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مـشــروع
الدعوة للبرملانيني لدعم قضايـا

امليـاه االقليميـة املشتركـة

املجتمعات املشاركة في مشروع جيران 
املياه الطيبون
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اجملتمعات املشاركة في مشروع
جيران املياه الطيبون



أهداف املشروع:
واألردن  فلسطني  من  كل  في  القرار  وصناع  النواب  بني  الوعي  رفع  إلى  املشروع  يهدف 
في  املشتركة  املياه  تواجه  التي  لألخطار  مستدامة  حلول  إيجاد  إلى  باحلاجة  وإسرائيل 

املنطقة. 
وحتديدا يهدف املشروع وألول مرة إلى توحيد جهود أبناء املجتمعات احمللية في مخاطبة 
ممثليهم وصناع القرار في مناطقهم إليجاد آليات تعاون اقلمية إلدارة املياه املشتركة مبا في 
ذلك: اآلبار اجلوفية اجلبلية والساحلية، ومجاري املياه املشتركة، ونهر األردن، والبحر امليت.

متيز املشروع
يتميز املشروع بأنه يهدف إلى توصيل هذه الرسالة إلى صناع القرار ليس من خالل القنوات 
التقليدية في مخاطبة صناع القرار، بل من خالل تعريف السكان احملليني القاطنني حول 
مصادر املياه املشتركة إلى املشاكل املشتركة واحللول املمكنة لها، وإعانتهم باألدوات الالزمة 
للمطالبة باحللول االقليمية. وعليه سيتم تزويد املزارعني واملعلمني وغيرهم من السكان 
احملليني في 25 مجتمع محلي في األردن وفلسطني وإسرائيل بالفرصة للتعبير عن القضايا 
البرملانيني  املياه املشتركة من  خالل تنظيم اجتماعات مباشرة مع  التي تواجه مصادر 

وغيرهم من صناع القرار، إضافة إلى احلديث من خالل وسائل اإلعالم املتاحة.

مشكالت املياه احمللية واحللول اإلقليمية 
من خالل املشروع، مت تشكيل مجموعات صغيرة من السكان املهتمني القاطنني في املجتمعات 
التي تعمل فيها منظمة أصدقاء األرض )ثماني في األردن، وثماني في إسرائيل، وتسع في 
فلسطني(. حيث تتعرف كل مجموعة على قضايا املياه في مجتمعها وكيفية تأثير قضايا 

مشروع الدعوة للبرملانيون لدعم قضايا املياه  االقليمية هو مبادرة جديدة 
األوسط  -الشرق  األرض  أصدقاء  ملنظمة  التابعة  والبيئة  املياه  تنمية  ملنظمة 

وتعمل في كل من فلسطني واألردن وإسرائيل.

املياه في املجتمعات عبر احلدود على مجتمعهم، وبالتالي ربط قضايا املياه احمللية بالوضع 
املائي اإلقليمي. يتضمن املشروع تنظيم وتنفيذ زيارات متبادلة للمجتمعات احمللية للتعرف 
إلى أهم املصادر املائية اإلقليمية. من خالل إثارة قضايا املياه احمللية من قبل كل مجموعة 
إيجاد احللول  املنطقة ككل، وبالتالي  املشتركة في  املياه  املمكن حتديد قضايا  سيكون من 
املناسبة لها. ومن ناحية أخرى يعمد املشروع إلى تسليط الضوء على الصلة بني املشكالت 
احمللية واحللول اإلقليمية من خالل وسائل اإلعالم، والبرملانيني، وصناع القرار في كل من 

الدول الثالث.

أهداف كسب دعم البرملانيني
يهدف املشروع إلى نشر رسالتني أساسيتني هما:

ضمان استدامة النظام البيئي الهّش على املدى الطويل، والدعوة إلى التوزيع العادل للمياه،   .1
من خالل تأسيس جلان لإلدارة املشتركة للمصادر املائية العابرة للحدود، وبخاصة تأهيل 
إسرائيلية- امليت )جلان ثالثية مشتركة  البحر  وإنقاذ  األردن،  نهر  األدنى من  احلوض 

فلسطينية-أردنية(، واحلد من تلويث املياه اجلوفية اجلبلية والساحلية وتقليص الضخ 
اجلائر ملياهها )جلان ثالثية مشتركة إسرائيلية-فلسطينية-أردنية(.

هناك حاجة ملحة لتوزيع أكثر عدال للمياه املشتركة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني،   .2
اإلدارة  للفلسطينيني. في ظل  يتم ضخها  التي  العذبة  املياه  زيادة حجم  ذلك  مبا في 
احلالية فإن حتديد اجلهة اإلسرائيلية ملعدالت الضخ تعطي أكثر من 80% من مياه اآلبار 
األردن.  نهر  مياه  من  االستفادة  من  الفلسطينيني  اإلسرائيلي، ومتنع  للجانب  اجلبلية 
باملقابل فإن ذلك ال يشجع الفلسطينيني على االهتمام بتقليص التلوث احلاصل ملصادر 

املياه املشتركة.


