقول وأنا نفسها، بالطريقة عليها التعدي وجرى األمطار مياه لتجميع كشبكة بدأت

 نعفيه وال االحتالل مسئولية على دائماً نركز أن ويجب األساسية، المسئولية يتحمل من هي فإسرائيل الجهود،

 أن المـانحين،  مـع  حتى أو األحمر الصليب مع سواء عالقة خلق في نجحنا إذا وبإمكاننا المسئولية، هذه من

 سـهل،  إسـرائيل  علـى  الضغط وحتى سهلة، األموال مشكلة وتصبح بدعم، نحظى أن فعلينا معاناتنا، نسوق

 موجـود،  وهو ،)OCHA( اإلنسانية الشؤون مكتب نم البياري، حمادة: األستاذ فليذكرني الصعيد هذا وعلى

 مـن  إيريز معبر على دورية لقاءات عدة عقدنا الضغط، عبر المتحدة، األمم مؤسسات خالل ومن كمركز أننا

 إلـى  تحتاج هى ولكن تحل، أن الممكن من غزة مشاكل أن أعتقد أنا األحواض، قضية لحل) OCHA( خالل

 حتـى  ذلك، إلى وما أهلية مؤسسات أو حكومية مؤسسات سواء وتكاثف ونتعا إلي تحتاج اإلدارة، في نجاح

 يحـل  ال الجئـين %  70 جاءها غزة وأن والتاريخ الماضي استحضار أما الواقع، هذا من نخرج أن نستطيع

 يغسـل  كـي  سـاعة  24ال مدة للمياه المواطنين واستخدام والسرقات، المتهالكة الشبكات إهدار إن المشكلة،
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 نقص من كبيرة مشكلة ويتحمل فاعل، دوراً يلعب فهذا المشكلة، هو الخط، سارق ألنه أموال دفع وند السيارة

  .غزة قطاع في للشرب الصالحة المياه

 وأن أنفسـنا،  نحاسب أن يجب دائماً ولكن االحتالل، وإحراج التعاون، علينا أن مفادها  دعوة أطلق هنا ومن

 مشـكالت  من غيرها أو صحي صرف أو مياه سواء -البيئة وعبموض عالقة ولها نتخذها خطوة أي نخضع

  .عليكم أطلت قد أكون ال أن وأرجو لكم، وشكراً. مستقبالً أخرى بمشكالت نتسبب ال حتى للدراسة، -البيئة

  الجلسة مدير/ رحمة أبو محمود األستاذ

 أحد على وكبير معمق بشكل الضوء تسليط أن واضح هو كما المداخلة، هذه على سمير لألستاذ جزيالً شكراً 

 اليـد  وضع التقرير هذا أن رأينا وكما تفصيالً، أكثر وبشكل والسلبيات االيجابيات من الكثير يكشف المشاكل

 تكـاثف  هو األمر في المهم الحل، نجد أن في مساهمة له يكون أن نرجو المشكالت، كانت وأين الجرح على

 عبـر  الالزمـة  المواد إدخال يبقى المالئمة، الحلول لوضع ير،سم األستاذ ذكر كما المعنية المؤسسات جميع

 طفـل  أي علـى  يحظر: البيئي المتحدة األمم تقرير في ذكر وكما. إسرائيل قبل من بدخولها والسماح الحدود

 غـزة،  قطاع في الجوفي الخزان من المستخرجة المياه األشكال من شكل بأي يستخدم أن عام من أقل عمره

 تزود بأن المتحدة األمم من الطلب وتم مفلترة، أو مغليه المياه كانت لو حتى العادي االستخدام بل للشرب ليس

  .اآلدمي لالستخدام مالئمة بمياه غزة قطاع

  .الجلسة هذه في مداخلته عن للحديث ظاهر محمود األستاذ مع اآلن نبقى زقوت، سمير لألستاذ شكراً

  غزة قطاع في العالمية لصحةا مكتب مدير ضاهر، محمود/ األستاذ كلمة

 اإلنسـان،  لحقوق السامي المفوض ومكتب اإلنسان لحقوق الميزان مركز وأشكر هنا، لوجدي سعيد أنا أوالً 

 إليهـا،  أنتمـي  التي الصحة ومنظمة المتحدة لألمم وبالنسبة كفلسطينيين  لنا بالنسبة المهم المؤتمر، لتنظيمهم

 الحياة، في الحق عن نتحدث المياه في الحق عن نتحدث وعندما الحياة، يه المياه ألن لماذا؟ مهم، فالموضوع

 انقطع إذا لكن أسابيع، 4 إلى 3 لمدة يعيش أن يمكن األكل عن اإلنسان انقطع  إذا ألنه بسيط، شيء عن وليس

 افيـة ك الكميـة  كانـت  إذا ممكن الكيف، ناحية ومن الكم، ناحية من هذه يموت، أن يمكن المياه عن أيام عدة

 الحق هو المياه في فالحق الموضوع، أهمية هي فهذه حياته، جودة أو حياته على تؤثر أن صحية غير ولكنها

 فالحق مياه، الحياة كل يعني فهذا المياه من% 80 أو 70على يحتوي اإلنسان جسم كان فإذا أساساً، الحياة في

 المواضـيع  هـذه  مثل إثارة أهمية هي وهذه المياه، على الحصول في الحق باألساس هما والحياة الصحة في

 الكميـات  علـى  اإلنسـان  حصول ضمنها ومن غزة، قطاع في المواطنين يعيشه الذي الخاص الوضع بسبب

 أجل ومن مالئمة، وبجودة بكيفية حياته استمرار أجل ومن الجودة، حيث من والمالئمة الكمية حيث من الكافية

 األمـور  هـذه  لمناقشـة  واللقـاءات،  العمل ورشات من هذه مثل تنظيم اًجد مهم أنه أعتقد كلها األسباب هذا

 فـي  الصحة على للمياه الحالي التأثير هو العالمية الصحة لمنظمة كممثل يعنيني والذي حلول، إيجاد ومحاولة

 علـى  وتأثيره االستخدام عن ينتج ما اآلخر والجانب األفراد، صحة على وتأثيره االستخدام حيث من جانبين

 أمـور  من يعاني الذي للقطاع الخاص الوضع في سأضعه الموضوع هذا عن أتحدث ما وقبل العامة، الصحة

 سأتحدث والنكسة، النكبة عن أتحدث أن أريد ال الخطيرة، المحطات هذه أهم أحد هو المياه وموضوع أخرى،

 الصحة سواء الحياة مجمل على أثرت كثيرة مراحل وهي غزة، قطاع بها مر التي األخيرة سنوات الثمان عن

 باالجتياحـات  مـروراً  2000 سنة سبتمبر 28 في االنتفاضة بداية من واالقتصادية، االجتماعية النواحي أو

 منـزل  آالف 4 من أكثر رفح ففي التحتية، والبنية للبيوت جداً كبيراً تدميراً خلفت والتي القطاع، لمدن الكثيرة

 واالجتماعيـة  البيئية وتأثيراته 2005 سنة الجانب األحادي االنسحاب إلى بيوتها، من خرجت عائلة ألف 20و
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 علـى  لـيس  أثر وهذا عليها، الدولية واالنعكاسات ،2006 عام باالنتخابات ومروراً والسياسية، واالقتصادية

 يـة الميزان حتـى  التمويل ناحية من الفلسطينية السلطة قاطع والكل الحياة، مناحي كل على بل والمياه الصحة

 للسـلطة  وتعيـدها  إسـرائيل  قبل من المحصلة الضرائب إيرادات على أساساً تعتمد كانت التي للسلطة العامة

 ذلـك  وبعـد  ،2006 بداية في هذا كل المحلية، الموارد من فقط%  20و الداعمة، الدول من%  30ال ونسبة

 تغـذي  التـي  الكهربـاء  محطـة  يرتدم وبعد اإلسرائيلي، شاليط الجندي اختطاف فيها تم التي العملية حدثت

 الميـاه  ومحطـات  والمجـاري  المياه محطات على وتأثيره غزة قطاع في الكهربائي التيار من%  40حوالي

 حالة وتكريس واستمرار غزة، قطاع في السلطة على حماس سيطرة 2007 يونيو شهر في ذلك وبعد العادمة،

 الـذي  والواقـع  اإلطار هذا كل الحياة نواحي كل على تتداعيا من عنه نتج وما غزة، لقطاع الشديد اإلغالق

 الفلسطيني الشعب من%  80 الواقع هذا وفي أكثر خصوصية له الذي المياه واقع ضمنه من والذي فيه نقول

 مستوى%  50 من أكثر الفقر خط تحت%  60 من أكثر الدولي، الدعم على يعيشون غزة قطاع في يعيشون

  .أيضاً سيئة مالئمة كميات في وتوفره المياه وهو للصحة آخر ومحدد جداً، يئةس الصحة ومحددات البطالة،

 قبلـي،  فيها تحدثوا المختصين ألن وإحصائيات أرقام عن نتحدث ال القطاع في المياه لموضوع نأتي وعندما

 المـواطن  هل مالئمة بكميات المياه توفر أوالً القائم، الوضع تأثير عن ينتجان جداً مهمين أمرين يوجد ولكن

 الكميـات  ألن ال، هو الجواب العالم في إنسان أي عليها يحصل أن المفروض الكمية على يحصل الفلسطيني

 موجـة  في اليوم نحن المثال سبيل على أعلى، أمراض حدوث فرصة يسبب وماذا مناسبة غير هنا الموجودة

 الميـاه  وجود هو العالم، كل في الموجودة ةالجائح هذه انتشار من للوقاية الطرق وأبسط الخنازير أنفلونزا من

 قـادرين  غـزة  قطاع في نحن هل السؤال الموضوع، هذا من للوقاية فقط الطرق أبسط هو األيدي لغسل فقط

 الميـاه  مصـلحة  في المختصين لألخوة السؤال وهذا. األمراض؟ حدوث لمنع كافية مياه كميات نوفر أن على

 بالنظافـة  االهتمام عدم و األيدي غسل وعدم الطعام طريق عن تنتشر يالت األخرى األمراض انتشار وأيضاً

  .الموجودة المياه كميات يحددها التي أمور هذه كل الشخصية

 ونحـن  البيولوجيـة  الملوثات وجود هو كاملة، جودة ذات المياه كميات توفر عدم عن ينتج الذي الثاني األمر

 مـن  أو الصحة وزارة من سواء القطاع، في الموجودة اتالسلط خالل من الموجودة اإلحصائيات من نعرف

 بها يوجد السلطة أخذتها التي العينات من% 70 من أكثر أن الساحل، بلديات مياه مصلحة من أو المياه سلطة

 فـي  النيتـرات  هذه وجود من تنتج التي الحادة التأثيرات واحتمال عالميا، المعروف المعدل من أعلى نيترات

 آليـات  هناك أن يجوز ألنه النيترات، وجود بسبب مرضية حاالت الصحة وزارة تسجل ولم اها،نر ال المياه

  .الموضوع هذا مع للتعامل

 هـذه  يستخدمون ال% 20 لماذا ولكن يستخدمها، السكان من% 80حوالي المعالجة أو المكررة المياه محطات 

 هـو  نعلمه ال الذي ولكن معه، نتعامل أن ممكن علمهن الذي ألن نعلمه، ال الذي هو ويقلقنا يخوفنا الذي المياه؟

 النيتـرات  مستوى يكون الذين لألطفال يحدث أن يمكن ماذا وهو األسئلة، من الكثير حوله يكون أن يجب ما

 على تأثير هناك وهل نراها، ال حالياً والتي ظاهرة، أعراض شكل على يظهر أن من أقل دمائهم في الموجودة

 تأثيرات هذه ال؟ أم كفء بشكل معينة أعمال إتمام على هؤالء وقدرة مستقبالً؟ والدراسية ليةالعق األطفال قدرة

  .النيترات نسبة الزدياد محتملة

 يوجـد  هل اكتشافها؟ على القطاع في صحي جهاز أي يقدر وال أخرى ملوثات وجود يمكن هل اآلخر الشيء

 على الموجودة الرصد أجهزة تقدر وال للمياه وصلت التي الزراعية للمستهلكات نواتج هناك مثالً؟ ثقيلة معادن

 تـأثيرات  هـي  ما القطاع في الموجودة والسلطات المهتمين قبل من عليه يجاب أن يجب سؤال وهذا اكتشافها
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 ناحيـة  مـن  القطـاع  في الموجودة المياه مصادر كل أن نعرف نحن الموجودة؟ البيولوجية التأثيرات ملوثات

 تكتشف، ملوثات هناك أو بكتيريا به يوجد ال المعين البئر أن المصدر فقط يعنيني ال لكن ،سليمة هي بيولوجية

 سليمة؟ بطريقة المياه وصلته هل للمستفيد، خاللها من المياه تصل التي الشبكة النهاية في أنه يعنيني ما ولكن

 بعـد  هنـاك  كـان  الملوثات؟ ناحية من مراقبة هذه هل معالجة محطات أو متجولين بائعين عن نقول وعندما

 فـي  ملحـوظ  ازدياد هناك كان ولكن األوبئة لمرحلة تصل لم يمكن مالحظة وأبريل مارس شهر في الحرب

 فيهـا  كان التي األماكن بعض في مرتبط كان اإلسهال حاالت من الصحية المؤسسات إلى تصل كانت حاالت

 الميـاه  وصـول  علـى  كبير بشكل أثر هذا كهرباءال محطة في الصيانة معدات وتدمير. التحتية للبنية تدمير

 هي هل المياه ونواتج االستخدام عن قلنا صحية تأثيرات له يكون المياه موضوع في اآلخر الشيء للمواطنين،

 البيئيـة  المصـادر  أو المدن داخل واألفراد المواطنين على وتأثيرها وسليمة صحية بطريقة معها التعامل يتم

 طبعـاً  السـفر  إمكانية وعم الحصار ظل في القطاع، في للمواطنين للترفيه الوحيد درالمص هو الذي كالبحر

 حـدث  الـذي  والتـدمير  الكالم هذا الدقيقة باألرقام يعرف والكل الموجودة الحالة وصف عن تحدثوا األخوة

 هوتـأثير  الشمال أو يونس خان في تحدثتم ما مثل الصحي للصرف تجميع أحواض وجود وموضوع للشبكات

 والناس المائية، االستهالكيات نواتج موضوع مع التعامل عدم نتيجة قتلوا أشخاص هناك أن لدرجة الحياة على

 وتعاني والشتات، اللجوء بأيام تذكرنا خيم في ووجودها مناسبة بيوت في وجودها عدم من عديدة ألشهر عانت

 مـن  للـتخلص  سليمة طريقة وجود عدم نتيجة نتجت هذه كل ومعوية جلدية ألمراض أكبر انتشار من الناس

  .المياه

 ومحطـات  الشـبكات  تشـغيل  علـى  أثر الكهرباء انقطاع معروفة كانت البيئية الظروف فإن الحال وبطبيعة

 مدينـة  في االستجمام على وتأثيره مكعب، متر ألف 60 حوالي غزة بحر في يصب أن عنه نتج وما المعالجة

 صب عن الناتجة البكتيرية الملوثات فيها كان بؤرة 11 يوجد كان لقطاعا وفي بؤر، 7 في كان وبالتحديد غزة

 أن قادر الصحي المعلومات جهاز هل أخرى مناطق في لالزدحام الناس ولجوء البحر، هذا في العادمة المياه

 في يسجل بالعين التهاب أو بحكة يصاب إنسان كل ليس ألنه أمراض من نتج ما عن دقيقة إحصاءات يعطينا

 دقيقة صورة يعطينا أن على قادر غير الصحي فالجهاز عام، أو خاص سواء لطبيب ويتوجه الصحة، ارةوز

  .االستجمام على وتأثيره الموضوع هذا من المرض حاالت في ازدياد هناك المالحظ لكن للوضع

ـ  موضـوع  ذكـر  تم الموضوع هذا لمثل كثيراً التطرق تم ألنه أطيل، أن أريد ال النهاية، في  علـى  غطالض

 أن نحـاول  بـأن  مفيـدة  هي وكم المياه حالة عن واضحة صورة أعطتنا طبعاً المؤتمرات هذه مثل إسرائيل،

 باالجتماعـات  ولكـن  أنبـوب  أي يـدخل  لم عام قبل نقول عندما نحن واليوم الموجودة، الظروف من نحسن

 تدخل األساسية المواد من مادة أي ديوج ال اليوم يكفي ال هذا  المواد، بعض بإدخال السماح تم نقول واإلعالم

 ثاني غزة إلى كيري جون يدخل يوم المعكرون لموضوع تطرق حين األمن، مجلس في إليها التطرق بعد إال

 كـل  فـي  بحاجة نحن هل يدخلوها لكي يأتوا أن العالم من شخصية ألف 14 إلى بحاجة نحن هل دخلت، يوم

  .كيري جون أو بلير ونيت يتدخل أن الدقيقة الحياة نواحي من ناحية

 والجهـات  القـرار  صـانعي  علـى  الضغط أجل من الجميع مع بالعمل وهذا جذري حل إلى بحاجة نحن ال

 ناحيـة  من معروف وهذا االحتالل على تعود باألساس المسئولية اإلنسان حقوق في األخوة قالوا كما المسئولة

 .لكم وشكراً العالم، دول في كما غزة في الدولي القانون لننفذ نتعاون أن يجب وكلنا قانونية

  الجلسة مدير/ رحمة أبو محمود األستاذ
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 بعد إسرائيل، من هدية أخذ ساركوزي الفرنسي الرئيس فإن حديثه على وتعقيباً ظاهر، محمود لألستاذ شكراً 

ـ  شخصـياً  تدخلـه  بعد القدس مستشفى لبناء مواد بإدخال سيسمح بأنه مؤخراً، إيران تجاه مواقفه  وزيـر  عم

  .الفلسطيني الشعب حساب على لدولة هدية يعتبر األبيض بالفسفور دمرت مستشفى بناء تخيلوا الخارجية،

 أو خمس سنأخذ للنقاش، دقائق عشر لدينا واآلن زقوت، سمير واألستاذ ظاهر محمود لألستاذ جزيالً شكراً

 االسـم  ذكر الرجاء وأيضاً واحدة، بدقيقة السؤال يختصر أن اطلب ولكن الكريم، الحضور من مداخالت ست

  :المشاركة حين

 األسـتاذ  تقرير على تعليق لدي :الساحل بلديات مياه مصلحة مدير شبالق، منذر المهندس: األولى المداخلة

 يوجـد  وبيـنهم،  بيننـا  جـداً  قيم تعاون يوجد الذي اإلنسان لحقوق الميزان مركز وأشكر أشكره، وأنا سمير

 مياه، قطرة كل تجميع نحاول ونحن اإلستراتيجية، المشاريع من تعتبر فهي األمطار، اهلمي بالنسبة مالحظتين

 مـن  تجـريم  يجوز فال إستراتيجيتنا، عن مختلف بسياق أخذ العفيفي سمير األستاذ ذكره الذي الحديث بالتالي

 مثال بسيئ، جيد ثالم ذكر يمكن ال أيضاً عليها، باالعتداء وقنن اعتدى من تجريم يجب بل أمطار، شبكة أنشأ

 هو ومن ثانوي، الثاني في واآلخر ثانوي الثالث الصف في أحدهم ولدين لديه شخص يكون عندما جداً سريع

 بالثـاني،  لألول عالقة ال ألن الثاني، أخوه أعاقب أن حينها يجوز ال ورسب، يدرس لم ثانوي الثالث بالصف

  . وشكراً نفشل، ذلك دون ما ننجح، جيد، وتحضير سليمة بإدارة نقوم عندما أقول وهنا

 سـمير  األستاذ به تقدم ما على تعليقاً :الساحل بلديات مياه مصلحة عاشور، فريد المهندس: الثانية المداخلة

 أفضل كنت ،2010في إصداره تم وطبعاً ،2008 عام نهاية في التقرير أن الحديث بداية في ذكر هو زقوت،

 التقريـر  إصدار قبل األفضل كان الصحيح، المقال ويقرأ الصحيح، الخبر يسمع أن الجميع حق من طالما أنه

 لـم  التقرير عليها بني عديدة أمور يوجد ألنه بذاته، التقرير من أنتقض أن أريد ال أنا اآلخر، للطرف السماع

 عشـوائية،  هي يونس خان منطقة شمال في الموجودة البرك أن األمور أهم أحد يعني صحيحة، باألساس تكن

 تكون وقد عشوائية، بركة تكون ولم علمية أسس على إنشائها تم البرك هذه أن والحقيقة المشاكل، سببت لذلك

 األسـتاذ  الجلسة مدير من تدخل االحتياطات، كامل فيها وضع عشوائية برك ولكن عشوائية األمل حي بركة

 فريـد  المهنـدس  ،"الجـوفي  نللخـزا  تتسرب بأن للمياه تسمح أن بغرض أنشأت لكنها" :رحمة أبو محمود

 حـي  بركـة  في الموجودة لألحواض جزئية معالجة عمل أجل من أنشأت هذه البرك صحيح، غير: عاشور

 وأيضـاً  كامـل،  تبطـين  مبطنة وهي األحواض، إلى وصبها المضخات، خالل من تجميعها تم والتي األمل،

 يـذكر  لـم  حيث المجايدة، منطقة في الموجود التلوث الحقيقي السبب ما وهو اآلخر، الجانب يظهر لم التقرير

 الجميـع  يسـمع  أن الحق من إذن الحوض، كسروا من أنفسهم هم الدعوة رفعوا الذين األشخاص أن التقرير

 ميـاه  لمصـلحة  اللجوء التقرير أعدوا الذين الميزان مركز في األخوة من المفروض من وكان كاملة، الحقيقة

 مشـكلة  على اليد لوضع كاملة دراسة بإجراء قامت أنها صحيح اآلخر، أيالر معرفة أجل من الساحل بلديات

 نحـن  وضـعها،  تم التي الهندسية الجوانب يأخذ لم التقرير ولكن بالمواصي، الغربية المنطقة في النزاز مياه

 انبج إلى األمل بركة وهي األساسي المصدر تكون قد أحدها عديدة جوانب فيه يوجد كان التقرير قيمنا عندما

 الخـزان  رفـع  إلـى  وأدت كبيرة مياه كمية وتوفرت كثيرة، أمطار عام كان ،2008 عام أن التقرير يأخذ لم

 التقريـر،  أعد بأنه الميزان مركز وأشكر المياه، بتخزين تسمح منطقة ألنها نظراً الغربية المنطقة في الجوفي

 فـي  موجودة كانت التي المشكلة حالي،ال الوضع دراسة أجل من سنة مضي بعد التقرير يكمل أن يجب ولكن

 الصـحة  مع اإلجراءات بكافة قامت المشكلة ظهور عند الساحل بلديات مياه ومصلحة واختفت، ،2008 عام

 واآلبـار  المنطقـة  هـذه  فـي  المشكلة استمرار عدم أجل من استرجاعية، آبار إنشاء أجل من المياه وسلطة
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 هذه من تكن لم المشكلة أن معناه وهذا المزارعين، من كبيرة وعةمجم منها ويستفيد اآلن، تعمل االسترجاعية

 أن ننكـر  ال نحن المنطقة، هذه في المجاري لمياه األمثل الحل هي بأنها األحواض عن دفاعاً ليس األحواض،

 وال متـأزم،  وضع في سريعة حلول وضع الخدمة مقدم من يطلب أخيرة ومالحظة لذلك، ونأسف مؤقت الحل

 أن التقريـر  يـذكر  لم الداخل، رؤية دون الخارج من المشكلة إلى تنظر الناس من كثير هناك ولنق أن نريد

 شوارع في الوضع كان كيف التقرير يذكر ولم ،2007 العام شتاء في يونس خان بيوت في خرجت المجاري

 أن فيجـب  اإلنسان، حقوق يمثل تقرير هناك كان إذا لذلك ،2007و2006و 2005 عام في يونس خان مدينة

  .وشكراً اآلخر، الجانب ينصف

 والشكر السامي المفوض ومكتب الميزان لمركز الشكر أوجه البداية في :أحمد محمد األستاذ: الثالثة المداخلة

 هناك أن ذكر سمير األستاذ عليكم، أطيل أن أريد ال أنا حقيقةً المؤتمر، هذا على العاملين وكل المتحدثين لكل

 بـين  تنسـيق  هنـاك  هل: الثاني السؤال برأيكم؟ الحل هو فما قديمة، المشكلة هذه أن نىبمع تاريخي، تقصير

 أعتقد أنا ،1994 سنة بعد السلطة قدوم فترة بعد تحديداً -المجال هذا في حكومية والغير الحكومية المؤسسات

 دعـم،  ويوجـد  كومية،الح والغير الحكومية المؤسسات بين مثمر تعاون هناك يكون بأن مهيأة فترة كانت أنها

  .جيد بشكل وأساسها المشكلة يعرفون الباحثين واألخوة تتفاقم األزمة لماذا أعلم وال

  :الرد حق الضيوف ويعطي المداخالت ينهي الجلسة مدير

  زقوت سمير/ األستاذ رد

 واجـب،  جوفيال للخزان وإعادتها األمطار مياه بتجميع االهتمام أن صحيح منذر، المهندس مداخلة على تعقيباً

 وقـد  السكان، نحمي كيف أنه بقولي اعترضت أنا السلوك، هذا على فيها أحتج لم تناولتها التي المشكلة ولكن

 مياه مصلحة مهاجمة أنه على خطًأ كالمي فهم إذا آسف أنا تاريخ، عن أتحدث وأنا سابقة، مشكلة عندنا كانت

 بلديـة  ألن طـرف  لسنا نحن وقالت غزة، بمدينة تونالزي منطقة موضوع في لها لجأنا فنحن الساحل، بلديات

 مـن  اآلن حتـى  متحكم طرف ليست ألنها أحاكمها، أن يمكن ال وأنا القضية، في ألحد والية أي ترفض غزة

 بهكـذا  نُقوم عندما جيد األمطار، مياه تجميع تاريخ عن أتحدث أنا ولكن وتطبقها، استراتيجيات تضع أن شأنه

 أجهـزه  حـين  عنـه  يختلف عادمة مياه الستيعاب حوض أجهز عندما الحماية، جبوا علينا ولكن مشروع،

 فعنـدما  الجـوفي،  للخزان التغذية عملية تسهيل أجل من ثقوب له أعمل أن يجب حيث أمطار، مياه الستيعاب

 أحقـق  أن دون الجوفيـة  المياه تلويث كرست قد أكون عادمة، مياه إلى الخزان إلى تضخ التي المياه تتحول

 ونحـن  عام، بشكل استعرضته أنا بعناصره، و المهني، بشكله أستعرضه لم التقرير عن تحدثت فحين الهدف،

 ولـيس  تواصل من شخصياً وأنا المصلحة، يمثل ال الحاج يوسف المهندس كان إذا إال المصلحة، مع تواصلنا

 بـدل  الحـاج  يوسف المهندس عم تحدث من أنا المنطقة، زار الذي الباحث وليس التقرير، كتب الذي الباحث

 أنشـأتها  أحـواض  هـي  وإنما عشوائية، األحواض بأن التقرير في أتحدث لم أنني إلى إضافةً عشرة، المرة

 هم الناس أن يعلن عاشور فريد المهندس اليوم لكن األحمر، للصليب الدولية اللجنة من بدعم البلديات مصلحة

 يوسـف  المهنـدس  أن: كالمي مسئولية وأتحمل أقول وأنا الجدار، كسروا من وهم الحوض، على تعدوا من

 أن نـدعي  لـم  ونحـن  ،"دراسـة  إلى وتحتاج غريبة، ظاهرة أنها فعالً" قال يومياً المنطقة يزور الذي الحاج

 تقرير صدور بعد وكان استنتاجياً، أمراً كان وهذا الخزان، على تعدوا السكان بأن نعلم ولم عشوائي، الحوض

 لـيس  ألننـي  فنية، أشياء في أخوض أن أريد ال فأنا المعالجة في يتعلق وفيما المشكلة، وقت وليس المصلحة

 قضـية  أنها إال -صحيح بشكل ومشغولة معزولة أنها رغم -األحواض عزل في المستخدم الطين ولكن فنياً،

 عشوائية، والحلول كارثة، عندنا وإنما مذنبة، غير المصلحة أن التقرير يطرحها التي القضية فإن عليه جدل،
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 قبل قائمة بالذات يونس خان فمشكلة بالتالي -األخوة أحاديث حسب -1948 العام قبل من قائمة المشكلة وأن

 المياه عن العمل فصل إلى لجأوا ثم امتصاصية، حفراً حفروا قد المواطنين كان فقد األمل، حي مشكلة حدوث

 والتربـة  أسبوعية، النضح عمليه وألن مجاري، كلها الشوارعو ثاني، خط لها واأليدي المطبخ ومياه العادمة،

 هناك صار بالتالي التربة، تمتصه ال يجمع المياه من األسرة تستهلكه شيء كل عمليا ألنه تمتص، ال أصبحت

 يريد فقط فهو بشئ األمر يعنيه ال المواطن آخر، خط وجد ما وأول أسبوع، كل الناس على كبير مادي ضغط

 هـذا  مخـاطر  يفهم الذي المختص برؤية يفكر وال السياسة، صانع برؤية يفكر وال المشكلة، من يتخلص أن

 التوصيات بمعرض الشوبكي شيرين الزميلة ربما أقول هنا من وأنا األخرى، الخطوط على والتعدي السلوك،

 مجتمـع  على كالاالت دون أوالً وعملية علمية سياسات واضحة، سياسات عندنا يكون أن فالبد هذا على تؤكد

 المؤسسـات  وكافة والمصلحة والبلديات الداخلية وزارة بين داخلي تكاثف خالل من وذلك احتالل، وال دولي

 وربما نموذجية، ليس حلول وضع على قادرين ونحن المهدرة، الشرب مياه من كبيرة كمية نوفر وأن المعنية،

 ال المقصـود  ليس وتؤجلها، الكارثة، من الحد في بآخر أو بشكل في ستساهم ولكن البئر، من الزير تخرج ال

 الضـوء  ونسلط ومشاكلنا، كوارثنا على الضوء نسلط أن هو المقصود أحد، ندين أن المؤتمر وال التقرير من

 وهـي  والمقـررة،  المشرفة تكون حيث المحاسبة، واجبها قانونية جهات ويوجد والخطأ، القصور أماكن على

 جهـة  المصـلحة  تصبح أن وأتمنى االحتالل، بالحسبان األخذ دون الواجب، هذا وعليها سياسات، تضع التي

 يـونس  وخـان  غـزة  في تنفذها خطة وضع على القدرة لديها ويصبح كافة، البلديات أمور لها تسلم رسمية،

 جانـب  إلـى  نساهم أن هدفنا فنحن مستهدف، شخص هناك أن التقرير من يفهم ال أن فأرجو أخرى، ومناطق

 أن عسى الكارثة هذه على الضوء تسليط في البيئة، جودة سلطة و الساحل بلديات مصلحة تبذلها التي الجهود

  .وشكراً المشكلة، هذه حل في غيره أو دولي مجتمع سواء يساعد، من نجد

   الجلسة مدير/  رحمة أبو محمود األستاذ

 التـي  الجهـود  كأحـد  أنه االعتبار ينبع يؤخذ أن أرجو محمد، سألها التي األسئلة أجل ومن الجلسة ختام في

 بالمياه المتعلقة للمشكالت تسليط يوجد أنه غزة قطاع تاريخ في يكن ولم القائمة، للمشكالت حل لوضع تهدف

 لم النصر، أم قرية مشكلة مع التعامل بدأنا وعندما ،2000 عام في البدايات في أذكر وأنا اآلن، عليه هو كما

 مـن  بعدها وتمكنا المشكلة، حل على يعملون الناس من كثير يكن ولم شيئاً، عنها يعلمون الناس من كثير يكن

 هـذا  فـي  كبـار  لساسة دور هناك كان األوقات من وقت وحتى للقضية، الدولية والمنظمات الممولين إدخال

 معلومات على بناء المقبل العام في استراتيجياتنا نضع لكي جهدنا فهذا السكة، على القطار ووضع الموضوع،

 ألسف لكن صحيحة، المداخالت من كثير أن أعلم وأنا ومشتركة، واضحة رؤيا على بناء جميعاً، بها نشترك

  .لكم وشكراً فأعذرونا، لمناقشتها، وقت يوجد ال

  :وشكراً للمتحدثين الكرام

   الميزان مركز في الميداني البحث وحدة منسق زقوت، سمير األستاذ الزميل -

  غزة في العالمية الصحة مكتب مدير هر،ظا محمود األستاذ -
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 الثالثة الجلسة

 "واآلليات االستراتيجيات... والتوصيات الحلول"
12:15‐01:45 

  
  الجلسة ومسهل مدير باحث، مطر، عالء الدكتور

  :المتحدثين الرئيسيين في الجلسة

   المحلي الحكم وزارة وكيل سمرة، أبو سفيان المهندس -

 اإلنسان لحقوق الميزان مركز في المجتمعي واالتصال التدريب وحدة منسقة الشوبكي، شيرين األستاذة -

 غزة اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب في اإلنسان، حقوق مسئول مخيمر، طارق الدكتور -

 

  :وهم الجلسة، في الرئيسيين بالمتحدثين بدايةً الترحيب أود: مطر عالء الدكتور

   المحلي الحكم ةوزار وكيل سمرة، أبو سفيان المهندس -

 اإلنسان لحقوق الميزان مركز في المجتمعي واالتصال التدريب وحدة منسقة الشوبكي، شيرين األستاذة -

 غزة اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب في اإلنسان، حقوق مسئول مخيمر، طارق الدكتور -

 

  الجلسة مدير/ مطر عالء الدكتور

 حـول  مداخلتـه  سيقدم الذي المحلي، الحكم وزارة وكيل سمرة بوأ سفيان بالمهندس وأرحب بكم، وسهال أهال

 فـي  الميـاه  مشكلة واقع لمعرفة إكمال بمثابة الورقة هذه وستكون غزة، قطاع في المياه لمشكلة البيئي األثر

 وهي الجلسة من الثاني للجزء بدوره سيقودنا وهذا اإلشكالية، هذه حل من جداً هام جزء المعرفة ألن القطاع،

 فـي  واالتصال التدريب منسقة الشوبكي شيرين األستاذة كل الورقة هذه وسيقدم التطبيق وآليات الحلول قديمت

 السـامي  المفـوض  مكتب في اإلنسان حقوق مسئول مخيمر طارق والدكتور اإلنسان، لحقوق الميزان مركز

 كلمتـه  إللقـاء  سمرة أبو فيانس المهندس فليتفضل واآلن والتوصيات، للمداخالت سننتقل ثم  اإلنسان، لحقوق

 .مشكوراً

    المحلي الحكم وزارة وكيل سمرة، أبو سفيان/ المهندس كلمة
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 إضافة القطاع، في المياه لقطاع والصحي البيئي الوضع إلظهار المؤتمر، هذا على للعاملين بالشكر أتقدم بدايةً

 والمسئول، المواطن تواجه التي المشاكل ىعل التغلب يمكن خاللها من التي المنطقية الحلول وضع إمكانية إلى

 بالنسـبة  أمـرين  إلي ينقسم للمياه البيئي األثر إن. تجاهها األيدي مكتوفي نقف أو نتجاهلها أن يمكن ال والتي

 شديدة معاناة يعاني القطاع هذا فإن الشرب مياه قطاع يخص فيماً أوال: المحلي الحكم وزارة في نظرنا لوجهة

 الخـزان  مياه هو للمياه الوحيد المصدر أن حيث خطيرة، بيئية أخطار إلي المواطن تعرضوي غزة، قطاع في

 حـدثت  كلمـا  قائل يقول وقد االحتالل، أولها الجوانب، من كثير من خطير الستنزاف يتعرض الذي الجوفي

ـ  حـاجز  يقـف  ال االحـتالل  إن قال  الذي المعقبين أحد على أرد وهنا االحتالل، تقولون مشكلة  تقـدم  امأم

 لنا توفرت إذا إال تماماً المشاكل على التغلب يمكن وال دائم معرقل هو االحتالل أن نقول نحن لكن المشاريع،

 وال الكـالم  وال العاطفة ال يسعفنا فلن وإال المشكلة، هذه على نتغلب أن نستطيع لكي الالزمة والمواد الموارد

 استنزاف في بالغ أثر لالحتالل إن كانت، مهما مشكلة أي على التغلب في واقعية الغير الدراسات أو التخيالت

 التي المنطقة هي الشمالية فالمنطقة أقسام، عدة إلى ينقسم الخزان أن علمنا إذا غزة، قطاع في الجوفي الخزان

 أو والبلـديات  المؤسسـات  اسـتطاعت  إذا له، خدمة وتقدم المواطن، تخدم عذبة مياه ذو خزان بوجود تذخر

 أخـرى  أماكن في لكن للمواطن، جيدة خدمة تقديم تؤهل بصفة الخزان هذا تستغل أن الساحل بلديات مصلحة

 الخزان هذا تزويد عدم نتيجة مالحة، مياه إلى تحولت المياه فإن غزة مدينة من وأجزاء الوسطى المنطقة مثل

 نتيجـة  الجـوفي،  الخزان لمياه وائيالعش االستخدام إلى إضافةً الجوفية، الوديان مياه من أو األمطار مياه من

 يتعـرض  األحيـان  بعـض  في حيث البلديات، بعض من أو المواطنين من كان سواء محسوب، الغير الضخ

 ميـاه  دخـول  وطبعاً المناطق، بعض في المياه ملوحة زاد مما البحر، مياه ولغزو الستنزاف الجوفي الخزان

 هنـا  وأذكر الخزان، هذا استخدام من المواطن وتمنع لمياه،ا ملوحة زيادة على يعمل الخزان مياه على البحر

 المنطقـة  هذه أن الشاطئ معسكر وحتى السمك حسبة ومن النصر شارع وحتى غزة مدينة غرب إلى باألمس

 هـذا  المجال، هذا في والبلدية المحلي الحكم وزارة إلى بشكاوي المواطنين وتقدم ملحوظ، بشكل ملوحة تزداد

 الخـزان،  تغـزو  أخـري  وأمور والفلورايد والصوديوم النيترات مثل صحية غير أمالح ودوج إلى باإلضافة

  . المواطن صحة على وتؤثر

 يتمتعـون  غـزة  مـواطنين  جميع أن نقول أن نستطيع ال الذي الصحي الصرف وهو اآلخر الجانب إلى نتقل

 تمويل على تحصل أن طاعتاست التي هي الرئيسة البلديات لكن البلديات، كل في صحي صرف خدمة بوجود

 ولـديها  كاملـة،  شبكة لديها الشمال فبلديات للمواطنين، الخدمة توفر أن استطاعت التي وهي القطاع، في لها

 تصـريف  وجود عدم نتيجة الفائضة، العشوائية البرك من نتجت التي البيئية اآلثار من بالرغم معالجة، محطة

 الميـاه  لتصـريف  غزة مدينة أحياء لمعظم شبكة لديها غزة وبلدية ،الشمال أحواض في جزئياً المعالجة للمياه

 األحيـاء  من القادمة المياه كميات تستوعب أن تستطيع ال لألسف  ولكن معالجة، محطة أيضاً ولديها العادمة،

 الجةمع والغير جزئياً المعالجة المياه هذه صب إلى تلجأ غزة بلدية لذلك كبير، بشكل المحطة هذه إلى السكنية

 مصلحة هنا ونذكر منهم، األطفال وخاصة الناس وحياة المحيطة البيئة على سلبياً أثر مما البحر، في رأينا كما

 إلى ترد مكعب متر ألف 70 ومعالجة األحواض كفاءة لزيادة تمويل على تحصل أن استطاعت الساحل بلديات

 المـواطنين،  حيـاة  وتمـس  قائمة زالت ال حطاتالم هذه عن الناتجة البيئية اآلثار لكن النهاية في األحواض

 أوحلهـا  استيعابها يمكن ال مشكلة هي العادمة المياه عن الناتج البيئي واألثر مشكلة، هي يونس لخان بالنسبة

 محطـة  بإنشاء ويتعلق بأكملها، بالمحافظة يتعلق إنما يونس خان بمدينة يتعلق ال األمر ألن واحدة، جلسة في

 األساسـية،  المشـكلة  تعالج أن يمكن ال مؤقتة حلول تبقى سوف المطروحة الحلول وكل ينة،المد لهذه معالجة
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 المحافظـة  هـذه  في مجهود من به تقوم لما المانحة والمؤسسات الساحل مياه مصلحة نشكر أننا الرغم وعلى

  .المحافظات وباقي

 يمكـن  وال جـداً،  خطيـر  فيهـا  عادمةال المياه عن الناتج البيئي األثر الشديد ولألسف الوسطى المنطقة وفي

 السلقا ووادي المصدر قرية إال واحدة، عادمة مياه شبكة في تشترك السكانية التجمعات فجميع عليه، السكوت

 التي المياه هذه واحدة، صحي صرف بشبكة تخدم وديرالبلح البريج: المناطق باقي ولكن الزوايدة، من وجزء

 مـن  بدل المشكلة رحلت الشبكات وكأن للمواطنين، جديدة بيئية مشكلة ةخالق غزة وادي في تصب النهاية في

  .المشكلة هذه لحل متكاملة مشاريع إلي يحتاج والذي غزة، وادي منطقة إلي المدن داخل تكون أن

 نسـتطيع  رفح في المعالجة ومحطة وتطويره الصحي الصرف مشروع اكتمل أن بعد المشكلة رفح إلى ننتقل 

 النـاس  حياة على يؤثر صحي أثر لها يوجد ال الصحي الصرف شبكة على المشتركة رفح نةمدي أن نقول أن

 صـرف  شـبكة  هنـاك  يوجد فال الشوكة، ومنطقة رفح من الشرقية المنطقة أمامنا يبقى وفاعل، قوي بشكل

 ال الحظ لحسن أنه إال المنطقة، هذه في الجوفية المياه على تؤثر امتصاصية آبار بعمل السكان ويقوم صحي،

  .للشرب صالحة مياه بها يوجد

 أن الشديد فلألسف مكان، إلي مكان من المشكلة نقل بمجرد تنقطع ال األحواض لهذه البيئية اآلثار أن أقول هنا

 هـذه  أن يعني وهذا أبداً، نوقفها أن نستطيع ال فإننا النفاذية تحققت إن ولكن جداً، قليلة نفاذية ذات الطين مادة

 نقـول  أن مثل للتسرب طويلة مدة تأخذ قليل تسربها معالجة وأحواض محطات عليها تقوم التي يةالطين الطبقة

 يمنع أن أحد يستطيع فلن الطبقة هذه من نقطة آخر إلى  المياه وصلت فإذا واحد، متر قطع أجل من سنة، 15

 لوضـع  الجهود تتضافر نأ ويجب قائمة، الخطورة فإن لذلك الجوفية، المياه وإلى األرض، باطن إلى التسرب

 تسير كانت وإن المياه وسلطة والبلديات الساحل بلديات مصلحة به تقوم ما أن وأعتقد االتجاه، هذا في الحلول

 وشكراً المواطنين، إلى ووصولها الجوفية، المياه إلي المياه تسرب لمنع الهدف ذات لتحقيق وحيدة خطوات في

 .لكم

  الجلسة مدير/ مطر عالء الدكتور

 وأثرها الكبيرة، اإلشكالية حجم فعالً  أوضح الذي المحلي الحكم وزارة وكيل سمرة أبو سفيان للمهندس شكراً

 المشكلة، هذه في خطير انزالق بالفعل هناك أن إلى ألخرى منطقة من المشكلة هذه تفاوت ورغم البيئة، على

  .عرضها تم التي التقارير بعد لما لحلولوا التوصيات لتقديم الشوبكي شيرين لألستاذة المجال نترك واآلن

  الشوبكي شيرين/ األستاذة كلمة

 فـي  نحن والحلول، التوصيات تقديم في مختصرة سأكون لذلك متعب، اليوم أن أقدر جميعاً، لكم الخير مساء

 جديو ال وأنه غزة، قطاع في المياه في للحق صارخ انتهاك هناك أن توضح العروض من كثير شاهدنا البداية

 صـالحة  ميـاه  بها يوجد وال صحي، صرف شبكات بها يوجد ال مناطق لوجود إضافةً للشرب، صالحة مياه

 فـي  ذكـر  ومـا  سمرة، أبو سفيان المهندس به تحدث حسبما -رفح مدينة في الشوكة حي مثل مطلقاً للشرب

 بتصنيفها قمت والتي ،هذه التوصيات ورقة لنعرض أهلنا -عمله سنوات خالل المركز عليه عمل وما التقارير

 بالـدول  خاصة وأخرى الدولي، بالمجتمع خاصة وتوصيات الفلسطينية، الوطنية بالسلطة خاصة توصيات إلى

  .المانحة
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 من أموال تخصيص الوطنية السلطة على يجب أنه :الفلسطينية الوطنية بالسلطة الخاصة التوصيات: والًأ

 يتم مشروع ألي البيئية لآلثار تقييمات إجراء وعليها غزة، طاعق في المياه مصادر لتطوير العامة الموازنة

 اآلثار االعتبار بعين تأخذ أن عليها يجب حيث اإلسكان، أو التحتية بالبنية المتعلقة المشاريع خصوصاً إنشائه

 المخاطر منع شأنها من والتي كافة الالزمة التدابير واتخاذ اإلنسان بحقوق المتعلقة وخصوصاً الضارة البيئية

  .الصحي بالصرف خاص مشروع أي تنفيذ حال في المختلفة، البيئية

 إليه المتدفقة المياه منسوب حيث من المعالجة، أحواض على المراقبة تعزيز السلطة علي يجب أنه إلى إضافةً

 حدوث لمنع الشتاء، فصل في وخاصة مستمر، بشكل وذلك المياه، ضغط تحمل على الترابية السواتر وقدرة

 األمل حي في الوضع معالجة متمنية ضحايا، جرائها راح والتي النصر، أم قرية في حدث مثلما كوارث

 الحشرات رش أعمال تعزيز أيضاً وعليها هذا النصر، أم لمأساة نسخة تصبح أن قبل يونس خان بمدينة

 الصحي، الصرف ضأحوا من المنبعثة الكريهة الروائح على تقضي التي المواد ورش والزواحف والقوارض

 أم قرية في وجد مثلما األمراض من العديد انتشار لمنع الصحي، الصرف بشبكات المحيطة المنطقة وكل

 وأنها بالقرية، الموجودة الطبية اإلغاثة لجان عيادة بها أقرت والتي الجلدية، لألمراض انتشار من النصر

 في وضخها العادمة، المياه مستوى إعادة ينتحس ضرورة عليها يجب كما لألحواض، نتيجة بالمنطقة وجدت

 الصناعية، لألغراض أو الري أغراض في استخدامها إعادة أو الجوفي، الخزان في للحقن مخصصة أحواض

  . معاً االثنين أو

 النشاط أولويات سلم في المياه قضايا بوضع المانحة والجهات الدولي المجتمع مطالبة السلطة على كما

  . للفلسطينيين المائية الحقوق يضمن بما واإلغاثي، نمويوالت الدبلوماسي

 بدورها المياه سلطة التزام وضرورة العشوائية، اآلبار عملية ضبط القانون إنفاذ عملية على القائمين وعلى

 السلطات بين والتعاون التنسيق مستوي تطوير عليها وأخيراً المنفذة، المشاريع كافة على واإلشرافي الرقابي

 أكثر تنوعاً هناك يكون وأن وأكثر، أعلى التنسيق يكون وأن البيئة، حماية أجل من البيئية والمنظمات ليةالمح

  .المشاريع في
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 حسبما االحتالل تحت نعيش زلنا ما فلسطيني كشعب أننا وبما :الدولي بالمجتمع الخاصة التوصيات: ثانياً

 البداية في إسرائيل علي الضغط الدولي المجتمع ىعل يجب وبالتالي الدولي، اإلنساني القانون عليه ينص

  :يلي بما وقيامه الفلسطينيين بحق الجماعي العقاب لوقف

 بالمياه، منها يتعلق ما وخاصة التحتية، بالبنية المتعلقة الهجمات من والحد القانونية، بواجباتها االلتزام •

 البنية حتى شي، كل فيه استهدفت هجوم من شنته وما االحتالل، دولة به قامت اعتداء آخر بعد خصوصاً

     إلخ؛.... والكهرباء والمياه الصحي الصرف وشبكة التحتية

 القطاع، وبين بينها الفاصل الهدنة خط طول علي إسرائيل حفرتها التي اآلبار وقف علي والعمل المراقبة، •

 الجوفي الخزان داخل المنسابة الكميات على يؤثر الذي غزة، قطاع حدود دخولها قبيل المياه وتخزين لصيد

  القطاع؛ شرق من

 غزة؛ وادي سيما لألودية السطحية المياه لحجز االحتالل دولة أقامتها التي الصغيرة السدود من التخلص •

 القطاع، في دائم بشكل المياه شبكات لتطوير المالي الدعم زيادة على العمل الدولي المجتمع على لذلك إضافةً •

 لمراحل تصل أحياناً متكررة، مشكلة تمثل التي الوقود من الالزمة الكميات دخول اراستمر ضمان وعليه

 فترات المولدات على الكلي واالعتماد للكهرباء، المتكرر االنقطاع ألن الكهرباء، لشركة خصوصاً األزمة،

 الصحي، فالصر مياه طفح واحتماالت المياه، إمداد ساعات بنقص يتسبب مما األجهزة، على يؤثر طويلة

 الغيار وقطع وغيرها، الكلورة بعملية الخاصة المعدات اإلسرائيلي الجانب إدخال استمرار مراقبة عليه أيضاً

 الالزمة المواد دخول إسرائيل منعت حين 2008 العام في المشكلة هذه واجهنا ونحن قيود، بدون الالزمة

  ".المياه لتعقيم" الكلورة لعملية

 والصرف للمياه الالزمة الغيار وقطع المعدات إلدخال إسرائيل على الضغط لدوليا المجتمع على وأخيراً •

 .شروط دون الصحي
  

 الصرف وشبكات المياه وضع تحسين في مهم دور تلعب أنها حيث :المانحة بالدول الخاصة التوصيات: ثالثاً

 الدول على يتوجب لذلك حتية،الت بالبنية الخاصة المشاريع من للعديد تقدمه الذي التمويل خالل من الصحي

 استئناف إلى تعود وأن التحية، والبنية الصحي بالصرف الخاصة المشاريع بعض دعم عن توقفت التي المانحة

 حولت التي الدول على أيضاً كذلك الجميع، عنها تحدث والتي المحدقة األخطار غزة قطاع لتجنيب تمويلها

 وطويلة متوسطة التطويرية التنموية المشاريع لتمويل تعود أن رئةطا مشاريع إلى  دائمة مشاريع من تمويلها

  .خاصةً المياه لقطاع األجل

 اإلنسان حقوق وحماية احترام على يعتمد منظور من المشاريع تقيم أن المانحة الدول على النهاية وفي

 شأنها من والتي سب،المنا والسكن والصحة، الصحي، والصرف المياه، في الحق: وخاصة دولياً بها المعترف

  .اإلنسانية الكرامة على تحافظ أن

 في الحق على الحصول يستطيع ال المياه على الحصول يستطيع ال الذي اإلنسان أن:  بقولي سأختم وأخيراً

  .لكم وشكراً الحياة،

  الجلسة مدير/ مطر عالء الدكتور

 النمط بنفس و واآلن الميزان، مركز في واالتصال التدريب وحدة منسقة الشوبكي شيرين  لألستاذة شكراً

 .مشكوراً فليتفضل للتطبيق، وآليات الحلول من عدد مخيمر طارق الدكتور سيقدم

   مخيمر طارق/ الدكتور كلمة
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 سـأحاول  التوصـيات  بعـض  وضع في الخوض قبل الكريم، للحضور بالشكر وأتقدم جميعاً، العافية يعطيكم

 التوصيات لتفهم جداً ضروري االستعراض وهذا العالمي، لمستوىا على المياه أزمة مالمح بعض استعراض

 على نتحدث مخيفة، أرقام هي العالمي المستوى على المياه أزمة على أرقام من لدينا يوجد ما حقيقةً الالحقة،

 2 عـن  يزيـد  ما عن نتحدث للشرب، صالحة مياه لهم تتوفر ال العالم مستوى على شخص مليار عن األقل

 عشـرة  من أكثر هناك أن ذلك إلى أضف للشرب، صالحة لمياه الوصول من يتمكنوا لم شخص 700و مليار

 النهـائي  وللتشـخيص  الشـديد،  لألسف للشرب، الصالحة المياه توفر لعدم نتيجة يومياً يموتون شخص آالف

 بـإيرادات  تتعلـق  هـي  باألساس هي وإنما المياه، بتوفر إطالقاً تتعلق ال المشكلة هذه أن سنجد المياه لمشكلة

 المسـتوى  علـى  أو الـدولي،  السياسي النظام في تتحكم التي الدول أو العالمي المستوى على سواء سياسية

 اليـتم  بمعنى بالمياه الحق عن الحديث يمكن ال الرسمي المستوى على الشديد ولألسف اللحظة حتى الوطني،

 كحـق  ومعاهدات مواثيق مستوى على أتحدث هناو الرسمي، المستوى على المياه استعمال مسألة مع التعامل

 أزمة عن نتحدث نحن معيشي، ومستوى الحق، سياق في معه التعامل يتم ولكن األخرى، الحقوق عن مستقل

 لحقوق سامي كمكتب نعتقد نحن لذلك المياه، استعمال في حقه للمواطن يكفل دولي قانوني إطار بغياب تتعلق

  :عليها عملال يجب توصية أول أنه اإلنسان

 الـذي  التنمية إعالن عن هنا الحديث الممكن ومن المياه باستعمال التمتع للفرد يكفل دولي قانوني إطار وضع •

 فـي  األعضـاء  دول لكافـة  ملـزم  يكون أن يفترض اإلعالن هذا المياه، في الحق حول ،1988 عام أصدر

 مـا  عن نتحدث وهنا المياه، من دولياً المقر دنىاأل بالحد المواطن إمداد لضمان المتحدة، لألمم العامة الجمعية

  .للمواطن يومياً لتر 20 عن يقل ال

 أن حيـث  من سياسياً، معها التعامل يتم لم اللحظة حتى الدولي، السياسي النظام أجندة على المياه مسألة وضع •

 ويـتم  المسألة، هذه برىالك الصناعية الدول تقود أن أيضاً نقترح وهنا جوهرية، كقضية للمياه الفرد استعمال

 .األجندة جوهر على العالمي المستوى على المياه مشكلة وضع

 واستراتيجيات حلول ووضع المشكلة لمناقشة األعضاء ودول المتحدة األمم تقرها عالمية خطة بلورة ضرورة •

 ولتفعيل الثالث مالعال ودول المانحة الدول عالقة موضوع هنا يأتي تأكيد وبكل المأزق، هذا من للخروج عملية

 بـاألمم  يتعلـق  فيمـا  المياه في حقه تكفل مشاريع المواطن ضمان أجل من الثالث للعالم الدولية المساعدات

 مـع  ،2006 العام في وجاء متأخراً جاء المياه في الحق بموضوع المتحدة األمم اهتمام الشديد لألسف المتحدة

 التقرير هذا يبقى ولكن اإلنسان حقوق من حق للمياه الفرد الاستعم أن قال الذي البشرية التنمية تقرير صدور

 .الدولية والمعاهدات االتفاقيات لمستوى يرتقي ولم األعضاء للدول ملزم غير

 الـدول  دفـع  أجل من المتحدة، األمم أجهزة قبل من الضغط آليات لتفعيل الخاصة اإلجراءات تفعيل ضرورة •

 .المياه في الحق إعالن يقترحه ما إلقرار العامة الجمعية في األعضاء

 المشـكلة  هـذه  الشديد فلألسف ، الوطني المستوى على السنوية العامة الموازنات في النظر إعادة هنا نقترح •

 يتجـاوز  ال الميـاه  لمشاريع تحديده يتم الذي المالي التخصيص أن حيث األعضاء، الدول كافة لدى موجودة

 تتعلـق  أخري متغيرات نتيجة لدينا تتفاقم واألزمة العالم، بلدان من دولة أي من دخل أي إجمالي من% نصف

 لهـا  هي اإلنسان بحقوق عالقة لها مشكلة أي باستمرار باألولويات وتتعلق وباالنقسام، اإلسرائيلي باالحتالل

 اسـتعمال  مسـألة  اعتبار على فلسطيني كمجتمع جاهزون نحن مدي أي إلي وأولويات، سياسية بإرادة عالقة

 وتطبيقـات  قانونيـة  تطبيقـات  له الموضوع وهذا الحياة، في الحق مثل اإلنسان حقوق من رئيسي حق ياهالم

 اآلن حتـى  المياه، استعمال كيفية تحكم التي والقوانين التشريعي النظام إلى بالنظر حتى تتعلق هامة مؤسساتية
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 الميـاه  في الحق الفرد تعمالاس على يؤكد وصريح واضح نص يوجد ال األساسي، بالقانون نصوص يوجد ال

 .اإلنسان حقوق من كحق

 تـرد  لم اللحظة فحتى واالستراتيجيات، األهداف ومحددة واضحة تكون أن يجب للمياه، خطط إعداد ضرورة •

 وصياغتها وضعها يتم وال كفلسطينيين، إرادتنا عن خارجة ظروف نتيجة وهذه المشاريع لكافة واضحة خطة

 حـق  للميـاه  الفـرد  استعمال موضوع تضع الخطط هذه لوضع حاجة هناك لة،شام تنموية خطة صياغة في

 .األساسية حقوقه من رئيسي

 كموضـوع  المياه في الحق استعمال أجل من المدني، المجتمع مؤسسات مستوى على الضغط تفعيل ضرورة •

 .الدولي المجتمع ساتمؤس أجندة في القصوى األولوية إلى يرتقي لم أنه إال األهمية، من كبيرة درجة على يعد

 ورشـات  باسـتمرار  ضرورة هناك بجدية، المياه موضوع يناقش الذي نوعه من األول هو المؤتمر هذا ألن •

 تنموية خطة أو تنموي برنامج لوضع القرار، صناع على الضغط أشكال من كشكل الموضوع هذا حول العمل

 حملـة  شـن  أجـل  من المدني المجتمع مؤسسات بين التنسيق آليات تفعيل وبضرورة. المياه باستعمال تتعلق

 علـى  الميـاه  استعمال موضوع يحكم الذي القانوني النظام في النظر إعادة وبضرورة. وفعالة ناجحة ضغط

 تكفـل  شاملة خطة لشن ضرورة وهناك الفلسطينية، التشريعات في النظر إعادة وبضرورة. الدولي المستوى

 الـدولي  المجتمع مؤسسات بين والتعاون لتفعيل ضرورة هناك وأيضاً للفرد، المياه من مناسبة كميات وصول

 .الماء في الحق الفرد استعمال ضمان أجل من فعالة ضغط حملة لشن مسبق كشرط

  .جميعاً أشكركم الختام، وفي

  

  الجلسة مدير/ مطر عالء الدكتور

 واآلن غـزة،  قطاع في المياه ةمشكل لحل بالفعل التوصيات هذه تؤدي أن ونأمل مخيمر، طارق للدكتور شكراً

  .بها سنرحب مكتوبة اقتراحات أو حلول لديه ومن مختصرة، نتمناها التي الحضور مداخالت مع

 أن أحـب  غـزة  قطاع في للمياه البيئية اآلثار لتقييم بالنسبة أوالً :باحث لبد، إيهاب الدكتور: األولى المداخلة

 اآلدمـي  لالسـتخدام  صـالحيتها  يعنـي  ال الشمال في عذبة مياه وجود أن سفيان، المهندس كالم على أعلق

 الستخدام ضرورة تكون الماء في فاألمالح صحية، غير أمالح علمي منطلق من يوجد ال وأيضاً والزراعي،

 فقـد  البيئة، اآلثار لتقيم بالنسبة أما. لإلنسان الصحية األضرار تسبب التي هي تركيزها زيادة ولكن اإلنسان،

 متعلـق  للمياه البيئي األثر تقييم أن الواقع وفي مالحة، غير أو مالحة الصحة على المياه تأثير عن فقط تحدثتم

 وبالحيـاة  الجـوي،  وبـالهواء  بالزراعـة،  متعلقة ومشاكل بالبيئة، متعلقة مشاكل منها األمور، من العديد في

 مـن  هـذه  بالمياه، المتعلقة البيئية ثارلآل تقيمنا أثناء ننساها أن يجب ال األمور هذه من ذلك إلى وما البحرية،

 في العمل ضرورة على أركز أن وأحب المميزة، توصياتكم على أشكركم أنا للتوصيات وبالنسبة. علمية ناحية

  .وشكراً المشكلة، آثار من التخفيف في يساهم أن ممكن أساسي كعامل الجماهيرية، البيئية التوعية مجال

 أم قريـة  أحـواض ( الصحي الصرف مياه معالجة محطة مدير حسين، أبو حمدم المهندس: الثانية المداخلة

 عـن  بعيـدة  مداخلة أقول أن أحب ولكن المؤتمر، هذا إلقامة الميزان مركز نشكر :جباليا بلدية من ،)النصر

 هـو  كائن هو وما يكون أن يمكن ما بين ما األولى بالدرجة الفاصل الخط المالحظات، عن وبعيدة االنتقادات

 ومستوى العمومية والجمعية الدولي المستوى على سواء البداية في كبير كالم قال طارق الدكتور اإلمكانيات،

 انقسـام  هنـاك  الكالم، هذا من أين -األولى بالدرجة -القطاع في نحن لكن جميل، كالم هذا اإلنسان، حقوق

 والبلديات البلديات ومصلحة اتيجيات،واستر وتكتيك تخطيط يوجد عنه، سينتج ماذا واحتالل، وحصار سياسي،
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 مستوى على ونشارك وإبداع، جهد بكل الساعة مدار على يعملون هؤالء المحلي، الحكم ووزارة المياه وسلطة

 يوجد وال احتالل، وعندنا إمكانيات، يوجد ال المشكلة الدولية، المؤتمرات في آرائها ويؤخذ عالمية، مؤتمرات

 من مستحقات وعندنا بالعافية، نأخذها ورواتبنا تطويرية، مشاريع ال موازنة، صلهات بلدية يوجد ال موازنات،

 وتـأتوا  مشكورة، الرواتب دفع أجل من الوزراء رئيس السيد ومنحة تساهم، المحلي الحكم ووزارة المرتبات،

 الالزمة كانياتاإلم توفير من البد العمل إمكانية آخر، شيء والعمل شيء فالفكر الفكر، في الورشة وتحصروا

 مخيمـر  طارق الدكتور اآلخر وفي المشكلة، أساس يعلموا الموجودين فكل الفهم أما العمل، هذا وإتمام النجاز

 ليشـاهد  فليـذهب  خطـط،  من سيد الساحل بلديات مصلحة اإلستراتيجية، هذه ما إستراتيجية، يوجد ال يقول

 لتخطيط وكلوا المهندسين، ريادة من مهندس 60 يإل 50و كمبيوتر جهاز ألف 30 واإلستراتيجيات، التخطيط

 نشـاهد  مسـتيقظين  نبقى ليل، ننام ال أيام فجاءتنا النصر أم برك عن أما نحن، وأين ننفذ، كيف لكن وبرامج،

 سـبحانه  اهللا مـن  نأمل نحن إمكانيات، يوجد ال مرتين، انفجرت اآلخر وفي انخفض، أو ارتفع المياه مستوى

  .وشكراً المطلوب، المستوى إلى نصل بحيث الوطني، الوفاق وسياسية فقط، إمكانياتنا لنا يسخر أن  وتعالى

 كلمـة  اسـتخدم  دائماً أخوان يا يعني: الساحل بلديات مياه مصلحة شبالق، منذر المهندس: الثالثة المداخلة

 أتيـت  لـو  ،الماضـية  سـنوات  الثالث خالل وأبدع يبدع، أن قادر فالفلسطيني الذات، جلد عن التوقف يجب

 مليـون  70 فعلنـا،  ما يعمل أن يستطيع لن واهللا حصارنا، تم مثلما حصاره، تم لو بتاريخه المصري بالشعب

 ولكننـا  سياسيين، ليس ونحن الناس، صمود سنعزز أننا وأعلنا الناس، صمود سبب وهم استخدامهم تم دوالر

 أننـا  المياه كمصلحة ندعي ال إستراتيجية، خطة يوجد لكن األداء، في الكمال إلي وصولنا ندعي وال صمدنا،

 عامـاً،  12 حـوالي  منذ السابقة الوزارات عبر الفلسطينية السلطة خالل من طورت بل طورناها، الذين نحن

 يمكن ما بتنفيذ نقوم أن الخطة، هذه مع التعامل في والذكاء الليونة من ونوع فكر، وهناك وطنية، خطة ويوجد

 فـي  المـوظفين  به يقوم وجاد دءوب وعمل إبداعي إنتاج هناك لكن فيها، نعيش تيال الظروف ظل في تنفيذه

 في متاح هو بما أفضل، بإدارة نقوم لكن أفكار، نبتدع لم نحن المياه، مصلحة عبر جديدة بإدارة كلهم البلديات،

 أنها إيهاب، الدكتور الحديث نفس قال ممكن، التوصيات في شيرين األستاذة ذكرته ما كل الثانية القضية. البلد

 القادمـة  األجيال حق احترام من المواطن، من مطلوب هو ما يدرج أن يجب كان ولكن جداً، مميزة توصيات

  .وشكراً للشرب، صالحة مياه قطرة على بالحصول

 مشكور جهد العافية، يعطيكم: غزة قطاع في أمان مؤسسة منسقة البيومي، نادية األستاذة: الرابعة المداخلة

 على نحصل أن أجل من الساعة مدار على للخطر أنفسهم عرضوا مقدر، جهد المياه، توفير على العاملين للك

 أن فقـط  نطالـب  نحن اإلمكانيات، من أكثر شيء يستغل بأن نطالب ال ونحن مقدر، جهد هذا الخدمات، هذه

: موضوع على كانت الجلسة في لها يشر لم التي التوصيات ضمن ومن إمكانياتنا، استخدام في منصفين نكون

 الشـفافية  من تقرير نشر ،2007 أو 2006 في المياه قطاع في خاصة تقدم التي الخدمات على الفعلية الرقابة

 المنـازل  ربـط  تكاليف من% 30 العالم في أنه وقالوا المياه، موضوع على مخصص الفساد وكان العالمية،

 مـدار  علـى  موثـق  تقرير وهذا بالسنة، دوالر مليون 48 تصبح الفساد، لخدمة رشاوى تدفع المياه بشبكات

 أسـعار  عـروض  بدون العمليات هذه نعمل نحن  اإلسرائيلية، الشركات من للمياه شرائنا من السنين عشرات

 يكـون  عليها، ليحافظوا لديهم التي اإلمكانيات أجل من أسعار عروض يعملوا ناس القانونية، األصول وبدون

 ولـيس  سـابقاً  موثق كالم وهذا سنوات، في اإلجراءات بهذه ندخل لم نحن ممكن، سعر بأقل عالية جودة في

 اإلمكانيـات  أن التوصيات ضمن من يكون أن الموضوع في األصل تراكمية مشكلة عن نتحدث ونحن حالياً،

 أقـول  ة،قائم خروقات فيه تزال ال الكالم وهذا عليها، حريصين نكون أن يجب قليلة، بأنها كثيراً نشكى التي
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 واالحتياجات األولويات ألن جداً، متواضع والرقابة، اإلشراف مستوى على أقول وال الموزعين مستوى على

 هي موارد، توفير تحتاج الرقابة أن مع جيد، بشكل يراقبوا أنهم على القدرة هذه كل لديهم ليس فالناس كبيرة،

  .وشكراً عرضت، التي التوصيات لمجمل التوصية هذه إضافة وأتمنى شحيحة، أصالً

 األسـتاذة  بهـا  تحدثت التي للتوصيات مالحظتي خالل: صحافي عون، أبو الناصر عبد: الخامسة المداخلة

 للمشـكلة  حلـول  نحو مشاريع في الشروع أو البدء وألمس ألحظ لم والمراقبة، والتعزيز األخذ يجب شيرين،

 لهـذه  حلـول  إيجـاد  في الغوص دون المشكلة حول مونحو دائماً، نلطّف نحن لكن والمجسدة، أمامنا الماثلة

 العـالمي  المسـتوى  على بأنه واستعرض تحدث مخيمر طارق األستاذ. سنوات منذ منها نعاني التي المشكلة

 المعمـورة،  هـذه  فـي  جـزء  أننا الثانية المداخلة في المهندس تحدث كما بأنه أعتقد أنا لكن مخيفة، األرقام

 لألسف، مشكلة هذه بالتالي الغرب، من رواتبنا الذين نحن لكن البعض، لدى إمكانيات هناك محدودة، إمكانياتنا

 فتـرة،  منـذ  قائمة المشكلة ولكن فجأة، تأتي لم ملوثة، مالحة عديدة سنوات ومنذ شرب مياه مشكلة أمام فنحن

 مـن  تحذيرية تبيانا ونسمع نرى فقد األزمة، هذه من تحذيرات توضع التي الحلول جدوى دون تزداد ولكنها

 الكثيـر  وينجز مبدع الفلسطيني بالفعل منذر المهندس تحدث كما أنه الشديد لألسف لكن المؤسسات، من عدد

 منهـا  نحـذر  التـي  المستويات هذه على إنجاز هناك يكن لم إن ذلك من الفائدة ما لكن دولياً، أو محلياً سواء

 من أكثر لها المياه مشكلة لكن سنوات ثالث له لفلسطينيا االنقسام أن طارق الدكتور وتحدث المقبلة، لألجيال

 أن ويجب اإلمكانيات، قلة أو االنقسام على شيء كل نعلق أن يجب ال بالتالي االحتالل، أيام من سنوات، عشر

  .لكم وشكراً األزمة، معالجة في فوراً والبدء لها، والتمويل مشاريع عن والبحث البدء نكرس

 أن ننكر ال أن يجب أوالً التوصيات موضوع في :الهيا بيت بلدية مطر، خليل مهندس،ال: السادسة المداخلة

 الـذي  والوضـع  اليوم، إلى 1948 العام من الفلسطيني الشعب معاناة عن الكبرى المسئولية يتحمل االحتالل

 قـد  كـون أ أن يمكن المالي، الوضع على كثيراً وأثّر اإلمكانيات، ضعف إلى أدى وحصار إغالق من نعيشه

 مرافق دمر الذي االحتالل، أحدثه ما وشاهدت -الهيا بيت بلدية في مهندس كوني -األخيرة الفترة في لمست

 التـي  المنـازل،  أسـطح  فوق الموجودة البالستيكية الخزانات واستهدف األرض، في الموجودة التحتية البنية

 حتـى  48 سـنة  منذ ممنهجة سطينيالفل الشعب ضد فالهجمة للحرب، يتعرض الذي للمواطن مخزون تعطي

 السـاحل  مياه من جزء فنحن قضية، فلسطين في المياه وموضوع غزة قطاع في المياه أزمة موضوع اليوم،

 واآلبار الهيا، بيت مدينة في الخزان وقاع غزة إلي وينتهي الناقورة رأس من ويبدأ فلسطين غرب يغذي الذي

 أنـا  جديد، وليس قديم موضوع وهذا أيضاً، المياه لنزح معين رتأثي ضمن وتعمل الحدود على حفرها تم التي

 البنيـة  لمرافـق  تدمير عندنا صار عندما المياه مصلحة يدير الذي شبالق منذر أخونا أذكر أن اآلن حقي من

 القطـاع،  مـن  االحتالل انسحاب بعد االثنين يوم له توجهت أني الصحي، والصرف المياه شبكة في التحتية

. أشـكره  وأنـا  تدميره، تم ما إصالح إعادة في جيد دور له وكان للمقاولين، تعليمات أصدر مباشرال وباألمر

 ال غزة قطاع في المياه أن أعتقد وأنا التوصيات، موضوع في كثير أتكلم وال الخطط، موضوع عن وسأتحدث

 مـن %  60 حـوالي  غزة قطاع في األكثر العمرية الفئة وجود وكون متزايد، السكان عدد كون كافية الكمية

 غيـر  والكميـة  المتزايـد  السكان عدد في المشكلة إستراتيجي مخطط أي أمام فبالتالي العشرين، دون السكان

 اإلسـرائيلي  فالجانب غزة وديان عن نتحدث عندما يمكن أخرى، مياه مصادر عن البحث يتم أن أرجو كافية،

 خـالل  ومـن  فـأرجو  الوديـان،  علـى  نتعدى بلبالمقا نحن لكن التوصيات، في ذلك ذكر وتم سدود، عمل

 مـن  المائيـة  بحقوقنا نطالب أن ويجب الوديان، حرم على التعدي يجرم نظام عندنا من يخرج أن التوصيات

 خزانـات  إما ترشيح نعمل أن ممكن فنحن األمطار، مياه ومصادر طبيعية، وديان هذه ألن اإلسرائيلي الجانب
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 دفيئـات  أسطح على الساقطة المياه دراسة تم قد سابقاً وأعتقد الجوفي، لخزانل المياه لحقن صناعية أو طبيعية

 اإلنسـان  لحقوق الميزان مركز من األخوة أحد وتحدث الجانب، هذا تفعيل يجب للزراعة، استخدامها وإعادة

 ما على نانظر ولو البيئة، لحماية صرفت األموال من وكثير مدمرة، القطاع في هللا والحمد هي التي البيئة عن

 عادمـة  ميـاه  من الوادي حرم على صارت التي والتعديات واقعه يشاهد الذي واليوم غزة وادي على صرف

 كـذلك  والتـأثير  السمكية، الثروة على وتؤثر البحر شاطئ على تصب والتي معالجة، وليس خام وأؤكد خام،

 موضوع كذلك البيئي، واالهتمام اساتالدر قيد في الموضوع هذا تضعوا أن أرجو السمكية، الثروة كفاءة على

 السـنة  هـذه  عنـدنا  الزيتون محصول الحظنا لو يمكن المناطق، على قصفها تم التي األسلحة وأثر االحتالل

 وعلـى  الجوفي الخزان على األبيض الفسفور تأثير نعلم ال اآلن وحتى إنتاجها، خف قد األخرى والمحاصيل

 وحـدة  لدينا يكون أن بحاجة غزة، قطاع في االستراتيجي التخطيط إلى بحاجة فنحن عام، بشكل المزروعات

 مـن  فهل وإال يونس، وخان ورفح، للوسطى، معالجة ووحدة غزة، لمدينة معالجة ووحدة الشمال، في معالجة

 الشـمال،  فـي  أحـدها  مركزيات اثنتين أو مضخة عندنا يكون وأن لنا االستراتيجي التخطيط نعيد أن الممكن

 عن أتكلم أن اليوم كفاية فليس الحقا، والتشغيل الصيانة أعمال لها نجري كيف ونعرف الوادي، دعن واألخرى

 أن يجـب  مطلب وهذا والسكن، العمل في الفلسطيني اإلنسان حق نعمل كيف نصمم أن نريد فقط، الموضوع

  نخـرج  أن لهـدف ا فليس تعليمية، لخطة بحاجة فنحن التعليم، وزارة وفي اإلنسان، حقوق في عندكم يدرس

 السـلبي  التأثير وهي أال المياه موضوع في مهمة نقطة غفلت قد وكنت للعمل، مجال لهم يوجد وال خريجين،

  .وشكراً ودراستها، لها الحلول ووضع مراعاتها ينبغي الجوفي، الخزان على النفايات لمكبات

 سـأتكلم  أنا ولكن شيء، كل عن كلمت مطر خليل المهندس: غزة بلدية أهل، رمزي المهندس: السابعة مداخلة

 هذا وأهمية الكلورة، موضوع وهو جداً مهم موضوع عن أتكلم أن أحب غزة، بلدية تخص بسيطة حاجة عن

 عينـات  وأخذ دراسة مهمته البلدية، في الوقائية الصحة اسمه خاص قسم يوجد غزة، لبلدية بالنسبة الموضوع

 تكـون  التـي  الكلـوراين  نسبة من لنتأكد البيوت من وحتى بكاتالش ومن اآلبار من المياه من دورية بصورة

 ليتأكد ظاهر محمود األستاذ أطمئن أن وأحب ال، أم العالمية المواصفات مع أتتناسب الشرب، مياه في موجودة

 شبالق منذر المهندس طرحة الذي للموضوع وبالنسبة للشرب، صالحة مياه هي للمواطن تصل التي المياه أن

 هـذا  بالموضـوع  نقـوم  غـزة  بلدية في نحن فحقيقةً الجوفي، الخزان وإدارة اإلستراتيجية الخطط ناحية من

 50 مـن  محدودة قدرات ذو مياه بئر 20 حفر تم حيث الساحل، مياه بلديات مصلحة في األخوة مع بالتعاون

 200 إلى اإلنتاجية تهاقدر تصل كانت التي سابقاً نحفرها كنا التي اآلبار بدل الساعة، في مكعب متر 60 إلى

 من المياه مشكلة وحلت غزة، مدينة مناطق مختلف في مياه بئر عشرين حوالي حفرنا واآلن الساعة، في متر

 شـكوى  من وما المياه، فيه نقصت بيت يوجد ال أنه أعتقد غزة مدينة في يعيش والذي والنوعية الكمية ناحية

 نهار ليل يعملون الصحي والصرف المياه مجال في والعاملين ا،متابعته يتم نوعيتها أو المياه نقص عن تصلنا

  .لكم وشكراً المطلوبة، بالمواصفات مواطن لكل المياه وصول لضمان

  :الرد حق الضيوف ويعطي الوقت، لنفاذ المشاركات الجلسة مدير ينهي التوقيت هذا في

  مخيمر طارق الدكتور رد

 بـاإلرادة  تتعلـق  مشـكلة  هناك أن أقوله أن حاولت ما إن ت،التوصيا حول فكرة أوضح أن أحب البداية في

 حقوق من كحق المياه لحق الفرد استعمال مع يتعاطى عالمي قانوني إطار إيجاد موضوع تعيق التي السياسية

 إلى باإلضافة لزيادتها، ضرورة وهناك الدولية، بالمساعدات يتعلق كان التوصيات من اآلخر الجزء اإلنسان،

 جانب أيضاً وجود عن نتحدث لكن ومشاريع، استراتيجيات وجود عن نتحدث وال شاملة، وطنية خطط وجود
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 ولكـن  به، تقوم التي الجهد وحجم المياه مصلحة أن جانبنا من إدراك هناك وطبعاً المشاريع، هذه لتنفيذ مالي

 لتنفيـذ  المانحـة  الدول على -فهمته ما وهذا -البلديات مصلحة قبل من رئيسي اعتماد هناك أنه المالحظ من

 الرسـمي  اإلطار عن بعيداً تنفذ التي وهى تخطط التي هى البلديات مصلحة أن ويبدو كبير، بشكل مشاريعها

 للسلطات العامة الموازنة في التبني هذا وترجمة المشاريع هذه تنبي ضرورة هنا أقصده وما الدولة، أو للسلطة

 الميـاه،  مشاريع إلقامة كافية مالية مخصصات هناك يكون بأن أشك افأن العامة الموازنة فحصنا وإذا القائمة،

 مـن  دعـم  علـى  أحصل أن الممكن من أنه بمعني باالحتالل، يتعلق األزمة من جزء أن أيضاً إدراك وهناك

 الالزمة، الخام المواد دخول يمنع االحتالل بأن النهاية في سأصطدم ولكن معين، مشروع لتنفيذ المانحة الدول

 علي االعتماد فيه تم الذي رفح، في المجاري تصريف مشروع في بسيطة إمكانيات عن أبحث أن يجب كلذل

 المسـتوى  على ولكن وتخطيط، طاقات، هناك وأن إقرار، هناك أن بمعنى رائع، جهد وهذا محلية، إمكانيات

 للفـرد،  اآلن يتوفر ام نضمن لكي مستدامة، خطة لتبني توجه هناك يوجد ال الشديد لألسف الرسمي السياسي

 بشكل المياه كميات على الفرد حصول أعاق الذي فهو باالحتالل، الرئيسة والمشكلة الحقاً، له يتوفر أن فيجب

 أجنـدات  وأوجد الفلسطينية، لإلرادة تشتت عمل ببساطة ألنه المشكلة، من فاقم السياسي االنقسام ولكن كاف،

 لذلك ثانوية، قضايا لصالح المياه، قضايا منها مهمة، كثيرة ياقضا وهمش البعض، بعض مع متناقضة سياسية

  .وشكراً العمليات، هذه في بأخرى أو بدرجة يؤثر فاالنقسام

  سمرة أبو سفيان/ المهندس رد

 المـواطن،  تصـيب  مكرهـة  وجود وهو المشكلة، حول التكامل أثبتت المداخالت جميع تعليق لدي يوجد ال

 الـذي  هـو  من لكن بتوصيات، ليس نخرج أن يجب لكن حين، بكل المواطن تصيب سيئة بيئية آثار ووجود

  .لكم وشكراً التوصيات، هذه بتنفيذ سيقوم

  الشوبكي شيرين/ األستاذة رد

 المـواطن،  دور و شـبالق  منذر المهندس نقطة حول ولكن المداخالت، على مطول بشكل أعقب أن أريد ال

 سـلطة  قبـل  من ويراقبه القانون ينفذ وبمن بالمواطنين، متعلقة نقطة كانت بالتحديد العشوائية اآلبار أن أعتقد

 حاجـة  فهي بحقهم، القانون وتنفيذ وتعدياتهم المواطنين على المراقبة بضرورة يتعلق ما أما البلدية، أو المياه

 الجميـع،  على واجبة جماعية، مسئولية وهذه المواطنين، توعية أهمية إلى إضافةً المتعدين، المواطنين لضبط

 ترشـيح  وعمليـة  بها، يقومون التي التعديات مخاطر من المواطنين توعية على يعمل أن عمله مجال في كٌل

 وال وردية الصورة أن لنا صور الذي أهل رمزي للمهندس وأؤكد العشوائية، اآلبار وخطورة المياه، استخدام

 لـيس  المـؤتمر  أن وتحلهـا،  المشاكل كافة مع تتعاطى غزة بلدية وأن بالمياه خاصة مشاكل من مطلقاً نعاني

 ولكـن  الجميـع،  جهـود  نقـدر  ونحن مؤسسة، ألي انتقادات لتوجيه يهدف وال الفلسطينية، الذات جلد بهدف

 مـن  العديـد  أوضـح  كمـا  مخاطر، من قادم هو وما المياه، مشكلة على الضوء تسليط إلى يهدف المؤتمر

  .جميعاً لجهودكم كريش مع وسوياً، معاً عليها للعمل المتحدثين،

  الجلسة ومسهل مدير/ مطر عالء األستاذ

 مشـكلة  حـل  في تساعد أن شأنها من التي التوصيات على العمل يتم أن وأتمنى قدموه، لما للمتحدثين شكراً

  : لضيوفنا شكراً ثانية مرة المياه

   المحلي الحكم وزارة وكيل سمرة، أبو سفيان المهندس -

 اإلنسان لحقوق الميزان مركز في المجتمعي واالتصال التدريب وحدة منسقة الشوبكي، شيرين األستاذة -

 غزة اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب في اإلنسان، حقوق مسئول مخيمر، طارق الدكتور -
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 وعد وعلى الفاعلة، لمشاركاتكم شكراً اإلنسان، لحقوق الميزان مركز دعوة وتلبية حضوره للجميع وشكراً

  ...القادمة األيام خالل مهمة ناسباتم في باللقاء

 انتــــهى
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' العالمي لحقوق اإلنسان تحت عنوان  الميزان والمفوض السامي ينظمان مؤتمراً بمناسبة اليوم

  2'غزة والحق في المياه

المؤسسات في العاملين من شخصاً 170 من وأكثر االعتبارية خصياتالش من لفيف بحضور

لحقوق   السامي المفوض ومكتب اإلنسان لحقوق الميزان مركز نظم حكومية، وغير الحكومية

مرور يصادف الذي اإلنسان لحقوق العالمي اليوم في مؤتمراً ،16/12/2009 األربعاء اإلنسان

  . 'المياه في والحق غزة' عنوان تحت اإلنسان لحقوق يالعالم اإلعالن نشر على عاماً  61

الكريم، بالحضور مرحباً المؤتمر اإلنسان لحقوق الميزان مركز مدير يونس عصام األستاذ افتتح

لحقوق العالمي اإلعالن على عاماً) 61( مرور ذكرى في جاء المؤتمر هذا أن إلى منوهاً و

وتحدث. المياه في الحق وهي أال اإلنسان، بحياة تتعلق ةقضي يناقش المؤتمر أن موضحاً  اإلنسان،

يعد الذي األمر ،1967 العام منذ الحق لهذا االحتالل دولة قبل من المنظمة االنتهاكات عن يونس

الدولي للقانون صريحاً وانتهاكاً الدولي القانون يفرضها التي االلتزامات من واضحاً تحلالً

  . اإلنساني

بتطبيق االحتالل يلزم ما وهو محتلة أرضاً أنه هو القانونية غزة قطاع مكانة أن على يونس وأكد

القطاعات أكثر من   المياه أن وأوضح. القطاع في المدنيين وحماية الدولي، اإلنساني القانون قواعد

خطير، استنزاف لعملية -  يزل ولم -للمياه الجوفي المخزون تعرض حيث غزة، قطاع في تضرراً

  .القطاع سكان قبلمست تهدد

                                                            

لمزيد من المعلومات اضغط  2
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=9336&ddname=Human%20Rights%20Day%202009&id_dept=14&p=center  
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عن منها حق أي فصل يمكن ال واحدة وحدة اإلنسان حقوق جملة كون إلى حديثه في تطرق كما

  . وخالفها والحياة، كالصحة الحقوق هذه بجملة المواطنين تمتع على ذلك وينطوي الحقوق، بقية

على سلبياً يؤثر غزة قطاع على االحتالل قوات تفرضه الذي الحصار أن على يونس وشدد

والحركة، التنقل حرية في حقهم من حرمانهم ومنها القطاع، لسكان بالنسبة اليومية الحياة تفاصيل

منعها ذلك ومن القطاع، في األخرى الحيوية وللقطاعات المياه لقطاع مهمة مواد دخول منع كذلك

الضرورية مستلزماتوال والمعدات الشرب لمياه الالزمة التعقيم مواد إدخال عرقلتها أو تعطيلها أو

هذه وقوع استمرار يونس واستهجن. الصحي والصرف بالمياه الخاصة المشاريع الستكمال

الحصار تجاه الدولي المجتمع من رهيب دولي صمت ووسط تحرك، أو تدخل أي دون االنتهاكات

  . القطاع على المفروض الخانق

انتهاكات من يحدث ما خطورة على هللتنبي يأتي المؤتمر هذا أن: يونس قال تقديمه ختام وفي

دولة بأن واضحة المركز رسالة أن وأكد المياه، قطاع في الحرب جرائم لمستوى ترتقي جسيمة

مختلف وضد غزة، قطاع سكان ضد منظمة حرب جرائم اقترافها على المحاكمة تستوجب االحتالل

الدوليين والسلم األمن سيتعرض االحتالل دولة للجم الدولي المجتمع يتدخل لم وإن حياتهم، أوجه

  .العواقب محمودة غير كبرى لمخاطر

في اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب مدير( جويرنج كيرتس: السيد شارك أيضاً جانبه ومن

اإلنسان لحقوق الميزان لمركز بالشكر حديثه مبتدءاً -المؤتمر افتتاح في يونس عصام األستاذ )غزة

في الحق أن إلى منوهاً اإلنسان، لحقوق السامي المفوض مكتب مع لتعاونبا المؤتمر تنظيم على

– المتحدة لألمم العام األمين لموقف وفقاً للمواطن، واألصيلة األساسية الحقوق من واحد المياه

المتعلقة واألساسية األصلية الحقوق من واحد هو الصالحة للمياه الوصول أن -مون كي بان السيد

نفهم كما الرأي، عن تعبير هي اإلنسان حقوق أن يفهم معظمنا أن كيرتس السيد قالو. إنسان بكل

فهم على القدرة عنده يكن لم منا البعض لكن لالنتهاك، وحقوقه للتعذيب اإلنسان تعرض عدم أنها

وثيقة قانونية حقوق هي اإلنسان حقوق وأن اإلنسان، حقوق من أصيل حق هو المياه في الحق أن

وأشار. العيش وترف الترفيه باب من ليست أنها كما أحد من هبة وليست باإلنسان، االرتباط

أشخاص ستة كل بين من شخص عن نتحدث إنسان ببليون يقدر رقم عن نتحدث  أننا إلى كيرتس

غزة في المياه وضع أن مؤكداً. اآلدمي لالستخدام الصالحة للمياه الوصول على القدرة له ليس

الصحي، الصرف ومياه البحر بمياه اختالطها بسبب ملوث للمياه الرئيسي مصدرال أن حيث خطير،

غير المياه هذه من% 90 نسبته ما جعلت األسباب هذه بأخرى، أو بطريقة استنزافها يتم كما

الحصول من القطاع سكان يتمكن ال قد القادمة السنوات خالل أنه منوهاً. اآلدمي لالستخدام صالحة

  . لذلك نتيجة منهم العديد موت في سيتسبب ما ةصالح مياه على

حيث السرعة، وجه على المياه قطاع ومستلزمات معدات إدخال ضرورة على كيرتس السيد وأكد

بأن كيرتس وأشار غزة، على األخيرة عمليتها بعد خصوصاً المواد هذه دخول ترفض إسرائيل أن

إلى أشار كما. عاماً 40 منذ متواصلة ناةمعا هي بل التطور، حديثة ليست غزة في المياه أزمة

أنابيب من كيلومتر 30 وحوالي الجوفية، المياه آبار من بئر 100 لحوالي المنظم إسرائيل تدمير

  .األزمة قدم على يدل مؤشر وهذا ،2003 العام منذ المياه،
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ه،الميا في المواطن لحق الحكومات احترام ضرورة على السامي المفوض مكتب مدير وشدد

يتوجب والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد في أساس كطرف وإسرائيل

وفي غزة قطاع في الحق لهذا اليومي االنتهاك عن والكف بالمياه الفلسطينيين حق احترام عليها

  .أيضاً الغربية الضفة

اهتماماً هناك ألن الدولي، المستوى على المياه في بالحق تهتم المتحدة األمم أن إلى كيرتس وأشار

في مستقل مقرر إفراد على المتحدة لألمم العام األمين دعا الذي األمر الحق، بهذا متنامياً دولياً

بهذا المهتمة األهلية المنظمات عدد زيادة االتجاه هذا عزز كما الصحي، والصرف المياه مجال

  .الشأن

 
في المياه قطاع إلنقاذ الضرورية الخطوات من مجموعة على كيرتس السيد أكد حديثه ختام وفي

في المياه لقطاع المطلوب والوقود الالزمة والمواد المعدات إدخال ضرورة   في لخصها غزة،

الضغط أجل من الجاد بالتدخل الدولية اعيةالرب اللجنة مطالباً وسريع، طارئ بشكل غزة، قطاع

العقاب أساليب من كأسلوب والطعام المياه استخدام عن وتتوقف حصارها ترفع كي إسرائيل على

  .للفلسطينيين الجماعي

برنامج ،)اإلنسان لحقوق السامي المفوض مكتب من( النيرب صابر: األستاذ عرض جهته من

والسؤال العنوان، هذا حول والمؤتمرات العمل ورش من كثيرال عقدت: قائالً وأهدافه، المؤتمر

ليست أزمة وهي المياه؟ أزمة لمعالجة نفعل ماذا التقارير؟ صياغة بعد ماذا هو المطروح المركزي

هذه لمعالجة نفعل فماذا. مترابطة المشكلة هذه أن يونس السيد قال كما أو مترابطة، بل منفردة

  .المشاركون يقدمها عمل بأوراق مرتباً كامالً المؤتمر برنامج ذلك بعد النيرب عرض ثم األزمة؟

مرحباً السياسي والمحلل الصحفي عوكل طالل األستاذ المؤتمر من األولى الجلسة وأدار هذا

  .والمشاركين بالضيوف

التقرير وتتناول  :الجلسة في األولى العمل ورقة باستعراض) E.WASH( بوتل مارك السيد بدأ ثم

القطاع، في المياه مشكلة تناول حيث ،غزة قطاع في المياه جودة حول) UNDP( عن ادرالص

حقوق مؤسسات عن الصادرة التقارير كل استخدام يمكن وكيف المياه، تلك إلى الوصول وعقبات

وتطورات غزة، شمال الصحي الصرف مشاكل إلى تطرق كما. القضايا هذه لخدمة اإلنسان

األحواض إلى البدوية القرية محطة من العادمة المياه ضخ سيتم بأنه موضحاً هناك، الموقف
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  .المشروع مراحل موضحاً. قريب عما جباليا شرق الجديدة

مشيراً االستيعابية، طاقتها من أكثر تتحمل أنها مؤكداً غزة، جنوب العادمة المياه محطة عن تكلم ثم

  .للمياه الجوفي الخزان إلى العادمة المياه تسرب إلى

الحصار بسبب -المعابر خالل من غزة قطاع إلى البناء مواد دخول عدم أن مارك السيد وأوضح

.جديدة صحي صرف أحواض إنشاء مشاريع من العديد إتمام دون يحول -إسرائيل تفرضه الذي

المشروعات، تلك إنشاء لغرض المواد هذه إلدخال األحمر للصليب الدولية اللجنة تدخل إلى وأشار

  . بالفشل باءت المحاوالت هذه ولكن

مليون 80 هناك أن حيث غزة، قطاع في الحال وواقع اآلمن، الصحي الصرف عن بوتل وتحدث

مياه أوضاع تدهور استمرار مؤكداً يومي، بشكل للبحر ضخها يتم الصحي الصرف مياه من لتر

ونوه. للشرب الصالحة المياه بآبار معالجة غير مياه الختالط نظراً جديد يوم كل مع الجوفية اآلبار

الصحية المخاطر من محذراً الصحي الصرف بمياه اختالطها بسبب البحر مياه مالئمة عدم إلى

  .نفسه البحر في اشتراكها بسبب نفسها إسرائيل ستطال المشكلة هذه أن وأوضح. لذلك المصاحبة

كبيرة كميات تحتوي للمستهلكين اضخه يتم التي القطاع مياه أن مؤكداً اآلمنة، المياه عن تحدث كما

.الكلورايد بمادة ملوثة القطاع في ألشخاص المملوكة اآلبار مياه من% 57 نسبة وأن. البكتيريا من

.فقط للشرب استخدامها يمكن غزة آبار من المستخرجة المياه من% 10-8 من فإن لذلك ونتيجة

أشاد ورقته ختام وفي.البكتيريا على تحتوي خاصة لجهات المملوكة اآلبار من% 7- 1 من أن كما

  .المياه بمشكلة الخاصة الساحل مياه ومصلحة األهلية المؤسسات بجهود بوتل السيد

الثانية العمل ورقة في الساحل، بلديات مياه مصلحة عام مدير شبالق، منذر المهندس واستعرض

ونوه. والمستقبلية اآلنية واآلثار القائمة والتحديات غزة قطاع في الصحي والصرف المياه وضع

أن بعد للعالم وصوالً أكثر جعلنا مهني بشكل المياه قضية على المصلحة تركيز إن إلى شبالق

شاشة على وصور خرائط عرض خالل من شبالق وأوضح. القضية طرح في السياسة عن ابتعدنا

أن أوضح كذلك. هالميا من القطاع واحتياجات السطحية للمياه الرئيسة المصادر توضح  العرض

الصرف أحواض عدد لزيادة الحاجة وازدياد المستهلكة المياه حجم على أثر السكان عدد زيادة

  . الصحي

هناك أن مؤكداً فقط، السكان نصف إال يكفي ال القطاع في مياه من يتوفر ما أن على شبالق وأكد

أحواض وجود عدم عم المياه، في مكعب متر مليون 100-80 نسبته ما إلى يصل سنوي عجز

  .اإلنسان بصحة محدق خطر من تمثله وما مالئمة، صحي صرف

الخزان مياه إلى تدريجياً وتزحف القطاع، في المياه آبار من عديد تهاجم البحر مياه أن إلى وأشار

وال تؤجلها المطروحة والحلول الكارثة، نحو يتجه الجوفي الخزان على اعتمادنا وأن   الجوفي،

  .اعليه تقضي

اآلبار، توزيع وإعادة صغيرة، مياه آبار حفر مثل: الكارثة تأجيل أو لتالفي الحلول من عدد وتناول

وإيجاد الجوفي الخزان على االعتماد عن التوقف كذلك اآلبار، من المياه ضخ كميات تقييم وإعادة

  .موجودة مياه قطرة كل من المثلى االستفادة على والتركيز بديلة، مصادر

إنشاء مشروع من الثانية المرحلة وأن الهيا، بيت محطة إقفال على جاري العمل أن شبالق وأكد
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  . هناك المشكلة على سيقضي مما األبواب، على الجديدة األحواض

خان في كارثة لمنع مؤقت كحل أنشأت المواصي في المؤقتة الصحي الصرف محطة أن وأضاف

في مستقبلية ومشاريع غزة، وادي مشاكل لحل القادم امالع في سيبدأ مشروعاً هناك أن وأكد يونس،

  .عامة القطاع

للمشاركة، الحاضرين أمام المجال عوكل السيد الجلسة مدير أتاح الثانية الورقة عرض وبانتهاء

وتصحيحات بإيضاحات المختصيت بعض تقدم كما عليها الرد جرى واستفسارات أسئلة فقدمت

  .بوتل السيد اخلةمد في وردت التي األرقام لبعض

الدولية العالقات وحدة منسق رحمة أبو محمود األستاذ المؤتمر جلسات من الثانية الجلسة وأدار

الكلمة يحيل أن قبل. والمشاركين بالضيوف مرحباً الجلسة وافتتح  الميزان، مركز في واالتصاالت

األول العمل ورقة تعراضالس الميزان مركز في الميداني البحث وحدة منسق زقوت سمير لألستاذ

.المركز أصدره يونس خان في الصحي الصرف مشكلة حول تقريرل موجز عرض تتناول التي

المياه ومشكالت اإلنسان حقوق مؤسسات عمل بين الوثيقة العالقة على بالتشديد مداخلته زقوت وبدأ

  . للتجزئة قابليتها موعد اإلنسان حقوق تكاملية مبدأ من تنطلق العالقة هذه وأن الصحي والصرف

من فريدة حالة حيث غزة، قطاع في اإلنسان حقوق مجال في العمل تعقيدات إلى زقوت أشار كما

اإلنسان حقوق عن تسأل واحدة سلطة هناك كافة العالم دول ففي التاريخ، في مسبوقة وغير نوعها

االحتالل، سلطة اإلنسان، وقحق على تأثيرها في فاعلة أدوار تلعب كلها جهات أربع فلدينا هنا أما

على تفرض التعقيدات هذه أن إلى زقوت وأكد. الدولي المجتمع اهللا، رام حكومة غزة، حكومة

,المشكالت هذه لحل بينها فيما تتعاون أن المختلفة االختصاصات ذات كافة والمؤسسات الجهات

وضع في اآلخرين مع وتعاونه الميزان مركز ودور الشمال في الصحي الصرف بمشكل ونوه

  . الحل طريق على المشكلة

كونها الفريد المدينة وضع إلى يونس خان مدينة في الصحي الصرف مشكلة عن حديثه في وتطرق

وأن المشكالت هذه عن االحتالل مسئولية إلى وأشار. صحي صرف شبكة لها تتوفر ال التي الوحيد

سلطات انتهاكات أوجه أحد شكال الصحي والصرف المياه إدارة لحسن والتخطيط حلول وضع عدم

  .اإلنساني الدولي القانون بموجب التزاماتها من وتحللها اإلنسان لحقوق االحتالل

السلطات تقصير ينفي ال ذلك ولكن األساس وهي واضحة االحتالل مسئولية أن زقوت وأكد 

السابقة، التجارب من دةاالستفا وعدم والتخطيط اإلدارة وسوء المتعاقبة، الفلسطينية والحكومات

وتحويلها األمطار مياه تجميع شكة على المواطنون تعدى وكيف المشكلة تطور سياق إلى منوهاً

وفقدان المشروع في البدء فشل إلى وأشار وتعثراته الطارئ والمشروع. صحي صرف شبكة إلى

بمبلغ اإلسهام في متمثلال بالتزامها الوفاء عن السلطة عجز بسبب 2006 عام في الياباني التمويل

البروتوكولية الكماليات على المبلغ هذا أضعاف المتعاقبة الحكومات تنفق فيما دوالر ماليين ثالثة

الدروس من االستفادة أهمية على زقوت وشدد. انطالقتها احتفاالت في منه أكثر األحزاب وتنفق

يتخذ تدبير أو خطوة أو مشروع ألي المتوقعة الجانبية اآلثار حول معمقة وبحوث دراسات وإجراء

  .الصحي والصرف المياه إدارة معرض في

في الثانية العمل ورقة في غزة في العالمية الصحة منظمة مكتب مدير ظاهر محمود السيد وتناول
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ومكتب الميزان مركز  شاكراً حديثه ظاهر وبدأ ،غزةقطاعفيالمياهتلوثلمشكلة الصحية اآلثار

نظر وجهة ومن فلسطينية نظر وجهة من جداً المهم المؤتمر هذا تنظيم على ،السامي المفوض

هذه مثل طرح في السبب أن   الحياة في الحق يعني المياه في الحق إن: قائالً العالمية، المنظمة

  .لإلنسان الصحي الوضع على تأثير من لها وما   القطاع في المتفاقمة المشاكل هو المواضيع

االنتفاضة بداية منذ المتواصلة القطاع سكان ومعاناة األخيرة التسع السنوات عن   ظاهر وتحدث

استعرض كما. التحتية والبنية والمباني البيوت وتدمير واسعة لمناطق اإلسرائيلية واإلجتياحات

السلطة ومقاطعة الفلسطينية، واالنتخابات القطاع، أراضي من إسرائيل انسحاب أعقبت التي الفترة

حالة وتكريس االنقسام مرحلة إلى الكهرباء، محطة وتدمير الضرائب، أموال تحويل ومنع مالياً

قطاع وخاصة ، غزة قطاع في البيئي الوضع على المشكالت هذه كل وأثر ، القطاع على اإلغالق

اإلنسان عليها يحصل التي المياه كمية على يحصل ال الفلسطيني اإلنسان أن إلى  أشار حيث المياه،

مع خاصة اإلنسان صحة على سلبي بشكل يؤثر أن شأنه من أمر وهو العالم بلدان في عاديال

،AH1N1 بفايروس يعرف ما أو الخنازير انفلونزا ضمنها من والتي األمراض من العديد انتشار

المياه على تعتمد الوقائية التدابير أبسط أن حيث المرض، هذا من الوقاية مقومات وجود وعدم

والتي الزراعية المحاصيل على المياه لتلوث الخطير التأثير أوضح كما  .الشخصة ةوالنظاف

حيث تكفي ال وحدها المياه مصادر سالمة أن على ظاهر شدد كما. لإلنسان األمراض تنقل بدورها

المياه نقل طرق على الرقابة غياب إلى منوهاً لإلنسان، المياه وصول طرق سالمة ضمان يجب

  . للمنازل

انتشار في ودورها البحر، مياه على الصحي الصرف مياه تصريف خطورة إلى ظاهر تطرقو

الالزمة الموارد لتوفير إسرائيل على الضغط بضرورة مداخلته منهياً الجلدية، األمراض من العديد

  .القطاع في المياه تلوث    مشكل لتفادي

في ورد ما على التعقيب جرى حيث قاشالن بابا وفتح المتداخلين مديرها   شكر الجلسة نهاية وفي

الجلسة تختتم أن قبل االستفسارات حول بتوضيحات األوراق أصحاب وقام واالستفسار المداخالت

  .الثانية

وافتتحها الثالثة الجلسة إدارة اإلنسان لحقوق الميزان مركز في الباحث مطر عالء الدكتور وتولى

وزارة وكيل سمرة أبو سفيان المهندس إلى الكلمة يحيل أن قبل والمشاركين، بالضيوف مرحباً

شكر وبدوره ،غزة قطاع في المياه لمشكلة البيئية اآلثار حول األولى الورقة ليقدم ،المحلي الحكم

قسمين إلى تنقسم البيئية اآلثار أن سمرة أبو وأوضح. أهمية من له لما المؤتمر منظمي سمرة أبو

المواطن تتهدد حيث للمواطنين شديدة معاناة مصدر تشكل التي الشرب، مياه يخص ما األول

المنزلي االستخدام ومياه الشرب مياه تلوث تلوث وخاصة  البيئي التلوث عن ناجمة صحية أخطار

 .كافة الحياة مناحي على بدوره يؤثر ما وهو

البحر، مياه لغزو يعرضه مما الجوفي الخزان لمياه العشوائي باالستخدام فيتعلق الثاني القسم أما

بشكل تزداد الملوحة نسبة غزة مدينة غرب في أنه موضحاً المياه، ملوحة من بدوره يرفع أمر وهو

في كبيرة زيادة المياه تحتوي حيث المشكلة، هذه حول بشكاوى المواطنين من العديد تقدم كما. كبير

وعلى اإلنسان على ؤثرت كثيرة أخرى وأمور والفلوريد الصوديوم مثل الصحية غير األمالح نسب



70 

أكثر من تعد رفح مدينة في الشوكة منطقة أن إلى سمرة أبو وأشار. غزة قطاع في الزراعة

.للشرب الصالحة للمياه بأكملها المنطقة تفتقر حيث الشرب مياه بتوفر يتعلق فيما معاناة المناطق

األمر وأن واحدة، جلسة في حلها يمكن وال كبيرة مشكلة من تعاني خانيونس مدينة أن إلى ولفت

كبيرة المشكلة أن على سمرة أبو أكد حديثه نهاية وفي المدينة، لكامل معالجة محطة بإنشاء يتعلق

  .منها للحد كافة الجهود لتضافر وتحتاج

،الميزان مركز في المجتمعي واالتصال التدريب وحدة منسقة الشوبكي شيرين األستاذة وعرضت

في ورد ما أبرز مداخلتها في الشوبكي ولخصت. التقارير بعد لما حةالمقتر والحلول للتوصيات

بالنسبة المياه في للحق واضح انتهاك وجود على جميعها أكدت التي المتخصصين عمل أوراق

موجها أولها وكان االختصاص جهة حسب المقترحة والحلول التوصيات مقسمةً غزة، قطاع لسكان

مشكلة على للعمل خاصة ميزانية بتخصص طالبتها حيث ماتهاوحكو الفلسطينية الوطنية للسلطة

الصرف مشكالت تحل أن شأنها من تطويرية مشاريع لتنفيذ والتخطيط اإلعداد جهود ودعم المياه

المياه سلطة قبل من المنفذة المشاريع على الرقابي العمل تعزيز أهمية على وشددت   .الصحي

يكون وأن البيئية آثارها في والنظر  مشروع أي تنفيذ يف الشروع قبيل واضحة تقييمات وإجراء

المعالجة ألحواض المراقبة تعزيز على العمل وضرورة. التنفيذ عمليات يرافق متواصل جهد هذا

أم قرية في حدث كما كوارث حدوث لمنع المياه منسوب ارتفاع تحمل على الرملية سواترها وقدرة

 .المياه مجال في العاملة المؤسسات كافة بين التنسيق ألهمية منوهةُ النصر،

على الضغط تكثيف بضرورة تلخصت الدولي بالمجتمع خاصة توصيات الشوبكي ووجهت هذا

أحد كونه غزة قطاع على المفروض الحصار رفع على وإجبارها االحتالل سلطة كونها إسرائيل

إلى النحو هذا على رارهاستم ويرقى الحرب جرائم لمستوى ويرقى الجماعي العقاب أشكال أسوأ

كافة بإدخال السماح أجل من التدخل الدولي المجتمع واجب من إن. اإلنسانية ضد الجرائم مستوى

الخاصة المنشآت وتجنيب غزة، قطاع في المياه مشكلة حل على للعمل الالزمة والمعدات المواد

حيث الصراع دائرة نم وإخراجها عسكري عدوان أي تداعيات الحي والصرف المياه بمشروعات

المعدات وصول ومنع السكان معاقبة في المطلقين وتحكمها سيطرتها استخدام إسرائيل تواصل

يتعلق فيما القائم من االنتهاء أو جديدة مرافق وإنشاء المياه مرافق لتشغيل الضرورية والمواد

  .الصحي والصرف المياه بمشروعات

المياه مخزونات على لالستيالء الهدنة خط على سرائيلإ أقامتها التي اآلبار مراقبة يجب كما

العناصر من كونها غزة قطاع إلى طبيعياً األمطار مياه انسياب لمنه أقامتها التي والسدود الجوفية،

في الشوبكي وناشدت.  غزة قطاع في للشرب الصالحة المياه نقص مشكلة مفاقمة في الفاعلة

التي الدول وخاصة المياه قطاع في األجل طويلة المشاريع تمويلل تعود أن المانحة الدول توصياتها

المشاريع بتقييم القيام الدول على يتوجب أنه على وأكدت. إغاثي لتمويل وحولته تمويلها أوقفت

به يرتبط وما نظيفة مياه في الحق يضمن وما اإلنسان حقوق منظور من غزة قطاع داخل المنفذة

يستطيع ال الذي اإلنسان أن وأكدت نظيفة، بيئة في الحق إلى حةالص  في الحق من حقوق، من

في الحق على الحصول يستطيع ال اآلدمي لالستخدام وصالحة نظيفة شرب مياه على الحصول

  .به المتأصلة اإلنسانية كرامته يحفظ معيشي مستوى في العيش وال الصحة
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لحقوق السامي المفوض مكتبفياإلنسانحقوقمسئولمخيمرطارقالدكتور قدم جانبه ومن

حيث ،دولية توصيات حول وتمحورت. والمؤتمر الجلسة في واألخيرة الثالثة العمل ورقة اإلنسان

الصالحة المياه نقص مشكلة تظهر التي واألرقام اإلحصاءات من مجموعة مداخلة في مخيمر قدم

ضرورة على مداخلته في يمرمخ وركز. منطقتنا على تقتصر وال عالمية مشكلة أنها على للشرب

أرقام هناك أن موضحاً البشر، لكافة الصالحة المياه في الحق ويحمي يضمن دولي قانون سن

10 من أكثر وأن المياه، في بحقهم التمتع من شخص مليون 700 من أكثر قدرة عدم حول مخيفة

في الحق وضع ةأهمي على مؤكداً للشرب، صالحة مياه توفر لعدم يومياُ يموتون شخص آالف

عالمية خطة وضع المتحدة األمم على يتوجب وأنه السياسي، الدولي النظام أجندة على المياه

الحالية موازناتها تتسم حيث الموازنات، تخصيص في النظر إعادة وعليها األزمة هذه من للخروج

حول حديثه اًمختتم المياه، في الحق على للعمل تخصص التي الموازنات زيادة وضرورة بالضعف

المشاريع وطبيعة بالمياه الحق في المتعلقة الدولية والقوانين الفلسطينية القوانين بين التوافق أهمية

 .المياه قطاع لتطوير المنفذة

واستفساراتهم مداخالتهم تقديم في للمشاركين الفرصة مطر الدكتور الجلسة مدير أتاح أن وبعد

على والمشاركين المنظمين شاكراً والمؤتمر الجلسة اختتم عليها الرئيسين المتداخلين وتعقيب

ودفعها المشكلة على الضوء من مزيد تسليط في النشاط هذا يسهم أن ومتمنياً إنجاحه في جهودهم

 .الحل نحو

  انتــــهى


