
 
 

 2120لعام  مياه الشرب لثقة المستهلك تقرير

 وحدة الدعم للقاعدة البحرية االمريكية في البحرين
 ( ميناء سلمان – لثانيةا ) القاعدة 

 
 صالحه للشرب؟ اهناميهل 

 
مياه يوفر  (ميناء سلمان – لثانيةا )القاعدة في البحرين ةميركيألا ةالبحري نظام الشرب في وحدة الدعم للقاعده

 أكتوبر 27بناء على قرار المسجل من الكابتن والمؤرخ في تاريخ  (  ك البشري ) الشربستهالآمنه صالحه لإل
آمنه وموثوق بها بتوفير مياه شرب  هالتزامفي إ نحن فخورون بدعم القوات البحرية األمريكية .2014

 تهلك يشمل معلمومات عامه وملزمةوالموثوق للمسا التقرير السنوي المقدم ذ. هة لديهم وألسرهمعضاء الخدمأل
على  يه وتافصيل أخرى للمساعدةالقياسعايير المعمليات المعالجه, , حولنا لمصادر المياه جميع منلتثقيف 

 .مياهنا صالحه للشرب التأكيد لكم بأن
 

ة . اس( المطابقي)اف .ج ةاألمريكي ةدفاع في الواليات المتحدير وزارة اليمستمده من معامعايير مياه الشرب 
)او . اي . بي. جي . دي(  البحريه لوزارة الدفاع األمريكية ه لمعاير البيئهوالموجه لمعاير األسياسيه الموثوقة

وفي حالة  ير مملكة البحرين لمياه الشرب.)اي . بي . ا( ومعاي حماية البيئه في الواليات المتحدةوكالة ير يمعاو
يتم وألكثر حماية ر االمعايير في البحرين والواليات المتحدة االمريكية فإنه يعتمد على المعياختالف بين وجود إ
رنه مقا اجراء انبج, بهذا التقرير يشمل قائمة مفصلة عن مكونات مياه الشرب لدينا ,)اف .ج. اس( في اعتمادة

 ر.يالمعاي للشرب لعامة الجمهور بهذه منهللمستويات القصوى اآل
 

 ؟تاتي المياه لنا, وكيف تتم معالجتهامن أين 
 

وزارة الكهرباء والماء في  من المعالجةمياه الفي البحرين تشتري  وحدة الدعم للقاعدة االميركية البحرية 
المحطه   لتحلية الماء, هذه المحيط ويتم عملية معالجتها في محطة الحد من ه المياه مصدرها)إوا(. هذ البحرين

من محطة  . الماء الموزود الى مدينة الجفيرعملية التقطير المتتابع المراحل عن طريق هياعلى تنقية الم تعمل
مره اخرى في محطة تحلية المياه التي تعمل بعملية التناضح العكسي في ثالث مراحل لجعل  امعالجتهالحد يتم 

يتم تخزين المياه الصالحه ور, ثم يتم عملية تعقيم المياه بواسطة الكل . سييامقالة عالي ذات جودةشرب المياه 
جميع  للمنافد المختلفه على ةلتوزيع المباشرامرافق مضمونة وخاضعة للرقابة في كل للشرب في خزانات 

 .االمريكية البحرية شبكة توزيع الماء في القاعدة أنحاء 
 

  ملوثات في مياه الشرب ؟ما هو سبب وجود 
 

. مياه ئها على كميات صغيرة من الملوثاتمن المعقول والمتوقع احتوا رب والمياه المعبأهالمياه الصالحه للش
عملية التقطير ليست فعاله بنسبة ، و مع ذلك إال أن وحدة الدعم في القاعدة االمريكية مصدرها مياه مقطره

يحمل أن يكمن  الغير معالجلملوث ا ( قطرات من السائل1%  في عملية أزالة الملوثات لألسباب التاليه : 100
الماء  مع و تكثيفها تقطيرهاانها مماثله للماء ويتم تبخيرها، ( بعض الملوثات تكون نقطة غلي2في التقطير 

كمية معينة من الملوثات في المياه التى  القوانين للشرب, تحد مياه صالحهالمقطر. للتأكد بأن مياه الصنابير 
 . المياه العامه توفرها شبكات

 
 د بعض الملوثات الموجودة في مياه الشرب مثل:لك, قد توجبناء على ذ

 ومحطات معالجة مياه الصرف  ,لتي قد تأتي من الحيوانات البرية, اميكروبية, والبكتيرياالملوثات ال
 لصرف الصحي, والثروة الحيوانية, وأنظمة االصحي

 للمنتجات مثل الكلور  والكلورامين تستخدم ألزالة مسببات األمراض من الماء معقمات والمطهراتال  

 مثل الزراعة تي من مجموعة  متنوعة من المصادرالتى قد تأ, بيدات اآلفات ومبيدات األعشابم ,
 طار في المناطق الحضرية, واألستخدامات المنزليةوجريان مياه األم



   المناطق  في تنتجأو يطبيعي تظهر بشكل التيوالمعادن، الملوثات غير العضوية، مثل األمالح
 تصريف مياه الصرف الصحي عندصناعية، أوفي المناطق الجريان مياه األمطار، و عند الحضرية

 إنتاج النفط والغاز والتعدين، أو الزراعة.عند ، وفي المنزل

  هي ميائية العضوية المتطايرة، والملوثات الكيميائية العضوية، بما في ذلك االصطناعية والمواد الكي
 تأتي أيضا من محطات الغاز، و ، وقد إنتاج النفطمن من العمليات الصناعية و الثانويه من المنتجات

 .، وأنظمة الصرف الصحيمياه األمطارجريان  عند المناطق الحضرية

    النفط والغاز  إلنتاجالتابعه ألنشطة ا عبر تنشأطبيعيا أو  تنشأالملوثات المشعة، التي يمكن أن
 والتعدين.

 
 صالحهالمياه  بأنالتأكد من أجل ة أن الماء يشكل خطرا على الصحة، إنما وجود الملوثات ال يعني بالضرور

كمية معينة من الملوثات في المياه التي توفرها شبكات المياه العامة. وتؤخذ العينات  القوانين للشرب، تحد

 التنظيمية، سيتم المعاير ثات في نظام توزيع المياه. إذ كانت النتائج فوق حدودالعادية للكشف عن مستوى الملو

 في في وحدة الدعم للقاعدة البحريه األمريكية عن طريق البريد اإللكتروني واإلعالم العام المستهلك إعالم

 إللكترونياصحية المحتملة عن طريق زيارة موقع ة المزيد عن الملوثات وأي آثار معرف ويمكن. البحرين

كالة حماية البيئة:في ومعايير مياه الشرب ل  

http://permanent.access.gpo.gov/lps21800/www.epa.gov/safewater/standards.html 

مصدر المياهتقييم   

تقرير وتقييم شامل لنظام  بعمل دراسه وفي البحرين   ت هندسة قيادة المرافق البحريةقام 8201 ابريلفي 

ر التقرير النهائي لتلك الدراسة وتم أصدا ةاألمريكي البحرية في وحدة الدعم للقاعدة مياه الشرب والمسح الصحي

  .8201 يوليوي ف

عملية مصدر مياه الشرب والمرافق والمعدات ومدى كفاية يوضح  مفصلتقييم وتقرير قدمت هذه الدراسة  

.للشربه التشغيل والصيانة إلنتاج وتوزيع المياه الصالح                           

تحسين نظام مياه الشرب بناء على التوصيات الواردة ببشكل مستمر  قيادة المرافق البحرية رة هندسة تقوم ادا

.تقرير مياه الشرب والصرف الصحيفي   

 حتياطات خاصهأأخد  توجب عليهماألشخاص ي بعض

كاالشخاص المصابين بضعف . ناسللملوثات في مياه الشرب من عامة ال التأثر يسريع لك أناس قد يكونواهنا

األشخاص الذين ويخضعون للعالج الكيميائي،  من و السرطانب ، مثل األشخاص المصابينفي جهاز المناعة

 ا/ اإليدز أو غيره بفيروس نقص المناعة المكتسبه  المصابون  األعضاء، واألشخاص ةعاضعوا لعمليات زرخ

معرضون  بشكل خاص ومن اضطرابات الجهاز المناعي، وبعض كبار السن، واألطفال الرضع يمكن أن يكون

ة، ه الشرب من مقدمي الرعاية الصحيالمشورة حول ميا واطلبي عليهم أن يجب لخطرالعدوى. هؤالء األشخاص

لها مبادئ توجيهية  التي لى األمراض ) سي . دي. سي(مراكز السيطره عمن و وكالة حماية البيئة وفي

 ه المتوفرة في الصفحه اإللكترونيةووسائل مناسبه لتقليل خطر العدوى األبواغ وغيرها من الملوثات الميكروبي

البيئهلمياه الشرب األمنة في وكالة حماية   

www.epa.gov/safewater/sdwa. 

 

 

http://permanent.access.gpo.gov/lps21800/www.epa.gov/safewater/standards.html
http://www.epa.gov/safewater/sdwa


الرصاص عنمعلومات إضافية   

 

مشاكل بسبب تي نأ من الرصاص المرتفع المستوى ا لهذ ، يمكنبنسبة مستوى عالي موجودا الرصاص إذا كان

من الرصاص في مياه الشرب  مصدر يكون صحية خطيرة، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل واألطفال الصغار.

 األشغال العامة دارةإ والسباكة. المياه خدمات ى من المواد والمكونات المرتبطة والمستخدمه فياألول لدرجها

مسؤولة عن توفير مياه الشرب ذات جودة عالية، ولها السيطرة في الجفير  في القاعدة البحرية األمريكية

على عدم وجود مكونات . هذا يضمن تمنشأالمكونات السباكة على باشرة على المواد المستخدمة في الم

كنت  -وأينما  -ممارسة السالمة العامة، كلما  منظور نظام مياه الشرب.  من الرصاص في شبكات المياه في

خالل جعل مياه  رصاص منتخطط الستخدام مياه الحنفية للشرب أو الطبخ، يمكنك تقليل احتماالت التعرض لل

. معلومات عن الرصاص في مياه الشرب دقيقة 2ثانية إلى  30لمدة  استخدام الماء قبل الصنبور يتدفق 

لمياه اإللكتروني ل موقععلى ال روفمت واألصابه بالرصاص عرضةوالخطوات التي يمكنك اتخاذها للحد من ال

:وكالة حماية البيئة في الصالحة للشرب  

www.epa.gov/safewater/lead 

 (ميناء سلمان – لثانية)القاعدة ا ةبيانات جودة المياه في القاعدة البحرية األمريكيجدول 

 طة في مياه الشرب والتي تم جمعها من عينات الماء المرتبة لملوثات البيئيا ةعلى قائم 1 رقم يحتوي الجدول

وجود الملوثات ال يعني بالضرورة أن الماء يشكل خطرا . ) ما لم يذكر خالف ذلك( 2021 بالسنة التقويمية

األولى ال  تي تم الكشف عنها في القاعدة البحرية االمريكيةال في مياه الشرب كل الملوثات البيئية على الصحة.

معايير  ووزارة الدفاع  معايير )اف . جي . اس( وتتجاوز الحدود القصوى ) ام . سي . ال( المسموح بها في 

 ويتم تطبيق الشروط واألحكام الخاصة بها . وكالة حماية البيئه في الواليات المتحدة )اي . بي . ا(

 1 رقمجدول 

)ام.سي. الملوثات
ال.جي( 

)ام  او
.ار.دي.

 جي(

)ام.سي. 
ال( او 

 )تي. تي(

وحدة  ياهنام
 القياس

 المصدر المخالفات تاريخ أخذ العينة

 2021يونيو  26 مليجرام/لتر 7.3 طبقنال ي طبقنال ي صوديوم
 

لرواسب  التعريه ال توجد
 الطبيعه والرشح

 2021يونيو  26 مليجرام/لتر 0.03 5 طبقنال ي زنك
 

التعريه لرواسب  ال توجد
 الطبيعه والرشح

 2021يونيو  26 مليجرام/لتر 0.02 طبقنال ي طبقنال ي سيليكا
 

التعريه لرواسب  ال توجد
 الطبيعه والرشح

 2021أكتوبر  30 مليجرام/لتر 0.55 طبقنال ي طبقنال ي كالسيوم
 

التعريه لرواسب  ال توجد
 الطبيعه والرشح

 2021يونيو  26 مليجرام/لتر 3.5 طبقنال ي طبقنال ي كلورايد
 

التعريه لرواسب  ال توجد
 الطبيعه والرشح

 2021يونيو  26 مليجرام/لتر توجد ال طبقنال ي 250 كبريتات
 

الجريان  ال توجد
السطحي 

لرواسب الطبيعة 
 والرشح

 2021يونيو  26 مليجرام/لتر ال توجد 1.3 طبقنال ي نحاس
 

الجريان  ال توجد
السطحي 

لرواسب الطبيعة 
 والرشح

 2021أكتوبر  30 مليجرام/لتر ال توجد طبقنال ي 10 اتنتر
 

الجريان  ال توجد
السطحي 

http://www.epa.gov/safewater/lead


لرواسب الطبيعة 
 والرشح

مجموعة 
  نتراتال

 2021أكتوبر  30 مليجرام/لتر ال توجد طبقنال ي 10
 

منتج ثانوي ينتج  ال توجد
من المواد 

المعقمة 
والمطهره التي 
تستخدم لمالجة 

 مياه الشرب

مالحظة: جميع المركبات األخرى العضوية , الغير عضوية, المبيدات الحشرية, ثنائي الفنيل متعدد الكلور 
 لم يتم العثور عليها. ومجموع القولونياتوالمواد المشعة ,

 ان/ دي= ال تتواجد الن القيمة اقل من بي كيو ال

 حدود الكميات العملية ألفضل الطرقبي كيو ال =

 تعريف الوحدات

 التعريف المصطلح
م(  )ج ف ppm لكل لتر)لغم/لتر( جزء في المليون, أو ملليغرام 

  وحدة قياس النشاط األشعاعي pCi/L وحدة قياس األشعاع 

 اليطبقأن آ : أن آ

 لم يتم العثور عليها في أختبار الماءان دي :  ان دي

 

 أهم التعاريف للماء الشرب

 التعريف المصطلح
ياه الشرب  الذي أدناه ال يتوقع )ام.سي.ال.جي ( الحد األقصى لمستوى الملوثات الهدف:مستوى الملوثات في م )ام.سي.ال.جي(

 وجود أخطار على الصحه . )ام سي ال( هامش األمان .

ام . )الحد األقصى لمستوى الملوثات : أعلى نسبه من الملوثات التي يسمح بها في مياه الشرب .  )ام.سي. ال( )ام.سي. ال(
 تضبط قريبة ل )ام . سي .ال.جي. اس( بأستخدام التقنيات العالجيه  المتاحه. (سي . ال

 تقنية العالج: العملية المطلوبة التي تهدف الى خفض مستوى الملوثات في مياه الشرب . )تي. تي( )تي. تي(

 ى متطلبات العالج أو متطلبات أخرى .مستوى العمل: تركيز الملوثات التى اذا تجاوزت تؤدي ال )اه . ال( )اه . ال(

الفروق و 
 األعفاءات

 حماية البيئة لعدم تلبية تقنية العالج تحت شروط معينة .أذن من وكالة 
 

توجد أي  الالذي ادناه  ر األقصى المتبقية  الهدف: مستوى مطهر مياه الشربالمستوي التطهي )ام .ار.دي.جي( )ام .ار.دي.جي(
أخطار متوقعه على الصحة .  )ام .ار.دي.جي( ال تعبر عن فوائد أستخدام المطهرات للسيطرة على الملوثات 

 الميكروبية .

من المطهرات المسموح به في مياه )ام . ار .دي .ال( :الحد األقصى لبقايا مستوى المطهرات : أعلى مستوى  )ام . ار .دي .ال(
 مقنعه على انه أضافه زايده من المطهرات ضروري للسيطرة على الملوثات المكروبية .الشرب . ال توجد أدلة 

 )أم . أن. ار(: المراقبة ال تخضع للضوابط . )أم . أن. ار(

 : عينات الماءنتهاكات و التجاوزات وعدم أّخذ األ

لقاعده األختبار  جودة الماء  في   2120ال توجد أي أنتهاكات أو تجاوزات أو عينات ماء لم تأخذ خالل عام 

  .( ميناء سلمان – لثانيةا البحرية األميركية في البحرين )القاعدة

 الشخص المعني ألي أستفسار :

 الرجاء األتصال: للماء لألستفسار على اي أسئلة بخصوص هذا التقرير أو حول عمليات المعالجة

 غابرييل جوتيماالسيد 

 )باإلنابة(مهندس بيئي إشرافي 

 منسق لوحدة الدعم في المجلس البيئي لتوعية الماء

  00973-17-85-4603هاتف:

 : البريد األكتروني

Gabriel.gutema@me.navy.mil 

mailto:Gabriel.gutema@me.navy.mil

