









٢٠١٥  مارس/ آذار - الوضع املائي يف غزة

نشرة صادرة عن سلطة املياه الفلسطينية 

حقائق وأرقام:
 -

يصل إىل 
٥٥
 -

الصحة العاملية مما يعرض حياة سكان القطاع الذين يتجاوز عددهم 
صحية وبيئية.

- جراء االســتخراج املتزايد من اخلزان اجلويف، فإن مياه اخلزان مهددة بـــأن تصبـــح غري صاحلة 
لالستخدام بشـكل كلي مع اية 

اخلزان اجلويف بـدون إجراء التدخالت املطلوبـة، فإن اسـتعادته ستصبـح مستحـيلة حبلول عام 
٢٠٢٠

- وبـناء على ذلك، فإن معظم سـكان القـطاع جلأوا إىل شـراء املياه احملالة من شـركات صغرية 
خاصة لتأمني مياه ملنازهلم وممتلكام.

- رغم أن حصة املواطن يف غزة تقدر بنحو 
أقل من املعدالت املعتمدة لدى منظمة الصحـة العاملية (

احلالية. 
- غياب مرافق مالئمة ملعاجلة مياه الصرف الصحـــي يدفع إىل تصريف 
العادمة غري املعاجلة أو املعاجلة جزئياً إىل البحــــــر. إضافة إىل ذلك، فإن 

املعاجلة جزئياً أو غري املعاجلة تتسرب إىل اخلزان اجلويف.
- يف عام 

ما يزيد عن 
- األزمة املائية وتداعياا الصحــية مرشحــة لالرتفاع إذا مل يتم اختاذ التدخالت املطلوبــة، 

خاصة يف ظل تقـديرات بـزيادة عدد سـكان القـطاع يف عام 
احتياجات السكان من املياه لتصل إىل 

- حتتاج مرافق املياه والصرف الصحي مبا يوازي 
الراهن، وهذا األمر سـريتفع حبلول 

تتراوح عدد ساعات فصل التيار الكهربائي حالياً ما بني 
مناحي احلياة يف غزة، ومنها خدمات املياه والصرف الصحي. 

- احلرب اإلسرائيلية خالل صيف 
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٢٠٠
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٢٠١٦
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٩٠
 ) كماً وكيفاً وفق املعطيات 

٣٥
١٢

٢٠١٤
٩٥

٢٠٢٠
٢٦٠

٢٩
٢٠٢٠

١٢

٢٠١٤

 من إمدادات قــطاع غزة من املياه تأيت من املياه اجلوفية، اليت تواجه اســـتخراجاً مفرطاً 
 مليون م٣ سنوياً، وهو ما يتجاوز كمية التغذية السنوية للخزان واليت تتراوح بني 

٦٠
 من مصادر املياه يف غزة ملوثة بنسب من النيترات والكلورايد أعلى من معدالت منظمة 
 مليون نسمة ملخاطر 

، ويف حـال اسـتمرت معدالت االسـتخراج احلالية من 

 لتراً يومياً يف املتوسـط، إال أن هذه الكميات تظل 

 مليون م٣ من املياه 
 مليون م٣ من املياه 

، جتاوزت نسبـة اسـتهالك املياه لألغراض الزراعية 
 مليون م٣.

 إىل 
 مليون م٣ ملختلف االستخدامات.

 ميغاواط من الكهرباء لتشغيلها يف الوقـت 
 إىل 

-

 ألقـت بـظالهلا على قـطاع املياه، الذي تعرض خلسـائر 

 مليون م٣ سنوياً بنحو أربعة أضعاف.

٤٨

٢,١

٨١,٥
١٦

WHO

% من كمية املياه اجلوفية أو 

 مليون نسـمة، وزيادة 

 ميغاواط مع زيادة اإلنتاج واألعبـاء املتوقــعة. 
 سـاعة يومياً مما يؤثر على كافة 



كبرية يف مرافقه قدرت بأكثر من 
عمليات التأهيل األولية وتأمني احلد األدىن من خدمات املياه والصرف الصحــي. وواجه معظم 

السكان خالل احلرب حالة من انعدام  توفر خدمات املياه لعدة أسابيع.
- يف شــهر يونيو/حــزيران 

الفلسطيين الذي يهدف إىل إعادة تشـكيل وتنظيم 
وإصالح قطاع املياه يف فلسطني.

- تعمل ســـلطة املياه الفلســـطينية على تنفيذ 
خطة اســتراتيجية لتلبــية االحـــتياجات املتزايدة 
للمياه، ومحاية اخلزان اجلويف، واعتماد حـــــــــــلول 
مســــتدامة ألزمة املياه يف غزة من خالل بــــرنامج 
تدخالت "متدحـــرج" يتضمن إقـــامة حمطة حتلية 
مركزية، ٣ حمطات حتلية قـــــــصرية املدى حمدودة 
الكمية، ٣ حمطات معاجلة صرف صحـــي مركزية، 
إضافة إىل تنفيذ بـــرامج واعدة الســــتخدام املياه 

املعاجلة يف الري والزراعة وحتسـني إدارة املياه، وكذلك شـراء كميات إضافية من املياه من اجلانب 
اإلسرائيلي.

- تنفيذ هذا الربنامج يواجه عدة صعوبات أمهها: االحتالل اإلسـرائيلي واحلصار املفروض على 
قــطاع غزة، املوارد املالية الالزمة لتنفيذه، وحمدودية موارد الطاقـــة الالزمة لتشـــغيل هذه 

املشاريع.

 
نقص املياه وعدم وجود بـنية حتتية مالئمة للمياه والصرف الصحـي يف مقابـل الطلب املتزايد 

واحلاجة امللحة يهدد الصحة العامة وسـالمة أكثر من 
غزة. مسـتوى ودرجة خطورة األزمة املائية يف غزة كبــرية للغاية، وبــدون حترك فوري فإن الضرر 
على اخلزان اجلويف، وهو املصدر الرئيسي للمياه سيكون بالغاً وسيجعل من املستحـيل إعادته 
إىل الوضع الطبـيعي مما يعين مضاعفة املخاطر على حــياة وســالمة الســكان. أحــد أهم 
التحـديات اليت تواجه تطوير وتنمية قـطاع املياه هو موارد الطاقــة احملدودة والنقــص احلاد يف 
الكهربــاء مع ارتفاع ســاعات فصل التيار اليت تؤثر على إنتاج وتوزيع املياه ما يترك الســكان 

٣٤

٢٠١٤

١,٨

 مليون دوالر، إضافة إىل 

، أقــر قــانون املياه 

 مليون نسـمة يعيشـون يف قـطاع 

 ماليني دوالر أخرى شـهرياً إلجراء ١٠

التدهور احلاصل يف إمدادات املياه يف غزة يقـلل من فرص حتقـيق التنمية املسـتدامة يف قـطاع 
املياه.
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رهينة الوصول احملدود للغاية للمياه الالزمة، وكذلك االعتماد املتزايد على الوقــود وتشـــغيل 
املولدات االحتياطية مما يرفع التكلفة التشـغيلية. يف بـعض املناطق، تصل املياه إىل السـكان 

مرة أو مرتني يف األسبوع وذلك لفترة قصرية تتراوح بني ٣-٥ ساعات.

كذلك، فإن العدوان املتكرر من قبل االحتالل اإلسـرائيلي واحلصار املفروض على غزة يتركان أثراً 
بالغاً على مشكلة املياه املزمنة. فالوصول املالئم للمياه يواجه قيوداً إسرائيلية مشددة، مبا يف 

ذلك تقـييد دخول املواد الضرورية لبــناء وتطوير 
وإصالح مرافق املياه والصرف الصحـــي وتنفيذ 

مشاريع البنية التحتية الالزمة. 
خالل احلرب على غزة، عملت ســـــــــلطة املياه 
بالشـراكة مع مصلحـة مياه بـلديات الساحـل 
على تنفيذ سلســــلة من التحـــــركات اآلنية 
استجابــــة للتداعيات اليت خلفتها احلرب على 
مرافق وخدمات املياه، وكذلك تقـــــييم األضرار 
وجهود إعادة اإلعمار الضرورية اليت تتحــــــرك 

بشكل بطئ يف هذا اجلانب.
وجيري العمل حـــــالياً على تفعيل كميات املياه 

اإلضافية مبقدار مخسة ماليني م٣ سنوياً بناء على االتفاقية املرحلية لعام 
الفلسطيين واإلسرائيلي.

تزامناً مع املساعي املستمرة من أجل تلبية احتياجات سكان القطاع املتزايدة للحـصول على 
كميات من املياه النظيفة والصحــــــية، وملواجهة التدهور يف اخلزان اجلويف، فإن اختاذ خطوات 
عاجلة يعد أمراً ملحاً من أجل تأمني موارد مائية مستدامة. ويف هذا اإلطار تبـنت سـلطة املياه 
الفلســطينية بــرنامج تدخالت متزامناً ومتصالً .  هذا الربنامج صمم ليشـــمل مجلة من 
املشـــاريع والتدخالت الرامية إىل التعامل مع التحـــديات املاثلة أمام قـــطاع املياه والصرف 
الصحي، كما وضعت هذه التدخالت مبا يتناسـب مع درجة التعقـيد والصعوبـات اليت تواجه 
كل قطاع مبا يلزم. هذا من شأنه أن يسمح للخزان اجلويف باستعادة حيويته بطريقة طبـيعية، 
كما سيدفع إىل  تقليل نسبة االستخراج املرتفع من اخلزان عرب توفري مصدر بديل يكون مالئماً.

 بـني اجلانبـني ١٩٩٥

املضي قدماً: 
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 بالنسبة ملوارد املياه:
-إقامة ٣ حمطات حتلية ملياه البحر حمدودة الكمية قصرية املدى بإنتاج يصل إىل 
سنوياً. حىت اللحظة ما ميكن توفره حىت اية العام اجلاري حنو ٣ ماليني م٣ فقط.

-جيري العمل حالياً على تفعيل كميات املياه اإلضافية مبقدار مخسـة ماليني م٣ سـنوياً بـناء 
على االتفاقية املرحلية لعام 

-إقـامة حمطة التحـلية املركزية اليت سـتنتج مع اسـتكمال مرحــلتها األوىل 
واملشاريع امللحقة بقيمة تبلغ 

شركة استشـارية لتنفيذ التصاميم والدراسـات واملسـوح الالزمة (ومنها اخليارات املتعلقـة 
بـتزويد الطاقــة الالزمة)، فضالً عن جتهيز 
وثائق العطاء اخلاصة بـتصميم وتشــييد 
احملطة. خلص االستشاري إىل أن إنشاء خط 
كهربــــاء من اجلانب اإلســــرائيلي يصل 
للمحـــــــــطة هو اخليار األمثل لتغطية 
احتياجاا من الكهرباء، فيما يتم فحـص 
خيارات تتعلق بـــتزويد املشـــروع مبولدات 
للكهربــاء وكذلك تزويده بالكهربـــاء من 

الطاقة الشمسية. 
-سيتم تكليف استشاري آخر عرب سلطة 
املياه بـدعم من البـنك الدويل السـتكمال 
املخططات الضرورية للمشـاريع امللحقـة 
وعلى رأسها اخلط القطري الناقل، وكذلك 
تقــليل نسبــة الفاقــد يف املياه وإدارته. مت 

استالم العروض ومت تأهيل ٦ من الشركات الدولية املتقدمة للمرحـلة النهائية. ومت طرح عطاء 
التصميم للشركات املؤهلة مطلع مارس 

األخري من العام اجلاري.
-العمل على توفري التمويل الالزم لســـــــــد الفجوة احلالية اليت تصل إىل أكثر من 

تكاليف املشـروع بــعد اســتعداد عريب لتغطية نصف تكاليف املشــروع عرب بــنك التنمية 
اإلسالمي كما أن هناك استعداداً فرنسياً للمسـامهة يف التمويل إال أن الفجوة تبقـى كبـرية. 
وما يزال توفري الطاقة للمشروع من أهم بواعث القلق السـتكماله، حـيث سـيلزم لتشـغيله 

توفري 

١٣

١٩٩٥
٥٥

٤٥٠

٢٠١٥

٤٥

٣٥

 مليون م٣ 

 بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي.
 مليون م٣، 
 مليون دوالر. مت االتفاق - بدعم من بـنك االحتاد األورويب-  مع 

 ومن املتوقع أن تبدأ أعمال التصميم يف الربـع 

% من 

 ميغاواط من الكهرباء.
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بالنسبة ملشاريع الصرف الصحي:

 

-حمطة الصرف الصحي يف مشال قـطاع غزة بقـدرة استيعابـية تصل إىل 
واليت كان من املقرر أن يبدأ تشغيلها مع اية العام 

املواد، وتقـييد حــرية الوصول إىل املوقــع، إضافة إىل احلاجة إىل ٣ ميغاواط لتشــغيل احملطة، 
والتطورات الالحقـة اليت متثلت بـإعالن الشــركة الدولية املنفذة إفالســها مما دفع إىل تأجيل 
اســتكمال املشــروع حـــىت اية العام اجلاري. كما مت تأجيل تنفيذ اخلطط الرامية إىل إعادة 
االسـتخدام جراء نقـص التمويل، وامتداد فترة اســتمالك األراضي فضالً عن بــعض اجلوانب 

البيئية. وهناك حاجة لتوفري ٧ ميغاواط لتشغيل برنامج إعادة االستخدام.
-حمطة الصرف الصحي حملافظيت غزة والوسطى بقدرة استيعابية تصل إىل 

اليوم واجهت تأجيالً مســتمراً منذ العام 
٢٠٠٣

العام املاضي بـدأت األعمال اهلندســية 
ملراجعة التصاميم اخلاصة باملشـــــروع 

لتشمل 
املتوقع بدء تشغيلها يف العام 

اجلهة املمولة مجدت ذلك بشكل مؤقـت 
يف أعقــــاب احلرب على غزة صيف 

وحتتــاج احملطــة إىل 
الكهرباء لتشغيلها. 

-حمطة الصرف الصحـــي يف خانيونس 
بقدرة استيعابـية 

واجهت تأخرياً منذ عام 
الكوييت للتنمية العربية عرب البنك اإلسالمي للتنمية، إضافة إىل دعم من اليابان عرب بـرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي. عروض بـناء احملطة ستبـدأ قريبـاً، كما أن عقـد إدارة األعمال اإلنشـائية 

سيوقع قريباً. ومن املخطط أن يبدأ تشغيل احملطة يف عام 
١٠-٢-٢٠١٥

ما زالت حباجة إىل توفري الدعم الالزم لتنفيذها.

٣٦,٢٠٠
٢٠١٢

١٢٠

 بسبـــب الوضع السياســـي. ويف 

٦٠
٢٠١٨

٢٠١٤
٦,٥

٢٦
٢٠٠٠

٢٠١٨
. حيتاج املشروع 

 م٣ يومياً 
، لكن القـيود املفروضة على إدخال 

 ألف م٣ يف 

 ألف م٣ يومياً يف املرحلة األوىل 
، لكن 

 .
 ميغــاواط مــن 

 ألف م٣ يومياً أيضاً 
. ويف العام 

، حيث مت وضع حجر األساس يف 
١,٨

٢٠١٣

 ميغاواط لتشغيل احملطة، بـرامج إعادة االسـتخدام يف احملطة 

، عاد املشــروع إىل الواجهة بــدعم من الصندوق 
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تنفيذ هذا الربنامج الواعد عرب تطبــــــــيق 
مكوناته املختلفة بشكل متزامن سيسهم 
بشكل كبري جداً باجتاه حل أزمة املياه املزمنة 
يف قطاع غزة، وسـينعكس على كل مناحـي 
احلياة لسـكان القــطاع الذين جتاوز عددهم 

١,٨
صحية ونظيفة لالستخدام املرتيل وبـالتايل 

سيحسن من الوضع الصحي والبيئي. 

كما سـتوفر  بـرامج إعادة اســتخدام املياه 
العادمـة املعاجلـة لألغـراض الزراعيـة مـوارد 
مائية إضافية وفرصاً أفضـل للمزارعـني يف 
القطاع لتجاوز اجلفاف وتداعيات اسـتخدام 
املياه املســـتخرجة من اخلزان اجلويف يف الري. 

وهو ما ســـــيكون له أثر بـــــالغ يف تعزيز األمن الغذائي يف غزة ودفع عجلة التنمية الزراعية 
املستدامة.

يف املقابل، يواجه هذا الربنامج حتديات مالية وعجزاً متويلياً كبرياً، فضالً عن القيود اإلسـرائيلية 
واحلصار املستمر.  الواقـع احلايل يف قـطاع املياه يف غزة ال حيتمل املزيد من التأخري، ومع مرور كل 
يوم دون حـل جذري ومســتدام، يزداد اخلطر احملدق حبياة وســالمة ســكان غزة وتتعمق واألزمة 

اإلنسانية بشكل أشد وطأة.

 مليون نسمة، حيث سيزود السكان مبياه 
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