
القدس
11:50 - 04/12/2019

Press releases

األمم المتحدة واالتحاد األوروب يبدئان بتوسعة محطة تحلية
مياه البحر جنوب غزة للمساعدة ف حل مشلة نقص مياه

الشرب اآلمنة ف قطاع غزة

غزة، 4 كانون األول- ممثلين عن األمم المتحدة واالتحاد األوروب والحومة الفلسطينية دشنوا اليوم
البداية الرسمية لتوسعة محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة لزيادة قدرتها اإلنتاجية.

 

حضر حفل التدشين كل من وزير سلطة المياه الفلسطينية، والمنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم ف
الشـرق األوسـط، ونـائب ممثـل االتحـاد األوروبـ، والممثلـة الخاصـة لمنظمـة اليونيسـف فـ دولـة فلسـطين،

وممثلين عن مصلحة مياه بلديات الساحل، وممثلون عن مؤسسات محلية.
 

عل قطاع غزة، فإن محطة تحلية مياه البحر هذه تقدم مثا ا لنقص إمدادات المياه الصالحة للشرب فنظر"
كيفية تعاون السلطات الفلسطينية والمنظمات الدولية للمساعدة ف تأمين حق الناس ف الحصول عل مياه
بامل تشغيلها  من 75,000 عند  ألكثر  للشرب  صالحة  مياه  انتاج   عل قادرة  المحطة  أن  من  الرغم   عل آمنة. 
عام بحلول  من 250,000 نسمة  ألكثر  نظيفة  مياه  انتاج   عل قادرة  لتصبح  المحطة  توسيع  سيتم  أنه  إال  طاقتها، 

2021. " قالت جنيفييف بوتين، الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف ف دولة فلسطين.
 

 وأكــدت بــوتين "علــ أن الميــاه ليســت فقــط احتيــاج إنســان وحــق أساســ، بــل هــ أيضــاً ضروريــة لعمــل
ذلك، ومن خالل زيادة جهود تحلية مياه البحر، سنساعد ف المستشفيات، والعيادات، والمدارس. عالوة عل
تنشيط طبقة المياه الجوفية ف قطاع غزة، إذ سيتم استخراج كميات أقل من المياه الجوفية، وسيتم رفدها

بميات أكبر من المياه المعالجة".



 

من جهته قال توماس نيلسون، القائم بأعمال ممثل اإلتحاد األوروب ف القدس أن " حوال 97% من المياه
ف غزة تعتبر غير صالحة لالستهالك البشري. وهنالك حاجة للثير من الجهود لضمان وصول أهل غزة لمياه
آمنة، إذ أنه حق أساس من حقوق اإلنسان وحاجة إنسانية ملحة. إن هذا المشروع، الممول من االتحاد
األوروب، سيساعد عل حل المشلة ف غزة وسيعط الناس األمل ف ظل واقع صعب. عند انتهاء العمل،

سيحصل 250,000 فلسطين يعيشون ف رفح وخانيونس عل مياه نظيفة وامنة."
 

وأضاف نيلسون " االتحاد األوروب ملتزم بدعم الشعب الفلسطين، بما ف ذلك هنا ف غزة حيث يوجه أكثر
مـن نصـف دعـم االتحـاد األوروبـ. سـنواصل الـدعوة إلـ تغييـر جـذري فـ األوضـاع السياسـية واالقتصاديـة
واألمنية ف غزة بما ف ذلك السماح للسلطة الفلسطينية باستئناف مسؤولياتها الاملة ف غزة وإنهاء اإلغالق.

غزة جزء ال يتجزأ من الدولة الفلسطينية مستقبلية".
 

يعد هذا التوسع الذي تم البدء فيه حديثًا ف محطة تحلية مياه البحر بجنوب غزة جزءا من جهود االتحاد
األوروب واليونيسف الت تضمن حصول جميع األسر ومؤسسات الخدمة االجتماعية، وخاصة تلك الموجودة
ف المناطق المعرضة للخطر، عل إمانية الحصول عل مياه الشرب اآلمنة وخدمات الصرف الصح. تدعم
اليونيسف المؤسسات الوطنية ف تخطيط وتقديم خدمات المياه والصرف الصح بشل مستدام وتستجيب

الحتياجات الطوارئ والماء والنظافة ف حاالت الطوارئ للسان األكثر ضعفًا.
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