
 



 قطاعالاملياه والصرف الصحي في  أزمةيفاقم املحتل  على قطاع غزة اإلسرائيلي العدوان

 مقدمة:

 املوافق ثنينإلا يوم مساء الذي بدأو ، على قطاع غزةاملستمر األخير و عدوانها  اإلسرائيلي خاللالحربي سلطات االحتالل  عمدت

 بسبب الحصار الصحيإلى استهداف قطاع املياه والصرف ، 2021مايو أيار/ 10
ا

 15منذ املفروض على القطاع  املتدهور أصال

ا وانتهاك حق سكان القطاع في الحصول على املياه املأمونة  والصرف الصحي املياه أزمةإلى تفاقم ذلك أدى  .على التوالي عاما

كرم أبو سالم التجاري  معبر إغالقبسلطات االحتالل في اليوم نفسه عن قرارها  إعالنمع  سيماال ، وخدمات الصرف الصحي

بحق سكان قطاع غزة، التي تنتهجها سلطات االحتالل سياسة العقاب الجماعي إطار في  . يجري ذلكمحافظة رفح يجنوب شرق

  ،قطاع املياه والصرف الصحي احتياجاتاألمر الذي يحول دون إدخال 
ُ
  ومنها الوقود امل

 
يضاف إلى  .ل ملحطة توليد الكهرباءشغ

خاصة مع وب ه،ل الذي يحد من انتشار ر خدمات املياه والصرف الصحي بالشكيتفش ي وباء كورونا الذي يتطلب توف ،ذلك

، حيث جرى فتح مراكز إيواء الستيعابهم دون توفر  اراستمر 
ا
ات يمكاناإل نزوح عشرات اآلالف من السكان عن منازلهم قسرا

 . إعداد هذا التقريرحتى لذلك ناسبة امل

 لحقوق الحق في املياه في القانون الدولي الضوء على لحقوق اإلنسان )ديوان املظالم(  املستقلة الهيئةقرير، تسلط في هذا الت

بما في ذلك املعايير املطلوبة إلعمال هذا الحق كالتوافر والنوعية وإمكانية الوصول. كما  ،الدولي اإلنساني القانون  وفي نساناإل

خدمات يستعرض واقع ، و الحق في املياه والصرف الصحي في ضوء العدوان على قطاع غزةواقع على ويسلط التقرير الضوء 

عدوان اإلسرائيلي حق الفلسطينيين باملياه ال، وكيفية مصادرة أزمات متراكمة سببها االحتالل والحصاركاملياه والصرف الصحي 

. ويخلص التقرير إلى عدة نتائج بهذا الحق من خالل االنتهاكات التي مارستها قوات االحتالل للمساس والصرف الصحي

 وتوصيات. 

 

:
ا

 اإلنساني الدولي وفي القانون اإلنسان لحقوق في القانون الدولي  ياهالحق في امل أوًل

ا  ،حق اإلنسان في الحصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي من الحق في مستوى معيش ي الئق يستمد
ا
ويرتبط ارتباط

 عن الحق في الحياة وفي الكرامة 
ا

ال انفصام له بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، فضال

  1اإلنسانية.

كل فرد الحق منح تي تال  مجموعة واسعة من الوثائق الدولية من خالل الحق في املياه كفل القانون الدولي لحقوق اإلنسانيو 

من العهد  (11/1)تحدد املادة و كافية ومأمونة الستخدامها في األغراض الشخصية واملنزلية.  ياهاملفي الحصول على كمية من 

من الحقوق الناشئة عن إعمال الحق في مستوى معيش ي  ا ًدعدالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

كاٍف، والتي ال يمكن االستغناء عنها إلعمال ذلك الحق، بما في ذلك "... ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، واملأوى". ويشير 
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وبالطبع فإن الحق في املاء يقع ضمن فئة  استخدام عبارة "بما في ذلك" إلى أن قائمة الحقوق هذه ال يراد منها أن تكون حصرية. 

 إلى أنه واحد من أهم الشروط األساسية للبقاء. كما أن الحق في املاء الضمانات األساسية ل
ا
تأمين مستوى معيش ي كاٍف، نظرا

فقد أكدت اللجنة املعنية بالحقوق عليه و  هو حق ال يمكن فصله عن الحق في أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه،

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  (ب/12/2)ة وبناءا على نص املاد ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية

على واالجتماعية والثقافية، على اتخاذ خطوات غير تمييزية لدرء املخاطر الصحية الناجمة عن كون املياه غير مأمونة وسامة. ف

بب املواد الضارة والجراثيم ل، يتعين على الدول األطراف أن تكفل حماية املوارد املائية الطبيعية من التلوث بساثسبيل امل

 
ُ
 لناقالت األمراض ض  مر  امل

ا
ة. وباملثل، يتعين على الدول أن تراقب وتكافح الحاالت التي تشكل فيها النظم اإليكولوجية املائية موئال

 
 
 على بيئات معيشة أينما شك

ا
  2ن.اإلنسالت خطرا

ا بحق الشعوب في التمتع الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية، حيث ينص العهد الدولي الخاص   ويرتبط الحق في املاء أيضا

 :، على أنه(1/2)بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية في املادة 

 
ا
 3وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية...".  "لجميع الشعوب، سعيا

تشير اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى أهمية ضمان الوصول إلى موارد املياه  ،وفي السياق ذاته

من  (1/2)ة للواجب املنصوص عليه في املادة ومراعابغية إعمال الحق في الغذاء الكافي،  ،على نحو مستدام ألغراض الزراعة

دة في  العهد التي تنص على أنه ال يجوز حرمان شعب "من وسيلة عيشه". كما يرتبط الحق في املاء بجملة من الحقوق املجس 

 4وأهمها الحق في الحياة والكرامة اإلنسانية. ،الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

ينبغي أن تكون طريقة إعمال الحق في املاء مستدامة، تضمن إمكانية إعمال ذلك الحق لألجيال الحالية واملقبلة.  وإلعمال و 

 الحق في املاء فإنه يتطلب توفر املعايير التالية: 

ا لالستخدامات الشخصية واملنزلية،  :التوافر. 1 ا ومستمرا وينبغي أن تتمش ى كمية ينبغي أن يكون إمداد املاء لكل شخص كافيا

ا إلى كميات  املاء املتوفر لكل شخص مع املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، وقد يحتاج بعض األفراد واملجموعات أيضا

 إضافية من املاء بسبب الظروف الصحية واملناخية وظروف العمل.

ا وغير ملوث. ينبغي أن يكون املاء الالزم لكل من االستخدامات الشخ :النوعية. 2  صية أو املنزلية مأمونا

ا  :إمكانية الوصول .  3
ا
ا أو تهميش  للجميع دون تمييز بمن فيهم أكثر الفئات ضعفا

ا
ينبغي أن يكون املاء ومرافقه وخدماته متوفرة

ا ودون التعرض للخطر، باإلضافة إلتاحة تعلقة بقضايا التماس املعلومات امل بين السكان، وأن يكون الحصول على املاء ميسورا

 5املاء والحصول عليها ونقلها.

 

                                                           
الدورة ، من العهد(، اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 12و 11الحق في املاء )املادتان : 15أنظر، التعليق العام رقم  2

 (.2002) التاسعة والعشرون
ة والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمدا وعرضا للتوقيع والتصديق ن الدوليان الخاصان بالحقوق املدنياالعهد 3

، تاريخ بدء نفاذ العهد الدولي 1966كانون أول/ديسمبر  16( املؤرخ في 21-ألف )د 2200واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 ألحكام املادة 1976س آذار/مار 23الخاص بالحقوق املدنية والسياسة :
ا
. وتاريخ نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 79، وفقا

 للمادة  1976كانون ثاني/يناير  3واالجتماعية والثقافية: 
ا
 .27وفقا

 الحق في املاء، مرجع سابق.: 15التعليق العام رقم  4
 املرجع السابق. 5



كيان االحتالل ويضع مسؤولية قانونية على  ،الحقوق املائية للشعوب تحت االحتالل يكفل القانون الدولي اإلنسانيكما 

 للقانون الدولي اإلنساني، وتنص املادة إلعمال تلك الحقوق، حيث 
ا
تعد دولة االحتالل مسؤولة عن رفاه السكان املدنيين وفقا

على وجوب قيام دولة االحتالل بالعمل بأقص ى ، 1949بشأن حماية املدنيين وقت الحرب للعام ( من اتفاقية جنيف الرابعة 56)

لصحية العامة في األرض املحتلة، وهذا يتطلب بشكل أساس ي ما تسمح به وسائلها للحفاظ على الصحة العامة والشروط ا

على معاملة  1949للعام ( املشتركة من اتفاقيات جنيف األربع 3توفير خدمات املياه والصرف الصحي. كما تؤكد املادة )

تزويدهم أو السماح  األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية وفي جميع األحوال معاملة إنسانية، وهذا يتطلب

بما فيها توفير املواد الغذائية واإلمدادات الطبية واملأوى، والحصول على مياه  ،بتأمين الضروريات لبقائهم على قيد الحياة

 الشرب النظيفة واآلمنة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية. 

 من امللكية العامة أو امللكية الخاصة، حيث ، 6حماية املوارد املائيةويكفل القانون الدولي اإلنساني 
ا
يمكن أن يكون املاء جزءا

 للقانون الدولي اإلنساني
ا
الذي يعتبر التمييز من قبل أطراف النزاعات املسلحة وفي  ،وكونه من األعيان املدنية فهو محمي وفقا

عسكرية أحد مبادئه األساسية، وبالتالي حصر األوقات كافة بين السكان املدنيين واملقاتلين وبين األهداف املدنية واألهداف ال

 من الحماية لهذا املورد. كما أن مبدأ التناسب يحظر الهجوم 
ا
الهجمات ضد األهداف العسكرية فقطـ، وهذا بدوره يشكل نوعا

ي حالة وجود الذي يتوقع منه التسبب بخسائر مفرطة في أرواح املدنيين أو إصابات بينهم، أو أضرار باألعيان املدنية، وذلك ف

الضرورة العسكرية، وتناسب الخسائر التي تلحق باملمتلكات املدنية، مع املزايا العسكرية التي يمكن الحصول عليها من 

عليه يحظر استهداف مرافق اإلمداد باملاء الصالح للشرب، ونظم الري أو تدميرها أو إزالتها أو جعلها غير صالحة  7الهجوم.

 8لالستعمال. 

وهذا ما  9يأتي حظر الئحة الهاي الستهداف املمتلكات بالتدمير أو املصادرة ما لم تكن ضرورة حربية لذلك، ،ذاته في السياق

، بحظرها استهداف أو تدمير املمتلكات واالستيالء عليها دون الضرورة 1949 للعامتؤكده اتفاقية جنيف الرابعة 

 يقع ضمن 10الحربية،
ا
ا أحكام أخرى تؤيد هذه القاعدة، مثل  11جرائم الحرب. ومخالفة ذلك يمثل انتهاكا جسيما وهناك أيضا

  13وحظر السلب. 12مصادرة امللكية الخاصة

                                                           
 .2014قطاع املياه والصرف الصحي في قطاع غزة، ورقة حقائق، مركز امليزان لحقوق اإلنسان، غزة، فلسطين،  فأنظر، العدوان اإلسرائيلي يستهد 6
( هذا املبدأ والتي نصت على أنه "ليس للمتحاربين حق 22بموجب املادة ) 1907لعاملأقرت الئحة الهاي املتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية  7

باتفاقيات جنيف األربع، لتعزيز كفالة ن يامللحق 1977عام للن ياإلضافين يالضرر بالعدو". وجاءت أحكام البرتوكول مطلق في اختيار وسائل إلحاق

 ملعاناة املدنيين التي ال ضرورة لها، أنظر املادة )
ا
توكول اإلضافي األول و( من البر51،52واحترام مبدأ التناسب في جميع العمليات العسكرية منعا

 .1977لسنة 
 .31/12/2001، 844جيلينا بليك، حق الحصول على الطعام أثناء حاالت النزاع املسلح: اإلطار القانوني، املجلة الدولية للصليب األحمر، العدد  8
 هذا التدمير أو الحجز"، املادة ) 9

ا
ملتعلقة ز( من الئحة الهاي ا/23" تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إال إذا كانت ضرورات الحرب تقتض ي حتما

 .1907عام لبقوانين وأعراف الحرب البرية ل
 من اتفاقية جنيف الرابعة.( 53) املادة 10
 ( من اتفاقية جنيف الرابعة.147املادة ) 11
 من الئحة الهاي. (46)املادة  12
)ز( من البروتوكول الثاني امللحق باتفاقيات ( 2)( 4) ( من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة2) (33)من الئحة الهاي واملادة  (47و )، (28) املادتان 13

 .1977عام لجنيف ل



د القانون الدولي اإلنساني حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال، لذلك يحظر صراحة تجويع املدنيين قي  كما يُ 

لحة الدولية وغير الدولية. وهذا يتبعه حظر مهاجمة أو تدمير أو نزع أو إتالف كوسيلة للحرب أو القتال في أثناء النزاعات املس

األغراض التي ال يمكن االستغناء عنها لبقاء السكان املدنيين، مثل املواد الغذائية والحاصالت الزراعية واملاشية واملنشآت 

األفعال هو التجويع أم لحملهم على النزوح أم واإلمدادات الخاصة بمياه الشرب وأعمال الري، عندما يكون الغرض من هذه 

 14ألي باعث آخر.

فقد ألزم القانون الدولي اإلنساني الدولة الحاجزة  ،وفي إطار أهمية املاء كعنصر ال غنى عنه لضمان حياة األشخاص املحميين

وااللتزام 15الرعاية الطبية الالزمة.بأن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجالؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وباملالبس و 

 موضع فقرة منفصلة من مادة 17وفي حالة نقل املعتقلين.16ذاته ينطبق في حالة نقل أسرى الحرب،
ا
كما أن ماء الشرب هو أيضا

 18مشتركة بين االتفاقيتين، ومخصصة لتغذية أسرى الحرب واملعتقلين املدنيين.

 

ا:   في ضوء العدوان على قطاع غزة واقع الحق في املياه والصرف الصحيثانيا

بتفاقم أزمة  2021أيار )مايو(  10منذ مساء يوم االثنين املوافق الحربي اإلسرائيلي املستمر على قطاع غزة تسبب العدوان 

ا 15على القطاع منذ  املفروضاملشدد سيما مع الحصار ال خدمات املياه والصرف الصحي املقدمة لسكان قطاع غزة،   عاما

من خالله إدخال احتياجات قطاع املياه والصرف الصحي، يتم الذي  ،التجاري كرم أبو سالم  معبر إغالق وفي ضوء، على التوالي

 الوباء.تفش ي وباء كورونا الذي يتطلب توفير خدمات املياه والصرف الصحي بالشكل الذي يحد من انتشار هذا باإلضافة إلى 

 الحصاراًلحتالل و سببها  متراكمة اتخدمات املياه والصرف الصحي أزم

يعاني سكان قطاع غزة من تدهور في خدمات املياه والصرف الصحي، بسبب ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي وحصارها 

ا، وهذه مؤشرات عامة توضح ذلك: 15املشدد منذ   عاما

فقط، بينما بلغت حصة  (%18) املصدر الوحيد للمياه من مياه الحوض الساحلي سكان قطاع غزةبلغت حصة  .1

 19.(82%)اإلسرائيليين 

                                                           
( من البرتوكول اإلضافي الثاني امللحق باتفاقيات جنيف 14) ، واملادة1977( من البرتوكول اإلضافي األول امللحق باتفاقيات جنيف لعام 54املادة ) 14

 .1977عاملل
، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق 1949آب/أغسطس  12أسرى الحرب، املؤرخة في  من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة 20/2املادة  15

 12نيسان/أبريل إلى  21واالنضمام من قبل املؤتمر الدبلوماس ي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، املعقود في جنيف خالل الفترة من 

 .138وفقا ألحكام املادة  1950 تشرين األول/أكتوبر 21، تاريخ بدء النفاذ: 1949آب/أغسطس 
 من اتفاقية جنيف ثالثة. 46/3ة املاد 16
 من اتفاقية جنيف الرابعة. 127املادة  17
 ( من اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة على التوالي.3) 89( و3) 26املادتان  18
 ، غزة.2012ورقة موقف، مركز امليزان لحقوق اإلنسان، أنظر، سياسة العقاب الجماعي اإلسرائيلية: تغييب لحقوق الفلسطينيين املائية،  19

http://www.mezan.org/uploads/files/13812.pdf 



ا على طول خط الهدنة الفاصل بين القطاع و  (26)حفرت سلطات االحتالل  .2 في محاولة منها  ،االحتالل اإلسرائيلي كيانبئرا

 إلى خزان قطاع غزة الجوفي.  
ا
 و ملنع أو تقليص كميات املياه املنسابة طبيعيا

ا
صغيرة لحجز أقامت سلطات االحتالل سدودا

 20خاصة وادي غزة.بو  ،املياه السطحية التي تنساب عبر األودية إلى قطاع غزة

البنية ساهم الحصار والعدوان اإلسرائيلي املتكرر على قطاع غزة في زيادة معدالت تلوث مياه غزة، من خالل تدمير  .3

املتهالكة، ومحطات معالجة املياه الصحي  مياه الصرفالتحتية لقطاع املياه، ومنع إدخال املعدات لصيانة شبكات 

  .العادمة، إضافة إلى تقييد إنشاء محطات جديدة

ق الحصار اإلسرائيلي تنفيذ مشاريع تحلية املياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في غزة، ويفاقم بذلك معدل  .4 يعو 

 21استنزاف الخزان الجوفي، وارتفاع معدل تلوث املياه في القطاع.

وتعميق أزمة الكهرباء في ظل جائحة  ،من جانب االحتالل الوقود املتكرر إمدادات إدخال ومنع  ،حصار قطاع غزة فاقم .5

من الحق في  ،خاصة األحياء الفقيرةوبوأربك جدول توزيع املياه وحرم مناطق واسعة،  ،كورونا من أزمة البلديات

    .22ية.كافعلى حاجتهم من املياه بكمية الحصول 

 على تشغيل وإنتاج محطات تحلية املياه، وبالتالي على  .6
ا
ينعكس انقطاع التيار الكهربائي ومنع إمداد الوقود املتكرر سلبا

 .سكان قطاع غزةكمية املياه الصالحة للشرب التي يحصل عليها 

صية التي على الحفر االمتصا (%40)من املساكن في قطاع غزة، ويعتمد  (%60)تغطي شبكات الصرف الصحي نحو  .7

 ترشح إلى املياه الجوفية.

                                                           
 .16/5/2021ماجد غنام، خبير مائي، مقابلة أجراها الباحث، غزة، فلسطين،  20
ضمن إنتاج املشاركين/ات الدفعة الثالثة مشكلة تلوث املياه في قطاع غزة وآثارها على السكان، ورقة حقائق،   خلود أبو نمر، ونور الكحلوت، 21

 فلسطين –املنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد ” تعزيز املشاركة املدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني“في برنامج  2020

https://www.masarat.ps/article/5579/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-

%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-

%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-

%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-

%D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86 

، ملزيد من املعلومات، أنظر "أزمة انقطاع مياه الشرب في ظل تفش ي جائحة كورونا في قطاع غزة"، ورقة حقائق، مركز امليزان لحقوق اإلنسان 22 

 .2020غزة، فلسطين، 



ا، يتسرب  (120)من مياه الصرف الصحي غير املعالجة إلى البحر، بما يزيد على  (%80)يذهب حوالي  .8 ألف متر مكعب يوميا

منها إلى خزان املياه الجوفي. وتفوق مستويات تصريف مياه الصرف الصحي في بحر غزة ضعفي املستويات  (%20)نحو 

ا.املوص ى بها عا  23مليا

 باهظة الثمن وال يمكن الحصول عليها،  .9
ا
تعد مياه الشرب بالنسبة لكثير من العائالت الفلسطينية في قطاع غزة مياها

تدهور الوضع لأو شراء الزجاجات املعبئة نتيجة  ،وُيعزى ذلك إلى انعدام القوة الشرائية لتعبئة خزانات املياه املنزلية

الفقر بين السكان، فيلجأ الكثيرون إلى استخدام مياه الصنبور حال توفرها. كما أن شح االقتصادي وارتفاع مستويات 

املياه يعني عدم القدرة على اتخاذ تدابير السالمة والوقاية األساسية كالغسل املتكرر لليدين للحماية من جائحة فيروس 

 24كورونا.

يير منظمة الصحة العاملية التي وضعتها لتكون صالحة من مياه الشرب في قطاع غزة ال تتطابق مع معا (%97)أكثر من  .10

خالل العام متر معكب مليون  (187.6)للشرب، حيث بلغت كمية املياه املستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 

ا، حيث يجب أال تتجاوز 2019 ا جائرا
ا
ى األمر الذي أدى إل .مليون متر مكعب في السنة (60-50)، وتعتبر هذه الكمية ضخ

 تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخل (19)نضوب مخزون املياه إلى ما دون مستوى 
ا
مياه البحر،  ها معمترا

 وتشير اإلحصاءات التالية إلى طبيعة التلوث في مياه القطاع: 25وترشح مياه الصرف الصحي إلى الخزان. 

عايير منظمة مل االنسبة املسموح بها وفقتبلغ ملجم/ لتر، فيما  (8000)تصل نسبة الكلوريد في بعض اآلبار إلى حوالي  •

 ملجم/ لتر. (250)الصحة العاملية 

عايير منظمة مل املجم/ لتر، فيما تصل أقص ى نسبة مسموح بها وفق (500)يرتفع تركيز النترات في بعض اآلبار إلى  •

 26ملجم/ لتر. (50)الصحة العاملية إلى 

مياه مدارة بشكل آمن وخالية من التلوث وهي مصادر محسنة، لى إطاع غزة لديهم وصول في قفراد األ من  (%4)يوجد  •

 (.  E-Coliمستخدمة في املسكن، متوفرة عند الحاجة وخالية من التلوث )خالية من بكتيريا 

                                                           
 .ي قطاع غزة وآثارها على السكان، مرجع سابقمشكلة تلوث املياه ف خلود أبو نمر، ونور الكحلوت،  23
ذات بمناسبة اليوم العالمي للمياه وضع املياه في قطاع غزة مؤسف ونطالب بحماية حق الفلسطينيين في املاء وإعمال املساءلة عن االنتهاكات  24

 .22/3/2021الصلة، بيان صحفي، مركز امليزان لحقوق اإلنسان، غزة، فلسطين، 

http://www.mezan.org/post/31503/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%

84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%8

4%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87 
 بمناسبة يوم املياه العالمي الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة املياه الفلسطينية يصدر  25

ا
 مشتركا

ا
 صحفيا

ا
 22/03/2021ون بيانا

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3943 
 .16/5/2021 بتاريخ فلسطين، مقابلة أجراها الباحث –أحمد هشام حلس، رئيس املعهد الوطني للبيئة والتنمية  26



 حسب معايير منظمة الصحة العاملية  .11
ا
يعد معدل استهالك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد األدنى املوص ى به عامليا

من املصادر املائية الفلسطينية. فقد  (%85)اإلسرائيلية على أكثر من لسيطرة للتر في اليوم، وذلك نتيجة  (100)وهو 

ا، وبأخذ نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب  (77) ع غزةفي قطامن املياه بلغ معدل استهالك الفرد  لترا

ا  (22.4)كميات املياه الصالحة لالستخدام اآلدمي من الكميات املتاحة، فإن حصة الفرد من املياه العذبة تصل إلى  لترا

 27في اليوم.فقط 

ا، بينما يحصل ساعات يوميا  (7)فترة تصل إلى فقط من سكان قطاع غزة على املياه في منازلهم ل (%25)يحصل نحو  .12

للنقص الحاد في كمية املياه املتوفرة. هذا ويرجع  28كل ثالثة أيام، (10%)ساعات كل يومين، و (7)منهم عليها ملدة  (65%)

املساكن خاصة في وب ،من انتظام وصول املياه للسكان ،ولساعات طويلة ،كما يحول انقطاع التيار الكهربائي املتكرر 

 متعددة الطبقات.

 

 عدوان اإلسرائيلي يصادر حق الفلسطينيين باملياه والصرف الصحيال

املتزامن حيث أدى العدوان  ،في قطاع غزة تدمير البنية التحتية وأنظمة املياه والصرف الصحي في اإلسرائيلي العدوانتسبب 

واحتياجات القطاعات املختلفة ومنها قطاع املياه والصرف  ،إغالق معبر كرم أبو سالم املخصص لنقل السلع والبضائع مع

 ما يلي: الصحي، إلى

 إلى أدىمما غالق معبر كرم أبو سالم، إل  نتيجةالكهربائي توقف عملية ضخ السوالر الصناعي إلى محطة توليد التيار  .1

دة، 
 
ا خالل الفترة الوجيزة لتوقف با هددهاويخفض الطاقة الكهربائية املول لم يتم استئناف دخول ما  القادمةكليا

شح الوقود املتوفر للبلديات والالزم لتشغيل مولدات الكهرباء االحتياطية، من  وفي ظل ،هذايزيد  29.الوقود إليها

 :حيث يؤدي إلى ويؤثر على الخدمات األساسية املقدمة للمواطنين ،كارثية األوضاع املتردية

                                                           
 .لطة املياه الفلسطينية، مرجع سابقالجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وس 27
 .خلود أبو نمر، ونور الكحلوت، مشكلة تلوث املياه في قطاع غزة وآثارها على السكان، مرجع سابق 28
( ميجا وات من الطاقة لتلبية 400( ميجا وات، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى )96كمية الطاقة الكهربائية املتوفرة في قطاع غزة إلى ) تصل  29

ش جدول %76احتياجات السكان على مدار الساعة، ليرتفع بذلك العجز في الطاقة الكهربائية إلى ما نسبته ) ( في القطاع. وتسبب العدوان في تشو 

( ساعة قطع، بينما لم تتمكن طواقم شركة 20( ساعات وصل مقابل )4-3زيع التيار الكهربائي على منازل املواطنين في محافظات غزة، وأصبح )تو 

ر للتياتوزيع الكهرباء من إعادة توصيل التيار لبعض األحياء واملناطق منذ أيام، لصعوبة وصولهم وإصالح الشبكات ما تسبب في االنقطاع الدائم 

( خطوط رئيسية للكهرباء نتيجة للعدوان املتواصل على قطاع غزة، تغذي القطاع من داخل الخط 6عن مناطق سكنية واسعة. هذا وتعطلت )

ويغذي محافظة خانيونس.  ،F11خط  ،ويغذي املحافظة الوسطى ،F7وتغذي محافظة غزة. خط ، األخضر، هي خطوط: )بغداد، القبة، الشعف

 من J10( ميجاوات. باإلضافة إلى خط )75إلى حوالي ) ة تلك الخطوطقدر فظة رفح(، ويصل إجمالي ويغذي محا ،F9خط و 
ا
( الناقل للكهرباء داخليا

سرائيلية واإل ( ميجاوات. ولم يسمح حتى اللحظة للطواقم الفنية الفلسطينية 10محطة توليد كهرباء غزة إلى محافظتي غزة والشمال، وقدرته )

ر من استمرار تدهور األوضاع بإصالحها بسبب إعال 
 
ن قوات االحتالل املناطق املحاذية للسياج الفاصل مناطق عسكرية مغلقة. أنظر، امليزان يحذ



إلى ، حتى في حال تم ضح املياه توقف أو ضعف في تزويد السكان باملياهعدم القدرة على تشغيل آبار املياه وبالتالي  •

 .العليا بسبب انقطاع التيار الكهربائي بقاتهماملواطنين فلن يستطيعوا إيصالها لطنازل م

 توقف محطات التحلية عن إنتاج املياه املحالة للمواطنين. •

والذي يعني طفحها إلى الشوارع وما يحمله ذلك من إمكانية كبيرة لحدوث  ،خ مياه الصرف الصحيتوقف محطات ض •

 عالوة على تلويثها للخزان الجوفي. ،مكاره صحية ال حصر لها

 توقف معالجة مياه الصرف الصحي وضخها للبحر بدون معالجة. •

محطات التحلية الخاصة توزيع املياه للمواطنين بسبب تدني إنتاجها من املياه املحالة وعدم قدرتها على  تقليص .2

 املحطات مهددة بالتوقف في حال استمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي وشح الوقود.تلك ن أالتوزيع، بل 

من ( 58.000) إلى (48.000وعددهم ) حينللناز  ألغراض الشرب والنظافة الشخصية شديد في توفير املياهالعجز ال .3

وهذا  30األعداد في تزايد مستمر،و  ،)األنروا( ث وتشغيل الالجئين الفلسطينييناملدارس التابعة للوكالة الدولية لغو 

 من انتشار األمراض املعدية بين النازحين سيما في ظل جائحة كورونا.من شأنه أن يفاقم 

، والذي سيتفاقم مع استمرار العدوان (%40)واملقدر بحوالي باملياه النقص الحاد في تزويد سكان قطاع غزة  .4

 اإلسرائيلي.

كبير من اآلبار الرئيسية بسبب الدمار الكبير لخطوط املياه الرئيسية، وقطع خطوط الكهرباء  عددعمل وقف ت .5

ة غزة من خزان املنطار، وتعطل تشغيل غالبية آبار املياه في املغذية لها، وقصف خط املياه الرئيس ي املغذي ملدين

 .معظم محافظات القطاع

توقف تشغيل محطة املعالجة في شمال غزة نتيجة الستهداف خط الصرف الصحي الرئيس ي، والذي تم على إثره  .6

الذي بات يهدد بغرق  تحويل املياه العادمة إلى األحواض العشوائية بجوار محطة مجاري بيت الهيا القديمة، األمر

 .أم النصرقرية  يبيت الهيا وجنوببلدة  يآالف مواطن يقطنون شرق (10)أكثر من 

تدمير جزء من خط املجاري الرئيس ي في خانيونس، مما أدى إلى إعادة تدفق مياه الصرف الصحي إلى البحر، وتلوث  .7

 أنه يتم 
ا
البريج، والتي  يبعد في كل من خانيونس وشرقتشغيل محطات املعالجة عن حاليا مياهه بشكل كبير، علما

 خالل األيام القليلة القادمة جراء وقف ضخ مياه الصرف الصحي لها، نتيجة األضرار 
ا
 العمل بها تماما

ا
سيتوقف أيضا

 مع استمرار
ا
 .عدم القدرة على إصالحها الكبيرة لتي لحقت بالخطوط واملضخات التابعة لهذه املحطات، وخصوصا

                                                           
( في ظل استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي لشبكات الكهرباء، بيان صحفي، %76اإلنسانية في قطاع غزة العجز في الطاقة الكهربائية يرتفع إلى )

 .16/5/2021لحقوق اإلنسان، غزة،  مركز امليزان

http://www.mezan.org/post/31867 

 
هجمات قوات االحتالل التي تستهدف املدنيين تجبر عشرات اآلالف على النزوح من منازلهم امليزان يطالب بوقف العدوان ورعاية السكان  30

 حتى العودة ملنازلهم، مركز امليزان لحقوق اإلنسان، 
ا
 غزةاملهجرين قسريا

http://mezan.org/post/31963 



جراء وذلك اقم الفنية معوقات للقيام بأعمال الصيانة الالزمة لهذه املحطات وملختلف املرافق املائية، تواجه الطو  .8

صعوبة الوصول إليها، وتعذر الصليب األحمر عن املساعدة في نقل طواقم الصيانة بسبب رفض الجانب اإلسرائيلي 

 .إعطاء أي تنسيق للعمل في هذه األماكن املستهدفة

بحدوث  ت التحلية واملعالجة جراء استمرار القصف اإلسرائيلي وانقطاع التيار الكهربائي، ُينذرتوقف عمل محطا .9

مكرهة صحية خطيرة جراء سيول املياه العادمة، وستؤدي في حال تفاقمها إلى انتشار األوبئة واألمراض بين املواطنين، 

 31ي.الجوفإضافة إلى إعادة تلويث الخزان 

  دُ  بلديات (9) بواقع راتها وسياراتهامباني بلديات ومق تدمير .10
 كليت ر  م 

ا
 رت م  دُ  (19)و ،ا

ا
ا وبشكل خطير جزئيا ، ما يؤثر سلبا

 على خدمات املياه والصرف الصحي.

ا و (،6302)ر خطوط مياه بواقع دميت .11 ا كليا ا طوليا ا وصيانة ( 220)مترا ا جزئيا ا طوليا ا تم صيانتها  (13/1750)مترا ا طوليا مترا

ا وبشكٍل كبيٍر  ما يؤثر ، بسبب أضرار جراء القصف  .للمواطنين التي تصل على كمية املياه سلبا

 كليدمرت  (6)صحي بواقع الصرف للتدمير مضخات  .12
ا
 جزئيدمرت  (9)و ،ا

ا
ضرار جراء لأل  نتيجةتم صيانتها  (3)و ،ا

 القصف.

ا (10985)صحي بواقع الصرف للخطوط ير تدم .13 ا كليا ا طوليا ا(395 )و ،مترا ا جزئيا ا طوليا ا (13/722)وصيانة ، مترا مترا

ا  إلى الشوارع  الصرف الصحيمياه تدفق  إلى. ويؤدي تدمير خطوط الصرف الصحي ضرار جراء القصفلأل  نتيجةطوليا

 ، األمر الذي له بالغ األثر على صحة السكان.دميآل اواختالطها باملياه الخاصة باالستهالك 

 تدمير جزئي لحوضين لتجميع مياه األمطار. .14

 32متر طولي. (1200 )تدمير كلي لخطوط تصريف املياه بواقع  .15

 

 خالصة وتوصيات:

يشير واقع قطاع املياه والصرف الصحي في ضوء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، إلى ارتكاب سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

ا انتهاكات جسيمة لحق الفلسطينيين في الحصول على مياه  خاصة فيما يتعلق وب ،وصرف صحي مناسبكافية وآمنة صحيا

ا للمادة جرائم حرب  كما ارتكبت سلطات االحتاللمكانية الوصول إليها. بتوفر خدمات املياه والصرف الصحي وجودتها وإ وفقا

، ما حتية وأنظمة املياه والصرف الصحيالبنية الت بتدميرها33املنش ئ للمحكمة الجنائية الدولية،األساس ي من ميثاق روما  (8)

لقدرة على توفير املياه وخدمات الصرف ا من حيث ا، وخصوصا املحاصر غزة في قطاعتفاقم الوضع اإلنساني الصعب ب تسبب

الصحية واالقتصادية واالجتماعية،  كافةالحياة سيكون له انعكاسات طويلة املدى على مناحي الذي ، و الصحي للمواطنين
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ُ
 وفا، الفلسطينية، واملعلومات األنباء وكالة ،سلطة املياه: استهداف البنية التحتية في غزة جريمة خطيرة ت

16/5/2021، 
https://wafa.ps/Pages/Details/24125 

 .17/5/2021-11 الفترة في املحلي، الحكم وزارة الصحي، والصرف املياه بقطاع لحقت التي األضرار حول  الباحث، طلب على بناءا  تقرير  32

 .1998 ويوليتموز/  17 بتاريخنظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية املعتمد في روما  33



 إلى العدوانوباإلضافة . مضاعفة وكبيرة قد تمتد لسنوات واستثمارات ضخمة إلصالحها وإعادة تشغيلها ايتطلب جهودو 

من املتوقع  والتي ،األزمة بسبب عدم إدخال الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء منضاعف إغالق معبر كرم أبو سالم 

وهذا بدوره يؤثر على تزويد خدمات املياه  ،، باإلضافة لعدم إدخال الوقود للبلدياتخالل فترة وجيزةتوقفها بشكل كامل 

يضاف إلى ذلك تزامن  ملياه والصرف الصحي.يحول دون إدخال احتياجات قطاع اعالوة على أن إغالق املعبر  ،والصرف الصحي

وبالتالي  ،ألغراض النظافة الشخصيةاملياه كميات إضافية من  إلىاملواطنون التي يحتاج معها العدوان مع انتشار جائحة كورونا 

  لوباء.ا تفش يب عدم توفر املياه والصرف الصحي املناسبيتسبب 

لحقوق االنسان في قطاع غزة الجسيمة االنتهاكات العدوان، و من استمرار  الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسانوإذ تحذر  ،عليه

نا، ومن واقع مسؤولياتها تجاه و في ضوء العدوان والعقوبات الجماعية وتفش ي جائحة كور  في املياه والصرف الصحي ومنها الحق

 ، فإنها تطالب بما يلي:  هحقوقالفلسطيني وضمان اإلنسان 

الوقوف أمام  1949للعام على اتفاقية جنيف الرابعة  املتعاقدةاملجتمع الدولي وال سيما األطراف السامية  .1

ضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين، و  مسؤولياتهم القانونية واألخالقية تجاه

حقوقهم األساسية، وضمان حقهم في املياه، والقيام بالضغط على سلطات السكان املدنيين في القطاع واحترام 

الصحي والعاملين  والصرف قطاع املياهوقف استهداف و االحتالل اإلسرائيلي الحترام مبادئ القانون الدولي اإلنساني 

 فيه.

الوقود ملحطة توليد الكهرباء  إدخالأمام املجال تاحة إل وفتح معبر كرم أبو سالم رفع الحصار عن قطاع غزة .2

 .املعدات واملواد الالزمة لتطوير قطاع املياه والصرف الصحيوإدخال والبلديات، 

، بما في مراكز اإليواء النازحينخاصة وب ،توفير االحتياجات اإلنسانية للسكان املدنيينباملنظمات اإلنسانية الدولية  .3

، للحد من انتشار األوبئة ات األخرى الضرورية للصحة العامةواالحتياجوالصرف الصحي املياه ذلك خدمات في 

 .مصدر النتشار العدوى لى إمراض املعدية، حتى ال تتحول تلك املراكز واأل 

سيما أمام املحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن معاقبة سلطات ال تفعيل أدوات املساءلة واملحاسبة الدولية  .4

  .املدنيين الفلسطينيين واألعيان املدنيةبحق  املرتكبةاالحتالل اإلسرائيلي على جرائمها 

 انتهى

 


