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 مقدمة
وال شك في أن حقوق  ،تعزيز الكرامة اإلنسانية ضماناتأهّم يعتبر تمتع اإلنسان بحقوقه كافة 

الحق في حماية أو ، الحياةالحق في اإلنسان متكاملة وغير قابلة للتجزئة، فال يمكن الحديث عن حماية 
، إلى آمنة نظيفةالحق في العيش في بيئة دون حماية واحترام  ،الجسمية والعقلية الصحةأعلى مستوى من 

  .ألخرى ا حقوق اإلنسانجملة جانب 
كانت فبقضايا البيئة،  هتماماال والسيما حقه في الحياة جاءمن واقع االهتمام بحقوق اإلنسان و 

دول  خالله ناقشتو  ،البيئة م بشأن1972عام ستوكهولم األمم المتحدة في  البداية بالمؤتمر الذي عقدته
شكلت منهاج  ( مبدأ  19) ، وأقّرتوغيرها المؤثرات الصناعيةو كالمناخ البيئة  المشكالت التي تواجه العالم

متابعة االنتهاكات بحق بالمنظمة الدولية فعليا  وبدأت  .البيئة، وأرست منظومة البيئة الجديدة في العالم
، حيث أنشأ برنامج األمم المتحدة للبيئة ازداد االهتمام الدولي بالبيئة هناومن البيئة بشكل دوري منتظم، 

دي جانيرو  ريوتنمية عن قمة األرض التي عقدت في وصدر اعالن ريو بشأن البيئة والم، 1972في العام 
م، وبعد ذلك عقدت أكثر من قمة وأقّرت األمم المتحدة واالتحادات الدولية أكثر من اعالن 1992عام 

رس(، ما آذار/ 22اليوم العالمي للمياه )واتفاقية تخص البيئة، وأعلنت أكثر من مناسبة بخصوصها مثل: 
يونيه(، واليوم الدولي لمنع استغالل البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة  حزيران/ 5) اليوم العالمي للبيئةو 
 . 1نوفمبر( تشرين الثاني/ 6)

، حيث إّن االهتمام بالبيئة وجعلها صحية ومالئمة هو ارتباطا  وثيقا   بحقوق اإلنسان وترتبط البيئة
فالعيش في  .إلنسانالحياة الكريمة لهم شروط أ تعتبر البيئة الصحية أحد حيث ، من صميم حقوق اإلنسان

 .الدولية قيثوامال اتهتناولومن هذا المنطلق  .لحماية حقوق اإلنسان مطلب أساسي منةوآنظيفة بيئة صحية 
، وذلك الجيل الثالث لحقوق اإلنسانباعتبارها ازداد االهتمام العالمي في البيئة  م1968عام الوبدءا  من 

تنتهك التأثيرات البيئية الضارة ، حيث أّن لإلنسانبين البيئة والحقوق األساسية وثيقة العالقة انطالقا  من ال
 كرامة اإلنسانتحّط من  واإلشعاعات واالنبعاثات الغازية الناتجة عن السموم مراضالحق في الحياة، واأل

حقوق جملة ، كما تتأثر بها التلوث البيئي جراءالصحة في حق ال نتهكوال تسمح له بالعيش بأمان، وي  
 .اإلنسان

حيث تصبح المياه ، وحياته ويعّد تلّوث المياه من اآلثار البيئية الخطيرة التي تهدد حقوق اإلنسان
أغراض في  ، أووالترفيه لسباحةا لزراعة، أوالشرب، أو في االمخصص لها سواء  لالستخدامة أقل صالحي

حسب المعايير ب خداملالست تهاتحديد صالحيلعليها اختبارات  عّدة راءإجويتبين ذلك من خالل أخرى. 
 يتناول التقريرلخطورة القضّية و كأحد أخطر ملوثات المياه،  . وتصّنف مياه الصرف الصحيبها عمولالم

كارثة تشكل لكونها  في قطاع غزة، الصرف الصحيمياه تلوث مياه البحر ب مسببات وحيثيات ومخاطر
 .بيئية بكل المقاييس

                                                 
 .)موقع اليكتروني( العالمية، البيئةمتحدة. القضايا األمم ال 1

http://www.un.org/ar/events/environmentday/
http://www.un.org/ar/events/environmentday/
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 توطئة
تعّد محافظات قطاع غزة جزءا  مهما  من السهل الساحلي الفلسطيني، الواقع جنوب غرب فلسطين، 

على مستطيل طويل وضيق يمتد من الشمال على الساحل الجنوبي الشرقي للبحر األبيض المتوسط، وتقع 
كلم، وبمساحة  12كلم إلى  6بعرض يتراوح ما بين  كم، ومن الشرق إلى الغرب 45إلى الجنوب بطول 

يصل إلى ( كيلو متر مربع في القسم الشمالي، في حين 5.7كم مربع، ويبلغ عرضه ) 365إجمالية تقدر بـ
شمال غزة، غزة،  :( كيلومتر في الجزء الجنوبي. ويتكون قطاع غزة من خمس محافظات هي12قرابة )

 .2مليوني نسمةأكثر من قطاع غزة  سكان تعدادبلغ وي .1، ورفحدير البلح، خان يونس
يتعرض شاطئ بحر غزة ألنواع كثيرة من و  كيلو متر تقريبا . 42ويمتد ساحل القطاع بطول 

االستجمام والثروة وعلى مناطق  ،التلوث والممارسات الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية
 .3السمكية وغير ذلك من أوجه الحياة العامة

% من المساكن، في حين يعتمد 60حوالي شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة تغطي و 
وهي ال ، قطاعالفي  ة المياه العادمةأماكن لمعالجهناك ثالث و على الحفر االمتصاصية،  المتبقية% 40

 تصنعمن المياه تمر في وادي غزة، حيث تعدو كونها برك ترسيب تزال منها المواد الصلبة، كما أن جزءا  
ح الكريهة، وتكاثر بحيرة أو مستنقع من مياه المجاري على شاطئ البحر، وتشكل بؤرة النبعاث الروائ

 الصرف الصحي مياهشاكل بيئية كثيرة من جراء تدفق الشاطئ الفلسطيني من ميعاني و  ة.الحشرات الضار 
ب االختالف على الشاطئ بسب لشواطئ، واختالف معدالت الترسيبانتشار النفايات الصلبة على طول امثل 

% من المياه العادمة في 40الجدير أّن نسبة   .التي تسهم في تلوث البيئة البحرية في مستوى مياه البحر
قطاع غزة تتدفق إلى مياه البحر المتوسط دون معالجة، خصوصا  من أمام شواطئ مدينة غزة، ومخيم 

 الشاطئ، ومدينة دير البلح. 
 ضخ مياه الصرف الصحي في البحر

 ،في دير البلح وبعض المنازل السكنية ،رفحوالنصيرات والزوايدة وخان يونس  غزة اتتضخ بلدي
انقطاع التيار الكهربائي  أزماتظهور  إلى مياه البحر منذ سنوات، وقبل مياه الصرف الصحي عبر أنابيب

 م، ويحول دون 2006اع غزة منذ العام الذي تفرضه قوات االحتالل على قط الحصارونقص الوقود، و 
 . 4إدخال قطع الغيار والمضخات والمولدات الكهربائية

معالجتها في أحواض الشيخ م مياه الصرف الصحي بعد 1978 تضخ بلدية غزة منذ العامو 
ها على مسافة أبعد من إلى شاطئ البحر، وكانت البلدية تنوي ضخّ  وفي محطة مخيم الشاطئ عجلين

                                                 
 (.موقع اليكتروني) ،التقسيمات اإلدارية لمحافظات غزة(. م2016وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. ) 1
 (.موقع اليكتروني) تعداد سكان قطاع غزة تجاوز المليونيناكتوبر(.  12، 2016وزارة الداخلية الفلسطينية. ) 2
  .2. جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة. ص (2015سلطة جودة البيئة. ) 3

أو ورقة  . goo.gl/uILnc7لمزيد من المعلومات حول أزمة الكهرباء، راجع تقرير مركز الميزان لحقوق اإلنسان: واقع أزمة الكهرباء، الرابط:  4
 . goo.gl/hHxRQHالحقائق: األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، الرابط: 
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تحت مبرر أن التلوث قد  قوات االحتالل المشروعبرفض  ها جوبهتمتر من الشاطئ قبل أعوام ولكن 200
في ص الوقود مت أزمة انقطاع الكهرباء ونقوأسه .عبر التيارات البحرية يصل لمياه بحر األراضي المحتلة

  .1ضخّ ال عملية قبل ها% من50 عدم معالجة نسبة تصل إلى
في مياه   مياه الصرف الصحي المعالجة منذ بداية التسعيناتوفي رفح جنوبي القطاع ت ضخّ 

البحرية  ، حيث تأخذ التياراتمترا  داخل البحر 150بعمق  البحر قرب الحدود مع جمهورية مصر العربية
والشرق، وتسهم أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود في عدم معالجة تلك المياه  المياه والتلوث إلى الشمال

 . 2بشكل كامل
ر البلديات ومصلحة بلديات الساحل ضّخ مياه الصرف الصحي للبحر بتزايد كمياتها يوما  وتبرّ 

يوميا (، وبسبب عدم قدرة المضخات على ألف متر مكعب  65بعد يوم حيث تبلغ في مدينة غزة فقط )
معالجتها وضخها لألحواض المخصصة لكل منطقة بشكل طبيعي، نظرا  النقطاع التيار الكهربائي ونقص 
الوقود الالزم لتشغيل تلك المضخات، باإلضافة إلى عدم توّفر قطع الغيار للمضخات والمولدات الكهربائية 

  يدة أو أجزاء منها بسبب الحصار المفروض على القطاع.وعدم ادخال قوات االحتالل لمضخات جد
وفي دير البلح تضّخ عدة منازل سكنية تقع في منطقة منخفضة شمال المخيم مياه الصرف 
الصحي خاصتها عبر أنبوب إلى شاطئ البحر القريب منها، بسبب تعّذر وصلها بشبكة الصرف الصحي 

 .3العامة، وذلك منذ سنوات، وبكمية محدودة
نظرا  أكثر من بلدية من بلديات قطاع غزة مياه الصرف الصحي في مياه البحر،  تضخّ وحاليا  

قطاع في معالجة المياه العادمة بالشكل اللقصور محطات معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في 
 نتيجة ومنع دخول المضخات وقطع الغيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقودالمطلوب، 
أدى إلى زيادة لصحي دورات المعالجة ما اختصرت محطات معالجة مياه الصرف الذلك  للحصار،

  .4والتي يجري تصريفها في البحر ،مستويات التلوث في مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا  
من الوقود شهريا ، لتشغيل المضخات في على األقل ألف لتر(  400وتحتاج البلديات إلى كمية )

، وفي حالة زيادة ساعات االنقطاع اليومي للتيار تزيد الحاجة لكميات الوقود، انقطاع التيار الكهربائيحال 
الصرف الصحي بشكل عام عدم المقدرة على معالجة مياه إضافة لعدم توفر قطع غيار مولدات الكهرباء، و 

 . 5( متر مكعب للبحر مباشرة1,100.000ضخ كمية تقّدر بـ) سيؤدي إلى
وفي مسافات تالمس الشاطئ  معالجة إلى البحر،الغير صرف الصحي مياه الالتخلص من يتم و 

لسباحة والمخصصة ل المنطقة المحاذية للشاطئأو ال تبتعد عنه إال عدة أمتار، فتنتشر هذه المياه في 

                                                 
 م(.2017يونيو  6المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، حسين حّماد )اتصال شخصي: مدير عام  -ماهر سالم 1

 م(.2017يونيو  6مدير مصلحة مياه الساحل في رفح، حسين حّماد )اتصال شخصي:  -محمد العبويني 2

 م(.2017يونيو  6رئيس بلدية دير البلح، باسم أبو جري )اتصال شخصي:  -سعيد نّصار 3
ورقة حقائق بعنوان: تأثير أزمة الكهرباء (. 2015المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا". )مكتب األمم  4

 .ود في غزة على األوضاع اإلنسانيةوالوق
 م(. بيان صحفي.2017مصلحة مياه بلديات الساحل. ) 5
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تحت مبرر وصولها من  البحرالستجمام، وذلك بسبب منع قوات االحتالل ضخ هذه المياه إلى عمق وا
، وتضخ تلك المياه م1948الل تيارات المد البحري إلى مياه البحر غربي األراضي المحتلة في العام خ

 بدون  فإنها تضخ عمل محطات المعالجة أوظروف إلى البحر معالجة بنسب متفاوتة ألسباب تتعلق ب
  .1معالجة

ساعة يوميا  في مناطق مختلفة من  20هذا وزادت مؤخرا  ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن 
والصحية والبيئية التي يتلقاها القطاع، ما يترتب عليه حدوث شلل شبه تام في معظم الخدمات الحيوية 

رف الصحي، سكان محافظات غزة، ومنها خدمات التزود بالمياه، أو التخلص منه، أو معالجة مياه الص
مياه الصرف الصحي في مياه البحر هو سبيل الخالص من هذه  وعليه أصبح ضخّ  .2أو النظافة العامة

  .جهات االختصاصالمياه لدى 
 مياه الصرف الصحي التي تضّخ في البحر اتكّمي

تضّخ جهات االختصاص الفلسطينية المتمثلة بالبلديات ومصلحة مياه بلديات الساحل مياه 
الصرف الصحي إلى البحر من خالل محطات المعالجة الرئيسة في المحافظات الخمس، ولكن في أوقات 
 كثيرة وتحت ضغط انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود الالزم لتشغيل المضخات، تضّخ مياه الصرف
الصحي دون معالجة )كما تصل من المنازل والمنشآت(، وهو األمر الذي يوسع من أضرار تلك العملية، 

 وينذر بكارثة بيئية. 
ألف متر مكعب من مياه الصرف  100يستقبل شاطئ بحر قطاع غزة يوميا  ما يزيد عن و 

الصحي غير المعالجة، تصله من نقاط تصريف مختلفة تنتشر على طول الشاطئ، وذلك بسبب انقطاع 
التيار الكهربائي عن محطات ضخ ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وهو األمر الذي يحّول الشاطئ 

 . 3جةإلى مستنقع آسن ومّلوث بفعل مياه الصرف الصحي غير المعال
( 100000)بأكثر من  قطاع غزة في بحر ضخهاالتي يتم ر كميات مياه الصرف الصحي تقدّ و 

متر مكعب، مصب وادي غزة:  65000)غزة:  متر مكعب يوميا ، حيث تبلغ بحسب المنطقة كما يأتي:
رصدت و هذا  .4 (متر مكعب 12000رفح: متر مكعب، و  15000يونس:  خانمتر مكعب،  12000

على طول شاطئ بحر قطاع غزة  صرف الصحي تنتشرمصرفا  لمياه ال (23)سلطة جودة البيئة حوالي 
، ومنها من يصب بشكل ثابت، ومنها من وتقوم بتصريف المياه العادمة إلى مياه شاطئ بحر قطاع غزة

  .5يصب بشكل مؤقت وفي أوقات الطوارئ 

                                                 
 م(.2017يونيو  5باليا النزلة. حسين حّماد )اتصال شخصي: مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية ج -حمدي مطير 1

 م(.2017يونيو  4مسئول المختبر البيئي في سلطة جودة البيئة. قابله: حسين حّماد ) -عطية البرش 2

 عطية البرش، مرجع سابق. 3

  .3(. مرجع سابق. ص 2015سلطة جودة البيئة. ) 4

 عطية البرش، مرجع سابق. 5
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 قطاع غزة بحرتلوث مياه 
بحر قطاع غزة في ستحمام الشاطئية على برنامج مراقبة جودة مياه اال يئةجودة الب سلطةت قطبّ 

 (160) عدد لوج مع وحلّ مام، على المواصفات الفلسطينية لمياه شواطئ االستج بناء   م، وذلك2015لعام ا
. وحسب نتائج الفحص المخبري تبين أن ومن الشاطئ من مياه البحرأخذت من مناطق مختلفة عينة 

 أي ،عينة (97)بلغت  حسب نتائج التحاليل والمواصفاتمام التي تعتبر ملوثة وال تصلح لالستجالعينات 
عينة أي ما  (63)التي تعتبر غير ملوثة وتصلح لالستجمام بلغت  اتن%، بينما العي60ما نسبته حوالي 

  .1%40نسبته حوالي 
جودة مياه شواطئ شرطة البحرية المن بالتعاون مع وزارة الصحة وبمساعدة السلطة  راقبتو 
الفلسطينية لمياه  لمواصفاتقا  لوف، م2017على طول ساحل بحر قطاع غزة، خالل شهر مايو االستحمام 

الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي لتحديد درجة الخطورة، فقد  حصشواطئ االستحمام. وبناء على نتائج الف
  .2ين أماكن التلوث على شاطئ البحرتوضح للمصطافالعربية واالنجليزية  ت خرائط باللغتينر أ صد

مسافة )من بعمق االصطياف  فحصت العينات العشوائية التي أخذت من شواطئ قطاع غزةكما 
حجم التلوث فيها، وأجريت  في مختبرات وزارة الصحة للتعرف على (من الشاطئ ترا  م 50ال تتجاوز 

 البرازية(، بكتيريا الكوليفورم )الحيوانية(، وبكتيريا السيدوموناس.الفحوص على كل من: بكتيريا الكوليفورم )
، مايوو  ، في شهور: مارس، أبريل،للفحص أكثر من عينة أخذت من األماكن نفسها أخضعتو  

تتضمن أكثر األماكن أمانا  للسياحة  في خارطة أكثر من مرة، وقد تبّين تلوثها، وتّم تحديد األماكن الملوثة
بينما أظهرت العينات المفحوصة أّن  الوسطى والجنوبية. شاطئ المنطقة بين وهي الواقعة، واالصطياف

يرجع ذلك إلى كثرة مصبات مياه الصرف غربي مدينة غزة، و و دير البلح مخيم  يغربتقع مناطق تلوثا  الأكثر 
اء تيارات الحمل ثة جر قد تصبح ملوّ و  ،غير ثابتة فهي األماكن اآلمنةأّما  الصحي في هاتين المنطقتين.

 .3في البحر مياه الصرف الصحي استمرار ضخّ بسبب البحري التي تنقل وتحمل التلوث، و 
حرم العائالت من السباحة إلى أنه سيهذا باإلضافة تلوث مياه البحر يعني كارثة بيئية، إن 

حيث ستهدد حياتهم إذا ما  واالصطياف واالستجمام، رغم أن البحر هو المتنّفس الوحيد لسكان قطاع غزة،
سبحوا وأصيبوا ببكتيريا أو أية أمراض ناتجة عن التلوث، ولن تكون نزهة في ظل الرائحة الكريهة التي 

وهو األمر الذي يشكل مساسا  ، اآلمنة والنظيفةوتنتهك بذلك حقوقهم في الصحة والبيئة من البحر،  تبعث
 حقوق اإلنسان.بخطيرا  
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 1ديات غزة والمناطق الملوثة واألماكن المحظورةجدول يوضح نفوذ بل

 البلدية المحافظة
طول 

الشاطئ 
 الكلي )متر(

طول الشاطئ 
 )%( الملوث

 ر السباحة فيهاو حظالماألماكن 

 الشمال
 منطقة دوار السودانية 9.15 3180 بلدية بيت الهيا

 30.72 1530 بلدية جباليا
 المدنير السودانية بجانب الدفاع منطقة دوا

 فندق المشتلمنطقة و 

 غزة
 93.23 8340 بلدية غزة

وحتى آخر نفوذ البلدية  ،مخيم الشاطئ )مسجد بغداد(
 جنوبا  )مطعم حيفا(.

 56.98 3780 بلدية الزهراء
 متر شماال   600مقابل مصب وادي غزة وحتى 

 

 الوسطى

 جنوبا  متر  600صب وادي غزة وحتى مقابل م 30.53 1900 بلدية النصيرات

 70.71 2557 بلدية الزوايدة
 المنطقة الواقعة مقابل محطة الصدر 

 هاية نفوذ بلدية الزوايدة جنوبا  وحتى ن

 38.4 4500 بلدية دير البلح
من بداية نفوذ بلدية دير البلح شماال  )المصب الواقع بين 

شمال ميناء  عةالدير والزوايدة( وحتى المنطقة الواق
 المنطقة المقابلة لمسمكة اإلسراء، الصيادين في الدير

 15.04 8050 يونس بلدية خان يونس خان

المنطقة الواقعة من مصب محطة معالجة المياه العادمة 
المؤقتة بالمواصي )من نقطة التصريف على الشاطئ 

م  200نقطة التصريف وحتى م شماال  ومن 400وحتى 
 المنطقة المقابلة لمسمكة فش فرش، و جنوبا (

 56.15 3170 بلدية رفح رفح
لحدود الفلسطينية المصرية منطقة متنزه البلدية وحتى ا

 جنوبا  
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 1في شاطئ بحر قطاع غزة المحظورةو المناطق الملوثة توضح  خريطة

 
 

على يد مجموعة من  2016في العام  على مياه الشاطئ في قطاع غزة دراسة أجريتوفي 
نات موقعا  على طول الشاطئ، حيث أخذت عيّ  (17)اختيار  فيها تم، واألكاديميين الفلسطينيين الخبراء

، وبعد تحليل العينات كيماويا   .عام كاملمياه من تلك المواقع بواقع عينتين شهريا  لكل موقع وعلى مدار 
أظهرت التحاليل أن ، وفحوصات ميكروبولوجية، DO  ، واألوكسجين المذابBOD اختبار األوكسجينو 

عالقة بتدفق كمية  لهو ، في تلك المياه هناك تلوثا  كيمائيا  وميكروبولوجيا  يختلف تبعا  الختالف فصول السنة
كما أوضحت الدراسة أن وقف  .وكمية األمطار ،إلى البحر، وكذلك نشاطات السكانصرف الصحي مياه ال

لى مدى إ المعنيين والمصطافينونّبهت الدراسة تلوث. تقليل درجة الأدى إلى ضخ المجاري لفترات محدودة 
باستخدام  ،منتظمةوتبني برامج مسح  ،اتخاذ إجراءات وقائية مستمرةووجوب  ،خطورة التعرض لهذا التلوث

  .2أحدث الطرق كاالستعانة بالكلوليفاج وبكتيريا األنتيروكووكس
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 بحرالمياه  األضرار الصحية لتلوث
صحة االنسان العامة عند السباحة في مياه البحر الملّوثة، واالصابة بإحدى ينعكس التلّوث على 

 منها:و ، يمكن أن تهدد حياته الميكروبات، حيث يسبب عدة أمراض
 األمراض الجلدية لدى الصغار والكبار )يسبب طفحا  وحساسّية(. .1
 انتشار االسهال والَمغص خاصة لدى األطفال. .2
 كالجارديا، األميبا، وغيرها.انتشار الطفيليات المعوية:  .3
يسبب ميكروب السيدوموناس إصابات في العين وفي األذن، فلو كان المصاب جريحا  في عينه أو أذنه  .4

أثناء السباحة واالصابة بالميكروب، يصاب بالتهابات قد تتضاعف لتسبب ضعفا  في النظر والرؤية في 
 .1العين أو ضعف في السمع لديه

ي لضخ مياه سلبال إلى التأثيرالمعنيين  م2016قد نّبهت في العام متخصصة  دراسة وكانت
باألمراض  المصطافينيؤدي إلى إصابة  ، وأن ذلكاطئعلى جودة مياه الش الصرف الصحي في البحر

وقد تتراوح حدة األمراض من خفيفة مثل  ،الفطرياتلمعدية التي ت سببها البكتيريا والفيروسات والطفيليات و ا
السحايا. وتزداد فرص  التهاباألذن والعين إلى قاتلة مثل  التهاباتالجلد إلى متوسطة مثل  التهابات

اإلصابة عندما تكون مناعة األشخاص منخفضة. من المعروف  أن النسبة األكبر من عدد سكان القطاع 
وجود دراسة وأظهرت ال هم من األطفال الذين يعتبرون أكثر عرضة لإلصابة باألمراض المعدية من غيرهم.

مثل المكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين والمكورات العنقودية الذهبية  بحر غزةفي مياه ضات ر  م  م  
 .2المقاومة للميثيسيلين، والزائفة الجنزارية المقاومة للكاربابينيم والمعويات ذات المقاومة المتعددة
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 الخالصة والتوصيات
تلوث مياه بحر قطاع غزة بمياه الصرف الصحي  التقرير إلى أنأشارت المعطيات التي أوردها 

ولكن التهديد األكبر، الذي يشكله  .تكاملية وغير قابلة للتجزئةعلى جملة حقوق اإلنسان باعتبارها يؤثر 
كما يشكل انتهاكا  لحق كل شخص  .1في الحياة واألمان الشخصي سكان قطاع غزة حق تلوث هو تهديدال

يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، خاصة على صعيد العناية الطبية وأمن  في مستوى معيشة
، والتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وضمان تحسين جوانب الصحة 2المرض

 .3البيئية، والوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة واألخرى وعالجها ومكافحتها
بل وينطوي على تهديد جدي لصحتهم غير آمن لقد أصبح المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة 

عند زيارة شاطئ البحر أو السباحة فيه مع احتمالية اصابته باألمراض  وحياتهم، والسيما األطفال منهم
 والبكتيريا القاتلة. 

غالقه إ على حياة اإلنسان، كما أن  ا  جديا  خطر يشكل أّن تلوث مياه البحر إلى  التقريرص خليو 
بكل  كارثة بيئية كبيرةيشكل وتحويله إلى مستنقع كبير من مياه الصرف الصحي في وجه المصطافين 

 المقاييس. 
التي من شأنها انهاء الكارثة أو إلى مجموعة من التوصيات،  التقرير يخلصوفي هذا السياق 

 تي:تستعرضها على النحو اآلالتخفيف من آثارها، 
 أي اعتبار. الحه فوق احترام حقوق اإلنسان وحمايتها، والعمل على وضع حقوقه وحياته ومص (1
مصدرا  لمشاكل مختلفة، ومنها عدم قدرة  غزة، ألنها أصبحتالعمل على حّل أزمة الكهرباء في قطاع  (2

 المضخات على معالجة مياه الصرف الصحي، وضّخها إلى البحر.
دخال الوقود  إلسرائيلي من أجل رفع الحصار المفروضالضغط على قوات االحتالل ا (3 على قطاع غزة، وا 

، والعمل على زيادة ساعات خاصة لقطاع المياه والصرف الصحي بشكل متواصل، والمعدات وقطع الغيار،
 .التزويد بالكهرباء لمنع تفاقم مشكلة تلوث مياه البحر

 طرق علمية، وتطوير محطات معالجتهاحل مشكلة ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر بعلى العمل  (4
نشاء محطات جديدة لترشيحها ومعالجتها بما يتناسب مع الكثافة السكانية والكميات اليومية المتوقعة من  وا 

 .تلك المياه
بحيث يتم التوسع في نوعية التحاليل سواء البيولوجية  ،تطوير برنامج المراقبة والجودة للشاطئ ومياه البحر (5

  .4لفيزيائيةوالكيمائية وا

                                                 
 .( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية6والمادة ) ،( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان3انظر المادة ) 1
 ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.25انظر المادة ) 2

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.د الدولي الخاص بالحقوق العه( من 12" من المادة )2 -1انظر الفقرتين " 3

  .14(. جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة. ص 2015سلطة جودة البيئة. ) 4
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ر لون مياه البحر للتأكد من مدى تلّوثه، حيث تتلون مياه البحر مالحظة تغيّ ضرورة بالمواطنين  توعية (6
باللون الرمادي المائل لالخضرار في حالة وجود ملوثات فيه، كما أّن هناك خط وهمي يفصل بين المياه 

 .1النقية والملّوثة يرى بالعين المجردة
مساحات أمام متر، في مياه البحر  100على مسافة ال تزيد عن  ةاسر أمواج صخريو وضع كالعمل على  (7

 يمنع وصول التلوث شكل نصف دائري،تأخذ حيث ب في مناطق آمنة، احة المصطافينسبتخصص ل
 .2الغرق و  األمواج ويحصر شاطئ السباحة، ويمنع ألماكن السباحة،
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