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 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

 شكر وتقدير

نتقدم بجزيل الشكر و العرفان لكل الجهود المبذولة والمميزة في إنجاح برنامج مراقبة جودة مياه شاطئ 
اإلدارة العامة  و التابعة للدفاع المدني إدارة اإلنقاذ البحريونخص بالذكر  ،2015بحر قطاع غزة للعام 

 التابعة لوزارة الصحة.للرعاية األولية ومختبر الصحة العامة 

  :ملخص التقرير

يتعرض شاطئ بحر قطاع غزة ألنواع كثيرة من التلوث والممارسات الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على 
تم تطبيق برنامج مراقبة جودة مياه حيث  البيئة البحرية وعلى مناطق االستجمام والثروة السمكية وغيرها.

بناء على المواصفة الفلسطينية لمياه شواطئ  2015االستحمام الشاطئية لبحر قطاع غزة للعام 
عينة من مياه شاطئ البحر موزعة على محافظات قطاع غزة  160تم جمع وتحليل االستحمام، حيث 

عينة، المحافظة الجنوبية  45ة الوسطى ، المحافظ40عينة، محافظة غزة  25كالتالي: محافظة الشمال 
أن العينات التي تعتبر ملوثة وال تصلح لالستجمام فقد تبين نتائج الفحص المخبري  وحسبعينة.  50

%، بينما العينات التي تعتبر 60عينة أي ما نسبته حوالي  97حسب نتائج التحاليل و المواصفة بلغت 
 %.40أي ما نسبته حوالي  عينة 63غير ملوثة و تصلح لالستجمام بلغت 

وقد تم انتاج خرائط توضح األماكن الصالحة للسباحة واألماكن الغير صالحة وذلك بناء على نتائج 
الفحص المخبري والمواصفة الفلسطينية حيث بلغت نسبة متوسط تلوث الشاطئ للسنة الحالية حوالي 

كم ويعتبر  42اطئ ال يتعدى % من طول شاطئ بحر قطاع غزة، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع ش60
 المتنفس الوحيد للشعب الفلسطيني في القطاع.

لقاء المياه العادمة الغير معالجة، أو المعالجة بشكل جزئي الرئيسي والسبب  في ذلك يعود إلى تصريف وا 
إلى شاطئ البحر بشكل مباشر، حيث لألسف الشديد نظام معالجة المياه العادمة في قطاع غزة يعاني 

صور نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث يمنع االحتالل االسرائيلي اقامة العديد من من ق
محطات المعالجة في قطاع غزة، كذلك المحطات المنوي اقامتها اليزال االحتالل يمنع ادخال المواد 

اء أو الوقود من الخام واالسمنت من أجل اتمام بناؤها، كذلك المحطات المقامة حاليا ال يتوفر لها الكهرب
 أجل معالجة المياه العادمة واالستفادة منها بدال من تصريفها إلى الشاطئ.

جدير بالذكر أن السباحة في المياه الملوثة بالصرف الصحي تتسبب عادة في التهابات األمعاء وعدوى 
  الجهاز التنفسي والتهابات األذن الوسطى والعينين واألنف والجلد.
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 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

 مقدمة: 1.1

% 1.32غزة على الساحل الجنوبي الشرقي للبحر األبيض المتوسط ، ويشكل تقريبا يقع قطاع 
كيلو مترا، ويتراوح عرضه  42من مساحة فلسطين التاريخية، ويمتد ساحل القطاع بطول حوالي 

مليون  1.8، وعدد سكان القطاع حــوالي 2كم 365( كم ، و يغطي مساحة حــوالي 12-6بين )
 نسمة.

يتعرض شاطئ بحر قطاع غزة ألنواع كثيرة من التلوث والممارسات وكما هو الواقع الحالي 
الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية وعلى مناطق االستجمام والثروة السمكية 

 وغيرها.
 إلقاء وتصريف المياه العادمة الغير معالجة إلى البحر 1.2

الصحي الموجودة في قطاع غزة في معالجة المياه  نظرا لقصور محطات معالجة مياه الصرف
العادمة بالشكل المطلوب، ومع التزايد الكبير للسكان في قطاع غزة، يتم التخلص من المياه 

هذا له تأثير سلبي وبشكل خطير على صحة اإلنسان وعلى  والعادمة الغير معالجة إلى البحر، 
 البيئة البحرية بكل ما فيها بشكل عام.

متر مكعب  100000 بأكثر منكميات المياه العادمة التي يتم صبها في ساحل البحر وتقدر 
 يوميا على النحو التالي:

  3م 65000غزة:  .1

  3م 15000خانيونس:  .2

  3م12000رفح:  .3

 3م 12000مصب وادي غزة:  .4

وبذلك يعود السبب الرئيسي لتلوث شاطئ بحر قطاع غزة هو تصريف والقاء المياه العادمة 
 معالجة أو المعالجة بشكل جزئي بشكل مباشر على مياه شاطئ بحر قطاع غزة.الغير 

 ا للمياه العادمةمصرف 23حوالي   2015وقد رصدت طواقم سلطة جودة البيئة خالل العام 
منتشرة على طول شاطئ بحر قطاع غزة وتقوم بتصريف المياه العادمة إلى مياه شاطئ بحر 

 .(1رقم ) صورة قطاع غزة
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 2015خارطة موضح عليها مصبات المياه العادمة التي تم رصدها على شاطئ بحر قطاع غزة خالل العام (: 1الصورة رقم )
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 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

  
 ب أ

  
 د ج

  
 و هـ

 2015صور لمصبات المياه العادمة على الشاطئ والتي تم رصدها خالل العام  و(: –أ  ) 2رقم  ةالصور
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 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

  
 ب أ

  
 د ج

  
 و هـ

 2015صور لمصبات المياه العادمة على الشاطئ والتي تم رصدها خالل العام  و(: –أ  ) 3رقم  ةالصور
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 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

  2015جودة مياه االستحمام الشاطئية لقطاع غزة للعام  تنفيذ برنامج مراقبة 1.1

 .2015( للعام اغسطس -شهر ابريل  تم جمع العينات ابتداء من الفترة ) 1.3.1

  
 ب أ

  
 د ج

  
 و هـ

 2015 جانب من عمليات جمع العينات من شاطئ البحر (:و –أ  ) 5رقم  ةالصور
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 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

 ،عينة 160حوالي  2015عدد العينات التي تم جمعها خالل الفترة المذكورة للعام  1.3.2
 موقعا ثابتا ألخذ العينات. 46تم تثبيت حيث 

 

 اسم المنطقة التسلسل البلدية المحافظة
عدد مرات 

 الفحص
 اسم المنطقة التسلسل البلدية المحافظة

عدد مرات 

 الفحص

ال
شم

ال
 

 بيت الهيا

 4 الشباب و الرياضة 1

ى
ط

س
و
ال

 

 النصيرات
24 

جنوب جسر وداي 
 غزة

3 

 4 استراحة فينسيتا بيتش 25 3 الواحة 2

3 
بلدنا مقابل  استراحة

 الفروسية
3 

 الزوايدة
 4 شمال مدخل الزوايدة 26

 جباليا

4 
دوار السودانية بجانب 

 الدفاع المدني
4 27 

مقابل أرض جالل 
 المصدر

4 

 4 دريم استراحة 5

 دير البلح

28 
دير البلح مصب 

 المعسكر
3 

 29 4 استراحة البستان 6
دير البلح غرب 

 المعسكر
4 

 4 ميناء الصيادين 30 3 الموفبيك 7

زة
غ

 

 غزة

 3 األسراءمقابل مسمكة  31 3 أول الشمالي 8

9 
مصنع الخشب مسجد 

 بغداد
3 32 

دير البلح مقابل محطة 

 تحلية الدير
4 

 3 فندق الخليج 10

ب
و
جن

ال
 

 33 القرارة
السماء  استراحة

 الزرقاء
4 

 3 حوض الميناء 11

 خانيونس

34 
أستراحة األهرام 

 خانيونس
3 

 35 4 جنوب الميناء 12
أستراحة األسطل 

 العربي
4 

 36 4 الشاليهات 13
شمال المصب 

300M خانيونس 
3 

 37 4 النادي البحري 14
 100Mجنوب الصب 

 خانيونس
3 

 38 4 استراحة ذهب مسايا 15
برج ازرق مقابل 

 مسجد المجيدة
4 

 39 3 مقابل منتجع الدلفين 16
استراحة بلدية 

خانيونس النادي 

 البحري

4 

17 
الشيخ شمال مصب 
 عجلين

 4 استراحة القدس 40 3

18 
الشيخ  جنوب مصب 

 عجلين
 4 النجوم استراحة 41 3

 4 مطعم فش رش 42 3 مطعم حيفا 19

ى
ط
س

لو
ا

 

 الزهراء

 3 استراحة البيئة سابقا 20

 رفح

 4 شاليهات أكواخ البحر 43

 44 3 الزهراء 21
مقابل منتزه البلدية 

 رفح
3 

 45 3 شمال جسر وداي غزة 22
شمال المصب 

300M رفح 
3 

 23 النصيرات
منتصف جسر وداي 

 غزة
 3 رفح الحدود المصرية 46 3
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 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

 

 النسبة المئوية عدد العينات البلدية النسبة المئوية عدد العينات المحافظة

 16 25 الشمال
 6 10 بيت الهيا

 9 15 جباليا

 25 40 غزة 25 40 غزة

 28 45 الوسطى

 6 9 الزهراء

 6 10 النصيرات

 5 8 الزوايدة

 11 18 دير البلح

 31 50 الجنوب

 3 4 القرارة

 22 35 خانيونس

 7 11 رفح

 100 160 المجموع 100 160 المجموع

 

 في التحليل اإلحصائي للعينات. SPSSتم استخدام برنامج  1.3.3

 
 للعيناتفي التحليل اإلحصائي  SPSS استخدام برنامج :6رقم  ةالصور

 



 

 14من  10الصفحة 
 

 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

 في إنتاج الخرائط الالزمة للبحر. ARCMAP GISتم استخدام برنامج  1.3.4

 
 في إنتاج الخرائط الالزمة للبحر ARCMAP GIS استخدام برنامج  :7رقم  ةالصور

 

 تم إجراء التحاليل لتلك العينات في مختبر وزارة الصحة. 1.3.5

 
 أثناء تسليم العينات لمختبر وزارة الصحة :8رقم  ةالصور
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 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

 2015نتائج عينات مراقبة جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام  1.1
بناء على  2015تم تطبيق برنامج مراقبة جودة مياه االستحمام الشاطئية لبحر قطاع غزة للعام 

عينة من مياه شاطئ  160المواصفة الفلسطينية لمياه شواطئ االستحمام، حيث تم جمع وتحليل 
نتائج الفحص المخبري فقد تبين أن العينات التي تعتبر ملوثة وال تصلح  البحر. و حسب

%، بينما 60عينة أي ما نسبته حوالي  97لالستجمام حسب نتائج التحاليل و المواصفة بلغت 
%، 40عينة أي ما نسبته حوالي  63العينات التي تعتبر غير ملوثة و تصلح لالستجمام بلغت 

 (.1رقم ) شكل

 
 تصنيف العينات من حيث عدد تلوث العينات :1رقم  شكل

 

توضح األماكن الصالحة دورات  أربعةعلى فترات زمنية تم تقسيمها إلى  وقد تم انتاج خرائط
للسباحة واألماكن الغير صالحة وذلك بناء على نتائج الفحص المخبري والمواصفة الفلسطينية 

% من طول شاطئ بحر قطاع 60حوالي حيث بلغت نسبة متوسط تلوث الشاطئ للسنة الحالية 
كم ويعتبر المتنفس الوحيد للشعب  42غزة، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع شاطئ ال يتعدى 

  الفلسطيني في القطاع.
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 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

 

 2015ابريل، مايو، يونيو، اغسطس ( يبين أن نسبة التلوث لدورة 1وحسب الشكل البياني رقم )
 % على التوالي.64%، 35، 485%، 48كانت 

 
 طول الشاطئ الملوث بالنسبة المئوية: 2رقم  شكل

  

 تصنيف أطوال التلوث حسب نفوذ البلدية والدورات(: 1جدول رقم )

 البلدية المحافظة
طول الشاطئ 
 الكلي )متر(

 الطول الملوث )متر(
 2015-دورة اغسطس 2015-دورة يونيو 2015-دورة مايو 2015-دورة ابريل

 0 0 0 2780 3180 بلدية بيت الهيا الشمال
 796 1305 1110 1530 1530 بلدية جباليا

 8084 5300 4610 8340 8340 بلدية غزة غزة

 الوسطى

 3805 3400 3780 3780 3780 بلدية الزهراء
 1819 0 1900 400 1900 بلدية النصيرات
 2558 715 2557 366 2557 بلدية الزوايدة
 3304 0 2000 95 4500 بلدية دير البلح

 الجنوب
 0 0 0 0 1150 بلدية القرارة

 3309 841 1150 400 8050 بلدية خانيونس
 773 1817 1180 400 3170 بلدية رفح
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 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

  
 ب ا

  

 د ج

خرائط توضح األماكن الصالحة للسباحة واألماكن الغير صالحة وذلك بناء على نتائج الفحص المخبري (: د –)أ  9الصورة رقم 

 والمواصفة الفلسطينية
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 2015تقرير عن جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة للعام 

 
 التوصيات 1.5

، كذلك مصدر رزق وحيد للكثير من القطاع ألبناءيعتبر شاطئ بحر قطاع غزة المتنفس الوحيد 
أبناء قطاع غزة. ولألسف يتعرض شاطئ بحر قطاع غزة ألنواع كثيرة من التلوث والممارسات 
الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية وعلى مناطق االستجمام والثروة السمكية 

يما يتعلق بشاطئ وغيرها. لذلك نود أن نضع بين أيديكم بعض التوصيات المهمة خاصة ف
 البحر:

  العمل الجاد على تطوير محطات معالجة المياه العادمة في قطاع غزة والعمل الجاد على
 توفير الوقود الالزم إلكمال المعالجة الالزمة لمحطات المعالجة.

  على الجهات التشغيلية اتخاذ اإلجراءات الالزمة في األماكن التي يتم اإلعالن عنها ملوثة
غالق ال  منطقة.وا 

  تطوير برنامج المراقبة والجودة للشاطئ ومياه البحر بحيث يتم التوسع في نوعية التحاليل
 سواء البيولوجية والكيميائية والفيزيائية.

  االقتصار على برنامج المراقبة فيعمل المراقبة الدورية طوال العام لجودة الشاطئ وعدم 
 فصل الصيف فقط.

  الصرف الصحي الغير معالجة على شواطئ البحر وخاصة بذل كل الجهود لعدم ضخ مياه
 في المناطق السياحية والتي تشهد اقبال كبير لدى المصطافين.

 .التأكيد على أولوية تنظيف الشاطئ و المحافظة عليه 
 .ضرورة وضع يافطات إرشادية على األماكن الملوثة من قبل الجهات المشغلة 
  والملوثين للشاطئ.تفعيل الضبط البيئي تجاه المخالفين 


