
 

 

1 
 

ي 
 برنامج تع��ز المشاركة المدن�ة والد�مقراط�ة للشباب الفلسطييف

ي قطاع غزة وآثارها ع� السكانورقة حقائق: 
 مشكلة تلوث الم�اە �ف

 خلود أبو نمر، نور الكحلوت: إعداد
/نوف ي

�ن الثايف  2020 م�ب ��ث

 
 حقائق وأرقام     

ملیون نسمة،  2، و�قطنه أكثر من 2�م 365تبلغ مساحة قطاع غزة  •
 ا. ، وهي األعلى عالم�ً 2/كم افردً  5,453�معدل �ثافة سكان�ة 

یتم شحنه إذ �عتمد قطاع غزة �شكل �امل على خزان الم�اه الجوفي،  •
، وتقدر املیون متر مكعب سنو�ً  60 -50من م�اه األمطار �معدل 

 ملیون متر مكعب. 140نس�ة العجز بنحو 
) من 190-160ملیون متر مكعب، من أصل ( 100ستخدم نحو �ُ  •

یتم ضخها من % منها 85، ألغراض منزل�ة، االم�اه المستهلكة سنو�ً 
ها من شر�ة "مكروت" اإلسرائیل�ة، ؤ % یتم شرا10.1و  ،�ار داخل غزةآ

 ال�ق�ة في محطات تنق�ة خاصة.  ف�ما یتم تحل�ة 
) ملیون متر مكعب لألغراض الزراع�ة، و�صل معدل 90-60ستخدم (�ُ  •

%، وذلك �سبب تهالك مرافق  40هدار الم�اه في ش�كة الم�اه حوالي إ 
 ة. الم�اه ونقص الكفاء

بنت سلطات االحتالل س�اساتها على الس�طرة على مخزون الم�اه  •
، وأصدرت العدید 1967عام  في الالجوف�ة في قطاع غزة، منذ احتالله  

من القوانین للحد من استهالك السكان للم�اه، وقامت �حفر ما یز�د 
 رتوازً�ا على طول الشر�ط الحدودي للقطاع.  إ ابئرً  50 لىع

الس�طرة اإلسرائیل�ة على  1995لعام لأ�قى اتفاق أوسلو "ب" االنتقالي  •
رتواز�ة یز�د إ �ارآا �منع حفر موارد الم�اه الفلسطین�ة، وتضمن شرطً 

في قطاع غزة، مما ساهم في ز�ادة معدل األمالح   امترً   140  لىعمقها ع
 ا لطب�عة قطاع غزة الساحل�ة. في الم�اه الجوف�ة، نظرً 

% من حوض 82ات االحتالل اإلسرائیلي على حوالي تستحوذ سلط •
 % فقط.18حوالي ه منه قطاع، بینما �ستهلك سكان لالم�اه الساحل�ة ل

ملیون متر مكعب   160تبلغ �م�ات الم�اه المستخرجة من الم�اه الجوف�ة في غزة   •

لى إا، و�فضي �عادل ثالثة أضعاف معدل التغذ�ة السنوي تقر��ً  أي ماا، سنو�ً 

 لخزان الجوفي. إلى االمالحة من ط�قات أعمق، وتسرب م�اه ال�حر  استخراج الم�اه  

من خالل  ز�ادة معدالت تلوث م�اه غزة،    في  ساهم الحصار والحروب اإلسرائیل�ة •

ومحطات   ،ه المتهالكةاتدمیر التحت�ة، ومنع إدخال المعدات لص�انة ش�كات الم� 

 ات جدیدة.لسماح �إنشاء محطإضافة إلى عدم امعالجة الم�اه العادمة، 

% فقط من المساكن في قطاع غزة، 60تغطي ش�كات الصرف الصحي نحو  •

 % على الحفر االمتصاص�ة التي ترشح إلى الم�اه الجوف�ة.40و�عتمد 

�حر، �ما إلى المعالجة ال% من م�اه الصرف الصحي غیر 80یذهب حوالي  •

خزان الم�اه إلى  % منها  20ا، یتسرب نحو  ألف متر مكعب یوم�ً   120  لىیز�د ع

الجوفي. وتفوق مستو�ات تصر�ف م�اه الصرف الصحي في �حر غزة ضعفي 

 ا.المستو�ات الموصى بها عالم�ً 

، 2018بر�ل إ%، في ن�سان/74لى إارتفعت نس�ة تلوث شواطئ قطاع غزة  •

 مدادات الكهر�اء والوقود.إ�سبب نقص 

طاع غزة مع معاییر منظمة الصحة العالم�ة �ار في ق % فقط من اآل3.6تتوافق  •

 ).   NO3) والنترات (CI-لتر�یز مادتي الكلور�د (

  رام/لتر في مناطق غمل�   2000لى أكثر من  إتصل نس�ة تر�یز الكلور�د في الم�اه   •

رام/لتر، وذلك �سبب التلوث الناجم عن غمل�   300لى  إوالنترات    ،�قطاع غزة  عدة

ا النس�ة المسموح بها، وفقً  إن دات الزراع�ة، في حینتسرب الم�اه العادمة والمبی 

 رام/لتر نترات.غمل�   40رام/لتر �لور�د، وغمل�   250  تبلغ  لمنظمة الصحة العالم�ة،

% فقط من سكان قطاع غزة على الم�اه في منازلهم 25�حصل نحو  .1

% منهم علیها لمدة 65ساعات یوم�ا، بینما �حصل  7ى إللفترة تصل 

 % �ل ثالثة أ�ام. 10ساعات �ل یومین، و 7

ا، للفرد تقر��ً   الترً   92یبلغ معدل استهالك الم�اه الیومي لالستخدام المنزلي   .2

وهي أقل من المعدل الموصى �ه من قبل منظمة الصحة العالم�ة، أي  

 ا.لتر للفرد یوم�ً   100

عام  في ال% 90منة في غزة، من اآلارتفعت نس�ة م�اه الشرب غیر  .3

، وحذرت جهات دول�ة من تعرض 2019عام في ال% 97لى إ 2012

 لى أضرار ال �مكن إصالحها. إط�قة الم�اه الجوف�ة الساحل�ة 

  

الم�اه المنقولة عبر ش�كات الم�اه للمنازل في غزة غیر صالحة   تعدّ  .4

تستخدم لألغراض المنزل�ة دون الطهي إذ دمي، لالستخدام اآل

% من األسر لشراء الم�اه من 90والشرب، مما �ضطر نحو 

 محطات تحل�ة الم�اه التي تنقلها الصهار�ج. 

المحالة في محطات التنق�ة تلك المنقولة عبر �فوق سعر الم�اه  .5

، ما �فرض أع�اء مال�ة  اضعفً  30- 10األنابیب �ما یتراوح بین 

إضاف�ة على السكان، الذین �عانون جراء ارتفاع معدالت الفقر 

 %.50وال�طالة بنس�ة تجاوزت 

% 3.3لى حوالي إ على الم�اهي غز ال�صل متوسط إنفاق العامل  .6

 % للعامل العر�ي.0.7قابل نحو من رات�ه الشهري، م
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؟، ساسة 2020.. هل �ص�ح قطاع غزة غیر قابل للح�اة في  �ست أي": �األرقامإ"میدل  .1

 http://bit.ly/3263h82: 2019/ 12/ 12بوست، 

ن إمكان�ة الحصول على خدمات الم�اه والصرف الصحي في مدادات الكهر�اء تحسّ إز�ادة  .2

: 2019/ 9/ 6ون اإلنسان�ة لألمم المتحدة في األرض المحتلة (أوتشا)، ؤ غزة، مكتب الش

http://bit.ly/2HNlXCz 

، م�اه قطاع غزة غیر صالحة للشرب، و�الة األن�اء والمعلومات الفلسطین�ة (وفا) .3

20 /3 /2018 : http://bit.ly/35WdpBl 

 : 2018تأثیرات أزمة الم�اه في غزة على الصحة العامة، مؤسسة راند،  .4

http://bit.ly/3mOBZLh 

تسیلم)، یأزمة الم�اه، مر�ز المعلومات اإلسرائیلي لحقوق االنسان في األراضي المحتلة (ب .5

31 /7 /2018 : http://bit.ly/3jKhPA4 

: )�اس�االم�اه الجوف�ة، الجمع�ة الفلسطین�ة األكاد�م�ة للشؤون الدول�ة ( .6

http://bit.ly/2TLsgZz 

 المراجع 

  2,200بلغ    إذنتاج محطات تحل�ة الم�اه �مشكلة نقص الكهر�اء والوقود،  إیتأثر   .7
متر مكعب، خالل النصف   2,500لى إ، وارتفع 2018عام في المتر مكعب، 

 ، �سبب التحسن النسبي إلمدادات الوقود.  2019األول من العام  
  % من الم�اه المحالة في غزة ملوثة، مما یرفع من68تفید التقدیرات أن نحو  .8

 نس�ة تفشي األمراض.
متر على طول قطاع غزة منطقة غیر صالحة    500أص�ح عمق ال�حر لمسافة   .9

فراط في ضخ م�اه الصرف الصحي، مما أثر على للس�احة أو الصید �سبب اإل
أهم المناطق  من ا �الشواطئ التي تعدّ ا �الغً الثروة السمك�ة، وألحق ضررً 

 الترو�ح�ة القلیلة في قطاع غزة.
اسة أن أكثر من ر�ع األمراض المنتشرة في غزة سببها تلوث الم�اه، كشفت در  .10

% من وف�ات األطفال الصغار والرضع مرت�طة �أمراض معو�ة ذات  12وأن 
 صلة �الم�اه الملوثة. 

اإلصا�ة �األمراض  تلى ز�ادة معدالإ أدى التلوث الك�م�ائي والبیولوجي للم�اه .11
 وغیرها. ... ، وشلل األطفال(أ)الخطیرة، �السرطان، والتهاب الكبد الو�ائي 

  2.3قدر ثمن الم�اه التي سرقها االحتالل اإلسرائیلي من قطاع غزة �حوالي �ُ  .12
مل�ار دوالر، ف�ما �قدر ثمن التدمیر الذي ألحقه �الخزان الجوفي الساحلي لغزة 

 مل�ار دوالر. 5بنحو 
غ حجم األضرار التي لحقت �البن�ة التحت�ة للم�اه والصرف الصحي، نت�جة بل .13

 ملیون دوالر.  34، حوالي 2014عام  في اللحرب اإلسرائیل�ة على قطاع غزة ا
و�عادة استخدام م�اه  ،�عیق الحصار اإلسرائیلي تنفیذ مشار�ع تحل�ة الم�اه .14

الجوفي، وارتفاع  الصرف الصحي في غزة، و�فاقم بذلك معدل استنزاف الخزان 
ا للحقوق المائ�ة الفلسطین�ة ا خطیرً ل انتهاكً شكّ قطاع، ما �ُ المعدل تلوث الم�اه في  

 التي �كفلها القانون الدولي. 
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