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  ** شكر وتقدیر** 
  

یط بجزیل الشكر واالمتنان لكل من ساھم في تتقدم وزارة التخط

إنجاز ھذا العمل، ونخص بالذكر فریق العمل المتمثل باإلدارة العامة 

للسیاسات والتخطیط المكاني، وسلطة جودة البیئة وسلطة المیاه 

لمشاركتھم في توفیرالبیانات ووضع ومصلحة میاه بلدیات الساحل 

لمساھمتھم  جامعة اإلسالمیةوقسم الھندسة البیئیة في ال، السیاسات

في مراجعة وتدقیق المخطط



 

 

 المیاه والصرف الصحيقطاع  –المخطط القطاعي 

  خلفیة عامة - 1

  مقدمة 1-1

الماء شریان الحیاة وسر استمراریتھا ونمائھا، وعلى فترات الزمن المتعاقبة كان ھناك ارتباطًا وثیقًا بین الماء 

أنھ ال غنى عن الماء  والحضارة اإلنسانیة، فالعدید من الحضارات القدیمة قامت على مقربة من مصادر المیاه، كما

  .في حیاة الناس واقتصادھم وعالقاتھم وأسالیب تفكیرھم وطموحاتھم وبحثھم المستمر عن النھضة والتنمیة

تتنوع مصادر المیاه وتتعدد بین میاه أمطار، ومیاه سطحیة، وأخرى جوفیة، وھي المصادر التقلیدیة للمیاه، وھناك 

  .المعالجة والمیاه المحالةمصادر أخرى غیر تقلیدیة ومنھا المیاه 

یعتمد قطاع غزة على المیاه الجوفیة كمصدر وحید للتزود بالمیاه ولجمیع االستخدامات وحیث أن عدد السكان في 

وبالتالي سیزداد الطلب على المیاه كما ستزداد كمیات  2020نسمة بحلول عام 2,160,336   قطاع غزة سیزید عن

یجاد الحلول واالستراتیجیات إلدارة قطاع المیاه والصرف الصحي لكي تلبي الصرف الصحي المنتجة، لذا یجب إ

  . متطلبات الحاضر والمستقبل

یتناول ھذا التقریر الوضع القائم لقطاع المیاه والصرف الصحي ودراسة مستقبل ھذا القطاع الھام مع وضع 

  .واطنیناالستراتیجیات والسیاسات الالزمة لتطویر ھذا القطاع المھم لحیاة الم

  المشاكل التي تواجھ قطاع المیاه والصرف الصحي 1-2

  قطاع المیاه 1- 1-2

حیث انخفاض منسوب المیاه بشكل عام في معظم , قطاع غزة بحالة من التدھور الكمي والنوعي   الوضع المائي في

تالف متر من منسوب سطح البحر، مع مالحظة التذبذب في المنسوب و اخ 14 –والذي یصل إلى . اآلبار الجوفیة 

كمیة الضخ السنوي، والتي تشیر إلي الزیادة في الطلب على المیاه تلبیة لحاجات السكان والذي یقدر عددھم 

ملیون متر  170بحوالي  2009وقد ُسجلت كمیات السحب لجمیع االستخدامات عام . 2010عام  1,575,102

نوعیة میاه ھذه اآلبار فمثًال  تتراوح  ، ھذا كلھ باإلضافة إلى تدني)2009مصلحة میاه بلدیات الساحل (مكعب 

في حین توصي منظمة الصحة العالمیة بأن ال . ملیجرام لكل لتر  3500و  1500مابین ) TDS(ملوحة ھذه اآلبار 

  . ملیجرام لكل لتر 1500تزید ھذه القیمة عن 

ءتھا مع مرور الزمن، كما أن مشاكل ھذا القطاع تتعدى مصادر المیاه لتصل إلى شبكات التوزیع حیث تقل كفا

  .وأیًضا تزداد الوصالت غیر القانونیة علیھا مما یثقل كاھل مزود الخدمة والمواطنین

ولألسف الشدید أن معاناة قطاع المیاه في قطاع غزة ھي معاناة مستمرة بدأت منذ أن ھجر االحتالل الصھیوني أبناء 

منھا قطاع غزة مما أدى إلى زیادة كمیات السحب من الشعب الفلسطیني من أراضیھم وتكدسھم في مناطق اللجوء و

الخزان الجوفي لقطاع غزة، ثم مروًرا بإقامة المستوطنات في أراضي قطاع غزة والتي تتمتع بوجود المیاه العذبة 

بل وزادت عن ذلك بالسحب الجائر من ھذه المیاه ومنع المواطنین الفلسطینیین من استخدامھا مما اضطرھم إلى 

المیاه من أماكن أخرى مما ساھم في زیادة العجز، باإلضافة إلى نشر اآلبار على الحدود الشرقیة لمنع  استخراج

االنسیاب الجانبي لمیاه الخزان الجوفي داخل قطاع غزة، وأیًضا إقامة السدو على األودیة لمنع االستفادة من المیاه 
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ائي على قطاع غزة مما أدى إلى توقف الكثیر من السطحیة، ولیس انتھاًء بالحصار السیاسي واالقتصادي والم

  .المشاریع ومنع إدخال المواد الالزمة لتنفیذھا

  :ومن أھم األسباب التي أدت إلى تدھور الوضع المائي كًما ونوًعا في قطاع غزة ما یلي

ذكرنا دور االحتالل اإلسرائیلي المستمر في حرمان الفلسطینیین من مصادرھم المائیة وفي حصارھم كما  .1

 .أعاله

محدودیة مصادر المیاه الجوفیة وازدیاد الطلب والذي أدى إلى استنزاف الخزان الجوفي وزیادة العجز السنوي  .2

 .للموازنة المائیة بشكل مستمر خصوًصا بعدما قلت األمطار

  .عدم تنظیم عملیات االستخراج من المیاه الجوفیة خصوًصا من اآلبار غیر المرخصة .3

 .الصحي إلى الخزان الجوفي الساحلي نتیجة لعدم وجود بنیة تحتیة كافیة تسرب میاه الصرف .4

االستخدام المفرط لألسمدة النیتروجینیة لألغراض الزراعیة وخاصة في المناطق التي تمتاز بتربة عالیة  .5

 .النفاذیة

وره إلى زیادة نسبة العجز المائي المتزاید أدى إلى انخفاض مستویات المیاه الجوفیة بمعدالت كبیرة مما أدى بد .6

األمالح في ھذه المیاه بسبب تداخل میاه البحر، عالوًة على اندفاع المیاه ذات الملوحة المرتفعة من قاع الخزان 

 .إلى أعاله

ارتفاع نسبة الفاقد من المیاه في شبكات المیاه في معظم مناطق القطاع بسسب التسرب من الشبكات والوصالت  .7

للقراءات غیر المحسوبة وعدم توفر عدادات جیدة خالل السنوات الماضیة نتیجة غیر القانونیة باإلضافة 

 .للحصار

 .توقف العدید من مشاریع قطاع المیاه نتیجة الحصار .8

  .غیاب الوعي المجتمعي ألھمیة المیاه واالستخدام المفرط لھا .9

  قطاع الصرف الصحي ومیاه األمطار  2- 1-2

كالت والتي أدت في بعض الحاالت إلى حدوث كوارث بیئیة، أو قطاع الصرف الصحي یعاني من العدید من المش

 لجمع التحتیة فالبنیة كبیرة، أزمة غزة قطاع في الصحي الصرف خدمات أضرار بیئیة في حاالت أخرى، وتواجھ

میاه  ویتم تصریف .جزئیة معالجة فقط توفر القائمة والمحطات كافیة، غیر غزة قطاع في المیاه العادمة ومعالجة

 في وتصل التربة خالل من تتسرب في أحواض الترشیح أو والبحر، األودیة إلى الخام والمعالجة الصحي صرفال

 یتم تفریغھا ال حفر امتصاصیة المیاه بشبكات المرتبطة غیر المنازل كما تستخدم الجوفیة، المیاه إلى نھایة المطاف

  .الراھن االقتصادي المناخ ظل في مناسب بشكل

  :المشاكل ھذا القطاع في النقاط التالیةویمكن تلخیص 

توقف العدید من مشاریع الصرف الصحي بسبب الحصار االقتصادي والسیاسي، كما أن قوات االحتالل  .1

اإلسرائیلي منعت إدخال المواد والمعدات وقطع الغیار الالزمة لتشغیل وصیانة مرافق الصرف الصحي، ما 

 .الصحيتسبب بحدوث انتكاسة خطیرة لقطاع الصرف 

العدید من المناطق غیر مرتبطة بشبكات صرف صحي مما یدفع المواطنین إلى استخدام الحفر التي قد یؤدي  .2

 .استخدامھا إلى تلوث الخزان الجوفي
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سوء معالجة میاه الصرف الصحي سواء عبر برك التجمیع أو في تصریفھا في میاه البحر أو الحفر  .3

 .االمتصاصیة

معالجة إلى حالة الطاقة القصوى من قدرتھا مما یؤدي إلى تصریف الكمیات وصول العدید من محطات ال .4

 .الزائدة بطرق غیر بیئیة

أما بالنسبة لشبكات میاه األمطارفال توجد إال في بعض المناطق من غزة وخانیونس ورفح وأجزاء محدودة من 

ي، لذا فھناك استفادة محدودة من بعض المدن والمخیمات، والبعض من ھذه الشبكات تختلط بھا میاه الصرف الصح

  )2009مصلحة میاه بلدیات الساحل . (میاه األمطار المتجمعة

  أھداف تخطیط قطاع المیاه والصرف الصحي  - 2

  .إیجاد إدارة إقلیمیة ناجحة للموارد المائیة المتوفرة .1

  .توفیر المیاه بكمیات متناسبة مع الطلب و حسب النوعیة المطلوبة .2

 .لمیاه والصرف الصحيزیادة كفاءة شبكات ا .3

 .إیجاد نظام فّعال لجمع، ومعالجة، وإعادة استخدام میاه األمطار .4

 .إیجاد نظام فّعال لجمع، ومعالجة، وإعادة استخدام المیاه العادمة .5

  الوضع القائم - 3

  المیـاه الجوفیـة  3-1

  مقدمة  1- 3-1

اء ابتداًء من شھر سبتمبر یعتبر قطاع غزة من المناطق شبھ الجافة حیث تتساقط األمطار متقطعة في فصل الشت

ملم  230وحتى إبرایل، كما أن معدل سقوط األمطار في قطاع غزة یختلف من منطقة إلى أخرى، وتتراوح ما بین 

ملم في شمال قطاع غزة وأن المعدل السنوي في كامل قطاع غزة  430سنویًا في منطقة رفح جنوبًا إلى حوالي 

  )2009سلطة المیاه (. ملم 330یصل إلى حوالي 

المنزلي (تعتبر المیاه الجوفیة ھي المصدر الوحید لتلبیة احتیاجات قطاع غزة من المیاه لالستخدامات المتعددة 

فالوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى درجة كبیرة من التدھور سواء كان من حیث ). والزراعي والصناعي

یادة الرقعة العمرانیة بالقطاع مما أدى إلى قلة نسبة المیاه الكمیة أو النوعیة وذلك ألسباب عدیدة منھا قلة األمطار وز

المترشحة للخزان الجوفي، وكذلك أدى تزاید عدد السكان المطرد بالقطاع الى تزاید السحب من الخزان الجوفي مما 

میاه أدى الى استنزافھ ودخول میاه البحرعلى المیاه الجوفیة كنتیجة لفرق الضغط بین النقص الحاد بمنسوب ال

  .الجوفیة مع استقرار منسوب میاه البحر

ملیون نسمة  1.5قطاع غزة یعتبر من أكثر المناطق العالمیة كثافة للسكان حیث وصل تعداد السكان بالقطاع حوالي 

ومن المتوقع أن یزداد  2كم 365، وتبلغ مساحة القطاع الكلیة حوالي )2007حصائیات دائرة اإلحصاء المركزیة لعام إحسب (

  .2020ملیون نسمة بعام  2.2لتعداد السكاني بالقطاع لیصل حوالي ا
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ملیون متر مكعب في العام فإن جزء  110وعلى اعتبار أن معدل كمیات األمطار المتساقطة على قطاع غزة حوالي 

على  معین من ھذه الكمیة یغذي المیاه الجوفیة من خالل الرشح والترسب ویختلف ذلك من منطقة إلى أخرى اعتمادًا

عدة عوامل من أھمھا نفاذیة وسمك الطبقات السطحیة التي تعلو الخزان الجوفي وقد أشارت الدراسات السابقة أن 

في المناطق ذات النفاذیة القلیلة والمتمركزة في المناطق الشرقیة من قطاع غزة % 25معدل الرشح یتراوح ما بین 

مركزة في المناطق الشمالیة والجنوبیة من قطاع غزة ھذا في المناطق ذات الكثبان الرملیة المت% 75وحوالي 

وعلى ھذا األساس .  باإلضافة إلى عدة عوامل أخرى مثل كثافة المیاه المتساقطة مع المدة الزمنیة لسقوط األمطار

من مجموع كمیات األمطار الساقطة، أي بمعنى آخر فإن %  40 -35فإن المعدل العام للرشح بغزة قدر بنسبة 

مصلحة میاه بلدیات (. ملیون متر مكعب سنویًا 45ع المیاه المغذیة للخزان الجوفي من األمطار تصل إلى حوالي مجمو

  )2008الساحل 

 )جیولوجیا الخزان الجوفي الساحلي(الخزان الجوفي الساحلي   2- 3-1

یًا من الخزان تتمثل مصادر المیاه الجوفیة في قطاع غزة بالخزان الجوفي الساحلي والذي یعتبر جزء صغیر نسب

ویمتد الخزان الجوفي الساحلي ). 1(الجوفي الساحلي اإلقلیمي والذي یمتد خارج حدود قطاع غزة انظر الشكل 

كم وحتى شبھ جزیرة سیناء بعرض یصل  15اإلقلیمي من جبال الكرمل في شمال فلسطین المحتلة بعرض حوالي 

مع وجود جیوب ) الكركار(ین الرمل والحجر الرملي یتكون ھذا الخزان بشكل رئیس من تكو. كم 25إلى حوالي 

  .رملیة وطینیة

یتفرع ھذا الخزان في المنطقة الغربیة والقریبة من البحر إلى خزانات فرعیة رئیسیة نتیجة لوجود بعض الطبقات 

یزداد ھذا  كم حیث 4-2الطینیة البحریة والغیر مستمرة في تلك المنطقة، یتراوح طول ھذه الطبقات الطینیة ما بین 

متر في المنطقة   160-100یتراوح سمك الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة ما بین . الطول كلما زاد العمق

الغربیة والقریبة من البحر حیث یزداد ھذا السمك كلما اتجھنا شماًال أما في المنطقة الشرقیة یتراوح سمك الخزان 

 )سلطة المیاه الفلسطینیة .(متر في المنطقة الشمالیة 60إلى حوالي الجوفي بین عدة أمتار في المنطقة الجنوبیة 

 )مصلحة میاه بلدیات الساحل+ سلطة المیاه الفلسطینیة : المصدر(الموازنة المائیة للخزان الجوفي الساحلي  3- 3-1

والعناصر  تتمثل الموازنة المائیة للخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة بالعناصر المائیة التي تغذي ھذا الخزان

فالعناصر المائیة التي تغذي الخزان تتمثل في التغذیة من میاه األمطار، . المائیة التي تستخرج من ھذا الخزان

واالنسیاب الجانبي، والمیاه العائدة من میاه الري، ومیاه الصرف الصحي، والمیاه المنزلیة أما العناصر المائیة التي 

زة فتتمثل في المیاه التي یتم استخراجھا لألغراض الزراعیة، ولألغراض تستخرج من الخزان الجوفي في قطاع غ

  .المنزلیة، ولألغراض الصناعیة، واالستخدامات األخرى

  عناصر التغذیة 4- 3-1

 میاه األمطار -1

تعتبر میاه األمطار العنصر الرئیسي لتغذیة الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة حیث أن كمیة المیاه التي تغذي 

شدة األمطار، العوامل : خزان من مصدر األمطار تعتمد على كثیر من العوامل الھیدروجیولوجیة مثلھذا ال

إلخ، حسب ...المناخیة، نوع التربة السطحیة، درجة االنحدار لسطح األرض وبعد المیاه الجوفیة عن سطح األرض 
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قطاع غزة فإن كمیة المیاه التي تصل ھذا  العدید من الدراسات الھیدروجیولوجیة السابقة للخزان الجوفي الساحلي في

من معدل %  40 – 35ملیون متر مكعب سنویًا وبالتالي فھي حوالي  40-45الخزان من میاه األمطار تقدر بحوالي 

  .ملیون متر مكعب سنویًا 110كمیات المیاه المتساقطة على قطاع غزة والتي تصل إلى حوالي 

  

  
  )سلطة المیاه الفلسطینیة( إلقلیميالخزان الجوفي الساحلي ا )1(شكل 

 االنسیاب الجانبي -2

بشكل طبیعي تنساب المیاه الجوفیة للخزان الجوفي الساحلي من الشرق إلى الغرب لتصب في نھایة األمر في البحر 

خل حدود تعتمد كمیات المیاه المنسابة جانبیًا والتي تد. األبیض المتوسط حیث تعتبر حافة البحر حافة ثابتة االرتفاع

، ومعدل التغیر في ارتفاعات المیاه الجوفیة )K= (L/T)(قطاع غزة على عدة عوامل منھا معامل التوصیل 

  . والمساحة التي تنساب خاللھا المیاه الجوفیة، وسماكة الطبقة المشبعة

زة من الشمال نتیجة االستنزاف الحاصل للخزان الجوفي الساحلي فھناك انسیابات جانبیة أخرى عبر حدود قطاع غ

حسب الدراسات الھیدروجیولوجیة السابقة للخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة فتقدر كمیات المیاه . والجنوب

مصلحة میاه بلدیات ( ملیون متر مكعب سنویًا  30 -20التي تنساب بشكل جانبي إلى داخل قطاع غزة بحوالي 

  .مال والجنوبأخذین بعین االعتبار االنسیاب من الش) 2010الساحل 
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 المیاه العائدة من میاه الري -3

من المعلوم بأن نسبة محددة من المیاه التي تستخدم ألغراض الري تتسرب إلى المیاه الجوفیة في باطن األرض 

حیث أن ھذه الكمیة المتسربة یستفاد منھا في غسل التربة السطحیة من األمالح المتراكمة وھنا تجدر اإلشارة إلى أن 

وحسب . لمیاه العائدة من میاه الري تعتمد وبشكل أساسي على طریقة الري وعلى نوع التربة السطحیةكمیة ا

الدراسات الھیدروجیولوجیة السابقة والتجارب التي أجریت في ھذا المجال فإن نسبة المیاه التي تعود من میاه الري 

  .الري المستخدمة بالمائة من كمیات میاه 15- 30إلى المیاه الجوفیة تصل إلى حوالي 

 المیاه العائدة من میاه الصرف الصحي -4

جزء كبیر نسبیًا من میاه الصرف الصحي التي یتم انتاجھا في محافظات قطاع غزة المختلفة یتسرب إلى المیاه 

الجوفیة نتیجة لوجود تسریبات في شبكات تجمیع ھذه المیاه أو بسبب استخدام الحفر االمتصاصیة في المناطق غیر 

  .المخدومة بخدمات الصرف الصحي باإلضافة إلى أحواض التجمیع العشوائیة

  .ملیون متر مكعب 15 – 10وقد قدرت كمیة المیاه العائدة من الصرف الصحي بحوالي 

 المیاه العائدة من شبكات التزود بالمیاه المنزلیة -5

بیرة نسبیًا تعود إلى المیاه الجوفیة وحسب نتیجة لوجود التسریبات في شبكة التزود بالمیاه المنزلیة فإن نسبة ك

بالمائة من المیاه التي یتم ضخھا  20-30الدراسات األخیرة التي أجریت بھذا الخصوص فإن ما نسبتھ حوالي 

 .لألغراض المنزلیة تعود إلى المیاه الجوفیة

 عناصر االستخراج 5- 3-1

 االستخراج لألغراض الزراعیة -1

یاه التي تضخ من خالل آبار المیاه لألغراض الزراعیة غیر مراقبة من قبل سلطة في الوقت الحالي، فإن كمیات الم

المیاه وذلك لحاجتھا إلى اإلمكانیات الضخمة في ھذا المجال ولكن وحسب اإلحصائیات والمعلومات المتوفرة لدى 

في قطاع غزة تقدر سلطة المیاه من وزارة الزراعة فإن كمیة المیاه التي تستخرج من الخزان الجوفي الساحلي 

ملیون متر مكعب سنویًا وھنا تجدر اإلشارة إلى أن ھذه الكمیة تم تقدریھا بناًء على المساحات   85 – 75بحوالي 

الزراعیة ونوعیة ھذه المحاصیل في تلك المساحات وحاجة ھذه المحاصیل من المیاه حیث تصل مساحة األراضي 

وزارة (. كوب سنوًیا 500 – 450یاج الدونم من المیاه یتراوح بین دونم ومتوسط احت 175,000المزروعة بحوالي 

  )2009الزراعة 

 االستخراج لألغراض المنزلیة والصناعیة -2

النوع . تنقسم آبار المیاه التي تستخدم الستخراج المیاه لألغراض المنزلیة إلى نوعین وذلك حسب المالك لھذه اآلبار

فة والموجودة في محافظات قطاع غزة وأما النوع اآلخر من ھذه اآلبار فتعود األول تعود ملكیتھ للبلدیات المختل

) 2(بئر تابع للبلدیات تعمل في قطاع غزة انظر الشكل  160ویوجد حوالي . ملكیتھ لوكالة غوث وتشغیل الالجئین

شركة میكروت  سنویًا، ھذا باإلضافة إلى تزوید قطاع غزة بمیاه الشرب من خالل 3ملیون م 84.5وتضخ حوالي  

سنویًا، باإلضافة لآلبار التابعة لوكالة الغوث الدولیة التي یبلغ  3ملیون م 5 - 3من خارج حدود قطاع غزة بحوالي 

  )2009مصلحة میاه بلدیات الساحل (. سنوًیا 3ملیون م 3والتي تضخ حوالي  10عددھا 
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  .الطلب على المیاه بسبب الزیادة السكانیة یوضح كمیات الضخ من آبار البلدیات والتي تعكس زیادة) 1(الجدول 

  كمیات ضخ المیاه في الشبكات) 1(جدول 
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  ) 2010(مصلحة میاه بلدیات الساحل : المصدر  

صانع األخرى الموجودة في قطاع غزة من أھم العناصر المستخدمة لمصادر كما تعتبر محطات تحلیة المیاه والم

تقدر كمیات المیاه الجوفیة التي تستخرج من الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة . المیاه لألغراض الصناعیة

  .ملیون متر مكعب في السنة 10بحوالي 
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  )مصلحة میاه بلدیات الساحل( آبار المیاه) 2(شكل 
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  منسوب المیاه الجوفیة 6- 3-1

طولھ وعرضھ ولكنھ یتغیر بشكل ملحوظ من حیث العمق  متد الخزان الجوفي في قطاع غزة على كامل القطاعی

م في المناطق الشمالیة الفرعیة من القطاع ویقل ھذا السمك كلما اتجھنا 160والسمك والنوعیة ویبلغ أقصى سمك لھ 

الشریط  بالمیاه إلى اقصى سمك بالقرب من متر في المناطق الجنوبیة ویصل الجزء المشبع 70إلى  شرقًا لیصل

أمتار وطبقًا لما ورد في  10إلى  متر أما في المنطقة الجنوبیة الشرقیة فیصل سمك الخزان 100الساحلي إلى حوالي 

فإن سمك الخزان یتراوح بین صفر في  2000الساحلي عام  تقریر الوضع المائي الذي أعده برنامج تطویر الخزان

ویتراوح سمك الطبقة غیر المشبعة ما بین أمتار قلیلة على طول . على خط الساحل متر 200یة إلى المنطقة الشرق

   .مترًا في المناطق الشرقیة من القطاع 90الساحلي إلى حوالي  الشریط

ملیون متر  170وكما ھو واضح من الموازنة المائیة فإن كمیة ما یضخ من المیاه من الخزان الجوفي تقدر بحوالي 

ملیون متر مكعب، حیث بلغ أقصى انخفاض  120كعب، في حین أن ما یرد من المیاه إلى الخزان الجوفي یقدر بـ م

التناقص ) 3(، )2(ویوضح شكل . م أسفل مستوى سطح البحر في منطقة رفح جنوب القطاع 14للمیاه الجوفیة  

السحب الجائر خاصة في المناطق  وذلك نتیجة 1990عنھ عام  2008الواضح في منسوب المیاه الجوفیة عام 

  .الجنوبیة والشمالیة من القطاع

  نوعیة المیاه الجوفیة 7- 3-1

  مركب الكلوراید -1

. 1990یبین تركیز عنصر الكلوراید في المیاه الجوفیة للخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة لعام ) 4(الشكل 

ي المنطقة الشمالیة والجنوبیة الغربیة لقطاع غزة تتواجد ف) Cl≤250 mg/L( یتضح من ھذا الشكل أن المیاه العذبة 

وھذا یعود إلى زیادة معدل التغذیة من میاه األمطار في تلك المناطق نتیجة لوجود الكثبان الرملیة ذات النفاذیة 

وعلى العكس من ذلك فإن المناطق الوسطى والجنوبیة الشرقیة من القطاع تمتاز بوجود میاه ذات ملوحة . المرتفعة

لتر حیث یعتقد أن سبب الملوحة المرتفعة یعود /ملجم 1000- 2000تفعة حیث عنصر الكلوراید یتراوح ما بین مر

إلى انخفاض معدل التغذیة من میاه األمطار باإلضافة إلى تغذیة الخزان الجوفي الساحلي في تلك المناطق من 

  .الخزانات الجوفیة الطباشیریة السفلى ذات الملوحة المرتفعة نسبیًا

. 2008یبین تركیز عنصر الكلوراید في المیاه الجوفیة للخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة لعام ) 5(الشكل 

یتضح من الشكل نضوب أو تقلص المناطق التي تمتاز بعذوبة المیاه مثل المنطقة الغربیة من محافظة غزة والشمال 

وتعود نضوب أو . نسبة األمالح في المناطق األخرىھذا باإلضافة إلى ارتفاع . باإلضافة إلى منطقة المواصي

تقلص ھذه المناطق العذبة إلى االستنزاف الحاد والمستمر لمصادر المیاه الجوفیة في الشمال والجنوب والذي أدى 

  .بدوره إلى وجود ظاھرة تداخل میاه البحر إلى تحرك المیاه المالحة من أسفل الخزان إلى أعلى
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 1990منسوب المیاه الجوفیة عام ) 3(شكل 
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 2008منسوب المیاه الجوفیة عام ) 4(شكل 
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 1990تركیز عنصر الكلوراید عام ) 5( شكل
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 2008تركیز عنصر الكلوراید عام ) 6( شكل
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یبین معدل زیادة تركیز عنصر الكلوراید في میاه الجوفیة التي تنتج من خالل آبار المیاه المنزلیة واآلبار ) 7(الشكل 

 10من ھذه األشكال یتضح أن معدل زیادة تركیز عنصر الكلوراید وبشكل عام حوالي . الزراعیة على التوالي

  .لتر/ملجم

  
 )2008سلطة المیاه الفلسطینیة ، ( بار المنزلیة والزراعیةمتوسط تركیز الكلوراید في اآل) 7(شكل 

على التوالي،  2007، 1997تركیز عنصر الكلوراید في أبار المیاه المنزلیة للعامین ) 9(،)8(توضح األشكال رقم 

العالمیة  وتشیر األشكال بأن نسبة آبار المیاه التي تستخدم لألغراض المنزلیة والتي تتوافق مع معاییر منظمة الصحة

WHO) ( في العام % 35إلى  1997في العام % 49لمیاه الشرب فیما یخص عنصر الكلوراید قد انخفضت من

2007.  
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  )1998سلطة المیاه الفلسطینیة ، ( 1997تركیز الكلوراید في اآلبار لعام ) 8(شكل 

  
  )2008سلطة المیاه الفلسطینیة ، ( 2007تركیز الكلوراید في اآلبار لعام ) 9(شكل 

  مركب النترات -2

السبب الرئیسي لوجود مركب النترات في المیاه الجوفیة ھو تسرب میاه الصرف الصحي واألسمدة النیتروجینیة 

من اآلبار تقع ضمن الحد المسموح %  16أن ما نسبتھ ) 10(المستخدمة في األغراض الزراعیة، ویوضح الشكل 

  . لتر/ملجم 50بھ حسب منظمة الصحة العالمیة والتي تبلغ 

  
  )2008سلطة المیاه الفلسطینیة ، ( 2007تركیز النترات في اآلبار لعام ) 10(شكل 

تركیز مركب النترات في المیاه الجوفیة للخزان الجوفي الساحلي وقطاع غزة للعامین ) 12(، )11(توضح األشكال 

منظمة الصحة العالمیة خالل ھذه  وتشیر األشكال إلى أن المساحات التي ال تتوافق مع معاییر 2008، 1994

علمًا بأن التراكیز المرتفعة لمركب النترات تركزت في مراكز المدن والمناطق . األعوام قد زادت بشكل مطرد

  .الزراعیة ذات التربة الرملیة عالیة النفاذیة
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 1994تركیز النترات عام ) 11(شكل 
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 2008عام  تركیز النترات) 12(شكل 
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  شبكات المیاه 3-2

كیلو متر طولي موزعة على  800زة بحوالي بلغ أطوال الشبكات المستخدمة لتوزیع میاه الشرب إلى سكان قطاع غ

. steel, UPVC, PE, ACإنش كُل حسب الغرض منھ وأنواع مختلفة ھي  20إنش إلى  2أقطار مختلفة بدًءا من 

یبین أطوال الشبكات بالمحافظات المختلفة من قطاع غزة بحیث وصلت نسبة السكان التي تصلھم ) 3(والجدول 

  %. 97المیاه بقطاع غزة حوالي المیاه من خالل شبكات توزیع 

  أطوال الشبكات وعدد المشتركین لكل محافظة )3(جدول 

 عدد المشتركین )متر(أطوال الشبكات  المحافظة

 19.550 356.905 الشمالیة

 37.250 103.723 غزة

 22.082 109.473 الوسطى

 24.573 127.967 خانیونس

 16.484 109.140 رفح

 119.939 807.208 المجموع
  )2010(المصدر مصلحة میاه بلدیات الساحل 

بینما بلغت نسبة .  الیوم/الفرد/لتر 85إلى  70كما بلغ المعدل العام لتوزیع المیاه للفرد الواحد بقطاع غزة حوالي 

متضمنة الوصالت غیر القانونیة وتسریبات الشبكات، كما أصبح عدد % 60كفاءة توزیع المیاه بالشبكات حوالي 

  .حسب المحافظات) 3(ألف مشترك موزعة في الجدول  120ن المسجلین لخدمات المیاه حوالي المشتركی

  الصرف الصحي 3-3

على مدار السنوات السابقة كان قطاع الصرف الصحي مھمَال نوعًا ما وذلك نتیجة اإلغالقات المتكررة للمعابر 

نشاء شبكات تجمیع صرف صحي الحدودیة ومحدودیة التمویل الخاص بالصرف بحیث أن التوسع في عملیة إ

تقریبًا لم  2000مع العلم أنھ ومنذ عام . مربوط بوجود محطات معالجة تستطیع أن تتعامل مع الكمیات الواردة إلیھا

وبرغم كل . تشھد محطات المعالجة باإلھتمام الكافي لتوسعتھا وزیادة قدرتھا التشغیلیة و تحسین نوعیة المعالجة بھا

المفروضة على ھذا القطاع فإن مصلحة المیاه استطاعت وبجھود الكثیرین من المعنیین  الصعوبات والمعوقات

بتطویر ھذا القطاع بتوسعة شبكات المیاه العادمة وتطویر المحطات مما یتوافق مع التوسعات الحالیة والمستقبلیة من 

  %.67ذا القطاع أصبحت حوالي خالل إبرام اتفاقیات مختلفة مع المانحین من أجل ذلك، وعلیھ فإن التغطیة لھ

أن في حالة تغطیة ) 2008(وفي دراسة أعدتھا مصلحة میاه بلدیات الساحل ) 13(والشكل ) 4(یتضح من الجدول 

ملیون متر مكعب سنوًیا، ولكن في حالة  40تصل كمیات الصرف الصحي المنتجة حوالي % 66الخدمة بنسبة 

ملیون متر مكعب  50فإن الكمیة ستصل إلى حوالي % 100تغطیة شبكات الصرف الصحي لجمیع المناطق بنسبة 

 .سنوًیا وھذا یعكس الكمیات الكبیرة التي یتم إنتاجھا من الصرف الصحي
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 اطق المخدومة بالصرف الصحي حسب المحافظة وكمیات اإلنتاجنسبة المن )4(جدول 

 نسبة التغطیة المحافظة
  كمیة الصرف الصحي

 )یوم/  3م(  المتجھة إلى محطة المعالجة

 23,000 %70 الشمال

 60,000 %80 غزة

 10,000 %64 المنطقة الوسطى

 9,000 %40 خان یونس

 10,000 %70 رفح

 112,000 %66.7 المجموع

  )2010(مصلحة میاه بلدیات الساحل : صدرالم

 
  )2010مصلحة میاه بلدیات الساحل ( 2010كمیة الصرف الصحي المعالجة في محافظات القطاع لعام ) 13(شكل 

كما أن معظم المناطق الحضریة ، باستثناء خان یونس، مجھزة ومعدة إلى حد ما بشبكات الصرف الصحي، وكذلك 

السكان كالنصیرات والبریج والمغازي والزوایده تمتلك مرافق صرف صحي جدیدة مخیمات الالجئین المكتظة ب

  .مكونات شبكات الصرف الصحي في كل محافظة) 5(یوضح جدول . ومخیم جبالیا أیضًا مغطى ومخدوم بشكل جید

حل  لقد تم تجاھل موضوع معالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الفلسطینیة المحتلة، حیث تم التركیز على

سنویًا كما ھو  3ملیون م 40قضیة كمیة المیاه ومشاكل الموارد المائیة، فمجموع میاه الصرف في قطاع غزة یقدر بـ 

كما إن قلة نصیب الفرد من استھالك المیاه ألسر قطاع غزه أثر بشكل كبیر في تركیبة میاه ). 13(موضح في شكل 
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بة الملوحة، ووصل مستوى األكسجین البیوكیمیائي الصرف الصحي عن طریق زیادة المكونات العضویة ونس

)BOD ( 300-200لتر، ویعتبر ھذا المعدل أعلى من المستویات الطبیعیة وھي /ملجم 520في المیاه العادمة لـ 

 .لتر في أغلب الدول المتقدمة/ملجم

  مكونات شبكات الصرف الصحي لكل محافظة  )5(جدول 

 عدد محطات الضخ أنواع األنابیب )ملم(األقطار )م(أطوال الشبكات  المحافظة

 800-110 176,795 الشمال
، UPVC ،MDPEأسبست، 

 حدید
16 

 1000-110 289,680 غزة
، UPVC ،GRPأسبست، 

 حدید، باطون
8 

المنطقة 

 الوسطى
251,741 110-800 UPVC7 ، حدید، باطون 

 3 ، حدید، باطونUPVC 1000-110 24,090 خان یونس

 5 ، حدید، باطون، أسبستUPVC 800-110 123,441 رفح

 39 - 1000-110 865,747 المجموع

  )2008(مصلحة میاه بلدیات الساحل : المصدر

 محطات معالجة میاه الصرف الصحي 1- 3-3
ھناك أربعة محطات معالجة في قطاع غزة في كل من بیت الھیا وغزة وخانیونس ورفح، وجمیعھا تواجھ صعوبات 

اقتھا وفعالیتھا، حیث تعمل بعبء یفوق طاقتھا وتعاني جمیعھا من قصور میكانیكي في التشغیل وال تعمل بكامل ط

من میاه الصرف الناتجة في قطاع غزة تصرف إلى البیئة المحیطة بمعالجة % 80-%70وھیدرولیكي، فحوالي 

أما محطة  جزئیة ، حیث أن المیاه المعالجة الناتجة عن محطات المعالجة في غزة ورفح وخانیونس تصرف للبحر،

  .معالجة بیت الھیا فان كمیة كبیرة من میاه الصرف تتسرب لألرض ملوثة التربة والمیاه الجوفیة بالمنطقة

إن تصریف میاه الصرف غیر المعالجة یمكن أن یسبب مخاطر صحیة عامة عن طریق التعرض المباشر أو من 

بحذر، وتحتاج ھذه المحطات إلى العدید من خالل إعادة االستخدام في ري المحاصیل، لذا یجب التعامل معھا 

  ).14(اإلمكانیات مثل محطات الضخ وغیرھا انظر الشكل 

I. محطة معالجة میاه الصرف بیت الھیا  

كم شرق مدینة بیت الھیا، وقد  1.5تقع محطة معالجة میاه الصرف ببیت الھیا في الجزء الشمالي من غزة، حوالي 

كنتیجة طبیعیة لزیادة  1996وتم التعدیل علیھا في  1976ل اإلسرائیلي في أنشئت على مراحل بدأت خالل االحتال

وتخدم المحطة مدینة جبالیا ومخیمات الالجئین المجاورة وكذا بیت الھیا وبیت حانون، . تدفق الصرف الصحي

صل المحطة مصممة لتستوعب قدرة تدفق قصوى ت. نسمة 200,000وتغطي المحطة منطقة كثافة سكانیة تقدر بـ 

یومیًا، وھو معدل یفوق قدرة استیعاب  3م 23,000یمر عبر المحطة حوالي  2010یومیًا، وفي العام  3م 5000إلى 

  .المحطة
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  )2010مصلحة میاه بلدیات الساحل ( مواقع محطات الضخ )14(شكل 
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غراض الزراعة، ولكن إن الھدف الرئیسي من إنشاء المحطة ھو أن تنتج میاه معالجة بجودة مناسبة كي تستخدم أل

وكنتیجة لضعف جودة المیاه المعالجة الناتجة، والتي تعتبر أقل بكثیر من المعدالت التي حددتھا منظمة الصحة 

المحطة . العالمیة للمیاه الممكن استخدامھا في الزراعة، فخطط نقل المیاه المعالجة للمناطق الزراعیة لم تكتمل أبدًا

المحطة تتكون من قناة . كم 4.5نفذ طبیعي للبحر على الرغم إن المسافة بینھما ال تتعدى مقامة في منطقة مغلقة بال م

ترسیب للرمال وحوضین للمعالجة الالھوائیة و الترسیب األولي و حوضین تھویة و حوضین ترسیب نھائیة 

ویات المیاه المعالجة كان القصد من عملھا ھو أن تتفق جودة المیاه المعالجة الناتجة عنھا مع مست. وحوض ترویق

ملیون 2ویصرف الناتج عنھا إلى أراضي الكثبان الرملیة الواسعة المجاورة حیث تكون بحیرة من . المتفق علیھا

ھكتار وأصبحت بالتالي  40كوب من الماء المعالج جزئًیا، وبمرور الوقت ازدادت ھذه الكمیات لتغطي مساحة 

وكنتیجة لذلك، . یة وصحیة خطیرة تمس السكان المحیطین بالبحیرةمصدر لتلویث المیاه الجوفیة، ومشكلة بیئ

بئر میاه جوفیة غیر مستخدمة أو مستغلة، كما أن مستوى المیاه في ھذه البحیرة یزداد لیصبح مصدر  14أصبحت 

مع  حیث استطاعت مصلحة میاه بلدیات الساحل بالتعاون 2009تھدید للتجمعات السكانیة المجاورة حتى تاریخ مایو 

  .سلطة المیاه من تجفیف ھذه البحیرة

إلى  2007عام   %86.74وفي دراسة أعدتھا مصلحة میاه بلدیات الساحل تبین أن كفاءة المحطة انخفضت من 

وذلك نتیجة النقطاع التیار الكھربائي المتكرر، والنقص في كمیات الوقود الالزمة لتشغیل  2008عام  72.30%

  .افة لعدم وجود قطع الغیار الالزمة بسبب الحصارالمولدات الكھربائیة باإلض

II. محطة معالجة میاه الصرف بمدینة غزة  

تحت  1986ببركتین كبدایة، وتم إضافة بركتین أخریین في عام  1979أنشئت محطة المعالجة الحالیة بغزة في عام 

إعادة تأھیل محطة غزة في عام  إشراف وتمویل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، كم تم أیضًا االنتھاء من مشروع

  .بإشراف وتمویل بلدیة غزة واالنروا 1996

یومیًا، وھي  3م 12,000وبعد عملیة إعادة التأھیل فانھ من المفترض إن تصبح القدرة االستیعابیة للمحطة حوالي 

  .نسبة غیر كافیھ في وقت إنھاء عملیة إعادة التأھیل

ة أخرى بتمویل الوكالة األمریكیة للتنمیة لتتوافق واحتیاجات السكان في تم إعادة تأھیل المحطة مر 1998في عام 

نسمة، ثم تم  300,000یومیًا، وھي نسبة كافیة لـ  3م 35,000وبمعدل تدفق لمیاه الصرف  2005محافظة غزة في 

یومًیا وھو  3م 60,000بعد ذلك إعادة تأھیلھا لتزداد قدرتھا االستیعابیة، ولكن ما یصل إلى المحطة حالًیا یصل إلى 

  .یفوق قدرتھا االستیعابیة

وبناًء علیھ، فإن سلطة المیاه الفلسطینیة ومصلحة میاه بلدیات الساحل بدعم من الحكومة االلمانیھ و التعاون مع بلدیة 

غطیة یومیًا ولتصبح كافیھ لت 3م 70,000غزة أعدتا دراسة لتوسیع قدرة المحطة االستیعابیة لتستقبل بموجبھا حوالي 

االحتیاجات المتوقعة للخمس سنوات المقبلة حتى إنشاء محطة المعالجة المركزیة المقترحة، و كان مخططًا إن یكون 

، المحطة تتكون من ثالث برك الھوائیة وبحیرة ھوائیة وبرجین بیولوجیین 2015التوسع قید التشغیل في عام 

  .وبحیرة ترسیب وبركة رواسب طینیة

إلى  2007عام   %89.70صلحة میاه بلدیات الساحل تبین أن كفاءة المحطة انخفضت من وفي دراسة أعدتھا م

  .وذلك نتیجة لنفس األسباب التي تعاني منھا محطة بیت الھیا 73.10%
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III. محطة معالجة میاه الصرف رفح  

ي وھ –نسمة 21,000وھي كافیة لـ –یومیًا  3م 1,800لقد صممت محطة معالجة میاه الصرف برفح لتستوعب 

تتكون من قناة إلزالة الحصى وبحیرة ھوائیة كبیرة، في الوقت الحالي المحطة تعمل فوق طاقتھا وتستقبل زیادة عن 

یومیًا، وكنتیجة لذلك فإن كمیات الصرف الصحي  3م 10,000قدرتھا االستیعابیة حیث یصل إلى المحطة حوالي 

و خالل خطة التطویر التى وضعتھا مصلحة . كم 3الناتجة تضخ إلى البحر من خالل محطة ضخ وخط ضغط طولھ 

میاة بلدیات الساحل بالتعاون مع الھیئة الدولیة للصلیب األحمر یتم االن تطویرھا باضافة وحدات معالجة بیولوجیة 

  .2020یومًیا عام  3م 20,000مكونھ من فلتر بیولوجى و أحواض ترسیب لیرتفع كفاءتھا لتعالج ما قدره 

خالل  %56.90التي أعدتھا مصلحة المیاه فقد تبین أن مستوى كفاءة ھذه المحطة قد وصل إلى وفي نفس الدراسة 

  .2008و  2007عامي 

IV. محطة معالجة میاه الصرف المؤقتة في خانیونس 

لحل المشكلة المتفاقمة في مدینة خانیونس و تراكم المیاه العادمة في بركة  2008تم انشاء ھذه المحطة المؤقتھ عام 

حیث تم إنشاء حوض لخفض منسوب بركة حي االمل و تحویل المیاه التى تتراكم في شوارع المدینة إلى . ملحي األ

  .محطات الضخ و من ثم الي البركة المقامة فى منطقة المحررات

یومًیا وذلك بإضافة حوض  3م 7,000تم تطویر ھذه المحطھ بإضافة ثالثة أحواض جدیدة بطاقة استیعابیة تصل الي 

كان لھذه األحواض أثًرا .ة و حوض ترسیب نھائي وإضافة خط ناقل للتخلص من ھذة الكمیات عن طریق البحرتھوی

على المنطقة المحیطة و خصوًصا عندما ُكسر أحد األحواض و تسربت كمیة من ھذه المیاه غیر المعالجة إلى المیاة 

یات السلحل بالتعاون مع سلطة المیاه على إنشاء الجوفیة و أثرت علي المنطقة المحیطة لذلك عملت مصلحة میاه بلد

  .بئرین استرجاعیین لضخ المیاه التى قد تتسرب الى المیاه الجوفیة و استخدامھا لري المزارع القریبة من المحطة

  سیاسات واستراتیجیات تطویر قطاع المیاه والصرف الصحي - 4

تیة لتسھیل حیاة المواطنین ورفع مستوى معیشتھم یعتبر قطاع المیاه والصرف الصحي من أھم قطاعات البنیة التح

  :لذا فإن السلطة الوطنیة الفلسطینیة تتبنى السیاسات واالستراتیجیات التالیة لتطویر ھذا القطاع

 :من خاللالمیاه الفلسطینیة،  حمایة مصادر 4-1

 ضمان وصیانة الحقوق المائیة الفلسطینیة. 

 المائیة ي إدارة المواردتطویر التعاون المحلي  واإلقلیمي والدولي ف. 

  تطویر أسالیب إدارة المیاه. 

  على المصادر المائیة تطویر التشریعات الالزمة للمحافظة. 

  تنظیم وتنسیق استثمارات وعملیات متكاملة في قطاع المیاه والصرف الصحي من خالل تنفیذ مشاریع مائیة

 .تعمل على تطویر مصادر المیاه كًما ونوًعا

 المعلوماتیة الالزمة والضروریة لتقییم المصادر المائیة وشبكات المیاه والصرف الصحي تحسین الخدمات. 

 بناء الوعي العام والمشاركة الجماھیریة. 

 بناء القدرات المؤسسیة وتنمیة المصادر البشریة. 



 

 

 المیاه والصرف الصحيقطاع  –المخطط القطاعي 

 :من خاللتحسین وتطویر خدمة المستھلك،  4-2

 تقلیل الفاقد وحفر اآلبار الجدیدةالمیاه والخطوط الرئیسیة القائمة ل تأھیل وترمیم شبكات. 

  القانوني للمیاه الحد من االستغالل غیر. 

  العادمة إلى التجمعات السكانیة المختلفة ضمان إیصال خدمات المیاه. 

  الرئیسیة ومحطات التنقیة تطویر شبكات الصرف الصحي والخطوط. 

  ئیسیة ومحطات التنقیةوالخطوط الر تطویر وتنفیذ برامج دوریة وطارئة لصیانة الشبكات. 

  المعالجة والتخلص من مخلفاتھا تطویر أسالیب إدارة میاه الصرف الصحي. 

  لمعالجة المیاه العادمة في التجمعات الریفیة والصغیرة تطویر محطات وآلیات تنقیة ذات كلفة منخفضة. 

  ت المعالجةتشجیع وتحفیز إعادة استخدام میاه األمطار والصرف الصحي، وإعادة تأھیل محطا. 

  غزة تطویر الخطط والدراسات الخاصة ببناء محطات لتحلیة المیاه في قطاع.  

 تطویر وتنفیذ برنامج لصیانة اآلبار والشبكات بشكل دوري وطارئ.  

  االحتیاجات المستقبلیة - 5

قبل كانت محافظات غزة خاضعة لنظام السیطرة على شبكات المیاه ومصادرھا وجوانب الطلب منذ احتاللھا من 

سنة من االحتالل، أصبحت كل الدالئل االقتصادیة واالجتماعیة  42، وبعد أكثر من 1967اإلسرائیلیین سنة 

والسیاسیة تشیر إلى التدھور المستمر للحیاة في كافة مجاالتھا بالنسبة لسكان محافظات غزة، و تعتبر الفجوة بین 

ویجب أن یشكل ھذا النقص أو العجز القاعدة ألي فرضیات العرض والطلب في المیاه أحد دالئل التدھور اإلجمالي، 

  .أو مشاریع لتحسین الوضع الحالي 

  قطاع المیاه 5-1

إن إجمالي الطلب على الماء یشمل الطلب على المیاه الالزمة لألغراض المنزلیة والزراعیة والصناعیة، في ھذا 

الصحي بناًء على زیادة عدد السكان ومعدل  اإلطار سیتم تحدید االحتیاجات المستقبلیة لقطاعي المیاه والصرف

استھالك الفرد، ولدراسة ازدیاد عدد السكان تم االعتماد على توقعات مركز اإلحصاء الفلسطیني بشأن النمو 

السكاني، كما تم األخذ بعین االعتبار سیناریوھین مختلفین وھو سیناریو یقتصر على الزیادة الطبیعیة فقط لعدد 

  .والسیناریو اآلخر یتوقع عودة الالجئین من مخیمات الشتاتالسكان الحالي، 

یوم، وحسب معاییر منظمة الصحة العالمیة /شخص/لتر 85ولدراسة احتیاجات المیاه فإن الطلب الحالي یصل إلى 

یجب أال یقل تزوید المستھلك عن  2020یوم، لذا بحلول عام /شخص/لتر 150فإن ھذا الطلب یجب أال یقل عن 

  .2030یوم في عام /شخص/لتر  150بحیث یصل إلى . یوم وذلك في كال السیناریوھین/شخص/لتر 120

 فقودات شبكات المیاه 

حسب إحصائیة % 42.6لقد قدر متوسط فقودات المیاه في الشبكات بجمیع أنواعھا في الوقت الحالي بحوالي 

ملیون  11قانونیة التي تستھلك حوالي وذلك نتیجة للتسرب والوصالت غیر ال) 2010(مصلحة میاه بلدیات الساحل 

 9,609تقریًبا حیث وصلت عدد الوصالت غیر القانونیة إلى حوالي % 13من الكمیات التي یتم ضخھا أي بنسبة  3م

وصلة، ھذا باإلضافة إلى الكمیات غیر المحسوبة نتیجة عدم قراءتھا أو نتیجة أن العدادات قدیمة، وھذا الوضع غیر 



 

 

 المیاه والصرف الصحيقطاع  –المخطط القطاعي 

ى مصلحة میاه بلدیات الساحل بالتعاون مع الھیئات المحلیة وسلطة المیاه على إنھاء ظاھرة مقبول لذا یجب عل

% 70الوصالت غیر القانونیة وتقلیل التسرب من الشبكات وتوفیر العدادات الجیدة بھدف رفع كفاءة الشبكات إلى 

  .2020عام % 75، لتصل إلى 2015عام 

 االستھـالك اآلدمـي(ل احتیاجات المیـاه المنزلیـة في المستقبـ (  

آخذا بعین االعتبار الزیادة في استھالك ) 14(إن إجمالي الطلب للمیاه المنزلیة مخطط لھ كما ھو معروض في شكل 

المیاه لكل فرد وإجمالي عدد السكان ، یعتبر قطاع غزة من أكثر مناطق العالم إكتظاظًا بالسكان، حیث أن عدد 

ملیون نسمة ونظرًا للزیادة المستمرة لعدد السكان فمن المتوقع أن یصل  1.5بحوالي  یقدر 2009السكان الحالي لعام 

وذلك في حالة الزیادة الطبیعیة بینما سیصل ھذا العدد إلى  2020ملیون نسمة بحلول عام  2العدد الى أكثر من 

  .ملیون نسمة مع توقع عودة العائدین 3حوالي 

لتر في الیوم في الوقت  85باإلضافة إلى زیادة معدل استھالك الفرد الواحد من  ونظرًا للزیادة المستمرة لعدد السكان

على اعتبار الوصول إلى معاییر منظمة الصحة العالمیة الستھالك الفرد  2020لتر بحلول عام  120الحالي إلى 

من المتوقع أن  ، كل ذلك یؤدي الى تزاید الحاجة للمیاه بشكل سنوي حیث)6(الحًقا، وكما ھو موضح في جدول 

في حالة الزیادة الطبیعیة فقط، وتزداد ھذه  2020لعام  3ملیون م 126یحتاج قطاع غزة من االستھالك المنزلي إلى 

) 6(، شاملة للفقودات من الشبكة كما ھو موضح في جدول  2020لعام  3ملیون م 178الكمیة لتصل إلى حوالي 

  ).7(وجدول 

  ) 2020- 2010( اه لألغراض المنزلیة في حالة الزیادة الطبیعیة، إجمالي الطلب على المی )6(جدول 

 عدد السكان السنة
استھالك الفرد 

 )l/c/d(الواحد 

كمیة طلب المیاه 
ملیون (المنزلي 
 )سنة/3م

فقودات الشبكة 
 سنة/3ملیون م

  المجموع الكلي
 سنة/3ملیون م

2010 1,575,102 85 49 37 86 

2015 1,856,307 100 68 29 97 

2020 2,160,336 120 95 32 126 

  )2009(وزارة التخطیط : المصدر

  ) 2020-  2010( إجمالي الطلب على المیاه لألغراض المنزلیة في حالة الزیادة الطبیعیة والعائدین،  )7(جدول 

 عدد السكان السنة
استھالك الفرد 

 )l/c/d(الواحد 

كمیة طلب المیاه 

ملیون (المنزلي 
 )سنة/3م

شبكة فقودات ال
 سنة/3ملیون م

  المجموع الكلي
 سنة/3ملیون م

2010 1,575,102 85 49 37 86 

2016 2,038,269 100 74 32 106 

2020 3,050,598 120 134 45 178 

  )2009(وزارة التخطیط : المصدر

  مستقبـل الطلـب على المیـاه للزراعـة  



 

 

 المیاه والصرف الصحيقطاع  –المخطط القطاعي 

دونم  175,000لكل سنة حیث تستخدم لري  3ملیون م 85-75لقد قدر الطلب على المیاه الزراعیة في الوقت الحالي 

وحسب المساحات المتوفرة . في محافظات غزة وجمیع میاه الري یتم سحبھا من المیاه الجوفیة في محافظات غزة

دونم، وذلك  110,000في المخطط اإلقلیمي فإن مساحة المناطق الزراعیة في العشر سنوات القادمة ستصل حوالي 

ملیون متر مكعب بحلول  55لعمراني وھذا یؤدي إلى الطلب على المیاه لألغراض الزراعیة بمقدار بسبب التمدد ا

  ).15(وذلك باستخدام وسائل ري أكثر تقدًما وأسالیب علمیة أفضل كما ھو موضح في شكل  2020عام 

  

  
  احتیاجات المیاه لألغراض الزراعیة والمنزلیة) 15(شكل  

 لصناعیة في المستقبلاحتیاجات المیاه لألغراض ا .  

في الوقت الحالي یمكن تصنیف الصناعة في فلسطین على أنھا صناعة ذات قاعدة ضیقة مع غیاب الصناعات 

حیث ال توجد خطط وطنیة للتنمیة الصناعیة بعد وال تتوفر معطیات للتنبؤ بمتطلبات المیاه . المتوسطة والثقیلة

  .الصناعیة في المستقبل في فلسطین

من إجمالي االحتیاجات % 7.7أنھ من الممكن أن یكون تقدیرًیا أن احتیاجات المیاه الصناعیة سوف تكون وقد وجد 

وبناًء على ذلك فإن إجمالي الطلب على المیاه المستخدمة لألغراض الصناعیة یظھر . من المیاه لالستخدام المنزلي

  ).9(و) 8(في الجدول 

لى المیاه في كال السیناریوھات، حیث یظھر بأن الطلب على المیاه یلخصان إجمالي الطلب ع) 9(و ) 8(الجدول 

في حالة السیناریو  2020ملیون كوب في سنة  190سیتضاعف خالل العشر أعوام القادمة لیصل إلى أكثر من 

ملیون كوب في حالة سیناریو عودة  250األول المعتمد على الزیادة الطبیعیة فقط، بینما یصبح الطلب حوالي 

وكما ھو واضح فإن ھذه الكمیات كبیرة لذا قررت السلطة الوطنیة الفلسطینیة البدء باتخاذ اإلجراءات . ائدینالع



 

 

 المیاه والصرف الصحيقطاع  –المخطط القطاعي 

المناسبة لتوفیر ھذه الكمیات وذلك عبر المؤسسات الفلسطینیة ذات العالقة مثل سلطة المیاه ومصلحة میاه بلدیات 

  .الساحل والھیئات المحلیة

  )الزیادة الطبیعیة فقط(حسب السیناریو األول )  2020- 2010( لمیاه، إجمالي الطلب على ا )8(جدول 

  

 السنة
  

 3ملیون م -منزلي 
  

 3ملیون م -صناعة 
  

 3ملیون م -زراعة 
  

 3ملیون م - اإلجمالي 

2010 86 6.6 80 172.6 

2015 97 7.5 70 174.5 

2020 126 9.7 55 190.7 

  

  )مع العائدین(حسب السیناریو الثاني )  2020- 2010( إجمالي الطلب على المیاه،  )9(جدول 

  

 السنة

  

 3ملیون م -منزلي 

  

 3ملیون م -صناعة 

  

 3ملیون م -زراعة 

  

 3ملیون م - اإلجمالي 

2010 86 6.6 80 172.6 

2016 106 8.2 70 184.2 

2020 178 13.7 55 246.7 

 

  قطاع الصرف الصحي 5-2

المیاه المستھلكة من السكان، حیث تقدر كمیة المیاه العادمة بحوالى ترتبط كمیة میاه الصرف الصحي المنتجة بكمیة 

% 67وفي حالة تغطیة الشبكة لقرابة  2010وحسب تقدیرات مصلحة المیاه لعام . من كمیة المیاه المستھلكة% 80

 ، ولكن في حالة تغطیة كاملة تصل2010لسنة  3ملیون م 40فإن كمیات الصرف الصحي المنتجة تقدر بحوالي 

  .3ملیون م 50الكمیة إلى حوالي 

ولحساب كمیات الصرف الصحي المنتجة خالل األعوام القادمة سیتم اعتماد السناریوھات التي بني على أساسھا 

من % 80استھالك المیاه وذلك بسبب ارتباط الصرف الصحي باستھالك المیاه كما أسلفنا والذي یقدر بحوالي 

  .ھي الزیادة الطبیعیة فقط، أو الزیادة الطبیعیة مع العائدیناالستھالك اآلدمي، والسناریوھات 

ملیون  2لكال السیناریوھین والتي قد تصل الى أكثر من  2020وبالتالي وبناء على الزیاده السكانیة المتوقعة في عام 

المیاه العادمة  ملیون نسمة للسیناریو الثاني فمن المتوقع أن تزداد كمیة 3نسمة في السیناریو األول أو أكثر من 

في السیناریو  2020عام  3ملیون م 107في السیناریو األول أو إلى أكثر من  2020عام  3ملیون م 76المنتجة إلى 

بحلول عام % 25في الوقت الحالي إلى % 60الثاني، على اعتبار تحسن شبكات المیاه وانخفاض نسبة الفاقد من 

  ). 16(كما ھو موضح في شكل . 2020

  



 

 

 المیاه والصرف الصحيقطاع  –المخطط القطاعي 

  
  2020الزیادة المتوقعة لمیاه الصرف الصحي المنتجة حتى عام  )16(شكل  

  الخطط والحلول المقترحة - 6

یعاني قطاعي المیاه والصرف الصحي كما أسلفنا من مشاكل كثیرة، وحیث أن عجلة الزمن تدور فإن ھذه المشكلة 

المشاكل وضمان استدامة مصادر ستتفاقم إن لم یبدأ اتخاذ الخطوات المناسبة وتوجیھ االستثمارات ألجل حل ھذه 

المیاه ،وتوفیر خدمة المیاه للمواطنین، وجمع میاه الصرف الصحي واألمطار ومعالجتھا، وبالتالي ستعمل جمیع 

مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة ذات العالقة وبالتعاون مع جمیع الجھات المعنیة والجھات المانحة للبدء 

ة لتحقیق أھداف النھوض بقطاع المیاه والصرف الصحي، وتحقیق السیاسات بتمویل وتنفیذ الحلول المقترح

  .واالستراتیجیات الالزمة لتطویرھما

وتؤمن السلطة الوطنیة الفلسطینیة بأن تنفیذ ھذه الحلول سیمكننا من تجاوز أزمة المیاه باإلضافة إلى تحسین خدمة 

ن الحلول توفر میاه أكثر من الطلب وبالتالي ینعكس ھذا بأنھ یمكن أن تكو) 11(و ) 10(المستھلك، ویظھر الجدول 

، وذلك إذا ما تم البدء بتنفیذ البرامج والمشاریع المتعلقة 2020إیجاًبا على الخزان الجوفي كًما ونوًعا بحلول عام 

میاه بالحلول المقترحة والتي ترتكز على االستفادة من كل المصادر المتاحة والبدائل المقترحة لحل مشكلة ال

والصرف الصحي باإلضافة إلى توظیف واستغالل میاه الصرف الصحي واألمطار والذي بدوره یحل مشاكل 

ھذین القطاعین، ھذا باإلضافة إلى تحسن جودة المیاه المتوقع، كما أن نسبة المخدومین بشبكات الصرف الصحي 

  .وذلك كخطوة إلیصال الخدمة إلى جمیع المواطنین% 90سوف تتجاوز 

  

  

  

  



 

 

 المیاه والصرف الصحيقطاع  –المخطط القطاعي 

  )سیناریو الزیادة الطبیعیة(تقدیرات الطلب والعرض  )10(جدول 

 السنة

 )3ملیون م(مصادر المیاه  )3ملیون م(الطلب على المیاه 

منزلي 

 وصناعي
 الخزان الجوفي زراعي

میاه الصرف 

الصحي 

 المعالجة

محطات 

 التحلیة

شبكات میاه 

 األمطار
 استیراد المیاه

2010 92 80 170 0 1-0.5 0 5 

2015 105 70 90 49 22 10 5 

2020 136 55 15 69 55 50 5 

  

  )سیناریو العائدین(تقدیرات الطلب والعرض ) 11(جدول 

 السنة

 
 
 

 )3ملیون م(مصادر المیاه  )3ملیون م(الطلب على المیاه 

منزلي 

 وصناعي
 الخزان الجوفي زراعي

میاه الصرف 

الصحي 

 المعالجة

محطات 

 التحلیة

شبكات میاه 

 اراألمط
 استیراد میاه

2010 92 80 170 0 1-0.5 0 5 

2015 114 70 95 53 22 10 5 

2020 192 55 40 96 55 50 5 

  

وتتلخص ھذه الحلول المقترحة في البرامج التالیة والتي تم االتفاق علیھا مع الجھات المعنیة حیث سیبدأ تنفیذ ھذه 

  .الخطة بمجرد نشرھا وحسب االمكانیات المتاحة

 الوعي الجماھیري وتفعیل القوانینزیادة  6-1

المواطن الفلسطیني جزأ ال یتجزأ من الحل، لذا یجب توعیتھ بالدور المنوط فیھ من خالل سلسلة لقاءات وندوات 

إلخ من الوسائل الممكنة، وذلك في سبیل ترشید االستھالك إضافة إلى ضرورة .. ومؤتمرات وإعالنات ووعظ دیني 

تحقة علیھم وااللتزام بالدفع شھریًا، كما یمكن أن یتم ھذا من خالل وضع المحفزات دفع مستحقات المیاه المس

ھذا باإلضافة إلى مالحقة المعتدین على الشبكات قانونًیا، وھذا ضروري ألجل . الصحیحة للمواطنین للدفع وااللتزام

  .التخفیف من السحب الجائر لمیاه الخزان الجوفي

ه بالتعاون مع مصلحة میاه بلدیات الساحل والمجالس البلدیة ووسائل اإلعالم المحلیة وبناًء علیھ ستنفذ سلطة المیا

المختلفة ووزارة األوقاف والجھات المعنیة األخرى برنامًجا متكامًال لالرتقاء بوعي المواطنین من أجل المحافظة 

تفادة من الدور الفاعل لإلعالم ، وذلك باالس.على المیاه ومصادرھا ووقوفھم عند مسئولیاتھم تجاه قضیة المیاه

المسموع والمقروء والمرئي في نشر التوعیة المائیة بین المواطنین من خالل تخصیص برامج إرشادیة ونشرات 

  .خاصة حول ترشید استھالك المیاه وأھمیة المیاه كمورد أساسي للمواطن واألمن الغذائي



 

 

 المیاه والصرف الصحيقطاع  –المخطط القطاعي 

 بالمجالس القرویة ومراكز الخدمة المجتمعیة والمؤسسات عالوًة على ذلك سیتم تفعیل دور المجتمع المحلي ممثًال

  .غیر الحكومیة لرفع الوعي لدى المجتمع وضمان تطبیق القوانین المائیة لدى المستھلك

كما ستتعاون سلطة المیاه ومصلحة میاه بلدیات الساحل مع وزارة الداخلیة من أجل تفعیل القوانین وضبط التعدیات 

  %.70ھاء ھذه الظاھرة والذي بدوره سیزید من كفاءة الشبكات لتصل حوالي على شبكة المیاه وإن

 إنشاء قاعدة معلومات خاصة بقطاع المیاه والصرف الصحي 6-2

ستقوم وزارة التخطیط بالتعاون مع سلطة المیاه والجھات المعنیة بإنشاء قاعدة بیانات مركزیة لقطاعي المیاه 

ت واالستفادة منھا، ووضع خطط وبرامج أولویات للمشاریع الواجب والصرف الصحي وذلك لتسھیل جمع المعلوما

  .تنفیذھا لضمان حصول جمیع المواطنین على الخدمات بالشكل المناسب

ومن أجل االرتقاء بالمعاییر الفلسطینیة سیتم تشكیل لجنة مختصة تضم في عضویتھا الجھات ذات العالقة لتحدیث 

ھذا باإلضافة إلنشاء مختبرات معدة جیدًا لفحص أنواع . استخدامات المیاه وتطویر المواصفات الفلسطینیة لمختلف

المیاه المختلفة، ودعم الدراسات والبحوث في مجال المیاه والصرف الصحي من خالل التعاون مع المؤسسات 

  .التعلیمیة المختلفة

 تحسین شبكات المیاه وزیادة كفاءتھا 6-3

وھذا أدى إلى ارتفاع  وھذه نسبة متدنیة جًدا،% 60ى القطاع حوالي یبلغ متوسط كفاءة شبكات مدن ومخیمات وقر

الفاقد في شبكات المیاه خصوًصا في محافظات الشمال وغزة، لذا یعتبر تأھیل ھذه الشبكات وزیادة كفاءتھا أحد 

د كفاءة الحلول الضروریة لتقلیل االستنزاف من میاه الخزان الجوفي، وبالتالي كان من أھداف التخطیط أن تزدا

  .خالل فترة العشر سنوات القادمة وفق خطط سلطة المیاه% 75الشبكات لتصل 

وتعود أسباب ازدیاد كمیات الفاقد من الشبكات إلى التسرب من الشبكة، واالشتراكات غیر المحسوبة بسبب اھتراء 

میاه بلدیات الساحل والبلدیات  العدادات أو الوصالت غیر القانونیة، ومن ھنا ستبدأ سلطة المیاه بالتعاون مع مصلحة

المختلفة بالبدء ببرامج مناسبة قائمة على أسس علمیة لمراقبة الشبكات وكشف الوصالت غیر القانونیة ، ھذا 

  . باإلضافة إلى استبدال العدادات المھترئة، وصیانة الشبكات أو استبدالھا حسب حالتھا

وتحتاج إلى عملیات صیانة أو استبدال وذلك لتقلیل الفاقد في  كما أسلفنا فإن شبكات المیاه في قطاع غزة مھترئة

على سبیل المثال في حالة  - سیؤدي % 75المیاه، وتطبیق المشاریع الخاصة بتأھیل شبكات المیاه لتصل كفاءتھا إلى 

 3ملیون م 190حیث یصل االستھالك الكلي إلى % 25إلى تقلیل استنزاف المیاه بنسبة  - سیناریو الزیادة الطبیعیة 

في نفس العام وذلك في حال بقاء الشبكات  3ملیون م 255في حالة زیادة كفاءة الشبكات مقارنة ب  2020في عام 

  .على وضعھا الحالي

 تحلیة میاه البحر 6-4

لیة إن المشكلة الرئیسیة للتزوید بالمیاه تتركز في نوعیة وكمیة المیاه أكثر من الشبكة الناقلة لھذه المیاه، لذا تعتبر تح

میاه البحر من الحلول الناجحة لتخطي مسكلة النوعیة والكمیة وقد مرت ھذه الفكرة بعدة مقترحات حیث كان 

المقترح األول عبارة عن إنشاء محطة تحلیة مركزیة لقطاع غزة، تقوم بتحلیة میاه البحر ثم نقلھا بواسطة ناقل یمتد 

  .ي شبكات میاه الشرب لتحسین النوعیة وزیادة الكمیةعلى طول القطاع إلى جمیع المحافظات حیث یتم ضخھا ف



 

 

 المیاه والصرف الصحيقطاع  –المخطط القطاعي 

، بتمویل إنشاء محطة تحلیة في قطاع )USAID(وفكرة ھذا المشروع بدأت عندما التزمت الوكالة األمریكیة للتنمیة 

 2020بحلول عام ) سنویًا 3ملیون م 55) (یوم/ 3م 150,000(، تزداد إلى ) یوم/ 3م 60,000( غزة بطاقة إنتاجیة 

مل على إنتاج میاه صالحة لالستخدام المنزلي على أن تضخ كمیات المیاه المنتجة داخل ناقل قطري یتراوح قطره تع

یصل شمال القطاع بجنوبھ ویزود البلدیات بالمیاه بحسب عدد السكان، ولكن وألسباب ) ملم 1200 -ملم 200( من 

  .سیاسیة تم إلغاء المشروع

ة حیث تعد مصلحة میاه بلدیات الساحل حالًیا مقترًحا إلنشاء محطتي تحلیة لمیاه ورغم ذلك فما زالت الفكرة موجود

البحر تخدم محافظات قطاع غزة، وذلك بھدف توفیر میاه صالحة للشرب وتقلیل العجز السنوي من الخزان الجوفي 

لمشروع األول وبالتالي وستكون الكمیات المنتجة من ھذه المحطات یساوي تقریًبا الكمیات التي كان مخطط لھا في ا

سنوًیا بینما تزداد ھذه  3ملیون م 36.5حوالي  -إذا تم البدء بتنفیذ حالًیا – 2015تصل كمیات المیاه المحالة في عام 

  ).مصلحة المیاه( 2020سنویا عام  3ملیون م 55الكمیة لتصل إلى حوالي 

 االستفادة من میاه األمطار 6-5

باالستفادة من میاه األمطار قلیل حیث أن العدید من المناطق ال یوجد بھا شبكات خالل الفترة السابقة كان االھتمام 

أمطار، والمناطق المخدومة بشبكات أمطار تجدھا مختلطة مع میاه الصرف الصحي وبالتالي ال یتم استغاللھا 

لبدء بإنشاء شبكات جدیدة بالشكل األمثل لذا ومن ھنا سیبدأ العمل جدًیا على تأھیل شبكات میاه األمطار الموجودة وا

لجمع میاه األمطار ومعالجتھا وحقنھا بالخزان الجوفي، كما سیتم اتباع آلیات لالستفادة من میاه األمطار المتجمعة 

  .على أسطح المؤسسات الحكومیة والمدارس والمساجد

ا والمتمثلة بالكثبان الرملیة ومن اإلجراءات التي سیتم اتباعھا حمایة المناطق المتوفرة لحقن الخزان الجوفي طبیعًی

في المحافظات الجنوبیة والشمالیة ومنع ممارسة أي نشاطات توسع عمراني تخل من االستفادة من ھذه المناطق، 

  ).19(وھذا یتطلب أیًضا تفعیل القوانین الخاصة بحمایة مصادر المیاه والمحمیات الطبیعیة والتي تظھر بالشكل 

 استیراد المیاه 6-6

التي تحد من استنزاف الخزان الجوفي ھو استیراد المیاه من دول إقلیمیة مجاورة وذلك كمصدر بدیل من الحلول 

للخزان الخوفي، وفي الوقت الحالي یتم ذلك على نطاق ضیق حیث یتم شراء المیاه من شركة میكروت االسرائیلیة 

. سنویًا 3ملیون م 10اد ھذه الكمیة لتصل ملیون متر مكعب سنوًیا وكان من المخطط لھ أن  تزد 5بكمیات ال تتجاوز 

ولكن ھناك أفكار جدیدة یتم تدارسھا حالًیا بشأن استیراد المیاه من تركیا أو مصر وذلك لسد العجز في كمیات المیاه 

 .وذلك بالتزامن مع إنشاء محطات تحلیة میاه البحر، ولكن ھذه األفكار لم یتم تطبیقھا بعد 

 ةالحصول على الحقوق المائی 6-7

إن مسألة الحقوق المائیة الفلسطینیة ھي مسألة أساسیة ألیة خطة إدارة متكاملة للمیاه، حیث تطویر الخطة یحتاج  

  .الحصول على كامل حقوق فلسطین المائیة سواء من مصادر المیاه الجوفیة أو السطحیة المختلفة

ول على كمیات المیاه المتفق علیھا في المرحلة إن ما سیتم اتباعھ في ھذه المرحلة ھو متابعة تنفیذ استحقاقات الحص

االنتقالیة كخطوة أولیة، ومتابعة المطالبة بكامل الحقوق العادلة لشعبنا الفلسطیني من المیاه وبناء على مبادئ القانون 

  .الدولي كقوانین ھلسنكي وقانون المجاري المائیة غیر المالحیة



 

 

 المیاه والصرف الصحيقطاع  –المخطط القطاعي 

على المستوى الوطني یتطلب تحقیق السیادة الكاملة على جمیع  االستفادة القصوى من جمیع مصادرنا المائیة

  .األراضي الفلسطینیة

 اعتماد استراتیجیة زراعیة تقلل من استخدام المیاه 6-8

یجب أن یشارك القطاع الزراعي في تخفیف أزمة المیاه لما یستغلھ ھذا القطاع من المیاه الجوفیة حیث یستغل ھذا 

ا نفس الكمیة التي یحتاجھا االستھالك المنزلي والصناعي، مع العلم بأن االحتیاج القطاع في الوقت الحالي تقریًب

من االستھالك المنزلي، وبالتالي یعتمد الحل ھنا على عدة أسس تبدء من خالل % 30المستقبلي سیصل إلى أكثر من 

در الالزم لھا دون تفریط وزارة الزراعة بتوعیة المزارعین بضرورة ترشید استھالك المیاه وري المزروعات بالق

من خالل توزیع نشرات تحتوي على الكمیة الالزمة من المیاه لكل محصول بناًء على دراسات علمیة، باإلضافة إلى 

توجیھھم وتوعیتھم بضرورة استخدام وتوظیف میاه الصرف الصحي المعالجة في ري بعض المزروعات، وستقوم 

صة بالمزارعین من خالل العدادات وذلك من أجل مطابقة كمیات السحب مع سلطة المیاه بمراقبة كمیات المیاه الخا

  .الكمیات المخصصة في رخص ھذه اآلبار وتغریم المزارعین الذین یتجاوزون الحد المسموح بھ

ومن االستراتیجیات التي یجب أن تتبعھا وزارة الزراعة في خططھا المستقبلیة التركیز على زراعة المحاصیل ذات 

األقل من المیاه واالبتعاد عن المحاصیل التي تستنزف الخزان الجوفي، إضافًة إلى تطبیق الوسائل الحدیثة  الحاجة

في الري الزراعي والتي تعتمد على تقنین استھالك المیاه، وبالتالي فإن تنفیذ ھذه اإلجراءات سیؤدي إلى تقلیل 

  .السنة فقط في 3ملیون م 50الطلب على المیاه للزراعة لیصل إلى حوالي 

عالوًة على ما سبق ستقوم وزارة الزراعة وسلطة المیاه بمنع الممارسات الزراعیة التي من شأنھا تلویث الخزان 

  .  الجوفي

 زیادة عدد المخدومین بشبكات الصرف الصحي  6-9

ریف والنسبة الباقیة تستخدم الحفر االمتصاصیة لتص% 67تبلغ نسبة المخدومین بشبكات الصرف الصحي حوالي 

میاه الصرف الصحي وھذا یؤدي إلى تلوث الخزان الجوفي، من ھنا ستقوم سلطة المیاه ومصلحة میاه بلدیات 

مما یمكننا من  2020بحلول عام % 90الساحل بالعمل على زیادة عدد المخدومین لتصل ھذه النسبة إلى حوالي 

في حالة سیناریو العائدین، وھذه  3ملیون م 96في حالة سیناریو الزیادة الطبیعیة أو  3ملیون م 69تجمیع حوالي 

الكمیات سیتم توجیھھا إلى محطات المعالجة لمعالجتھا واالستفادة منھا، وسیتم تركیز المشاریع على محافظة 

مصلحة میاه بلدیات % (40خانیونس حیث أنھا تعاني من أن نسبة المخدومین بشبكة الصرف الصحي ال تتجاوز 

اإلضافة إلى أن المصلحة ستبدأ العمل على زیادة كفاءة شبكات الصرف الصحي القائمة في ، ھذا ب)2010الساحل 

  .المناطق المخدومة وذلك لتحقیق أكبر قدر من االستفادة من میاه الصرف الصحي

 معالجة میاه الصرف الصحي 6-10

العمل على تأھیلھا خالل تعاني محطات المعالجة القائمة من انخفاض كفاءتھا وتجاوز قدرتھا التصمیمیة لذا سیتم 

المرحلة المقبلة وذلك من أجل رفع كفاءة معالجتھا حتى یتم استخدام المیاه المعالجة لحقن الخزان الجوفي أو 

  .استخدامھا في ري المزروعات



 

 

 المیاه والصرف الصحيقطاع  –المخطط القطاعي 

ولكن تعتبر المحطات القائمة ھي محطات معالجة مؤقتة و لسوء الحظ  فإن معظمھا موجود في مناطق ذات أھمیة 

خزان الجوفي، مما أدى إلى تأثیر سلبي لھذه المحطات على الخزان الجوفي، ومن ھذا المنطلق ستبدأ سلطة خاصة لل

المیاه ومصلحة میاه بللدیات الساحل بالعمل على تنفیذ محطات المعالجة المركزیة المقترحة في المخطط اإلقلیمي 

، )17(سًبا بالمناطق الزراعیة وھذا كما یظھر بالشكل والتي تقع في المناطق الشرقیة لقطاع غزة وترتبط ارتباًطا منا

والنظام المقترح یشمل نقل محطات المعالجة الموجودة من مواقعھا الحالیة إلى شرق محافظات غزة قرب خط 

الھدنة، وھذا یحتاج إلى نقل التركیبات كما یحتاج إلى محطات ضخ لنقل میاه الصرف الصحي من المواقع الموجودة 

وستخدم المواقع الجدیدة عدة أماكن فالموقع األول سیخدم محافظة الشمال، والثاني . قع المقترحة الجدیدةإلى الموا

  .سیخدم محافظة غزة ومحافظة دیر البلح، وسوف تخدم محطة المعالجة الثالثة خانیونس والجزء الشرقي لرفح

 80السنة خالل خط رئیسي بقطر دائري /  3ملیون م 120وستعمل محطات المعالجة الثالثة بسعة إجمالیة تزید عن 

سم لتمكینھا من نقل المیاه الناتجة من المعالجة من موقع آلخر ألغراض إعادة االستخدام وحقن الخزان الجوفي، و 

 2020سنوًیا عام  3ملیون م 69وتصل إلى  2015سنوًیا عام  3ملیون م 49ستوفر ھذه المحطات میاه معالجة بمقدار 

مما سیساھم بتوفیر جمیع احتیاجات الزراعة للمیاه ویفیض جزء من ھذه الكمیات ) ادة الطبیعیةسیناریو الزی(

  ..الستخدامھا في حقن الخزان الجوفي الذي یعتبر حالًیا المصدر الوحید للمیاه الالزمة للري

ى معاییر مناسبة وستتم عملیة المعالجة لمیاه الصرف الصحي المتدفقة بطرق علمیة وفنیة صحیحة للوصول بھا إل

  :وذلك في سبیل استخدامھا من أجل

استخدامھا في زراعة بعض أنواع األشجار في المناطق الزراعیة الصالحة الستخدام المیاه العادمة كما یظھر  . أ

 .وذلك في مواسم الري) 18(بالشكل 

 .حقن الخزان الجوفي في أماكن حقن مناسبة وذلك في غیر مواسم الري . ب
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ادر:  المص
ط - وزارة التخطی
- وزارة الـــزراعــة

ة     ة المعالج اه العادم ري بالمی اطق ال من ة ة الفلسطینیـــ ة الوطنیـــ  السلطـــ

ط   وزارة الزراعة - وزارة التخطی

ة    اه العادم ا بالمیـ ري فیھ ر الـ اطق یحظ من

اه     ـــ ا بالمیـ ــــ ري فیھ ـــ كن ال ق یمـــ مناطــ
ة ــ ـــ روط معینـــ ــ ت شــ ـــ ة تح ـــ ــــ ـــ العادمــ

ة   اه المعالجــ ري بالمی ة للــ ــ ق صالح مناطـ

1:200,000 زة ات غـ محافظ
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 مناطق الري بالمیاه المعالجة )18(شكل 
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 محمیات طبیعیة )19(شكل 
 


