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 غازي الصوراني 
5/11/9112 

 املياه واملوارد املائية يف قطاع غزة
 

 حذذ    فقذذ  الصذذعا    أسذذبا  مصذذا ر أهذذ  أحذذ  –  سذذل   – الم ذذا  كانذذ  الصذذونوني  المشذذع   تأسذذ   منذذ 
 8491 عذذا  فذذي حزيذذعا /يوننذذو مذذ  الخذذام  بتذذ  ا  مذذع را   8491 عذذا  منذذ   توسذذتاتوا" إسذذعالن " جغعاف ذذ  الم ذذا 

 عذا  صذ   في إنشاله في الب ء من  التازل الج ار مسار يفسع ال ي األمع العاهن   الس اس   اللح  إلى   صول  
 .9كذذذذ  5011 مسذذذذاحلوا البالغذذذذ  غعب ذذذذ ال الضذذذذف  أراضذذذذي مذذذذ % 81 مذذذذ  أكثذذذذعالذذذذلو   حنذذذذ   اآل  حلذذذذى 2002

 المحللذذن  لصذذال  للجذذ ار الغعب ذذ  الجوذذ  مذذ  الغعب ذذ  الضذذف  فذذي المال ذذ  األحذذوا  أهذذ  الوقذذ  ذا  فذذي  سذذ حجز
  ش  عجز في الفلسطنننن  ب لك تاركا   للصناع   أ  للشع  أ  للزراع  سواء المخللف    اسلخ اماتو  اإلسعالنلنن 

 الفلسذطنننن  تتطذ  إلذى  سذند ي الذ ي األمذع بنذنو   سذنويا  % 5.1 ع  تزي  عال   سكان   زيا ة ظ  في كبنعي 
 مذ  أكثذع فذي انلشذع  اللذي الم ذا  ملوحذ  مشذكل  تفذاق  علذى عذو ة الزراع ذ   أرضذو  فذي اللصحع ظاهعة  اتسا 

 خطنذعة مذ  أكثذع  اجلماع ذ  صذح   مخذارع مذ  ذلذك عذ  سذننل   مذا غذزة  قطذا  فذي الم ذا  مصذا ر م % 10
 الصذذذتن  علذذذى  البذذذد  المتانذذذاة مذذذ  مزيذذذ ا   سذذذنعاك  مذذذا خصوصذذذا    الشذذذبا   األرفذذذال عمومذذذا   السذذذكا  ح ذذذاة توذذذ  

 .الس اسي الصتن  على الخطنعة  أثار  الجلماعي
 تتلبع   2089عا   5ملنو    891.2بلغ  كم   الم ا  المسلخعج  م  الحو  الساحلي في قطا  غزة 

 90 – 10علما  بأ  مق ار الضذ  األمذ  بمذا يلناسذ  مذة راقذ  الحذو  المسذل ام  مذ  )ه   الكم   ضخا  جالعا  
مذ  م ذا  قطذا  غذزة ل تنطبذه علنوذا متذاينع من مذ  الصذح  التالم ذ  % 41مذا يزيذ  عذ    مما أصب   5ملنو   

/ فذع / للذع 800)وصذي بذه المن مذ  ذاتوذا   هذو لم ا  الشع    هي م  حن  الكم   أق  م  الح  األ نى الذ ي ت
 .(1)كح  أ نى( يو 

 م ا  م  الفلسطنننن  حص  نسب  أ إلى  لإلحصاء المعكزي  الجواز تقاريع تشنع الس اق  ه ا  في
 تقذ ر  اللي ح ا   األ فع النسب  تشك  األحوا  ه   م  اإلسعالنلنن  حص  بننما فقط % 81 المال   األحوا 

 الحو  م ا  م  الفلسطنننن  حص  بلغ  غزة قطا   في الغعب    الضف  في المسلورنو   ذلك في بما  %11بذ
 %.12 بلغ  اإلسعالنلنن  حص  بننما فقط % 81 الساحلي

 تقو  حن  سنوي ا  5  مل ار 2.9 بنحو الفلسطنن   األر  في الملوفعة( الملج  ة) النق   الم ا  كم   تق يع ت 
 فلسطن  قطا ' تقعيع على بناء   للفلسطنننن   فقط% 80 مقاب  الكم   ه   م % 40 نحو باسلغول" إسعالن "

 السلنزاف م ى يوض  ال ي األمع التعب    ال  ل لجامت  التام  األمان  أع ته ال ي المحلل  التعب    األراضي
 الفلسطنننن  إجبار  باللالي الم ا  إلى  الحاج  از يا إلى  أ ى ما  (2)الفلسطنن   الموار  أه  ألح  اإلسعالنلي

                                                           
 فلسطن  -  را  هللا28/5/2081الفلسطنن    ب ا  صحفي مشلعك بمناسب  النو  التالمي للم ا  الجواز المعكزي لإلحصاء الفلسطنني  سلط  الم ا   1
 .فلسطن  -  را  هللا22/5/2088الجواز المعكزي لإلحصاء الفلسطنني  ب انا  إحصال ا  حول الم ا  في األراضي الفلسطنن   عش   يو  الم ا  التالمي   2
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 الم ا  على للحصذول العل سي المص ر أصبح  اللي  (م كع  ) اإلسعالنل   الم ا  شعك  م  الم ا  شعاء على
 3  ملنو   8336 بواقة  2081عا   3  ملنو   10.2 م كع   شعك  م  ءشعا ت  حن  المنزلي  لوسلخ ا 

 .(8)لقطا  غزة  ذلك حس  الج  ل رق   5ملنو    9.9   الغعب   لضف ل
  5112حسب المنطقة والمصدر،  األراضي الفلسطينيةكمية المياه المتاحة في (: 1)جدول رقم 

 السنة/3مليون م

 المجموع المنطقة
المياه المضخوخة 

من اآلبار 
 (1)الفلسطينية

 تدفق
 (5)الينابيع

مياه شرب 
  (3)محالة 

المياه المشتراة من شركة 
اإلسرائيلية  المياه

 (4( )ميكروت)
 70.2 3.9 40.7 250.5 365.3 فلسطين

 63.8 - 40.7 83.3 187.8 *الضف  الغعب  
 6.4 3.9 - 167.2 177.5 قطا  غزة

 .8491عنوة بتن  احلولوا للضف  الغعب    في عا  " إسعالن "الب انا  ل تشم  ذلك الجزء م  محاف   الق    ال ي ضمله  *
 .الكم   ل تشم  الم ا  المسلخعج  م  اآلبار غنع المعخص  (8)
 الكم   ل تشم   يناب ة الفشخ  (2)
 محطا  تحل   تابت  للقطا  الخاص تتم  على تز ي  السكا  بم ا  شع  محوة معبأة  (5)
لوسلخ امن  ( م كع  )تشم  الكم ا  المضخوخ  م  اآلبار الواقت  ضم  اراضي   ل  فلسطن   المس طع علنوا م  قب  شعك  الم ا  اإلسعالنل    (9)

 .                                              ملنو  ملع مكت  لوسلخ ا  الزراعي في محاف   روبا  9.9منوا ,  المنزلي   الزراعي
 .851صفلسطن    –را  هللا    2081كلا  فلسطن  الحصالي السنوي   الجواز المعكزي لوحصاء الفلسطنني: المص ر

 
 : الفلسطينية المياه مصادر -
 -: هما رئيسيين قسمين إلي فلسطين في الجوفية المياه مصادر تنقسم  

م ا  الخزا  الساحلي الجوفي القابة أسف  ساح  البحع األب ض الملوسط ما بن  رف  جنوبا   جب   -8
 تتلبع . منوا أسف  قطا  غزة 2ك  900  توج  2ك  2200كعم  شمال    تبلغ مساحله الكل   

سعيا   بسب " إسعالن "الم ا  الجوف    اخ  قطا  غزة مسلقل  إلى ح  كبنع ع  الم ا  الجوف    اخ  
غعبي  اخ  الخزا   لك  ق ا    ل  الت   اإلسعالنلي بحفع الت ي  م  آبار  -الم ا  بشك  شعقي

أ ى  2081ملنو  نسم  عا   8.42مصاي  الم ا   في ظ  زيا ة ع   السكا  في قطا  غزة إلى 
خز     مما أ ى إلى سح  الم5ملنو    200إلى ارتفا  كم ا  الم ا  المسلولك  سنويا  لحوالي

 .الجوفي  زيا ة نسب  الملوح   الللوث
غعب    -م ا  الخزا  الجبلي الجوفي القابة أسف  الضف  الغعب     ال ي يلكو  م  ثوث  أحوا  -2

سنويا  م  م ا  الخزا  الجوفي  5ملنو    915ما يق ر بذ " إسعالن "تسح  .  شعق    شمال   شعق  
 حن  في  (األر   غور في اإلسعالنل   المسلتمعا  تسحبه سنويا   3  ملنو   90 ذلك في بما) الجبلي

 .الخزا  نف  م  سنويا   3ملنو    881 م  أكثع الفلسطنننو   يسح  ل
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 الجوف   الم ا  ُتت حن  , ج ا   كبنع جوف   م ا  خزا  فوق  قابت  الغعب   الضف  أ  يلض  هنا  م 
 توض   يلي  ف ما, اللاريخ   فلسطن   فى الغعب   الضف  في الم ا  اسلتمال  لجم ة العل سي المص ر

 :  الجوف   الم ا  ت فه لتجا   فقا   الثوث  لألحوا 
 .سنويا   5  ملنو   892إلى  المال   إمكان اته تص   ال ي, الشعقي الحو  - أ

 .سنويا 5  ملنو   592 نحو المال   إمكان    تبلغ, الغعبي الحو  - 
 .سنويا   5  ملنو   812 نحو المال   إمكاننله  تبلغ:  الشعقي الشمال   األحوا  -ج

 :التالية الرئيسية الجوفية الخزانات في الغربية الضفة في المياه مصادر تتركزو 
  أعماق الت ب   بالم ا  غن   منطق   هي جنن   جنو إلى  قلقنل   جنو  م   يمل  : الغربي الخزان -

 . ملع 810 – 10 ع  تزي  ل فنوا اآلبار
 بالم ا  غن    هي  الشعق  الشمال في بوا المح ط   المناره جنن  منطق   يشم  : الشمالي الخزان -

 .ملع 210-800 فنوا اآلبار أعماق  تلعا ح أيضا 
 . الخلن  شمال حلى لح  بن    الق   تح   يمل  : الجنوبي الخزان -
 فص  في آبارها مت    تجف األمطار بم ا  معتبط  مت موا نبة  9,000 حوالي ع  ها يبلغ :الينابيع -

 . الص  
 (.  القطا  الضف  في التشوال   اآلبار مئا  ع ا) بئع 100 حوالي : اآلبار -
 ظذذ  فذذي – الفلسذذطنن   األراضذذي فذذي للم ذذا  األساسذذي المصذذ ر تمثذذ  الجوف ذذ  الم ذذا  فذذا  تقذذ    مذذا ضذذوء فذذي

 الذ ي الجبلذي الجذوفي الخذزا   يتلبذع – األمطذار هطذول متذ ل في  اللفا   السطح   للم ا  كبنعة مصا ر غ ا 
 خذزا  مخذز     يقذ ر فلسذطن   في الجوف   الم ا  مصا ر أه   معتفتاته الغعب   الضف  جبال تح  م اهه تلجمة
 91 إلنوذذا يضذذاف سذذنويا   3ملنذو    914 بنحذذو الجذذوفي الخذذزا إلذى  المطذذع م ذذا  تسذذع  مذ  يلغذذ ى الذذ ي الضذف 
 فلسذذطن  عمذذو  فذذي الجوف ذذ  للم ذذا  اإلجمذذالي الحجذذ   يبلذذغ  (3)غذذزة بقطذذا  السذذطحي الخذذزا  مذذ  سذذنويا   3 ملنذذو  
 3 ملنذذو   8099 حذذوالي أي منوذذا % 19.12 نسذذب  علذذى اإلسذذعالنلنو   يحصذذ  سذذنويا   3 ملنذذو   8204 حذذوالي
 .للفلسطنننن  سنويا   3 ملنو   214 مقاب  سنويا  

 انسذذح  اللذذي المواصذذي منطقذذ  فذذي تقذذة  أعذذ بوا   أكبعهذذا ف ذذه الجوف ذذ  الخزانذذا  أهذذ  فذذ   غذذزة قطذذا  فذذي أمذذا
 األمطار م ا  نل ج  لش  إل أنه    ن  ألف 10 حوالي مساحلوا تبلغ   2001 سبلمبع في الصونوني الت   منوا

 في  جاء .. الخزانا  ه  إلى  تلسع ( الكلوري ) الملوح  ب أ  السكا   بزيا ة ارتبارا   الجوف   الم ا  ض   تزاي 
 ملنذذذو   8.1 علنوذذذا يتلمذذذ  اللذذذي الجوف ذذذ  الم ذذذا  مصذذذا ر إ " يوننذذذ " للبنئذذذ  الملحذذذ ة األمذذذ  بعنذذذام  أصذذذ ر  تقعيذذذع

 م ذا  مصذا ر  إيجذا  القطذا   فذي المذالي الخذزا   تعم   ب صوح مطالبا   النو ار  خطع تواجه غزة في فلسطنني
  فذي الجوف ذ   الم ذا  مذوار  علذى الضذغط تخفذ ض أجذ  مذ   ذلذك الم ذا   تحل   محطا  بناء ذلك في بما ب يل  

   لر مل ذار 8,1بنحذو السذابق  لحاللذه الجذوفي الخذزا  إعذا ة تكلفذ  للبنئذ  الملحذ ة األمذ  بعنذام  يقذ ر السذ اق  ه ا

                                                           
 .4199  الت   22/1/2001  الثنن  (جعي ة التع  ال  ل  )  الشعق األ سط "قاب  للح اة"انتكا  سلبي على ك ا  فلسطنني : أزم  الم ا  في الضف  الغعب   3
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إلذى  أشذار فقذ " يوننذ " تقعيذع أمذا.. الم ا  تحل   محطا  بناء اللكلف  ه   ضم   ي خ , عاما عشعي  ىم  علي
 محذذ را   الننلذعا   بمذذا ة اللسذم  خطذع مذذ  يتذانو   غذذزة فذي العضذة األرفذذال أ  ل رجذ   صذذل  الللذوث متذ ل  أ 

 العضذذذة األرفذذذال لذذذ ى األن م ذذذا مذذذ  نذذذو  ظوذذذور فذذذي تلسذذذب  أ  يمكذذذ  الننلذذذعا  مذذذ  التال ذذذ  المسذذذلويا  أ  مذذذ 
 . (4)"األزرق  العض ة ب اهعة"  المتع ف 
 مذذ  3  ملنذو   01 "إسذعالن " تحويذ  حذول طنن  الفلسذ  السذلط  "إسذعالن " بذن " اتفاق ذ "  جذو  مذ  الذعغ   علذى

 سذنويا   3  ملنذو   210إلذى  الضذف  فلسذطنننو يحلذاج حذن   فذي .منوذا تنصل  لكنوا للفلسطنننن   السن  في الم ا 
 الذذ ي األراضذذي الفلسذذطنن   سذذكا ل المسذذلمع الرتفذذا   مذذة  منوذذا %10 مذذ  أقذذ  سذذوى  لوذذ  يلذذوفع فذذو الم ذذا   مذ 

 أ  الواضذذذ  مذذذ  لكذذذ  الم ذذذا   علذذذى الطلذذذ  سذذذنز ا   2081 عذذذا  منلصذذذف فلسذذذطننيملنذذذو   5.1يقذذذ ر بحذذذوالي 
 عذذ  تزيذذ  ل اللذذي الضذذ ق   المسذذاح  السذذكان   للكثافذذ  ن ذذعا   غذذزة  قطذذا  فذذي عال ذذ  نعةبذذوت سذذلكو   المال ذذ  المشذذكل 

 .9كنلو   599
المخللفذذ   المصذا ر مذذ  توفنعهذا تذ  اللذذي الم ذا  كم ذذ  السذابه اإلشذذارة إل ذه   إجمذالي (1) يبذن  الجذ  ل رقذذ  

 ض  ت  حن  للم ا  مص ر أكبع الجوف    تتلبع الم ا   2081 عا  3ملنو    591.5 الفلسطنن   بلغ  لألراضي

" م كذع  " اإلسذعالنل   الم ذا  شعك  م  المشلعاة  الم ا    يلنوا%8638بنسب   أي الم ا  م  3ملنو    52032حوالي 
 90.1السذنوي  تصذعيفوا بلذغ حنذ  الننذاب ة  أخنذعا    % 84.2بنسذب   3ملنذو    10.2 نحذو كمنلوذا بلغذ  حنذ 

 الم ذا  علذى الطلذ  للغط ذ  علنوذا العلمذا  يذل  اللذي الم ذا  مذ  مصذا ر %88.8نسذبله  مذا  شذكل  5  ملنذو  
 .السلخ اما  لمخللف

إذ  أما بالنسب  لسلوولك الم ا   ف   الزراع  هي القطا  األكثع اسلووكا  للم ا  في األراضي الفلسطنن   
    القطا  الصناعي بنسب %21البل ي  بنسب  / يلنوا قطا  السلخ اما  المنزل    %91تسلولك حوالي 

 إل يحصلو   ل لكنو  سنويا   الم ا  م  3  ملنو   810إلى  الفلسطنن   األراضي في المزارعو    يحلاج  (5)1%
 اإلجمال   راقلوا تبلغ الغعب   بالضف  بئع 10 حوالي على تس طع "إسعالن " بأ  علما  . منوا% 10-90 على
 . شخص ألف 210 حوالي فنوا يع   اللي اإلسعالنل   المسلورنا إلى   تحولوا سنويا   3ملنو    10

 يو   /للع 851 الفلسطنني الموار  اسلووك مت ل ف   الفلسطنني لإلحصاء المعكزي  الجواز للقاريع   فقا  
 في اإلسعالنلي المسلور  اسلووك مت ل يبلغ ف ما يو  / للع 515 اإلسعالنلي الفع  اسلووك مت ل يص  بننما

ك لك يوج   .الفلسطنني الموار  اسلووك أضتاف سبت  م  أكثع أي يو  / للع 400 نحذو الغعب   الضف 
 في النسب  ه   ارتفت  حن  الغعب    الضف  محاف ا  في الم ا  م  الفلسطنني الفع  اسلووك مت ل في تفا  

 يو / للع 11 كان  بننما يو  / للع 819.5إلى   صل  غزة قطا   في يو  / للع 241.9إلى  أريحا محاف  
 .روبا  في يو / للع  91  جنن   محاف   في

                                                           
 http://alresalah.ps/ar/post/5261/rss.php  موقة العسال  ن  85/82/2004  تقعيع أممي يح ر م  انو ار الخزا  الجوفي بغزة 4
 www.idrc.caالفلسطنن     نموي   الطل  على الم ا   اسلخ اماتوا في األراضيالمعكز ال  لي لألبحاث الل  5
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 بتض في اإلسعالنلي المسلولك يسلخ    "أمنسلي" ال  ل   التفو من م  ع  صا ر تقعيع  حس 
ل لك  .(6)الفلسطنن   السكن   اللجمتا  في السلووك كم   ع  معة عشعي  تزي  الم ا  م  كم   المسلورنا 

 الضف  في المال   الصخعي  الطبقا  في الموجو ة الم ا  مصا ر م % 14 على اإلسعالنلي الت   س طعة ف  
 المال    معافقنا تق        حال    ال  ل   الفلسطنن   اللقاريع م  الت ي  حس  للفلسطنننن % 28 مقاب   القطا 

 اللي الم ا  كم ا  في  الخطنع الحا  النقص في تلمث  اللي الخطنعة المال   الضالق  ه   نشوءإلى  أ   كما
 في الصونون   التنصعي  تلجلى كما  الحل اجا  ه   في المسلمع اللزاي  رغ   م ننا  مخ ماتنا قعانا تحلاجوا

 الص    أشوع في للمسلورنا  الم ا  كم   بزيا ة تقو  اللي اإلسعالنل   " مكور  " شعك  قب  م  الم ا  توزية
 .الفلسطنن    القعى  للم   خفضواإلى   تتم 

 : العامة بالشبكة واالتصال للفلسطينيين الرئيسي الشرب مياه مصدر
ذا 825 أ إلذى  2001 لتذا  السذكان   اللجمتذا  مسذ  ب انذا  تشذنع        ل الفلسذطنن   األراضذي فذي سذكان  ا تجمت 
 811,211 سذكانوا عذ    يبلذغ السذكان   اللجمتذا  مذ  %22.4 نسذبله مذا عامذ   هذي تمثذ  م ذا  شذبك  فنوذا يوجذ 
ذا 889  أ  .الغعب ذ  الضذف  فذي جم توذا نسذم   شذعك  مذ  الم ذا  علذى تحصذ  الفلسذطنن   األراضذي فذي سذكان  ا تجمت 

 الفلسطنن    األراضي في السكا  م  %82.8 ما أي نسم  ألف 919 حوالي  يسكنوا  (م كع  ) اإلسعالنل   الم ا 

 أ إلى  باإلضاف  غزة  قطا  في تجمتا  9   الغعب   الضف  في سكان   تجمتا  880 بواقة اللجمتا  ه    تلوز 

ذا 882  نلذال   تشذنع كمذا .الغعب ذ  الضذف  م ذا   الذعة خذول مذ  الم ذا  علذى يحصذ  الغعب ذ  الضذف  فذي سذكان  ا تجمت 

ا 811 أ إلى  المس   لشذبك  بذ ي  كمصذ ر الرتوازيذ  الم ذا  آبذار علذى تتلمذ  الفلسذطنن   األراضذي فذي سكان  ا تجمت 

ذا 928 حذن  فذي التامذ   الم ذا   بذ ي  كمصذ ر األمطذار م ذا  آبذار علذى تتلمذ  الفلسذطنن   األراضذي فذي سذكان  ا تجمت 
ذا  541 أ إلذى  باإلضذاف  للشبك    الم ذا  "تنكذا " صذواري  شذعاء علذى تتلمذ  الفلسذطنن   األراضذي فذي سذكان  ا تجمت 

 . 7))للشبك  ب ي  كمص ر
 :الشرب مياه جودة

 جنذ ة  الم ذا  تتلبذع الفلسذطنن   األراضي في األسع م   % 91.1 أ  2085 المنزلي البنئ  مس  نلال  بنن 

 م   %81 نسب  فا  بالمقاب   %9.1 غزة  قطا   %12.2 الغعب   الضف  بن  ما كبنع بشك  النسب  ه    تلباي 

 بواقذة التا مذ  بالم ذا  الم ذا   تلذوث الم ذا  فذي الملوحذ  نسذب  ارتفذا  بسذب  سذنئ  الم ذا  أ  تتلبذع الفلسذطنن   األسذع

 .   (8) غزة قطا  في % 95.1  الغعب   الضف  في% 1.9
 

 :المنزلي للقطاع المزودة المياه من الفلسطيني الفرد حصة

 859.1 بلغذ  حذوالي 2081 عا  الفلسطنن   األراضي في المسلولك  الم ا  أ  كم   (2)يوض  الج  ل رق    
 حصذ   بلغذ  غذزة  قطذا  فذي 3ملنذو    15.1  حذوالي الغعب ذ  الضف  في 5ملنو    18.2 بن  توزع  3ملنو   

 الفذع  حصذ  بلغذ  حنذ  جنذن  لمحاف ذ  كذا  أقلوذا يذو /فذع /للذع 19.5 المذز  ة الم ذا  مذ  في الضذف  الغعب ذ  الفع 

                                                           
 www.annabaa.comموقة شبك  النبأ المتلومات    حع  الم ا  في فلسطن   صعا  البقاء     6
 .22/5/2004اري  الجواز المعكزي لوحصاء الفلسطنني  ب ا  صحفي بمناسب  يو  الم ا  التالمي حول ا ارة الم ا  التابعة بل 7
 .22/5/2080الجواز المعكزي لوحصاء الفلسطنني  ب ا  صحفي بمناسب  يو  الم ا  التالمي حول ا ارة الم ا  التابعة بلاري   8
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 خذاننون  لمحاف ذ  كا  أقلوا يو /فع /للع 14.2  أما في قطا  غزة بلغ  حص  الفع  يو /فع /للع 94.1 حوالي

 .يو /فع /للع 91.1 حوالي الفع  حص  بلغ  حن 
 حسب المحافظة، الضفة الغربيةكمية المياه المزودة للقطاع المنزلي وحصة الفرد اليومية في (: 5)جدول رقم 

2015 

 المحافظة
 كمية المياه المزودة 

 (3مليون م)
كمية المياه المستهلكة 

 (3مليون م)
 كمية الفاقد الكلية

 (3مليون م)
حصة الفرد اليومية 

 (يوم/فرد/لتر)
 84.3 38.4 81.2 119.6 (1)*الضفة الغربية

 49.5 3.1 5.7 8.8 جنن 
 58.3 0.9 1.4 2.3 روبا 
 114.8 4.7 7.7 12.4 رولكع 
 80.3 5.4 11.3 16.7 نابل 
 129.3 1.7 5.3 7.0 قلقنل  
 88.1 0.5 2.3 2.8 سلفن 

را  هللا  البنعة 
 95.5 5.9 17.9 23.8  الق  

 227.9 2.2 4.4 6.6 (5) األغوارأريحا 
 73.6 14.0 25.2 39.2 (3) الخلن بن  لح  

حن  ا  ه ا الجزء يسكنه حوالي  8491عنوة بتن  احلولوا للضف  الغعب   في عا   "إسعالن "الب انا  ل تشم  ذلك الجزء م  محاف   الق   ال ي ضمله * 
 .نسم  يحملو  بطاق  الووي  المق س     ل تلوفع متلوما  حول الم ا  المز  ة لو  292,950

 الصناع    لو ا فا  كم   اللز ي   السلووك الحق ق   ه   الكم   ت  تز ي ها لألغعا  غنع الزراع    تشم  الم ا  اللي ت  تز ي ها لوغعا  اللجاري   (1) 
 .للفع  هي أق  م  الكم ا  الم كورة

 .تشم  السلخ اما  الس اح    اللع يح    النشارا  القلصا ي  في محاف   أريحا  األغوار (2)
 .ل يمك  فص  ب انا  محاف لي الخلن   بن   لح  نل ج  لطب ت  ن ا  تز ي  الم ا  المشلعك لوما (3)

 .854صفلسطن    -را  هللا   2081كلا  فلسطن  الحصالي السنوي   الجواز المعكزي لوحصاء الفلسطنني: المص ر

 حسب قطاع غزةكمية المياه المزودة للقطاع المنزلي وحصة الفرد اليومية في (: 3)جدول رقم 
  2015المحافظة،

 كمية المياه المزودة  المحافظة
 (3مليون م)

كمية المياه المستهلكة 
 (3مليون م)

 كمية الفاقد الكلية
 (3مليون م)

حصة الفرد اليومية 
 (يوم/فرد/لتر)

 79.2 41.8 53.5 95.3 قطاع غزة
 92.5 12.0 12.5 24.5 شمال غزة 

 81.9 13.4 19.0 32.4 غزة 
 76.4 7.4 7.5 14.9  يع البل 

 68.7 5.1 8.7 13.8 خا  يون 
 69.2 3.9 5.8 9.7 رف  

 79.2 41.8 53.5 95.3 قطا  غزة
 92.5 12.0 12.5 24.5 شمال غزة 

   5ملنو    9.9لقطا  غزة  تق ر بحوالي  تشم  الم ا  المشلعاة م  م كع   الب انا  (8)
 .890صفلسطن    -را هللا  2081كلا  فلسطن  الحصالي السنوي   الجواز المعكزي لوحصاء الفلسطنني: المص ر
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 الزراعذذذي القطذذذا   تنم ذذذ  تطذذذور أمذذذا  كبنذذذعة عقبذذذ  المال ذذذ  موار نذذذا علذذذى الصذذذونوني الحذذذلول سذذذ طعة  تشذذذك 
 عقبذذذ  يءشذذذ كذذذ  قبذذذ   هذذذي الملزايذذذ ة  السذذذكان   وم  ذالنذذذ الحل اجذذذا  جانذذذ إلذذذى  األخذذذعى  اإلنلاج ذذذ   القطاعذذذا 

 لجم ذذذة الضذذذع ري    ذالمالذذذ احل اجاتنذذذا أ  إذ  المذذذوار   األر  علذذذى ا تناذسنذذذ أجذذذ   ذمذذذ الذذذعاه  بالصذذذعا  معتبطذذذ 
 التجز أ  أي   فقط 3  ملنو   211 سوى  منوا يلوفع ل 5050عا   3  و  ذملن 114 حواليإلى  تص  األغعا 

 فذذي للمذذوارنن  خاصذذ  قاتلذذ   بمخذذارع ينذذ ر مسذذلمع تزايذذ  فذذي عجذذز هذذو األراضذذي الفلسذذطنن   فذذي الحذذالي المذذالي
  الننلذعا   الكلوري  الملوح  زا   أ  بت  القطا  آبار في نا رة بات  اللي الت ب  الم ا  م  المحع من  غزة قطا 

 مذذ  الجذذوفي المخذذز    نضذذو  بسذذب   ذلذذك التالم ذذ   الصذذح  من مذذ  قبذذ  مذذ  بذذه المسذذموح عذذ  أضذذتاف خمسذذ 
 3  ملنو   890 م  يقار  ماإلى  يحلاجو   لحوالي ملنوني موار  المطلوب  السلووك كم   بلزاي  ارتبارا   الم ا 

  الصذناعي  الزراعذي لوسذلووك 5ملنذو    800  ( للشذع ) المنزلذي لوسذلووك 5  ملنو   90 بواقة الم ا   م 
 مذ  الم ذا  مخذز   إلذى  يضاف ما صافي 3  ملنو   49 تلجا ز ل السنوي  األمطار م  الم ا  موار  أ  حن  في

 بسذعع  الهلمذا  إيذوء يفذع  الذ ي األمذع  3  ملنذو   820 عذ  تزيذ  ل اللي سنويا   الملساقط  األمطار إجمالي
 إل األرقذا   هذ    قذ   رغ  . اللنموي  القلصا ي  األ لويا  كاف  على تتلو أ لوي  القطا   في تحل   محط  بناء
 الم ذا  مذ  تقذ يع  تذ  مذا علذى!! -حننه في–  افه المعحل    الم ا  اتفاق   على  قة ال ي الفلسطنني المفا   أ 

  .عاجل  3  ملنو   21.9 إضاف  مة سنويا   3  ملنو   10-10 م  يلعا ح بمت ل الفلسطنن   لوحل اجا 
 
 

 (سنويا   3م مليون ) الكلية المستقبلية المائية االحتياجات(: 4)جدول رقم 
 5151 5112 5111 االستخدام

 291 281 891 الحل اجا  المنزل  

 54 58 29 الحل اجا  الصناع  

 112 510 200 الحل اجا  الزراع  
 114 984 514 اإلجمالي

 .2004فلسطن    -را  هللا فلسطن   في المسلقبل   المال   الحل اجا  الفلسطنني  القلصا ي  الس اسا  أبحاث متو : المص ر
 

 المنزلي لوسلخ ا  عشوال   بصورة غزة قطا  في حفعها ت  اللي اآلبار مئا  أ إلى  أشنع الجان  ه ا  في
 . القطا  في الم ا  مشكل  تفاق  لزيا ة أ   مخللف    أسبا  ب رالة  الزراعي

 
 الضف   م ا  مخز    م سنويا   3  ملنو   100 حوالي يض  اإلسعالنلي الت     ف الغعب   الضف  في أما

 م  ضخه يل  الصونوني الك ا  اسلووك ثل  حوالي أ  أي السنوي  الفلسطنني المالي التجز أكبع م   هو
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   ()الت   لو ا التنصعي  الطب ت  على الل لن  م   لمزي  ثان    ناح   م  شتبنا  احل اجا  حسا  على م اهنا
 .اإلسعالنلي القطعي  بالناق  يسمى ما عبع( الجوف   خزاناتنا م  المأخوذة) م اهنا بب تنا يقو  أنه
 :  غزة قطاع داخل المياه مجال في االستثمارية االحتياجات -

الم ذذذا   إنمذذذا إ   عوتنذذا إلذذذى اللعكنذذز علذذذى إقامذذذ  مشذذارية محطذذذا  تحل ذذذ  الم ذذا    محطذذذا  متالجذذذ   تنق ذذ  
ينطلذذه مذذ  المخذذارع المباشذذعة اللذذي توذذ   ح ذذاة المذذوارنن  عمومذذا   األرفذذال خصوصذذا  حنذذ  تجذذا ز  متذذ ل  
الكلوراي   الننلعا  في الم ا  إلى ح  كبنع متاينع من م  الصح  التالم   اللي تنص على أل تزي  نسذب  الكلوريذ  

مل غذعا  لللذع مذ  الننلعيذ   علمذا بذأ  نسذب  كبنذعة  10لواحذ   منلغذعا  لللذع ا 210في الم ا  الصالح  للشع  عذ  
للنلذع الواحذ   كمذا تجذا ز  نسذب  /مل غذعا  2100 – 8000م  الم ا  في قطا  غزة تجذا ز  نسذب  الكلوريذ  فنوذا 

للنلذذع  األمذذع الذذ ي  يفذذع  علننذذا مجذذ  ا   اللعكنذذز علذذى إنشذذاء محطذذ  للحل ذذ  م ذذا  البحذذع /مل غذذعا  210الننلعيذذ  
رذذعاف  القذذوى المتن ذذ   إلذذى جانذذ  أ لويذذ  رل سذذ  يمكذذ  تذذوفنع اللمويذذ  الذذوز  إلنشذذالوا باللتذذا   بذذن  جم ذذة األك)

بوذذ ف تذذوفنع ق مذذ  ( فذذع  ضذذعيب  خاصذذ  لوذذ   الغايذذ  مذذ  اللجذذار  أصذذحا  رد   األمذذوال أ  الذذ خ  المعتفذذة
ف الخذذزا  الجذوفي مذذ  ناح ذ  ثان ذذ   التجذز المذالي لسذذكا  القطذا  مذذ  ناح ذ   محا لذذ  اللقلنذ  مذ  مخذذارع اسذلنزا

 حماي  الموارنن  م  المخارع الصح     الس اسذ   المسذلقبل    الناجمذ  عذ  هذ ا الوضذة ثالثذا  فذي هذ ا الجانذ  
 .نور  ف ما يلي توض حا  أ ل ا  لمشع   محط  تحل   م ا  البحع في قطا  غزة 

ة األكثذذع أهم ذذ   ضذذع رة فذذي قطذذا  غذذزة فذذي يتلبذذع مشذذع   إنشذذاء محطذذ  تحل ذذ  م ذذا  البحذذع مذذ  المشذذاري  
ب عذذ ا  ال راسذذا  الخاصذذ  ب نشذذاء هذذ ا المشذذع    2002المعحلذ  العاهنذذ    قذذ  قامذذ  سذذلط  الم ذذا  الفلسذذطنن   عذذا  

علذى سذاح  بحذذع قطذا  غذزة  المقلذذعح تحويلذه مذ  الذذ  ل المانحذ  علذى مذذ ار ثذوث سذنوا    هذذي المذ ة المقلعحذذ  
   إل أ  ملابت  تنفن   توقف  ألسبا  ملنوع  أهموذا التعاقنذ  اإلسذعالنل   إلذى جانذ  للصم    تشغن  ه ا المشع  

ج  على كاف  القوى الس اس   مطالب   زارا   مدسسا  السلط   حكوملنوا  ل لك يالنقسا  الفلسطنني ال اخلي  
ع   التاجذ  لضذما  تذوفنع سواء المنقسم  أ  الموح ة  اللعكنز على ب ل ك  الجوو  م  أجذ  اسذلكمال هذ ا المشذ

                                                           
 حس  تصعي  خبنع الم ا  الفلسطنني ال كلور عب  العحم  اللم مي: 
 تشذذنع األرقذذا  إلذذى أ  نصذذف مخذذز   الم ذذا  الجوف ذذ  فذذي الضذذف  الغعب ذذ  . ملذذعا مكعبذذا فقذذط للفلسذذطنني 910ملذذعا مكعبذذا مقابذذ   8900يصذذ  نصذذن  الفذذع  اإلسذذعالنلي السذذنوي مذذ  الم ذذا  نحذذو  -

مذ  % 21كما تشنع األرقذا  إلذى أ  . م  لو  بحفع المزي  م  اآلبار في مناره أخعى مخصص للم   اإلسعالنل   ف ما يحص  الفلسطنننو  علي احل اجاتو  م  الم ا  م  اآلبار البل ي   ل يس
 .مخز   الم ا  في األراضي الفلسطنن   مخصص  للمسلور  النوو 

الكاملذ  علذي حذو  الم ذذا  " إسذعالن "لجذ ار يضذم  سذذ طعة تسذلو ف مذ  إقامذذ  الجذ ار الفاصذ  السذ طعة علذى مذذا تبقذى مذ  الم ذا  الفلسذطنن    قذذال إ  إقامذ  هذ ا ا" إسذعالن " يدكذ  اللم مذي أ        
 أضذاف أ  الحذو  الشذعقي الذ ي . م  الم ذا  سذنويا  الذ ي يتذ  المخذز   الجذوفي الوحنذ  الذ ي يضذم  أي تطذور عمعانذي  سذكاني للشذت  الفلسذطنني 5ملنو    950الغعبي ال ي يل   إنلاج 

 .لخ اموا بالكام م  الم ا  يل  اس 5ملنو    10إلى  91يل   مابن  
الكاملذ  علذى الحذو  " إسذعالن "بئذعا بتذ  ذلذك بمذا يضذم  سذ طعة  10بئذعا  مذ  أبذار الم ذا  الموجذو ة بالضذف  الغعب ذ   سذوف يصذ  عذ  ها إلذى  95 قال اللم مي إ  الجذ ار الفاصذ  ضذ  نحذو  -

بوص   بحن  يمكنه خ م  اللطور التمعاني لو   المناره ألكثع مذ   29بمنطق  سلفن   بقطع " إسعالن "ال بم  خط لنق  الم ا  م  مناره الضف  الغعب   إلى شم" إسعالن "الغعبي مدك ا ق ا  
 .عاما 10

كم ذا  كبنذعة مذ  الم ذا  اإلسذعالنل   حنذ  تقذو  سذلط  الم ذا  الفلسذطنن   بشذعاء /م كور  / قال ال كلور اللم مي إ  الفلسطنننن  يتلم    في توفنع جزء كبنع م  احل اجاتو  المال   على شعك   -
ا  م  احل اجا  الضف  الغعب     بتض منذاره غذزة القعيبذ  مذ  المسذلورنا  اإلسذعالنل   لفلذا  إلذى أنذه فذي بتذض المنذاره اللذي تنذ ر فنوذا الم ذ%  10م  الشعك  اإلسعالنل   تشك  أكثع م  

 .م  الم ا  المسلولك % 15في توفنع ما نسبله كمحاف   را  هللا  البنعة يتلم  الفلسطنننو  على الشعك  اإلسعالنل   
 تقذ ر كم ذ  . صذ  علنوذا المذوار  الفلسذطنني أ ض  أ  قطا  غزة يتاني م  مشاك  تلتله بكم   الم ا   نوعنلوا اللي تخللف م  منطق  إلى أخعى  إضذاف  إلذى نقذص كم ذا  الم ذا  اللذي يح -

 .منوا م ا  غنع صالح  للشع  حس  المواصفا  ال  ل  %( 40) 5ملنو    810 الم ا  اللي تغطي احل اجا  الفلسطنننن  في غزة بنحو
 90إلذى  10سنويا   مما يد ي إلى السح  الزال  م  الخزا  الجوفي مما ينل  عنه عجذزا سذنويا يلذعا ح مذا بذن   5ملنو    11إلى  10 ل تلجا ز اللغ ي  السنوي  للخزا  الجوفي في غزة م  

ملل جذعا   8100   100بذن   لى انخفا  مسلوى الم ا  الجوف    سح  الم ا  م  الطبقا  السفلى ذا  الملوح  األعلى  هو ما أ ى إلى زيا ة  رج  ملوح  الم ذا  إلذى مذامما أ ى إ 5ملنو   
 .ملل جعا  ربقا للمواصفا  ال  ل   210في الللع الواح   في حن  يج  أل تلجا ز 
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كم   التجز المالي لسكا  قطا  غذزة مذ  ناح ذ    تجنذ  تز يذ  سذكا  القطذا  بالم ذا  غنذع الصذالح  لوسذلووك 
 .غنع مطابق  للمواصفا  الصح   التالم   غزة م  م ا  قطا % 41 البشعي بت  أ  أصبح  نسب 

–الم ا  الصالح  للشع  في قطا  غزة  اللي تص    في ه ا الص   لب  م  اإلقعار بارتفا  نسب  الفاق  م 
م  إجمالي م ا  القطا    ذلك بسب  الللف ال ي أصا  شبك  % 90إلى حوالي  -حس  الت ي  م  المصا ر

 . تم ي ا  الم ا  إلى جان  سعقا  الم ا   الت ي  م  م اهع اللجا زا 
 اللحل   المعكزي  لغزة بمقع البعلما  األ ر بي مدتمع المانحن  لبعنام  في ه ا الجان   أشنع إلى انتقا  

في مشع   محط  اللحل   المعكزي  في غزة  ال ي  في التاصم  البلج ك   بع كس   للب ء 20/5/2081بلاري  
م  الم ا  % 41بمشارك  رل   الوزراء الفلسطنني ال ي أك  أ   ملنو    لر 900تبلغ تكلفله أكثع م  

سلخعاج لضاف  إ ا  الجوف   الساحل   تتلبع اآل  غنع صالح  لوسلووك البشعي  المسلخعج  م  ربق  الم
ما سم  لم ا  البحع األب ض الملوسط باللسع  إلنوا  إلى جان  م ا  الصعف م  بكم ا  كبنعة الم ا  الجوف  

   الزراع     الصناع    الم ا  في غزة غنع مناسب  لوسلخ اما  المنزل  ل لك تتلبع  .الصحي  الموا  الك م ال  
 .(9)الح اة في غزة  أل  الماء أح  التناصع األساس   المسد ل  ع  إ ام  الح اة ملطلبا  ه   األزم  ت مع 

لتحا  األ ر بي حن  يساه  املنو  يور    192.5 بعنام  اللحل   المعكزي الكلف  اللق يعي  للنفن   تبلغ 
م  ال  ل المشارك     م  ال  ل األ ر ب   األعضاء بزيا ة ه ا المبلغع    ع ق  ملنو  يور      11 بحوالي

محط  تحل   الم ا  :  هما  ل   علما  بأ  مشع   تحل   الم ا  المقلعح يحلوي على مكونن    90 ع  ها حوالي 
 تبلغ تكلف  بناء محط  معكزي  للم ا   نفسوا   األعمال المعتبط  بوا المطلوب  لضما  نق   توزية الم ا  بكفاءة 

  ن  جنو   800ملنو  يور    سنل  إنشاء الطاق  الشمس   للشغن  المحط  على مساح   192.5 ملحقاتوا 
م  الم ا  الت ب   5ملنو    800 ق  يوفع حوالي  2020   سنل  إنجاز المشع   في ب اي  عا  قطا  غزة

% 91يسلولك القطا  الزراعي حن  )5  ملنو   810قطا  غزة يحلاج إلى  الصالح  للشع   الزراع   علما  بأ 
على شعاء  في قطا  غزة  باللالي إجبار الفلسطنننن %( 1قطا  الصناع      %21السلخ ا  المنزلي منوا   
للم ا   "إسعالن "علما  بأ  حصار  .(م كع  )م  شعك  الم ا  اإلسعالنل    المسلور ة أ  المباع  محل ا  أ  الم ا 

 . (10)" سنويا  م  م ا   ا ي غزة اللي تمنة بالس     الحواجز 5ملنو    20السطح   ُيفِق  القطا  
م  نوع   الم ا  اللي يل  ضخوا % 41الجواز المعكزي لإلحصاء  أ  أكثع م    في ه ا الس اق أ ض 

كم   الم ا    حن  ُتق ر التالم  م  الحو  الساحلي في قطا  غزة  ل تلوافه مة متاينع من م  الصح  
   تتلبع ه   الكم   ضخا  جالعا   2089عا   5 ملنو   891.2المسلخعج  م  الحو  الساحلي في قطا  غزة 

فقط  مما أ ى إلى ع    5ملنو    90-10 م  علما  بأ  مق ار الض  اآلم   راق  الحو  المسل ام  هي
يل  ضخوا م  الحو  الساحلي مة متاينع من م  الصح   م  نوع   الم ا  اللي% 41توافه أكثع م  

                                                           
   الموقة اللكلع ني لوكال   فا 20/5/2081لمانحن  لبعنام  اللحل   المعكزي  لغزة  انطوق أعمال مدتمع ا: بع كس  9

        http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=694EcVa814323673812a694EcV 
 .85/82/2080  جعي ة فلسطن   غزة   ! تفش  مواس  الزراع  " نلعا "ملوح   سعق   .. حس  أبو ع ط   م ا  غزة 10
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حن   ص  مسلوى الم ا  الجوف   في الخزا    التالم     ال ي يد ي ب  ر  إلى نضو  مخز   الم ا  الجوف  
 .(11)ملعا  تح  مسلوى سط  البحع 84الساحلي إلى 

أصبح  غالب   األسع تشلعي م ا  الشع  المسلور ة    في ضوء ع   صوح   م ا  قطا  غزة للشع  
أفعا  م  الم ا   8رغ  كلفلوا التال   على األسع الملوسط  ال خ   الفقنعة  علما  بأ  احل اج األسعة المكون  م  

  لر  1300  لر شوعيا  لألسعة ال ي يزي   خلوا ع   100تص  كلفله إلى حوالي  -للشع  فقط–المسلور ة 
  أما األسع اللي تع   عن  مسلوى خط الفقع  الفقع الم قة ف نوا تضطع إلى شعاء الم ا  الوزم  للشع  شوعيا  

م  الباع  الملجولن      المعاقب  الج ي  لجو ة تلك الم ا  مما (   لر شوعيا   30بكلف  تص  إلى ) الطب  
 .يتع  الكثنعي  منو  ألنوا  ملنوع  م  األمعا 

 في رل سا   موقتا   تحل  فوي الصلب   النفايا   متالج  الصحي  الصعف م ا  متالج  حطا لم بالنسب  أما
  الطعق  الكوعباء شبكا   إصوح الم ا   تحل  إلى  إضاف  سعيت   لمتالج  تحلاج اللي الما ي  البن   أ لويا 

 عمل    بصورة يبعر  ما له الصلب    النفايا  الصحي الصعف م ا  لمتالج  األ لوي  ه   رعح  لت   تح يثوا 
 أ  إذ مسلقبو   إقاملوا يمك  اللي  الخ ما   الصناع  الزراع   لمشارية للشع  الم ا  اسلووك تزاي  ضوء في

 ل  ضة  هو القطا    شمال المواصي منطق  في  خاص  النضو   في ب أ  القطا  في الجوف   الخزانا 
 محط ) الصحي الصعف م ا  متالج  محطا  إنشاء في اللوسة ف    عل ه المال    بالحل اجا  يفي أ  يمك 
  الصحي البنئي األثع تخف   في يلمث : األ ل: أساسنن  ه فن  س حقه( محاف   ك  في األق  على  اح ة
 .()للزراع   الوزم  الم ا  م  نسب ا   كبنعة كم ا  توفنع في يلمث :  الثاني الفلسطنني  الموار  على
 

  :الثروة السمكية  -(4)
ضاف  إ محلي في النات  الالمساهم  م  القطاعا  القلصا ي  الموم  م  حن   الثع ة السمك  يتلبع قطا  

شخص يتملو  في المو   100ص ا   حوالي  5100إلى تشغن  أع ا  كبنعة م  الص ا ي  تق ر بحوالي 
ال   ... المعتبط  بالصن  مث  تجار السمك  الم كان كنن   الكوعبالنن   بنالي المعاك   تجار أ  ا  الصن 

  .م  الغ الي الفلسطننيلمشارك في األسماك اهم   ايضا  في توفنع البع تن  الحنواني م  األأ  للصن  البحعي 
على  حلول اإلسعالنليالس طعة الس اس    اللي تلمث  ب   أهموا شاك  كثنعةقطا  الثع ة السمك   م واجهي

مما يحع  الص ا   الموار  الفلسطنني   غوق الملكعر للبحعقل م   الفلسطنن    اللي يلعت  علنوا اإلم ا  اإلال
اإلغاث   لصا ي المو   يلعك هدلء عال  على المجلمة الفلسطنني يبحثو  ع  المساع ا  م  ه ا المص ر الق

منة تص يع السماك إلى   يمنة  خول قطة الغ ار  غوق المتابع  إضاف  لل ى المدسسا  الجلماع  
لخ ا  الص ا ي  المجاري في البحع   اس تصعي المشاك  البنئ   الملمثل  في ك لك  . الضف  الغعب  " إسعالن "

                                                           
 .  معجة  سابه ذكع 28/5/2081الجواز المعكزي لإلحصاء الفلسطنني  سلط  الم ا  الفلسطنن     11
   ن   حن  أ  كم ا  الم ا  900ملنو    لر تقة بجوار  ا ي غزة على مساح   84م ين  غزة  المنطق  الوسطى تحلاج إلى إنشاء محط  متالج  للم ا  التا م  بلكلف  أجمال   تق ر بنحو   

   في حال متالج  ه   الكم   م  الم ا   ف   2080عا   5ملنو    50.1 يلوقة أ  تص  ه   الكم ا  إلى نحو  5ملنو    81.5نحو  2000التا م  لمنطق  غزة  الوسطى بلغ  في التا  
سنويا   إضاف  إلى ذلك ف   قطا  غزة س حلاج إلى إنشاء محط  متالج   5ملنو    14ذلك س سو  في تغط   ثل  احل اجا  القطا  م  إجمالي كم   الم ا  الخاص  بالزراع  اللي تق ر بنحو 

ملنو    لر إلقام   تشغن  محطا  متالج  للم ا  التا م  في المناره  800للم ا  في شمال القطا   أخعى في جنوبه للحقنه نف  الغايا    باللالي ف ننا بحاج  إلى اسلثمار حوالي 
 .ملنو    لر في شمال قطا  غزة حس  ال راسا  الصا رة ع   زارة اللخط ط  10    لر في المنطق  الجنوب     ملنو  90الوسطى  
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للشباك  رعق الصن  الممنوع   لوا أثع كبنع في إعاق  تطور قطا  الصن   بالضاف  لوجو  ضتف إ اري في 
 .ا ارة الثع ة السمك   م  قب  المدسسا  الحكوم     المدسسا  الغنع حكوم  

 

 :أقسام 3إلى  للدول المحاذية البحرية المياه قسمنت
تمل  م  خط القاع ة لمساف  متنن  تخللف م    ل  ألخعى   تكو  س ا ة ال  ل   :المياه اإلقليمية .أ 

 .علنوا مطلق 
يخللف اتساعوا م    ل  ألخعى   لل  ل  الحه في تفل   السف   :المنطقة المتاخمة لإلقليمية .  

 .األجنب  
لكو  الحلول   لك .  هو ل   ل  ل  ما حه م  حقوق الس ا ة عل ه فوو ملك للجم ة :أعالي البحار .ج 

لغي اللقس   السابه  أ  قطا  غزة منطق  محلل   فق  أ سلو على أاإلسعالنلي ق  تتام  خول اتفاق   
 فع  على من م  اللحعيع خول المفا ضا   ضة غنع موجو  في التال   يعتكز على بقاء 

 .الحلول اإلسعالنلي ملحكما  في الم ا  البحعي  المحاذي  لقطا  غزة
 

ضم  التفاق   القلصا ي  في  "إسعالن "المتع ف أ  جم ة األمور الزراع   ت  التفاق علنوا مة   م 
ت  مناقشلوا في اتفاق   قطا  غزة  منطق    علبع م  األمور األمن   أُ موضو  مصاي  األسماك ما ع ا باري   

 .أريحا 
 :وذلك فيبروتوكول بشأن انسحاب القوات العسكرية اإلسرائيلية والترتيبات األمنية (: 1)الملحق 

 :األمن علي طول خط الشاطئ وفي بحر غزة( 11)مادة  -
 :  كما هو مفص  أ نا  K  M  Lثوث  مناره نشاط بحعي لشارئ غزة  ت  تقس  : مناطق النشاط البحري ( 1)

 K ،Mمنطقتا  -1
في البحع م  الشارئ في الجزء الشمالي م  بحع غزة   بحعيا   تمل  إلى عشعي  م و   Kمنطق   .أ 

  .في اتجا  الجنو  من  بحعي اتساعا   8,1 إلى 
اتساعا م  الم ا  ( 8)م  الشارئ   إلى من  بحعي  بحعيا   تمل  إلى عشعي  م و   Mمنطق   .  

 .المصعي 
 ى  مغلقلن  تكو  الموح  فنوا مقصورة علمنطقلن K,Mربقا لشع ط ه   الفقعة تكو  منطقلا  .ج 

 .نشاط البحعي  اإلسعالنل  
  Lالمنطقة  -5

" م و بحعيا 20 تمل   K  م  الشمال بالمنطق  ,Mمح  ة م  الجنو  بالمنطق   Lالمنطق   .أ 
 .في البحع م  الشارئ

 :سلكو  مفلوح  للصن   النشارا  اللعفنو    القلصا ي  حس  البنو  اآلت   Lالمنطق   .  



19 

 

إلى البحع المفلوح   يمك  أ  تص  محعكاتوا إلى  Lقوار  الصن  ل  تخعج م  المنطق   .8
عق ة  81حصا  إذا كان  فوق سط  القار    تص  إلى سعع  أقصاها  25ح    قوة 

 .أسلح  أ  ذخالع تصطا  باسلتمال الملفجعا للمحعكا  ال اخل     ل  تحم  القوار  
قوار  اللعف ه يصعح لوا باإلبحار إلى مساف  ثوث  أم ال بحعي  م  الشارئ ما ل  تحص   .2

 5في حال  خاص  على موافق  معكز اللنسنه  اللتا   البحعي المشار إل ه في الفقعة 
 ل  ت خ  أ  تتم  أي . حصا  80 ق  تص  محعكا  القوار  البحعي  إلي . أ نا 

 .Lكا  أ  النفاثا  المال   في المنطق  ال راجا  البحعي  ذا  المحع 
م  الشارئ إل  بحعيا   م و   82ل  تقلع  أكثع م  ( L)السف  األجنب   اللي ت خ  المنطق  .5

 (.9-2)أ نا   4ف ما يلتله بالنشارا  اللي تغطنوا الفقعة 
 

 الشرطة البحرية الفلسطينية( 5) 
أم ال بحعي  م   9حلى مساف   L  يمك  للشعر  البحعي  الفلسطنن   أ  تتم  في المنطق .8

الشارئ  في حال  خاص  يمك  أ  تمار  سلطلوا علي قوار  الصن  الفلسطنن   في منطق  
L   من  بحعي م  الشارئ  82أم ال بحعي  أخعي حلى ح     9في منطق  أخعي إضاف   م

 .بت  اإلذ   اللنسنه عبع معكز اللنسنه  اللتا   البحعي 
 50ر  البحعي  الفلسطنن   ما ل يزي  ع  ثمان   قوار  ل يزي   زنوا علي يمك  أ  يكو  للشع  .2

 .عق ة 20ر   هي تبحع بسعع  
 .م  1 92سلحم  القوار  أسلح  تص  إلى ع ار  .5
سلعفة قوار  الشعر  البحعي  الفلسطنن   التل  الفلسطنني  يكو  علنوا عوما  تتعي  شعر   .9

 . تشغ  أضواء اللتعي 
اف في ك  األمور البحعي  بما في ذلك المساع ة الملبا ل  في البحع  قضايا تلتا   األرع  .1

 .الللوث  البنئ 
 .قوار  الشعر  البحعي  الفلسطنن   سوف تسلخ   مب ل ا أرصف  منناء غزة .9
 .السف  المملوك  لإلسعالنلي تخضة لللحك   للسلط   للولي  اإلسعالنل    البحعي  اإلسعالنل   .1

 
 سيق والتعاون البحري مركز التن( 3)

  كجزء م  اللجن  ( م  اآل  فصاع ا المعكز البحعي )يتم  معكز اللنسنه  اللتا   البحعي
األمن   المشلعك  م  أج  تنسنه النشارا  البحعي  الم ن    شئو  الشعر  البحعي  لشارئ 

 .قطا  غزة
  قواع  إجعاءاتهيتم  المعكز البحعي في إرار مكل  المنطق  المخلص  س ح   لنفسه. 
  ساع  في النو  29يتم  المعكز البحعي. 
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   يتم  المعكز البحعي في أعضاء م  البحعي  اإلسعالنل    شعر  البحعي  الفلسطنن    يق   ك
 .منوما ضابط ارتباط مساع 

  بن  سف  األسطول البحعي   سف  شعر  البحعي  ( خط ساخ )ينشأ خط لسلكي مباشع
 .الفلسطنن  

  المعكز البحعي هو تنسنه  ر: 
o   المساع ة بن  الشعر  البحعي  للسف   البحعي  اإلسعالنل   حسبما تقلض ه الضع رة لللتام

 .مة الحوا ث اللي تنشأ في البحع
o  ت ريبا  الشعر  البحعي  اللي تلضم  اسلتمال أسلح  ناري. 
o  النل   عن ما يكو  النشارا  المشلعك  بن  الشعر  البحعي  الفلسطنن    البحعي  اإلسع

 .اللخط ط المسبه ضع رة عمل اته
o   التصال بالعا يو بن  الشعر  الفلسطنن    سف  البحعي  اإلسعالنل   في حال  أل يكو

 .بن  الجانبن  ق  أق  ( الخط الساخ )التصال 
o النشارا  البحعي  الملتلق  بالمنناء الملفه عل ه عن ما ينشأ في قطا  غزة. 

 

 :الصيد تفاقيةا على تعليق

ب  سمح  فقط بالصن   ا  بحعي م و   20بلطبنه اتفاق   الصن   الوصول إلى " إسعالن "ل  تسم   .8
–8449من  بحعي حلى أيا  الو  ء قب  انلفاض  األقصى في الفلعة م   82حلى خط ال 

أم ال  انخفض  ف ما بت  اثناء  4  ث  ح      ل  الت   مساح  الصن  ضم  مساف  2000
أم ال  ث  انخفض  من  منلصف  9اجو  شتبنا في مسنعته م  أج  التو ة  انواء الحصار إلى مو 

   على اثع الل خ  المصعي 2081ام ال  ث  بت  الت  ا  الصونوني في نوفمبع ( 5)إلى  2081
ب أ  عمل   تفا   غنع مباشعة م  أج  اللو ل    أ   إلى عو ة مساح  الصن  المسموح  إلى 

 .من  82مة  عو  بلوس توا إلى ام ال  4
من   182غعبا  على أنوا  ا  بحعي م و   20يمك  حسا  منطق  الصن  الموافه علنوا على أسا   .2

. معبة ا  بحعي م و   950ف نوا تق ر    ا  بحعي م و   82بحعي معبة أما إذا حسب  على أسا  
ا  م  مساح  تق ر بما يقار   يمك  ردي  ما تمثله ه   المساح  م  خول متعف  ما تغط ه الم 

  م% 41 لنو  من  معبة  تشك  المح طا  أكثع م م 854) م  سط  الكعة األرض  % 18
 .تلواج  كم ا  قلنل  م  الم ا  في البحنعا   األنوار كم ا  ع به  مصا ر أخعى   كما المساح 

هي عبارة ع  مساح  م  الم ا  الفلسطنن   الخالص   ل  يقلطة شىء م   K  Mإ  المنطقلا   .5
 . معبة ا  بحعي م و   10    ن  المنطقلن تق ر مساح  هل. الم ا  اإلسعالنل   أ  المصعي 

تقابل  بت  مساف  متنن    ا إ  مساح  الصن  الملفه علنوا هي بشك  شبه منحعف اذا امل  ضلت .9
 .نو  ال  لي بحن  تكو  الح    البحعي  امل ا ا  للح    البعي ل  يطبه في تح ي ها القا
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إ  التفاق أعطى الن  الطولى للبحعي  اإلسعالنل   باللحك  في ك  النشارا  اللي تجعي  اخ   .1
 .البحع كقوة احلول  ذلك تح  ال رالة األمن   ل  ل  إسعالن 

سطنن   تح  القانو  اإلسعالنلي  ل   أعطى التفاق اإلذ  للمسلورنن  بالصن  في المنطق  الفل .9
 .الفلسطنني

تطبنه التفاق كا  على أسا  امني بحن  يكو  التصال بن  البحعي  اإلسعالنل    الشعر   .1
 .البحعي  الفلسطنن     ل   عبع الوزارا  الفلسطنن   مث   زارة الزراع  أ   زارة المواصو 

عبارة ع  امل ا  اللضننه ال ي مارسه الحلول أ  تضننه المساح  على الص ا  الفلسطنني هي  .1
اإلسعالنلي عل ه بت  تخف ض مساح  الصن  ال ي كا  يمار  فنوا التم  حلى سواح  بورستن  

 .ك    ذلك بت  تطبنه اتفاق   كام   يفن  810لمساف  تص  إلى 
ني عن  اإلبحار بالن ع إلى موقة منناء الص ا ي  في رف  على الخعيط   نج  أ  الص ا  الفلسطن .4

 .يلمك  م  الخع ج م  المنناء غعبا  ب  عل ه اللوجه شمال   ل
 . انلوى تطبنه البنو  الخاص  بمنطق  المواصي بت  النسحا  اإلسعالنلي م  قطا  غزة .80
 :  معاسي الصن  بالقطا  إلى قسمن  يمك  تقس :غزة قطاع في الصيد مراسي
 هي اللذي كذا  الصذ ا    يتذو    إلنوذا كمواقذة إنذزال منذ  فلذعة الحذلول    ر   فذي : المراسي الرئيسة -8

معسذى :  هذي معتبذ  مذ  الشذمال للجنذو  "إسذعالن "خارر  مساح  الصن  الم رج  فذي اتفاق ذ  الصذن  مذة 
معسذذذى م ينذذذ  خذذذاننون   –( محاف ذذذ  الوسذذذطى)معسذذذى م ينذذذ   يذذذع الذذذبل   –( محاف ذذذ  غذذذزة)م ينذذذ  غذذذزة 

 (.محاف   رف ) معسى م ين  رف   -( خاننون محاف   )
العل سذ   قعيبذ  مذ  منذاره سذك  الصذ ا   هذي عبذارة  ي هي مواقة إنذزال خذارج المعاسذ :المراسي الفرعية -2

  :ع ا  بس ط  م  الص ا ي   المعاك  على شارئ البحع  هي معتب  م  الشمال للجنو أ ع  تجمة 
موقة خط  -مواصي الشمال -ر  الغولأة مقاب  موق -موقة أقصى الشمال: في محاف   الشمال -أ 

 .موقة المخابعا  -السو ان  -السمعلن  -الواح  -المشلعك الق ي 
 .موقة الشارئ : محاف   غزة -  
 .البل  متسكع  يع –النصنعا   –الوا ي : المحاف   الوسطى -ج 
منطق  مسج   -نا ي الوكال  البحعي  –مقاب  مسج  المجاي ة  -عزب  الجوارن : محاف   خاننون   -  

 .النور
 .القعي  السوي ي   -عزب  الن ى  –عزب  البع  ي  : محاف   رف   -ه 

 
 :السمكية الثروة إنتاج -

 م  المصطا ة األسماك كم   ارتفت  فق   الس اس    األمن    ضا  فقا  لأل ا  مل ب ب السمك   الثع ة إنلاجُيت  
 ث   2000 عا  ر  2925إلى  انخفض  ث   8444 عا  ر  5910إلى    8441 عا  ر  5900
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 النلفاض  ب اي  من  القطا  على  البعي  البحعي  الحصار تش ي  بسب  2002 عا  ر  8101إلى  انخفض 
  .ر  8199 حوالي 2001 عا  المصطا ة األسماك كم   بلغ  ف ما  2000 أيلولفي 

ر  بق م   5808أ  كم   األسماك المصطا ة م  كاف  األصناف ارتفت  م   (1) يوض  الج  ل رق  
ملنو  ش ك  خول الموس   11ر  بق م   5501إلى  2089/2081ملنو  ش ك  خول الموس   19.1
ر  بق م   209م  ق م  اإلنلاج الزراعي  أي زا   الكم   المصطا ة بحوالي % 9 تشك  نسب   2081/2089

 يعجة ذلك إلى الزيا ة في أستار الكم ا  المصطا ة ع  الموس  السابه  زيا ة الكم ا   .ملنو  ش ك  5.1
علما  بأ  .  السماح للص ا ي  بال خول لمساف  أكبع م  السابه 2089المصطا ة نواي  الموس  بت  انلواء حع  

طا ة خول الموس  م  إجمالي الكم ا  المص% 11غالب   الكم ا  المصطا ة في محاف   غزة  تشك  نسب  
2089/2081. 

 غزة محافظات في التالية المواسم حسب الجارية باألسعار المصطادة األسماك وقيمة كمية: (2)رقم  جدول

 ستع الط  .   الكم   المصطا ة بالط  الموس 
 بالش ك 

 الق م  
 باأللف ش ك 

2080/2088 3041 7878 31101 
2088/2082 1471 33311 11134 
2082/2085 1011 30113 10847 
2085/2089 1431 38310 11437 
2089/2081 1343 38310 30018 
2081/2089 1143 38110 31737 

 .50ص – 2089/2081ق م  اإلنلاج الزراعي : المص ر   
 

 4102/4102المحافظة خالل  حسب الجارية باألسعار السمكية الثروة قيمة: ( 6)جدول رقم 

 ستع الط  .   المصطا ة بالط الكم    الموس 
 بالش ك 

 الق م  
 باأللف ش ك 

 98,429 81199 2511 غزة
 1414 81199 598 خاننون 

 9949 81199 219 رف 
 2011 81199 881 الوسطى

 . 2089/2081ق م  اإلنلاج الزراعي : المص ر     
 

 9,100 م  أكثعإلى  ع  ه  يص  ال ي  غزة قطا  في الص ا ي  صغار أ ضا  ف   الس اق  ه ا  في
  أ  خاص   الملابت   الهلما  م  مزي إلى  بحاج  ص ا  1,000 ع  ه  البالغ الص ا ي  مجمو  م  ص ا 
 صغنعة معاك  ل يو  منو % 10 م  كثعأ   المعاك   مالكي ل ى باألجعة يتملو   الص ا ي  م % 90 م  أكثع

 م  له يلتعضو   مافي ظ   المع ش   احل اجاتو  لو  تدم  بالكا ( حسك  أ  مج اف  مة قار  أ  فلوك )
 ما في ل   الصن  م   حعمانو  البحعي   اإلسعالنل   ال  ريا  بسب   لك  البحع  بسب  ل   رعمخا   متاناة
 م و   22إلى  تمل  اللي قل م  اإل م اهنا في الصن  م  حعمانو  ب  فحس  " القلصا ي  الم ا " عل ه يطله
 .  فقط أم ال ثوث  ح    في إل بالصن  لو  يسم   ل الص ا ي يل  مطار ة   حن ا  بحعي
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 اللي الح يث   الصن  معاك  توفع ع   بسب   منخفضا   مازال السنوي  اإلنلاج ف  تلك المتوقا   ضوء  في
 الطاق  رفة يمك  بحن  غزة  قطا  في" للص ا ي  اللتا ن   الجمع  "   ر  تفتن  تطويع عبع تأمننوا يمك 

إلى  يص  ال ي السنوي  السلووك م % 10 يغطي بما الحال   الكم   ضتفإلى  السمك م  السنوي  اإلنلاج  
 .   إضاف  إلى تشج ة السلثمار في مزار  األسماك في قطا  غزة ر  4,000

من م    حس  توص ا   كج  سنويا   5.1=  لألسماك في قطا  غزة ملوسط السلووك السنوي مة التل  بأ  
 85م  الواج  على اإلنسا  لكي يكو  غ اد  صح ا  أ  يلنا ل سنويا  على األق  ( الفا )األغ ي   الزراع  

سماك في قطا  غزة  م ى الحاج  للغط   ه ا النقص األالنقص الش ي  في اسلووك ل لك نوحظ م ى  .كج 
 (.م ا  ع ب  أ  مالح )ا  السمكي السلنعا  أ  إقام  مشارية السلزر خول  سواء م 

 

 :ع السمكي في قطاع غزةراستز إنتاج اال -
تمل  سن      حن  أ    رة اإلنلاج السمكي 2088  السمكي بشك  رسمي في ب اي  عا  را سلز نلاج الإب أ      

 الم ا  المالح   باإلضاف  إلى اسلخ   ال فشا ج  سمك    510 -500 ج  حلى8كامل   أي م  الب رة سمك 
كج  علف  2 - 8.1ك  سمك  م      تحلاج"حن  أ  م ا  البحع غنع صالح  لإلنلاج السمكي"الغنع ملوث  

  را   اسلز زار في قطا  غزة فقط ثوث م ف ش ك    يوج لآ 9سمك   يبلغ ثم  ر  علف السمك حوالي 
 . (12)سمكي اللي تقو  بتمل   إنلاج األسماك

 2081ر  خول التا   220بلغ  كم   األسماك المنلج  م  السلزرا  السمكي ( 1) حس  الج  ل رق  
 .ملنو  ش ك  1.1 تق ر ق ملوا 

 كمية وقيمةاألسماك المنتجة من االستزراع السمكي( : 7)جدول رقم 

 ر / السلزرا  السمكي  السن 
 ق م  السلزرا  السمكي 

 (باأللف ش ك )
2088 814 9590 
2082 211 80210 
2085 252 4210 
2089 810 9000 
2081 220 1100 

 91 -90 ما بن  ستع الكنلو حعا  جم ة األصناف م  صنف  ن     ستع يل/ موح                      

 :الثروة السمكية على الصيد مساحة تقليصأثر  -
 مذذ و   20مسذذاف  لأعطذذ  الحذذه فذذي الصذذن     إل أنوذذارغذذ  إجحذذاف اتفاق ذذ  أ سذذلو بحذذه الصذذ ا  الفلسذذطنني       

منذذ   5منذذ  بحذذعي معبذذة  بننمذذا المسذذاح  المسذذموح بوذذا مذذ  قبذذ  الحذذلول اإلسذذعالنلي هذذي  182مسذذاح  ا  ببحعيذذ
فقذذذط   يمكذذذ  القذذذول أ  هذذذ   % 88.1معبذذذة أي تقلصذذذ  المسذذذاح  إلذذذى  ا  بحعيذذذ مذذذ و   90مسذذذاح  حذذذوالي ببحذذذعي 

                                                           
 .2081 لن  ثاب   مسد ل السلزرا  السمكي  زارة الزراع   فبعايع  12
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  هنذاك ثقذ  أ  بحن  تنبة باقي مت ذ  المشذاك  منوذا  كمذا ي ح اة الص ا  على المشكل  هي أكثع المشاك  تأثنعا  
عال ذذ  بذذأ  الصذذ ا  الفلسذذطنني يوافذذه علذذى  قذذف كذذ  المسذذاع ا  المق مذذ  لذذه سذذواء مذذ  الحكومذذ  أ  المدسسذذا  

 .المانح  مقاب  السماح له بالتم  بحعي  في البحع كباقي ص ا ي التال 
 

 :الصيد البحري تقليص مساحة الناجمة عن  مشاكلأهم ال
 مذذذ   خذذ  كذذ ت بذذ   كم ذذ  اإلنلذذاج المصذذطا ة  فقذذا  لمسذذاحا  الصذذن  المسذذذموح بوذذا  ممذذا سذذندثع علذذى  .8

 .معتبط  بالصن المو  الالص ا ي   التاملن  اآلخعي  في 
زيا ة الضغط على المخذز   السذمكي  البنئذ  البحعيذ  فذي المسذاح  الملبق ذ  للصذن   حنذ  كذا  يذ كع فذي  .2

خطذع مشذاك  الصذن  فذي قطذا  غذزة عنذ ما كانذ  المسذاف  المسذموح أسابه أ  الصن  الجالع يتلبع مذ  ال
معك  كبنع  صغنع  8215ص ا    5000  فك   س كو  الحال عن ما يلجمة ا  بحعي م و   82بوا إلى 

ماك فنوذذا  للكذذاثع األسذذ ا  مذذ  المنطقذذ  الشذذارئ   مذذ  البحذذع  اللذذي تتلبذذع معتتذذ ا  بحعيذذ مذذ و   90فذذي مسذذاح  
فذذ لك سذذذند ي إلذذذى سذذذعع  تذذذ منع البنئذذذ  البحعيذذذ  الفلسذذذطنن    سذذذلحع  األج ذذذال القا مذذذ  مذذذ  هذذذ ا المصذذذ ر 

 .القلصا ي الوا 
منذ  بحذعي سذ حع  الصذ ا  الفلسذطنني مذ  صذن  اسذماك السذع ي   اللذي  5أ  تقل ص مسذاف  الصذن  إلذى  .5

موسذذمي العب ذذة  الخعيذذ  بشذذك  أسذذعا   اللذذي تلواجذذ  بكثذذعة خذذول  ,مذذ  كم ذذ  الصذذن  الكلذذي% 10تمثذذ  
 .من  بحعي  9كبنعة بت  مساف  

نل ج  الضغط القلصا ي علذى الصذ ا  الفلسذطنني  أجبذع علذى اسذلخ ا  شذباك اللحذويط ضذ ق  الفلحذا   .9
مذذ  كم ذ  السذع ي  المسذجل  فذذي % 40ممذا أ ى إلذى صذن  اسذذماك السذع ي  الصذغنعة بنسذب  ( ملذ   0.9)

 – 81للثع ة السمك    مة التل  أ  ستع كج  م  السع ي  الكبنعة يبا  ما بن   إحصال ا  اإل ارة التام 
 .ش ك  5-2  ( الزريت )ش ك  بننما يبا  كج  م  السع ي  الصغنعة  20

( لذذن  18)منذذ  سذذنلن    ذلذذك( الشانشذذول)توقذذف بتذذض معاكذذ  الصذذن  عذذ  التمذذ   هذذي لنشذذا  اللحذذويط  .1
  السذذذع ي    سذذذند ي ذلذذذك إلذذذى تدكذذذ  أجسذذذا   ح يذذذ   هذذذي مخصصذذذ  لصذذذن  األسذذذماك السذذذطح    خاصذذذ

ضذ ا  فعصذ  صذن  السذع ي    لصذن  االصذ ا  معكبذ  خسذارة المعاك  م  أشذت  الشذم   الم ذا  المالحذ     
 .(13)  اللي ينل عها الص ا  بفارغ الصبع لكس  المال ال ي س س   منوا  يونه السنوي

  اللنشذا  الكبنذعة باللتذ ي تقذو  ضذنه المسذاح أنفسو   حنذ  فذي ظذ   ح  ث مشاك  جم  بن  الص ا ي  .9
 .(14)على شباك الص ا ي  المنصوب  في البحع في نف  المنطق  اللي تتم  فنوا اللنشا  الكبنعة

 هي اللي تحلاج إلى منطق  صخعي  للصن  ( حسك   820)النخفا  الش ي  في صن  حسكا  السنار  .1
صذذذناف مذذذ  األسذذماك أ  األح ذذذاء المال ذذذ  مثذذذ  صذذن  أ    توقذذذف منذذذ 5 هذذي ضذذذع ف  جذذذ ا  فذذي منطقذذذ  ال

 . (15)ط التصافنع السمك    الوروا
                                                           

 .54/92  ص2080عب  الناصع ماضي   اقة الص ا   الص ا ي  في قطا  غزة  إتحا  لجا  التم  الزراعي  غزة   13
 . 54/92المعجة   السابه  ص 14
 .  54/92  معجة  سابه ذكع   ص2080عب  الناصع ماضي   15
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ذذا مز هذذع ا فذذي القطذذا    الصذذ ا    2001فذذع  الحصذذار علذذى قطذذا  غذذزة عذذا  قبذذ   .1    كذذا  الصذذن  قطاع 
" إسذعالن "مة فذع  الحصذار منتذ    قاموا بلسويه بضاعلو  في الضف  الغعب    تص يعها إلى إسعالن   

بالسذذماح بلسذذويه " إسذذعالن "بذذ أ   2089 فذذي عذذا  . اك إلذذى نطاقوذذا  تسذذويقوا فذذي الضذذف تصذذ يع األسذذم
محذذذ    لألسذذذماك فذذذي الضذذذف  الغعب ذذذ   تحذذذ  قنذذذو  صذذذارم  تزيذذذ  مذذذ  تكلفذذذ  التمل ذذذ   باللذذذالي مذذذ  تكلفذذذ  

فذذع  مقارنذذ  مذذة مذذا قبذذ  اللصذذ يع إلذذى الضذذف  الغعب ذذ  مذذنخفض بشذذك  كبنذذع     باللذذالي فذذعصالبضذذاع 
 .الحصار

 :اآلتي النحو على الصيادين بحق اإلسرائيلية والممارسات االنتهاكات أبرزتلخيص  ويمكن  
 البحعي  الطوق   فع  اإلغوق. 
  للص ا ي  الممنوح   اللصاري  الصن   مت ا  المعاك   مصا رة  المضايق  اللفل   إجعاءا. 
 صن ه  أماك  تغننع على  إجباره  أعمالو  مزا ل  م  الص ا ي  منة. 
  موحق  الص ا ي  بو ف إعاق  عملو   اللضننه علنو. 
 منو الت ي   جعح  قل  النار  قناب  الصو   إروق بالضع  عم ا   الص ا ي  اسلو اف . 
 غزة قطا  شوارئ م  بالقع  أ  البحع عع  في سواء الفلسطنننن  الص ا ي  اعلقال. 
 عاكز العلقالالعل اء بالضع  المبعح  اللنكن  بو   توق فو  في في م. 
  عن  العلقال يل  الطل  م  الص ا  النز ل في الماء للوصول إلى ال بور اإلسعالنلي  خاص  في

 .ق ا  ال بور اإلسعالنلي بعش الص ا ي  بالماء الساخ  أ  الق ر  إضاف  لأيا  البع  القار 
  تسل ط األضواء الفسفوري  في  جو  الص ا ي. 

 :لقطاع غزة إلى فقدان الصيادين لمصادر رزقهم والذي سببدى الحصار اإلسرائيلي أ
اللي توز  المساع ا  الغ ال   مث   كال   اإلغاث   المدسسا الص ا ي  إلى  م % 40توجه حوالي   -أ 

 .ICRC  CHFالغوث أ  بعنام  الغ اء التالمي  
تلبتوا  زارة الشئو   زيا ة ع   الحال  الجلماع   بن  الص ا ي   اللي تنطبه علنو  الشع ط اللي -  

 .الفلسطنن   في توزية الموا  الغ ال    النقو  على الفقعاء
 . ل ه   بناتو  في الجامتا أتتل    ع منو   توقف ع   كبنع -ج 
مما حع  ع     توقف ع   م  المعاك  ع  التم  لت   ق رة مالكنوا م  شعاء مت ا  الصن   قطة الغ ار -  

 . التم  على ه   المعاك كبع م  الص ا ي  الحعفنن  م  أ
 .  ا  الصن   التاملن  في المو  المساع ةأكثعة ال يو  على الص ا ي  لصال  محو  ب ة 


