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  في قطاع غزةتحلية واقع محطات ال

، سيما نوعية المياه المنتجة والسياسة في قطاع غزةتركز ورقة الحقائق هذه على واقع محطات التحلية 

كما تعرج الورقة على مشكلة نقص وتلوث المياه والسياسات اإلسرائيلية التي تسهم في تكريس . الرقابية عليها

  . إلى الحقائق والوقائع الواردة في الورقة المشكلة، وتخلص إلى توصيات مستندة

  

  تسهم في تعزيز مشكلة نقص وتلوث المياهالممارسات اإلسرائيلية 

ينية في العام تعد السياسات والممارسات اإلسرائيلية تجاه قطاع المياه الفلسطيني منذ احتاللها لألراضي الفلسط

  1 :رضها الورقة على النحو اآلتير المشكلة وتفاقمها وتستعوظهوراء  السبب الرئيس 1967

بئراً على طول خط الهدنة الفاصل بين القطاع ودولة االحتالل  26حفرت سلطات االحتالل أكثر من  •

 .   طبيعياً إلى خزان قطاع غزة الجوفيالمنسابة المياه كميات  في محاولة لمنع أو تقليصاإلسرائيلي 

التي تنساب عبر األودية إلى قطاع اه السطحية صغيرة لحجز المي اًسدودأقامت سلطات االحتالل  •

 .غزة وخاصة وادي غزة

بار، وخزانات باستهداف اآلالبنية التحتية  لقطاع المياه في قطاع غزة، قوات االحتالل تدمير  تتعمد •

 الحربية االجتياحات واالعتداءاتخالل ، وشبكات الري، رئيسةالتغذية اللمياه، وخطوط اوبرك 

  .المتواصلة
  

   ث مياه الخزان الجوفيتلو

تعرض هذا المصدر يو .في قطاع غزةالشرب واالستخدام المنزلي لمياه  المياه الجوفية المصدر الرئيس تعتبر

  .هذا باإلضافة لما ورد آنفاً من ممارسات إسرائيليةأدى إلى تدهور نوعية المياه، ما لالستنزاف الشديد 

التي وضعتها  ابق مع معايير منظمة الصحة العالميةمن مياه الشرب في القطاع ال تتط% 95 حوالي •

، وقلـة هطـول   وث الكبير الذي تشهده ميـاه الشـرب  نتيجة التل تتفاقمالمشكلة لمعدالت الشرب، و

  . الطلب على المياهالمطردة زيادة ال، ومطاراأل

إلـى  وتصل في بعض اآلبـار  في معظم آبار المياه  لتر/ملجم 600 حواليإلى نسبة الكلوريد  تصل •

 إلـى منظمة الصحة العالمية  فيما تصل أقصى نسبة مسموح بها وفق معايير لتر،/ملجم 2000أكثر 

  .لتر/ملجم 250

في بعضها، فيمـا  لتر، /ملجم 400إلى أكثر من في معظم آبار القطاع ويصل تركيز النترات يرتفع  •

هذا باإلضافة . لتر/ملجم 50 إلىمنظمة الصحة العالمية  تصل أقصى نسبة مسموح بها وفق معايير

  2.ةلوجيبيوالبكترووالملوثات للملوثات األخرى من الكلوروفورم والفلوريدات 
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   حقائق عامةتحلية المياه 

  .الوضع المائي للقطاع فرض فكرة تحلية المياه الجوفية •

  RO. 3اعتمدت تحلية المياه في قطاع غزة على تقنية التناضح العكسي  •

 .بلدية دير البلح -على بئر مياه جوفي 1993عام طاع الق فيأنشأت أول محطة تحلية  •

 .محطات) 9(عدد من محطات التحلية التابعة للبلديات وصل  •

تعتمد محطات التحلية على تحلية المياه الجوفية إال واحدة تابعة لمصلحة مياه بلديات الساحل تعتمد  •

  4.دير البلحعلى تحلية مياه البحر وهي مقامة على بحر مدينة 

 .2000بدأ استثمار القطاع الخاص في محطات تحلية المياه الجوفية منذ العام  •

 .محطة 79وصل عدد محطات التحلية الخاصة  •

  

  الرقابة على محطات التحلية

  .2000بدأت سلطة المياه بتنظيم قطاع التحلية منذ بداية العام  •

" جهات الحكومية ذات العالقة سلطة المياه التراخيص الالزمة لهذه المحطات بالتعاون مع ال تصدر •

  . الخ..البلديات، سلطة جودة البيئة، وزارة الصحة، وزارة االقتصاد الوطني

 تتعاون وزارة الصحة بشكل خاص وبالتنسيق مع سلطة المياه بالمراقبة على عمل هذه المحطات من •

بتلك المحطات قبل إجراء الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية لعينات من المياه الخاصة  خالل

  5.وبعد إجراء عملية التحلية

  الخاصة بحاجة لمزيد من الرقابةمحطات التحلية 

الخاصة غير مرخصة، مع اإلشارة إلى إمكانية وجود عدد أكبر  ةنصف عدد محطات التحلييزيد عن ما إن 

المحالة المنتجة من  ، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين الذين يستهلكون المياهمن اآلبار غير المرخصة

  .المحطات غير المرخصة

  

 المحافظة

 )يوم/3م(كميات اإلنتاج  المجموع محطات القطاع الخاص

 محطات غير مرخصة محطات مرخصة

 1500 20 7 13 الشمال

 2100 28 14 14 غزة

 1100 18 14 4 الوسطى

                                                 
في تحلية مياه البحر والمياه قليلة الملوحة وكذلك في تحلية مياه الصرف  Reverse Osmosis تستخدم تقنية التناضح العكسي 3

البكتيريا والفيروسات والمواد الضارة  أنواعثالثيا، حيث يمكن تقليل ملوحة هذه المياه وتخليصها من معظم  أوحي المعالج ثنائيا الص

  .األخرى، كما تستخدم هذه التقنية في الصناعات الغذائية ومنتجات األلبان وتركيز عصير الفواكه وغيره
 http://eng-uni.com/en/t10597.html  

  .10/4/2011المياه الفلسطينية، معلومات بناء على طلب مركز الميزان،  سلطة 4
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 500 8 7 1 خانيونس

 500 5 1 4 رفح

 5700 79 43 36 المجموع الكلي

  

  

  

  المياه المنتجة من محطات التحلية جودة

) TDS(تختلف جودة المياه المحالة من محطة ألخرى، وبشكل عام فإن ملوحة المياه ممثلة باألمالح الذائبة 

يعني جودة   ولكن هذا ال 6.لتر بما ينسجم مع المواصفات الفلسطينية لمياه الشرب/ملجم 150-50تتراوح من 

تها لألسباب الآلتيةالمياه المحالة وصحي:  

يتسبب في فقر المياه المحالة قد زيادة نزع األمالح الذائبة خاصة من عنصر الكالسيوم والفلورايد  •

  7.لصحة اإلنسانالالزمة المفيدة من العناصر 

حيث ، "بكتيريا، طفيليات، وغيرها من الميكروبات األخرى"ميكروبيولجية ملوثات  تحتوي على •

وجود تلوث كبير في المياه  2010التي فحصتها وزارة الصحة الفلسطينية لعام نتائج العينات  أكدت

المحالة في قطاع غزة بما يفوق المسموح به وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية وهو أال تزيد 

  8:ويوضح الجدول التالي حجم هذا التلوث%. 5-4نسبة التلوث من حجم العينات المفحوصة عن 

للتلوث الميكروبيولجي المرتفع في المياه المحالة المنتجة من محطات التحلية،  سالسبب الرئي يعود •

 9.اإلرشادات السليمة في عملية اإلنتاج والتخزين والتوزيع للمياه المحالة إتباعالتقصير في  إلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محطات التحلية واستنزاف المياه الجوفية

  .بار المياه الجوفيةاآل المياه المستخرجة من تعتمد جميع محطات التحلية سيما الخاصة منها على •

  . متراً 50-20البئر في موقع المحطة بعمق يتراوح من يتم حفر  •
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 .12/4/2011، الميزانمرآز وزارة الصحة الفلسطينية، إحصائيات بناء على طلب  8
 .12/4/2011، مرآز الميزانمصادر المياه، سلطة المياه الفلسطينية، مقابلة أجراها  مسئولمازن البنا،  9

 مصدر العينات

  

عدد العينات

  المفحوصة

عدد العينات 

  الملوثة

  %النسبة

  14.9  42  282 محطات تحلية

  31  15  48 خزنات تحلية

  26.1  71  272 خزانات تحلية مدارس

  17  28  164 خزانات تحلية مراكز صحية

  21.4  3  14 سيارات تحلية
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ها دخزانات بالستيكية يتم بع فيتعتمد بعض هذه المحطات على تخزين المياه المستخرجة من البئر  •

  . ضخها إلى وحدات التحلية

من ضعف إلى ضعفي  الناتجة عن عملية التحلية في المحطة ةتتراوح كميات المياه العادمة المركز •

 .لمياه الجوفيةاإهدار  وهو أمر يندرج في إطارالمحالة،  المياه

  10 .فقط، األمر الذي يعد هدراً للمياه الجوفية%  60-40تتراوح من  كفاءة المحطات •

   :مركز الميزان إذ يدرك خطورة الوضع المائي وأن تقنية تحلية المياه هي ضرورة ملحة، فإنه يؤكد على

الضغط على اتفاقية جنيف مسؤولياتهم وف السامية المتعاقدة المجتمع الدولي واألطرا وجوب تحمل •

 .إلحقاق الحقوق المائية للشعب الفلسطيني سلطات االحتالل اإلسرائيليعلى 

محطات التحلية القائمة وإجراء الفحوص الدورية ومن خالل آليات تضمن جميع ضرورة مراقبة      •

 .كإجراء آني سريع صحة اإلنسان الفلسطينيبما يحمي لمية التحقق من مطابقتها للمواصفات الع

 نلضمان عدم استنزاف الخزان الجوفي، وفي الوقت نفسه تؤمتحلية مياه البحر هي الحل األنجع     •

  .حاجة اإلنسان الفلسطيني من المياه الصالحة للشرب    

  

  انتهى
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