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THUS WE AVOID DISASTER
AND LIFE CONTINUES . . 

وهكذا نتفادى الكارثة
وتستمر الحياة . .  

GAZA CENTRAL 
SEAWATER 
DESALINATION 
PLANT & 
ASSOCIATED 
WORKS PROGRAM

بـرنـامـج الـمـحـطـة الـمـركـزيـة 
لـتـحـلـيـة مـيـاه الـبـحـر فـي غـزة 

واألعـمـال الـمـرافـقـة لـهـا



GAZA WATER CRISIS THE SOLUTION

Gaza Strip is one of the most 
densely populated place on the 
planet:

• 2,000,000 people.
• 365 Km2.
• 5,480 Inhabitants/Km2.
• Population is expected to grow at a 

rate of about 3.2% per annum.

Available natural water resources 
comes only from the overexploited 
Coastal Aquifer:

• Aquifer natural recharge: 55-60 
Million m3/year.

• Current total Water demand in the 
Gaza Strip around 180 Million m3/
year (2016).

• Domestic water demand is projected 
to increase from 98 Million m3 (2016) 
to more than 178 Million m3 in 2035.

97 % of the Coastal Aquifer water 
is unfit for human consumption 
according to World Health 
Organization (WHO) standards and 
it is estimated that will collapse in 
2020.

AN UNPRECEDENTED HUMANITARIAN CRISIS IS ABOUT TO UNRAVEL.

The Palestinian Water Authority 
(PWA) has outlined a rolling program 
of interventions to find alternative 
sources of potable water, and the best 
option is the construction of: 

THE GAZA CENTRAL 
DESALINATION PLANT 
with an initial capacity 
of 55 million m3/year 
and expanded later to 
110 million m3/year.

After the agreement 
about the Governance 
Structure of the 
program and the 
elaboration of the 
Donor’s Handbook, it 
is expected to start 
implementation in the 
first semester of 2018 
and commissioned in 
the second semester of 
2021. The construction 
contract will include 
the Operation and 
Maintenance for five 
years, until 2026.

THE ASSOCIATED WORKS 
will include the construction 
of North-South carrier 
conveyance system that 
will not only facilitate the 
distribution of fresh water 
throughout the Gaza Strip 
but will also dramatically 
reduce water losses.

الــحــلأزمـة الـمـيـاه فـي غـزة 

يعد قطاع غزة املكان األكرث اكتظاظا بالسكان عىل سطح 
األرض:

· 2,000,000 نسمة.	
· 365 كم2.	
· 5,480 ساكن/كم2.	
· ويتوقع أن يزيد عدد السكان بنسبة 3.2 % سنويا.	

وتتوافر  مصادر املياه الطبيعية من الخزان الجويف  الساحيل 
املستغل بشكل مفرطا:

·  التغذية الطبيعية للخزان: 55-60 مليون م3 / سنة.	
· الطلب الكيل الحايل عىل املياه يف قطاع غزة: 180 	

مليون م3 / سنة )2016(.
· من املتوقع أن يزداد الطلب املحيل عىل املياه املنزلية 	

من 98 مليون م3 )2016( إىل أكرث من 178 مليون م3 
يف عام 2035. 

تعد 97 % من مياه الخزان الجويف غري صالحة لالستهالك 
البرشي وفقا ملعايري منظمة الصحة العاملية، ومن املقدر أن 

ينهار بحلول عام 2020.

أزمة إنسانية جديدة عىل وشك أن تحدث. 

وقد حددت سلطة املياه الفلسطينية )PWA( برنامجا 
للتدخالت إليجاد مصادر بديلة ملياه الرشب، والخيار 

األفضل وأهم مكوناته التايل:

محطة غزة املركزية لتحلية املياه 
بسعة أولية تبلغ 55 مليون م3 يف 
السنة، والحقا سيتم توسيعها إىل 

110 مليون م3 يف السنة.

بعد االتفاق عىل هيكل إدارة 
املرشوع وإعداد كتيب املانحني، 
فإنه من املتوقع البدء يف التنفيذ 

يف بداية النصف األول من عام 
2018 وأن يتم تشغيله يف النصف 

الثاين من عام 2021. وسيشمل 
عقد اإلنشاء التشغيل والصيانة ملدة 

خمس سنوات، حتى عام 2026. 

األعامل املرافقة ملحطة التحلية 
والتي تشمل بناء منظومة النقل 

شامل وجنوب القطاع لغرض تزويد 
جميع السكان يف جميع أنحاء قطاع 

غزة مبياه صالحة للرشب، باإلضافة 
إىل الحد بشكل كبري من فقدان 

املياه.

ELEVATION

LEGEND

 تبلغ امليزانية التقديرية 
للمرشوع

600 مليون يورو

The estimated 
budget for the 

project is
€ 600 million


