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 اه البحر انتهاك لقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودحدود غزة بمي إلغراق الرأي القانوني
 

ردا على ما أورده المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على مدونة الوزارة على شبكة االنترنت بأن 
 :مع قطاع غزة بأنه أمر سيادي فإن سلطة جودة البيئة تؤكد على النقاط التالية ضخ اليماه على الحدود

من جدول األعمال بناء على تقرير  ٥٧أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة الثالثة والستين البند 
 36/421قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود رقم  (A/63/439)اللجنة السادسة  

 :( من القانون النطاق الذي يشمله القانون وهو4دد بنود المادة رقم )تح

 .االنتفـاع بطبقــات الميـاه الجوفيــة أو بـشبكات طبقــات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحدود (أ )
 األنـشطة األخـرى الـتي لهــا تـأثير، أو مـن المحتمـل أن يكـون لهــا تـأثير، علـى طبقات المياه الجوفية (ب )

 .أو شبكات طبقات المياه الجوفية تلك
 نها وادارتهاوتـدابير حمايـة طبقـات الميـاه الجوفيـة أو شـبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة تلـك وصو  (ج )

 :كما تحدد بنود المادة السادسة من القانون االلتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن

االنتفـاع بطبقــات الميـاه الجوفيــة أو بــشبكات طبقــات الميــاه تتخــذ دول طبقـة الميـاه الجوفيـة، عنـد  - ١
الجوفيـة العــابرة للحــدود داخـل إقليمهــا، كــل التـدابير المناســبة للحيلولــة دون التسبب في وقوع ضرر ذي شأن 

 لدول طبقة المياه الجوفية األخرى أو دول أخرى تقع منطقـة تصريف في إقليمها

تخذ دول طبقة المياه الجوفيـة، عنـد قيامهـا بأنـشطة أخـرى غـير االنتفـاع بطبقـة ميـاه جوفية أو بشبكة ت - ٢ 
طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، لها أثـر أو يحتمـل أن يكـون لهـا أثـر علـى طبقة المياه الجوفية تلـك أو 

ميـع التـدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في وقوع شـبكة طبقـات الميـاه الجوفيـة تلـك العـابرة للحـدود، ج
ضـرر ذي شـأن مـن خـالل تلـك الطبقـة أو الـشبكة، لدول أخرى من دول طبقة المياه الجوفية أو دول أخرى 

 ..تقع منطقة تصريف في إقليمها

جوفيـة أو دولة تقع منطقة ومع ذلك، فإنـه مـتى وقـع ضرر ذو شـأن لدولـة أخـرى مـن دول طبقـة الميـاه ال - ٣
تصريف في إقليمها، تتخذ دولة طبقـة الميـاه الجوفيـة الـتي تـسببت أنـشطتها في وقوع هذا الضرر، بالتشاور 
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مع الدولة المتضررة، جميع تدابير االسـتجابة المناسـبة مـن أجـل إزالة أو تخفيف هذا الضرر، مع إيالء 
 .٧و  ٤االعتبار الواجب ألحكام المادتين 

تمتــع المياه الجوفي حيث تنص هذه المادة على توجب حماية  ١١فإن المادة المسلح  حتى في حاالت النزاع
طبقــات الميــاه الجوفيــة أو شــبكات طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود والمنشآت والمرافق واألشغال 

ـادئ وقواعـد القـانون الـدولي الواجبـة التطبيـق في النــزاعات ا بالحماية الـتي توفرهـا مب األخرى المتصلة
 .المـسلحة الدوليـة وغـير الدوليـة، وال يجـوز اسـتخدامها استخداما ينتهك هذه المبادئ والقواعد

واضح على جودة و أعاله وحيث أن المياه التي يتم ضخها تؤثر سلبا وبشكل كبير  ةبناء على المواد المذكور 
سلطة جودة البيئة تؤكد على ما  ه الجوفية في قطاع غزة ويدمر جزء من البنية التحتية لمدينة رفح فإنالميا
 يلي:

  من المادة السادسة للقانون المذكور أعاله 2و  4يعتبر انتهاك واضح للبند الشقيقة مصر ما تقوم به 
 وعليه ندعو المسئولين في مصر بمراجعة موقفهم من هذا اإلجراء.

 الجمعية العامة لألمم المتحدة التي أصدرت القانون وكذلك كافة المؤسسات الحقوقية الدولية  نناشد
 والمختصين في مجال المياه والبيئة العمل على وقف هذه االتهاكات.

 ،،،انتهى،             

 

 ة ـــــة جودة البيئـــسلط

 نفلسطي         


