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 ملخص تنفيذي

  ألف متر مكعب من املياه العادمة  110من أكثر

ًأغير املعالجة 
 
 في ت و املعالجة جزئيا

 
ضخ يوميا

  .مياه شاطئ قطاع غزة

 بالتعاون مع وزارة  تقوم سلطة جودة البيئة

راقبة جودة مياه بتنفيذ برنامج سنوي ملالصحة 

باالستناد إلى املعايير سنوات  5منذ الشاطئ 

املواصفة الفلسطينية ملياه شواطئ املدرجة في 

الصادرة بقرار من رئيس سلطة االستحمام 

 (. 2011( لسنة )1جودة البيئة رقم )

  فحص ميكروبيولوجي يعتمد البرنامج على تنفيذ

ً
 
في موسم السباحة املمتد من  وبصري شهريا

دة دسبتمبر من كل عام لنقاط مح حتىمايو 

 وموزعة على طول الشاطئ.

   أظهرت نتائج دورتين للفحص أجريتا في أبريل

ً 2016ويوليو 
 
% من الطول 68و% 52طال  تلوثا

 الكلي للشاطئ على التوالي. 

 مقدمة

 ًووهكم  40 نحويبلغ طول شاطئ محافظات غزة 

% من الطول الكلي لشاطئ 17ما يمثل نحو 

هو كم. وهذا الشاطئ  240فلسطين البالغ نحو 

املتنفس الوحيد تقريبا لسكان محافظات غزة 

. نسمةمليون  2لغ عددهم ما يزيد على االب

لضغوط غزة  محافظاتيتعرض شاطئ ًو

األنشطة البشرية املختلفة التي تتسبب بصورة 

 وأبرزها تصريفودته تلويثه وتدهور جفي متزايدة 

كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي غير 

ً
 
ً عليه. املعالج أو املعالج جزئيا يوميا

نقص حاد غزة من  محافظاتعاني تحيث ًو

مزمن ومتزايد في توفر الطاقة الكهربائية الالزمة ًو

لتشغيل محطات ضخ ومعالجة املياه العادمة 

 وفعالية كفاءةكبير في قصور وجود ى إلضافة باًل

لحصار ل ات معالجة املياه العادمة نتيجةمحط

أيضا ًوعقد من الزمان على غزة، املفروض منذ 

عيق ت تياللسياسات االحتالل االسرائيلي نتيجة 

معالجة املياه ضخ ًومحطات  وصيانة تطويًر

  وتطوير البنية التحتية بصورة عامة. العادمة

ن هذا التلويث والتخريب لشاطئ غزة الذي فإ

ً
 
من أجمل شواطئ العالم مرشح  كان يعد سابقا

في ظل عدم وجود  لالستمرار واالزديادسف لًل

ًأفق ملعالجة أسباب هذا التدهور.

 :1ومرافقهااملياه العادمة 

 يتصرف حاليا الى شبكات تجميع املياه العادمة

 يومال في الف متر مكعب 150 في قطاع غزة نحو

نحو ثلثي كمية املياه وهو ما يساوي الواحد 

املسحوبة من الخزان الجوفي ألغراض االستخدام 

املنزلي. ويتم تجميع هذه املياه عبر شبكات املياه 

مضخة موزعة في كافة  55العادمة وضخها عبر 

محطات معالجة عاملة  5لى إمحافظات غزة 

ً
 
في محافظات غزة. وفي حين أن أربع من  حاليا

ى شاطئ إلياهها تصرف مالخمسة هذه املحطات 

 وهي تخدمن محطة معالجة بيت الهيا فإالبحر 

محافظة شمال غزة هي الوحيدة التي ال تصرف 

مياهها الى البحرـ وذلك ملنع االحتالل االسرائيلي 

 البحر بهدفانشاء خط تصريف لهذه املحطة الى 

شواطئه من التلوث الذي قد يصله لقرب  حماية

هذه املحطة من حدود قطاع غزة الشمالية مع 

ويبلغ مجموع ما يضخ الى البحر  الداخل املحتل.

الف متر مكعب  110بأكثر من  من املياه العادمة 

يوميا، في حين يقدر ما يصل محطة بيت الهيا 

ًأ 35بنحو 
 
يتم تصريفها الى  لف متر مكعب يوميا

ًعشوائية قريبة من املحطة.أحواض 

                                                           
1
 بيانات مأخوذة عن تقارير لمصلحة مياه بلديات الساحل ال 
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منظومة جمع ومعالجة املياه العادمة من عاني وت

العديد من املشاكل يأتي على راسها مشكلة 

انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلىة من اليوم 

ما يتسبب في افشال دورة معالجة املياه العادمة 

ًالى مستويات متدنية جدا. هاوخفض

املحطات وكميات  يوضح هذه 1والجدول رقم  

هو عدم  واألسوأ ليها.إاملياه العادمة الواردة 

 وصول هذه املياه الى محطة املعالجة ابتداءً 

بسبب انقطاع التيار الكهربائي وهو ما يحدث 

في بالنسبة لثالث مضخات صرف صحي رئيسية 

لى الشاطئ إمدينة غزة تصرف مياهها مباشرة 

 .م األوقاتفي معظعند انقطاع التيار الكهربائي 

ً
 
من تصريف مياه عادمة  وكذلك ما يحدث أيضا

شاطئ  إلى ى نفس مجرى وادي غزة ومن ثمإل

ًالبحر املقابل له.

املتصرفة الى شاطئ البحر الكميات  ويبلغ مجموع

سواء من خطوط تصريف محطات املعالجة أو 

محطات الضخ الواقعة على الشاطئ أو من وادي 

الف  115 نحو غزة وأيضا مصارف فرعية أخرى 

ًمتر مكعب يوميا.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

املتصرفة  املياه العادمة: كميات (1جدول رقم )

 الى شواطئ غزة

 يوم /3الكمية م محطة املعالجة م

3ًم 65000ًغزة 1

3ًم 15000ًخان يونس 2

3ًم 13000ًرفح 3

3ًم 18000ًوادي غزة -الوسطى 4
ً

  البحر:مصبات املياه العادمة 

املياه العادمة الى شاطئ البحر من يتم تصريف 

مصارف مختلفة على طول الشاطئ بعضها 

وقد و متقطع التصريف. رئيس ي وبعضها فرعي أ

ًمصب 17عدد هذه املصارف أو املصبات  بلغ
 
 ا

غير  8مصبات رئيسية و 9 إلىيمكن تقسيمها 

 لحجم املياهرئيسية 
 
املتدفقة منها،  العادمة تبعا

تواجد هذه أماكن أسماء ًو يوضحان 3و 2جدولي 

 شكاوًى وتتزايد املصبات على طول الشاطئ.

ً
 
بشأن هذه املصبات التي تمنعهم  املواطنين سنويا

من االستجمام في معظم املناطق على طول 

حيث تعتبر هذه املصبات السبب  ،الشاطئ

ً .تلوثالالرئيس ي في 

ً

ً

ًً
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 الرئيسية(: املصبات 2جدول رقم )

 مصبات رئيسية

 نفوذ البلدية املكانًم

مضخة  –مخيم الشاطئ  1

 3الشاطئ 

 غزة

 غزة حوض ميناء غزة 2

 غزة الشاليهات 3

 غزة مصب محطة الشيخ عجلين 4

منتصف جسر وادي غزة  5

 )مصب مجاري على الوادي(

 الزهراء

مصب محطة املعالجة  6

 املؤقتة بوادي غزة

 النصيرات

 دير البلح دير البلح املعسكرمصب  7

مصب محطة معالجة املياه  8

 العادمة بمواص ي خانيونس

 خانيونس

مصب محطة معالجة املياه  9

 العادمة برفح

 رفح

 (: املصبات غير الرئيسية3جدول رقم )

 مصبات غير رئيسية

 نفوذ البلدية املكانًم

 جباليا السودانية1ً

 غزة املوفمبيك2ً

جنوب  –ًمخيم الشاطئ3ً

 مسجد بغداد

 غزة

مقابل برج  8نهاية شارع 4ً

 7النقاذ 

 غزة

منطقة  –الزوايدة 5ً

 القرعان

 الزوايدة

مصرف دير البلح الواقع 6ً

 بين الدير والزوايدة

بلدية دير 

 البلح

 دير البلح أول معسكر دير البلح7ً

مقابل مسجد  -دير البلح 8ً

 عمر بن الخطاب

 دير البلح
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 ( في منطقة الشاليهات1مصب املياه العادمة )مضخة  مصب املياه العادمة التابع ملحطة املعالجة املركزية بالشيخ عجلين

  

 املؤقتة بخانيونس مصب املياه العادمة التابع ملحطة املعالجة  برفح )تل السلطان(مصب املياه العادمة التابع ملحطة املعالجة 

  
 وادي غزةمصب املياه العادمة في منطقة  مخيم الشاطئ( في منطقة 3مصب املياه العادمة )مضخة 
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  :2016في العام املراقبة برنامج نتائج 

في حين يفترض اجراء دورة فحص دوري في كل 

مايو شهر من اشهر موسم االصطياف املمتد من 

حتى سبتمبر ، اال أنه في هذا املوسم تم اجراء 

دورتين للفحص فقط احداهما في شهر ابريل و 

ألسباب لها عالقة أيضا   الثانية في شهر يوليًو

. وذلك بواقع جمع بتوفر الكهرباء في املختبر

موقع مثبت للفحص في  46عينة من  46وتحليل 

ًكل دورة.

بناء على معايير ومواصفات مياه االستحمام و 

فحص  أخذ عينات واجراءالفلسطينية يتم 

 Faecalللمكورات العقدية البرازية لبكتيريا 

Streptococciعتبر ، وهذا النوع من البكتيريا ي

تلوث بفضالت الفضل لتبيان وجود املؤشر 

نسان وغيرها من مياه الصرف الصحي في املياه ال

لبكتيريا أنه يتم اجراء فحص  املالحة. كما

Psedomonas   أيضا في بداية كل موسم

ًاصطياف.

 واملعتمدة ألخذ( يوضح النقاط املثبتة 5جدول )

ً  العينات على طول الشاطئ. 
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مواقع أخذ عينات الفحص. (:5جدول رقم ) 

 اسم المنطقة م البلدية المحافظة اسم المنطقة م البلدية المحافظة

ل
ما

ش
ال

 

 بيت الهيا

 الشباب والرياضة 1

ى
ط

س
و
ال

 

 غزة جنوب جسر وادي 24 النصيرات

 استراحة فينسيتا بيتش 25 الواحة 2

 استراحة بلدنا مقابل الفروسية 3

 الزوايدة

 شمال مدخل الزوايدة 26

 

 جباليا

 مقابل أرض جالل المصدر 27 دوار السودانية بجانب الدفاع المدني 4

 استراحة دريم 5

 دير البلح

 المعسكر البلح مصبدير  28

 المعسكر دير البلح غرب 29 استراحة البستان 6

 ميناء الصيادين 30 الموفمبيك 7

زة
غ

 

 

 

 

 

 غزة

 

 

 

 

 

 مقابل مسمكة اإلسراء 31 أول الشمالي 8

 32 بغداد مصنع الخشب مسجد 9
دير البلح مقابل محطة تحلية 

 الدير

 فندق الخليج 10

ب
و
جن

ال
 

 استراحة السماء الزرقاء 33 القرارة

 حوض الميناء 11

 

 

 خانيونس

 خانيونس استراحة األهرام 34

 العربي استراحة األسطل 35 جنوب الميناء 12

 36 الشاليهات 13
 شمال المصب

M300خانيونس 

 37 النادي البحري 14
  M100جنوب المصب  

 خانيونس

 38 استراحة ذهب مسايا 15
مسجد  ازرق مقابلبرج 

 المجيدة

 خانيونس النادي استراحة بلدية 39 مقابل منتجع الدلفين 16

 البحري

17 
 شمال مصب الشيخ

 عجلين
 استراحة القدس 40

 استراحة النجوم 41 عجلين جنوب مصب الشيخ 18

 رشفمطعم فش  42 مطعم حيفا 19
ى

ط
س

و
ال

 

 الزهراء

20 
التابعة لشركة شمال محطة التبريد 

 م 300الكهرباء 

 رفح

 شاليهات أكواخ البحر 43

 رفح مقابل منتزه البلدية 44 الزهراء 21

 رفح  M300 شمال المصب 45 شمال جسر وادي غزة 22

 رفح الحدود المصرية 46 غزة منتصف جسر وادي 23 النصيرات
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  :2016بريل إدورة نتائج 

النقاط املعتمدة لدى عينة من  46تم جمع 

طول سلطة جودة البيئة ألخذ العينات على 

تحليل العينات حيث تم ، شاطئ قطاع غزة

ًوفحصها لدى مختبرات وزارة الصحة.

كم   21بلغ طول املناطق الصالحة لالستجمام 

أي ما  كم 43يتعدى  من طول الشاطئ الذي اًل

وبينت النتائج  ،من طول الشاطئ% 48 نسبته

تمركز التلوث حول نقاط تواجد مصبات املياه 

ت نسبة التلوث لهذه الدورة غالعادمة  حيث بل

ً% كما هو موضح على الخريطة.52

ً

ً  
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  2016دورة يوليو 

 46كما هو الحال لدورة إبريل فقد تم جمع 

عينة من النقاط املعتمدة وتحليلها لدى 

ًمختبرات وزارة الصحة.

ً

نسبة  بلغتفقد وحسب نتائج تحليل العينات، 

بلغت نسبة  ، بينما  %68 دورة يوليول التلوث

ما  قط أي% ف32املناطق الصالحة لالستجمام 

ً.كم من طول الشاطئ 13.7 يقارب
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غزةتلوث شاطئ بحر قطاع   
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ً

ً

ً

ً

ً

ًً

  حسب المحافظات والبلديات لكل من دورة ابريل ويوليو يوضح أطوال ونسب التلوث :(6جدول رقم )

 البلدية المحافظة
طول الشاطئ 

 الكلي )متر(

 دورة يوليو دورة ابريل

الطول الملوث 

 )متر(

نسبة التلوث 

)%( 

الطول الملوث 

 )متر(

التلوث  نسبة

)%( 

 الشمال
 31.4 1000 14 450 3180 بلدية بيت الهيا

 100 1530 100 1530 1530 بلدية جباليا

 غزة
 100 8340 84.7 7070 8340 بلدية غزة

 100 3780 100 3780 3780 بلدية الزهراء

 الوسطى

 27.6 525 31 590 1900 بلدية النصيرات

 22 560 93.9 2400 2557 بلدية الزوايدة

 62.9 2830 24 1100 4500 بلدية دير البلح

 خانيونس

 

 45 3620 7.5 600 8050 بلدية خانيونس

 100 1150  0 0 1150 بلدية القرارة

 93 2950  18.9  600 3170 بلدية رفح رفح

 حسب المحافظات يوضح أطوال ونسب التلوث لكل من دورة ابريل ويوليو: (7جدول رقم )

 المحافظة
الشاطئ طول 

 الكلي )متر(

 دورة يوليو دورة ابريل

الطول الملوث 

 )متر(

نسبة التلوث 

)%( 

الطول الملوث 

 )متر(

نسبة التلوث 

)%( 

 39.5 2530 30.9 1980 6400 الشمال

 100 12120  89.5 10850 12120 غزة

 43.7 3915 45.7 4090 8957 الوسطى

 51.8 4770  6.5 600 9200 خانيونس

 93 2950  18.9 600 3170 رفح

11 



 

 

ً

ً

 

 ً
 
بعد عام أزمات ومشاكل قطاع غزة البيئية لسبب أساس ي هو الحصار  تتفاقم عاما

الالنساني الذي تفرضه سلطات االحتالل االسرائيلي على سكان غزة منذ ما يزيد عن 

ً هو املتنفس الوحيدالذي البحر شاطئ العقد من الزمان. ويبقى تزايد تلوث 
 
ألكثر  تقريبا

ً. الحصار الخانقيعيشون في محافظات غزة أحد أبرز تجليات هذا  من مليوني نسمة

  2016ويوليو أظهرت نتائج دورتين ملراقبة جودة مياه الشاطئ أجريتا في أبريل ً
 
طال  تلوثا

 % من الطول الكلي للشاطئ على التوالي.68و% 52
 

 ً
 
األماكن امللوثة املعلن عنها بواسطة  السباحة فيالتزام املواطنين بعدم  من املهم جدا

ًسلطة جودة البيئة 
 
الصابتهم باملضاعفات الصحية الناجمة عن السباحة في  تفاديا

  مياه ملوثة بمياه الصرف الصحي غير املعالجة.

ً

 الخالصة
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ً

ً

ً

ً

 

 دولة فلسطين

 سلطة جودة البيئة

 البيئةاإلدارة العامة لحماية 
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