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دراسة تحليلية لمقدمي

والصــرف  الميــاه  خدمــات 
الغربيــة الضفــة  فــي  الّصحــي 
اعتمــادًا علــى مختبرات الفحــص للعام 2021





الهدف من االستبيان
تــم عمــل دراســة تحليليــة توضــح واقــع المختبــرات لــدى مقدمــي  خدمــات 
الميــاه والصــرف الصحــي فــي الضفــة الغربيــة لمعرفــة اإلمكانيــات الماديــة  
المتوفــرة لــكل مقــدم خدمــة،   والتعامــل معــه حســبما يقتضي من توجيه،  
وذلــك بنــاء علــى خطــة مراقبــة الجــودة لــدى مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه 
والتــي تهتــم بالرقابــة علــى نظــام ضبــط الجــودة لــدى المقدميــن )ســواء 
فــي حــال وجــود  مختبــرات للفحــص أو فــي حــال القيــام بالفحــص الخارجــي 

لعينــات الميــاه والصــرف الصحــي(.

الفئة المستهدفة
تــم مشــاركة االســتبيان مــع 70 مقــدم خدمــة والذيــن يقدمــون خدمــات 
الميــاه والصــرف الصحــي لمــا يقــارب %73 مــن ســكان الضفــة الغربيــة، فــي 
حيــن تجــاوب 51 مقــدم خدمــة منهــم  يقومــون بتغطيــة 68 % مــن ســكان 
الضفــة الغربيــة بخدمــة الميــاه، وبالتالــي فــإن نســبة المشــاركة فــي اإلجابــة 

علــى االســتبيان كانــت تقــارب  73%. 
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مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي 
أسماء من تم مشاركة االستبيان معهم:

اسم مقدم الخدمة #
بلدية طولكرم 1
بلدية عتيل 2
بلدية قفين 3
بلدية كفر اللبد 4
مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي- منطقة ميثلون 5
مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي- طوباس6
مجلس الخدمات المشترك للمياه لقرى شمال غرب جنين7
بلدية يعبد 8
جمعية برطعة التعاونية9

بلدية نابلس10
بلدية قبالن 11
بلدية عزون 12
بلدية عرابة 13
بلدية دير الغصون14
بلدية عنبتا15
بلدية عالر16
بلدية بيت ليد17
بلدية جنين 18
بلدية كفر راعي 19
بلدية قباطية20
بلدية برقين21
بلدية الزبابدة22
مجلس قروي عزموط23
بلدية قلقيلية24
مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير- منطقة جنوب شرق نابلس25
بلدية عقربا 26
بلدية بيتا 27
بلدية عصيرة الشمالية 28
بلدية بيت فوريك 29
بلدية بلعا 30
بلدية زيتا 31
بلدية باقة الشرقية 32
بلدية الزاوية33
بلدية اريحا34
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اسم مقدم الخدمة #
مصلحة مياه محافظة القدس35
مجلس خدمات شمال غرب القدس36
بلدية السواحرة الشرقية37
بلدية بديا38
مجلس قروي راس كركر39
بلدية العيزريه40
جمعية حياة ابوديس41
بلدية عناتا42
بلدية سلفيت43
بلدية بيتونيا44
مجلس خدمات بيت لقيا وخربثا المصباح45
بلدية زعترة46
بلدية العبيدية47
بلدية الخليل48
بلدية ترقوميا49
بلدية بيت امر50
بلدية بيت اوال51
بلدية الظاهرية52
بلدية تفوح53
بلدية الشيوخ54
بلدية الكرمل55
سلطه مياه ومجاري بيت لحم 56
بلدية تقوع57
بلدية بني نعيم 58
بلدية دورا59
بلدية حلحول60
بلدية سعير61
بلدية يطا62
بلدية نوبا63
بلدية ادنا64
بلدية خاراس65
مجلس خدمات ريف دورا 66
بلدية السموع 67
بلدية صوريف68
بلدية العوجا69
بلدية بني زيد الغربية 70
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مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي

أسماء من شاركوا بتعبئة االستبيان:
اسم مقدم الخدمة #

بلدية دورا1

بلدية اريحا2

بلدية العوجا3

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير )بيت لقيا - خربثا المصباح(4

مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة ميثلون5

دائرة المياه والصرف الصحي /بلدية نابلس6

بلدية سلفيت7

سلطة المياه والمجاري بيت لحم - بيت جاال - بيت ساحور8

بلديه صوريف9

10
مجلــس الخدمــات المشــترك للتخطيــط والتطويــر لمنطقــة شــمال غــرب القــدس، دائــرة الميــاه والصــرف 

الصحي

بلدية خاراس11

بلدية بيت امر12

بلدية الخليل13

بلدية سعير14

بلدية بيت فوريك15

بلدية قلقيلية16

 بلدية الكرمل17

بلدية الشيوخ18

بلدية كفرراعي19

بلدية قباطية20

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير منطقة جنوب شرق نابلس  21

بلدية بيت ليد22

بلدية بني نعيم23

بلدية عنبتا24

بلدية عصيرة الشمالية25
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اسم مقدم الخدمة #

مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي منطقة طوباس26

 مجلس قروي عزموط27

بلدية بلعا28

بلدية عتيل29

بلدية العيزرية30

بلدية تقوع31

بلدية حلحول32

بلدية زعترة33

بلدية قفين34

بلدية باقة الشرقية35

بلدية ترقوميا 36

بلديه كفراللبد37

بلدية بني زيد الغربية38

مصلحة مياه محافظة القدس 39

بلدية يعبد40

بلدية الزاوية41

جمعية برطعة التعاونية42

بلدية عالر43

بلدية دير الغصون44

بلدية الظاهرية45

جعية ابو ديس التعاونيه للمياه46

بلدية بديا47

مالحظــة : العــدد الكلــي لمقدمــي الخدمــات الذيــن أجابــوا علــى االســتبيان هــو 51، حيــث أن 4 منهــم لــم يشــيروا 
الــى االســم أثنــاء تعبئــة البيانــات. 
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تصنيف مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي

التصنيف األول “مقدمي خدمات مياه الشرب”
ــر للفحوصــات . 1 ــرات للفحــص ويتــم الفحــص فيهــا )مختب ــاه – لديهــم مختب مقدمــي خدمــات المي

الفيزيائيــة، والكيميائيــة، والميكروبيــة( 

اسم مقدم الخدمة #

بلدية اريحا1

بلدية سلفيت2

سلطة المياه والمجاري بيت لحم - بيت جاال - بيت ساحور3

بلدية الخليل4

بلدية قلقيلية5

مصلحة مياه محافظة القدس6

بلدية طولكرم  7

بلدية جنين 8
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خطة العمل )مقدمي خدمات المياه – لديهم مختبرات للفحص ويتم الفحص فيها(

يجب العمل على التحقق من التالي:

وجود مختبر مخصص للفحوصات الفيزيائية والكيميائية والميكروبية.  

نقاط أخذ العينات.  

تجهيــزات المختبــرات مــن األدوات كافــة، األجهــزة والمعــدات “Tools and Apparatus”، الكواشــف   
العينــات. تحليــل  فــي  المســتخدمة  المــواد   ،)Reagents(

وجــود طــرق عمــل )Standard Operating Procedures( محضــرة لألجهــزة الموجــودة فــي المختبــر   
 Cleaning and Operating“ وكذلــك ســجالت توثــق تنظيــف هــذه األجهــزة ومعايرتهــا واســتخدامها

.”logbooks

طريقة العمل المتبعة الموثقة ألخذ عينات مياه الشرب وهل تتوافق مع المعايير المطلوبة.    

طريقة العمل المتبعة الموثقة لفحص العينات وهل تتوافق مع المعايير المطلوبة.  

طريقة التوثيق  المتبعة ألخذ العينات وتسجيل نتائج فحوصات المياه.  

للفحــص . 2 مختبــرات  لديهــم  يوجــد  ال  الخدمــات  مقدمــي  باقــي   – الميــاه  خدمــات  مقدمــي 
ويعتمــدون علــى وزارة الصحــة الفلســطينية لفحــص جــودة الميــاه فــي مناطــق خدمتهــم، بينمــا 
تفحــص  بلديــة نابلــس  جــودة ميــاه الشــرب لــدى  جهــة خارجيــة معتمــدة وهــي جامعــة النجــاح 

الوطنيــة )وحــدة التحاليــل الكيماويــة والبيولوجيــة(.
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التصنيف الثاني

“مقدمي خدمات الصرف الّصحي”
تصنيف مقدمي خدمات الصرف الصحي فيما يتعلق بالمختبرات كاآلتي:. 1

#
مقدمي الخدمات – 

لديهم مختبرات لفحص 
المياه العادمة

يوجد مختبر غير مشغل 
ويتم الفحص لدى جهة 

خارجية

ال يوجد مختبر، يتم 
الفحص لدى جهة خارجية

وزارة الصحة الفلسطينية 
تفحص العينات

بلدية اريحا1
سلطة المياه والمجاري 

بيت لحم - بيت جاال - بيت 
ساحور

بلدية خاراسبلدية العوجا 

دائرة المياه والصرف 2
بلدية الخليلالصحي - بلدية نابلس

مجلس الخدمات المشترك 
لمياه الشرب والصرف 
الصحي لمنطقة ميثلون

بلدية تقوع

3
مجلس الخدمات المشترك 

لمياه الشرب والصرف 
الصحي لمنطقة طوباس

-

بلدية بيت ليد مجلس 
وادي الزومر للصرف 

الصحي المشترك
بلدية برطعة

بلدية بديامجلس قروي عزموط--4

-بلدية بلعا--5

-بلدية باقة الشرقية--6

-بلدية بني زيد الغربية--7
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محطات معالجة مياه الصرف الصحي: . 2

مقدمي خدمات يتبع لهم محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي #

بلدية اريحا1

مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة ميثلون2

دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية نابلس3

بلدية خاراس4

مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة طوباس5

بلدية بني زيد الغربية6

بلدية بديا7

مقدمــي خدمــات الصــرف الصحــي – يوجــد لديهــم مختبــر مشــغل فــي محطــة معالجــة ميــاه . 3
الصــرف الصحــي ويتــم الفحــص فيــه 

مقدمي خدمات الصرف الصحي – يوجد لديهم مختبر مشغل في محطة معالجة مياه الصرف الصحي#

بلدية اريحا1

دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية نابلس2

مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة طوباس3

مقدمــي خدمــات الصــرف الصحــي – يقومــون بفحــص الحمــأة الناتجــة مــن محطــات معالجــة . 4
الميــاه العادمــة

مقدمي خدمات الصرف الصحي – يقومون بفحص الحمأة الناتجة من محطات معالجة المياه العادمة#

دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية نابلس1
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النتائج / المخرجات
هــذه أهــم النتائــج اســتنادا إلــى إجابــات مقدمــي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي علــى االســتبيان فــي المحافظات 

الفلســطينية المختلفــة )محافظــات الشــمال، الوســط، والجنــوب( وكان أهمهــا كمــا هــو مبين أدناه: 

خدمات مياه الشرب 
مصادر مياه الشرب لدى مقدي خدمات المياه تتمثل كاآلتي: . 1

62.7 % من مياه الشرب لدى مقدمي الخدمات هي مياه مشتراة. 

33.3 % من مياه الشرب لدى مقدمي الخدمات هي مياه آبار جوفية.

%3.9 من مياه الشرب لدى مقدمي الخدمات هي مياه ينابيع. 

62.7%

33.3%

3.9% 0.1%

مياه مشتراه

آبار جوفية

ينابيع

خزانات تجميع مياه أمطار

 

15.7%

84.3%

43 مقــدم خدمــة مــن الذين شــاركوا . 2
يتــم  االســتبيان  علــى  اإلجابــة  فــي 
مــن  لديهــم  الشــرب  ميــاه  فحــص 
كافــة المصــادر )بمعنــى أن 84.3 % 
منهــم يتــم فحــص المصــادر لديهــم(. 
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25.5%

74.5%

مــن . 3 الشــبكة  ميــاه  فحــص  يتــم 
الــى  تصــل  بنســبة  النقــاط  جميــع 
مــن  الفحــص  اعتبــار  )علــى   74.5%
باإلضافــة  الخدمــة  مقــدم  قبــل 
الصحــة(،  وزارة  فحوصــات  إلــى 
ولكــن يجــب العمــل علــى رفــع حجــم 
بحيــث  الشــبكة  ميــاه  فحوصــات 
النقــاط.  مــن  أكبــر  حجــم  تغطــي 

وزارة الصحة الفلسطينية مسؤولة عن فحص عينات مياه الشرب بنسبة تصل إلى 84 %: . 4

معظــم فحوصــات ميــاه الشــرب تتــم فــي مختبــرات وزارة الصحــة حيــث يقــوم موظفــي الصحــة بجمــع العينــات 
وإرســالها للمختبــر. 

11.8 % من فحوصات مياه الشرب تتم في  مختبرات مقدمي خدمات المياه. 

3.9 % من الفحوصات تتم لدى جهة خارجية. 

84.3%

11.8%

3.9%

مختبر مزود الخدمة

وزارة الصحة الفلسطينية تفحص العينات

جهة خارجية

مختبر مزود الخدمة وجهة خارجية

سلطة المياه الفلسطينية تفحص العينات

ال يتم الفحص
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فيمــا يتعلــق بمتابعــة نتائــج الفحوصــات فــإن وزارة الصحــة الفلســطينية تتابــع تقريبــا %75 مــن . 5
فحوصــات ميــاه الشــرب لــدى مقدمــي الخدمــات، وســلطة الميــاه الفلســطينية تتابــع  %16 مــن 

الفحوصــات.  

74.5%

15.7%

9.8%
وزارة الصحة الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

ال يتم متابعة الفحوصات
من قبل أي جهة خارجية

 

معظــم األجهــزة المتوفــرة لــدى مقدمــي الخدمــات هــي أجهــزة فحــص الكلــور الحــر المتبقــي فــي . 6
الميــاه ويوجــد نقــص فــي معظــم األدوات واألجهــزة المخبريــة األخرى.

الفحوصــات الفيزيائيــة األكثــر شــيوعا لميــاه الشــرب والتــي يعتمدهــا معظــم مقدمــي خدمــات . 7
Colour, Odour, Appearance, Temperature, Turbidity, pH :الميــاه

الفحوصــات الكيميائيــة األكثــر شــيوعا لميــاه الشــرب التــي يعتمدهــا معظــم مقدمــي خدمــات . 8
Free and Total Chlorine, NO3, Hardness, TDS :الميــاه

51%

49%

يجــب  العمــل علــى فحــص النتــرات . 9
)NO3( لكافــة المصــادر علــى األقــل 
لمصــادر  الســنة  فــي  واحــدة  مــرة 
الميــاه ذات الخصائــص المســتقرة، 
حيــث أن فحــص النتــرات يعتبــر أحــد 
المؤشــرات الرئيســية لجــودة ميــاه 
مجلــس  يعتمدهــا  التــي  الشــرب 
االســتبيان  الميــاه،  قطــاع  تنظيــم 
مــن  فقــط   %  49 أن  الــى  يشــير 
فحــص  يتــم  الخدمــات  مقدمــي 

لديهــم.  للمصــادر  النتــرات 
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ما يقارب 10 % من مقدمي الخدمات يقومون بفحص النترات )NO3( للمصادر سنويا . 10

مقدمي خدمات المياه – يتم فحص النترات للمصادر لديهم

)مختبر داخلي ،جهة خارجية، أو اعتمادا على وزارة الصحة(

اسم مزود الخدمة#

بلدية اريحا1

دائرة المياه والصرف الصحي /بلدية نابلس2

بلدية سلفيت3

سلطة المياه والمجاري بيت لحم - بيت جاال - بيت ساحور4

بلدية بيت امر5

بلدية الخليل6

بلدية بيت فوريك7

بلدية قلقيلية8

بلدية كفرراعي9

بلدية بيت ليد10

بلدية عنبتا11

بلدية عصيرة الشمالية12

بلدية بلعا13

بلدية عتيل14

بلدية العيزرية15

بلدية حلحول16

بلدية زعترة17

بلدية باقة الشرقية18

بلديه كفراللبد19

مصلحة مياه محافظة القدس 20

بلدية يعبد21

جمعية برطعة التعاونية22

بلدية دير الغصون23

بلدية الظاهرية24

بلدية بديا25
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23.5 % مــن مقدمــي الخدمــات ال يقومــون بفحــص تركيــز الكلــور الحــر المتبقــي فــي الميــاه، . 11
بينمــا يقــوم %8 منهــم بهــذا الفحــص للمصــادر والشــبكات، و14 % يقومــن بالفحــص لميــاه 

الشــبكة فقــط. 

54.9%13.7%

7.9%

23.5%
نعم

ال، يتم فحص مياه الشبكة فقط

يتم فحص المصادر ومياه الشبكة

ال يتم الفحص أساسا

 

23.5 % من مقدمي الخدمات ال يقومون بفحص المصادر ميكروبيا.. 12

49%

13.7%

13.7%

23.5%
نعم

ال، يتم فحص مياه الشبكة فقط

يتم فحص المصادر ومياه الشبكة

ال يتم الفحص أساسا
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41.2%

58.8%

يقــارب . 13 مــا  أن  إلــى  االســتبيان يشــير 
ال  الخدمــات  مقدمــي  مــن   %  41
يوجــد لديهــم طــرق عمــل معتمــدة 
وموثقــة ألخــذ العينــات وللفحوصــات 
المطلوبــة  لميــاه الشــرب  وبالتالــي  
يجــب تحضيــر وثائق مرجعيــة معتمدة 

مــن قبــل المقدميــن. 

43.1%

59.9%

أكثــر مــن 40 % من مقدمي الخدمات . 14
ال يوجــد لديهــم ســجالت فحوصــات 
عينــات ميــاه الشــرب وبالتالــي يجــب 
لتســجيل  معتمــدة  نمــاذج  تحضيــر 
الشــرب،  ميــاه  فحوصــات  نتائــج 
توفيــر  المقدميــن  علــى  يجــب  كمــا 
نتائــج فحوصــات الميــاه عنــد طلبهــا 
كمرجــع للمتابعــة والتخــاذ اإلجــراءات 

لتصحيحيــة.   ا
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يتــم متابعــة معايــرة أجهــزة القيــاس الموجــودة فــي المختبــرات والمســتخدمة فــي فحــص . 15
العينــات لــدى فقــط %33 مــن مقدمــي الخدمــات، فــي حيــن أن أكثــر مــن %50 منهــم ال يوجــد 

لديــه مختبــرات للفحــص أساســا. 

11.8%

54.9%

33.3%
نعم

ال

ال يوجد مختبر لفحص العينات

 

العجــز المالــي يعتبــر الســبب الرئيســي لعــدم )تشــغيل / تجهيــز( مختبــرات لفحــص ميــاه الشــرب . 16
وميــاه الصــرف الصحــي لــدى مقدمــي خدمــات الميــاه. 
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خدمات الصرف الصحي 
فقــط %25 مــن مقدمــي خدمــات الصــرف الصحــي يقومــون بفحــص عينــات للميــاه العادمــة مــن . 1

نقــاط التصريــف للشــبكة.

25%

66.7%

8.3%

0.00%

نعم

ال يتم الفحص

وزارة الصحة الفلسطينية تفحص العينات

سلطة جودة البيئة الفلسطينية تفحص العينات

 

فقــط مــا يقــارب 14 % مــن مقدمــي خدمــات الصــرف الصحــي يقومــون بفحــص الميــاه العادمــة . 2
الصناعيــة الخارجــة مــن المنشــآت قبــل ربطهــا بشــبكة المجــاري ويقومــون بمعالجتهــا قبــل الربــط  
فــي حــال تجــاوز تركيــز متطلــب األكســجين الكيميائــي الحــد األعلــى المســموح لتواجــده فــي 

الميــاه العادمــة المصرفــة لشــبكة المجــاري العامــة والبالــغ 2000 ملغــم لــكل لتــر . 

86.4%

13.6%
نعم

ال يتم الفحص

وزارة الصحة الفلسطينية تفحص العينات

سلطة جودة البيئة الفلسطينية تفحص العينات
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مخرجات وتوصيات
18 % مــن مقدمــي الخدمــات يفحصــون ميــاه الشــرب، النتائــج تشــير إلــى أن تســعة مقدمــي خدمــات مــن . 1

أصــل واحــد وخمســين مقــدم أجابــوا علــى االســتبيان يملكــون نتائجهــم الخاصــة بفحوصــات ميــاه الشــرب،  
حيــث يعملــون علــى متابعــة جودتهــا بشــكل مســتقل وإضافــي إلــى جانــب فحوصــات وزراة الصحــة، ثمانيــة 
منهــم لديهــم مختبــرات لعمــل مختلــف الفحوصــات )فيزيائيــة، كيميائيــة، وبيولوجيــة (، فــي حيــن أن بلديــة 
نابلــس تعتمــد الفحــص لــدى جهــة خارجيــة وبالتالــي فإننــا البــد مــن العمــل مــع مقدمــي الخدمــات وفــق 

خطــة يعتمدهــا المجلــس كل حســب حالتــه. 

إن تجهيــز مختبــرات لــدى مقدمــي الخدمــات يعتبــر معــزز للرقابــة علــى جــودة الميــاه لديهــم بحيــث تصبــح . 2
الرقابــة الداخليــة علــى درجــة عاليــة مــن الموثوقيــة ويســتطيع مقــدم الخدمــة نفســه متابعــة مشــاكل 
المصــادر، الخزانــات والشــبكات التابعــة لمنطقــة خدمتــه والعمــل علــى حلهــا وبالتنســيق مــع الجهــات ذات 

العالقــة. 

إن توفيــر مقــدم خدمــة الميــاه أجهــزة لفحــص الكلوريــن الحــر المتبقــي فــي الميــاه )المصــادر بعــد الكلــورة، . 3
خزانــات، شــبكات( ليــس باألمــر المكلــف وسيســاعد فــي رفــع حجــم الفحوصــات وفــي تقييــم جــودة الميــاه، 

حيــث أن 23.5 % مــن مقدمــي الخدمــات ال يقومــون بفحــص تركيــز الكلــور الحــر المتبقــي فــي الميــاه. 

تعمــل مؤسســة المواصفــات الفلســطينية وبالتعــاون مــع مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه في الفتــرة الحالية . 4
ــم المواصفــة  ــاه الشــرب وســيتم تعمي ــر مي ــور المســتخدم فــي تطهي ــر مواصفــة خاصــة بالكل ــى تحضي عل

علــى كافــة مقدمــي الخدمــات فــور صدورهــا. 

أنظمــة مراقبــة جــودة ميــاه الشــرب لــدى مقدمــي الخدمــات يجــب أن تعتمــد علــى طــرق عمــل موثقــة . 5
ــرة أجهــزة  ــاه الشــرب، باإلضافــة الــى ســجالت للنتائــج ولمعاي ــة لمي ــات والفحوصــات المطلوب ألخــذ العين
القيــاس والفحــص )لمــن يمتلــك مختبــرات وأجهــزة( مــن خــالل نمــاذج معتمــدة، كمــا يجــب علــى المقدميــن 

توفيــر نتائــج فحوصــات الميــاه عنــد طلبهــا كمرجــع للمتابعــة والتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة.  

يجــب علــى جميــع مقدمــي خدمــات الميــاه وبمــا يتناســب مــع اإلمكانيــات الموجــودة اإللتــزام بالفحوصــات . 6
المشــار إليهــا فــي مواصفــة ميــاه الشــرب المعتمــدة إلــى اآلن مــن قبــل مؤسســة المواصفــات والمقاييــس 

الفلســطينية وهي: 

م ف 2005-41، كمــا يجــب االلتــزام بالتعليمــات الفنيــة اإللزاميــة المتعلقــة بهــا )2010-26 – الميــاه 	 
المعــده لالســتهالك اآلدمــي(، علــى أن يتــم تعميــم أي تعديــل جديــد علــى مقدمــي الخدمــات فــور 

صــدوره وذلــك مــن خــالل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه وبالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة.

لــوزارة الصحــة . 7 تنــدرج تحــت مســؤولية وزارة الصحــة، لذلــك فــإن  84 % مــن فحوصــات ميــاه الشــرب 
الفلســطينية دورا أساســيا فــي متابعــة جــودة ميــاه الشــرب لــدى مقدمــي الخدمــات بحيــث يتــم تجميــع 
العينــات مــن مختلــف النقــاط )مصــادر، خزانــات، شــبكة ( ألكثــر مــن 440 تجمــع، ويتــم إرســالها جميعهــا الــى 
مختبــر الصحــة المركــزي فــي مدينــة رام اللــه، وبالتالــي فــإن وجــود مختبــر واحــد يشــكل تحــدي وفقــا لحجــم 
العينــات المرســلة كمــا أن عــدد مفتشــي صحــة البيئــة المســؤولين عــن جمــع العينــات وإرســالها للمختبــر 
ومتابعتهــا يعتبــر قليــل جــدا ومحــدود مقارنــة بنطــاق التغطيــة فــي كل محافظــة، هــذه العوامــل جميعهــا 

تؤثــر بشــكل مباشــر علــى حجــم عينــات الميــاه المفحوصــة وآليــة متابعتهــا . 
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ال بــد مــن تعزيــز العالقــة بيــن وزارة الصحــة ومقدمــي الخدمــات فــي الفتــرة القادمــة وذلــك لتحســين . 8
ــد وزارة الصحــة  ــذا نوصــي بضــروري تزوي ــل مقدمــي الخدمــات أنفســهم ، ل ــاه مــن قب متابعــة جــودة المي
)دائــرة صحــة البيئــة( لمقدمــي الخدمــات بنتائــج فحوصــات ميــاه الشــرب الشــهرية، ومــن الضــروري اإلشــارة 
إلــى أن الكثيــر مــن مقدمــي الخدمــات ال يوجــد لديهــم معرفــة حــول جــودة ميــاه الشــرب فــي منطقتهــم 
لعــدم وجــود آليــة لمتابعــة جــودة الميــاه لديهــم واعتمادهــم علــى فحوصــات وزارة الصحــة فقــط، وفــي 
ظــل وجــود ضعــف فــي التنســيق بيــن  الطرفيــن يبقــى مقــدم الخدمــة غيــر مضطلــع علــى جــودة الميــاه 

فــي منطقتــه. 

يقــوم مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه بــدوره فــي متابعــة نتائــج فحوصــات ميــاه الشــرب المــزّودة إليــه . 9
ســنويا مــن قبــل وزارة الصحــة وتحليــل النتائــج، بحيــث نحصــل علــى نتائــج الفحوصــات الميكروبيــة وفحــص 
الكلوريــن الحــر المتبقــي . خــالل عــام 2021  تــم القيــام بأكثــر مــن 18000 فحــص ميكروبــي للميــاه )البكتيريــا 
القولونيــة البرازيــة والكليــة( وكان حجــم الفحوصــات المنفــذة للبكتيريــا القولونيــة البرازيــة بمــا يتوافــق مــع 
توصيــات منظمــة الصحــة العاليــة بــل ويزيــد عــن عــدد الفحوصــات المطلوبــة اســتنادا الــى عــدد الســكان 

فــي كل محافظــة. 

ــاه . 10 ــدى كل مــن مقدمــي خدمــات المي ــاه ل ــور الحــر المتبقــي فــي المي نوصــي برفــع حجــم فحوصــات الكل
ووزارة الصحــة الفلســطينية، حيــث أن النتائــج تشــير إلــى أن 23.5 % مــن مقدمــي الخدمــات ال يقومــون 

بفحــص تركيــز الكلــور الحــر المتبقــي فــي الميــاه. 

قامــت وزارة الصحــة الفلســطينية بفحــص أكثــر مــن 5000 عينــة عــام 2021 لفحــص الكلــور الحــر المتبقــي . 11
فــي الميــاه . 

إن حجــم فحوصــات الكلــور الحــر المتبقــي فــي الواقــع أكبــر ممــا أشــارت إليــه نتائــج وزراة الصحــة لعــام 2021 . 12
ــا وتســجيل القــراءة أو النتيجــة  ــاه ميداني ــان فحــص المي ــر مــن األحي ــم فــي كثي ــه يت ــك أن والســبب فــي ذل
فقــط لــدى مفتــش الصحــة، كمــا أن العديــد مــن التجمعــات لــم يتــم اإلشــارة إلــى اســمها فــي ســجل النتائــج 
وبالتالــي فإننــا نوصــي بضــرورة تســجيل قــراءات الكلــور الحــر المتبقــي لعينــات الميــاه جميعهــا وكذلــك 

توضيــح تســمية كافــة التجمعــات.

ــاه وليــس . 13 ــة مــن مقدمــي خدمــات المي ــى عين ــج المذكــورة فــي هــذه الدراســة إنمــا هــي تســتند إل النتائ
جميــع مقدمــي الخدمــات فــي الضفــة الغربيــة. 

19








