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About VONTRON  
- Company Profile تقدٌم 

 سنوات سبع جراء منهك بٌئً قطاع (1)
 الحصار من

 فً البٌئة على متتالٌة حروب ثالثة (2)
 فقط سنوات خمس غضون فً غزة قطاع

 المتفجرات من طن 3000 من أكثر (3)
 رذاذها وتناثر غزة قطاع على ألقٌت
 العدوان خالل ومزارعها تربتها على

 األخٌر
 درجة إلى وصل غزة قطاع فً المائً الوضع (4)

 منو  ،والنوعٌة الكمٌة حٌث من التدهور من كبٌرة
 مكعب متر ملٌون 107 إلى العجز ٌصل أن المتوقع

 2020 عام

 فور البٌئة جودة سلطة تعكف وحماٌتها، الفلسطٌنٌة البٌئة على الحفاظ فً البٌئة جودة سلطة دور من انطالقا  
 قطاع على اإلسرائٌلً للعدوان البٌئٌة اآلثار لدراسة عمل فرٌق بتشكٌل غزة على اإلسرائٌلً العدوان إنتهاء
 2014 آب/أغسطس 26 -تموز/ٌولٌو 8 الفترة فً غزة
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 3 هدف الدراسة

  البٌئة على اإلسرائٌلً العدوان تركها التً اآلثار مجمل وتحلٌل رصد

  :محاور خمسة فً الفلسطٌنٌة

   البحري الساحل•

   الصلبة النفاٌات•

   والتربة األراضً•

  الصحً والصرف المٌاه•

   .والضوضاء الهواء•

 
 فً تقٌٌمها باالمكان ٌكن لم العدوان آثار من كثٌرا   أن وذلك المطاف نهاٌة هو العمل هذا ٌكون لن

 طوٌلة آثار لكونها نظرا   بعد تتضح لم ألنها أو واألجهزة االمكانٌات توفٌر وعدم الحصار ظروف ظل
 .عاجله وعالجٌة تقٌٌمٌة خطوات تتبعها ان ٌجب استكشافٌة خطوة العمل هذا وٌبقً األمد،



 4 منهجٌة الدراسة
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 بالنفاٌات الصلبهلتلوث ا1.
 
قطاع على اإلسرائٌلً العدوان أثر لتقٌٌم 

 البٌئة جودة سلطة اتبعت الصلبة النفاٌات

 :ذلك فً نهجٌن

 

لتقٌٌم استبٌان عمل :األول النهج 

 جمٌع على توزٌعه تم المٌدانٌة األضرار

 عدد اإلستبٌان وشمل القطاع بلدٌات

 انتشرت التً العشوائٌة المكبات وأماكن

 المتراكمة النفاٌات وكمٌة العدوان خالل

 كلً بشكل المتضرره اآللٌات وعدد

 .البٌانات من ذلك وغٌر وجزئً

 

لهذه مٌدانً مسح بعمل :الثانً النهج 

 والكمٌات أماكنها وتحدٌد المكبات

 تقٌٌم إلى باإلضافة منها المتبقٌة
 عنها الناتجه البٌئٌة األضرار
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 الشاطئ البحري تلوث . 2
 

وقت فً البحر لشاطئ شامل مٌدانً مسح 

 للعام (سبتمبر - ابرٌل) الفترة فً سابق

 فرٌق خالل من متتالٌة دورات ألربع 2013

 واختٌار التلوث نسبة لتحدٌد شكل فنً

  بلغت والتً للتلوث حساسٌة األكثر المواقع

 ألي وتثبٌتها اختٌارها تم موقع 46

 . مستقبلٌة فحوصات
 

من المطلوبة العٌنات بجمع الفرٌق فقام 

 موزعة عٌنة 46 بلغت والتً البحر شاطئ

 المصبات من وبالقرب الشاطئ طول على

 .الصحً الصرف لمٌاه الرئٌسٌة
 

التابع البٌئً المختبر فً العٌنات تحلٌل 

 وزارة مختبر وفً البٌئة جودة لسلطة

 على بناء   االستحمام مٌاه وتصنف الصحة

  وفق البٌئً و الصحً التفتٌش نتائج

 شواطئ لمٌاه الفلسطٌنٌة المواصفة

 االستحمام
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 األراضً والتربةلوث ت. 3
 
عمل فرٌقً البٌئة جودة سلطة شكلت 

 ألخذ الزراعة وزارة مع بالتعاون مٌدانً

 الزراعٌة المناطق من تربة عٌنات

 األضرار وتقٌٌم لفحصها المستهدفة

 .لها الحاصلة البٌئٌة
 

من العٌنات أخذ أماكن الشكل وٌوضح 

 العمل وفرق القطاع فً متفرقه مناطق

 بجمع الفرق تلك فقامت .المٌدانٌة

 47 بلغت والتً المناطق تلك من العٌنات

 من عٌنة 14) كتالً موزعة عٌنة

 الوسطى، من 9 غزة، من 6 الشمال،

 .(رفح من 8 خانٌونس، من 11
 

فحصها من التمكن لحٌن بها اإلحتفاظ 

 الوفود عبر للخارج إرسالها أو الحقا  

 مختبرات فً لتحلٌلها القطاع إلى القادمة

 .خارجٌة
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 التلوث بالنفاٌات الصلبة. 1
 النفاٌات اإلنشائٌة: أوال  

 

 النتائج والمناقشة

عن نتجت طن، ملٌون 2 بحوالً والمبانً المنازل ركام كمٌة واإلسكان العامة األشغال وزارة قدرت 

  .بلٌغ جزئً هدم منزل 10,000 إلى اضافة منزل 10,000 لحوالً كلً هدم

لم والتً 2008 لعام السابق العدوان خالل تكونت التً الكمٌة ضعف الركام من الكمٌة هذه وتشكل 

  الشكل فً موضح هو كما طن الملٌون حٌنها تتجاوز

قطاع على ألقٌت التى والقذائف المتفجرات كمٌة مع الحرب عن المتراكم الركام كمٌة تناسبت وقد 

  عدوان فً ألقٌت التً الكمٌة أضعاف ثالثة أي طن آالف بثالثة قدرة والتى األخٌر العدوان فً غزة

 .طن بألف حٌنها قدرة والتً 2008
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 ٌتبع... اإلنشائٌة النفاٌات : أوال  

 النتائج والمناقشة

 شمال بٌت حانون ( ب)شرق الشجاعٌة ( أ)ركام المبانً التً نتجت عن آلة الحرب اإلسرائٌلٌة جانب من 

 قبل للمناطق الجوٌة الصور مقارنة

 شرق منطقة وتعتبر العدوان وبعد

 حانون بٌت وشمال الشجاعٌة

 أكثر هً رفح وشرق والزنة وخزاعة

 تكدس إلى أدت تضررا   المناطق

 .الركام من كبٌرة كمٌات
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 التلوث بالنفاٌات الصلبة. 1
 المنزلٌةالنفاٌات : أوال  

 

 النتائج والمناقشة

وزعتها استبانة نتائج على بناء   البٌئة جودة سلطة قدرت  

 كمٌة المٌدانٌة الجوالت إلى باإلضافة البلدٌات جمٌع على

 مناطق شوارع فً تراكمة التً المنزلٌة الصلبة النفاٌات

   .طن ألف 77 بحوالً العدوان بسبب غزة قطاع من مختلفة

عدوان فً تراكمت التً للكمٌة ونصف أضعاف ثالثة بواقع  

 2014 لعدوان الزمنٌة المدة طول إلى ذلك وٌعزى ،2008

 التً 2008 السابق العدوان مع مقارنة ٌوم 51 بلغت والتً

 على البلدٌات قدرة عدم إلى باإلضافة .ٌوم 21 تتجاوز لم

 .غزة قطاع فً الرئٌسٌة المكبات إلى النفاٌات ترحٌل

العدوان خالل تشكلت التً العشوائٌة النفاٌات مكبات أماكن 

 أكثر تشكل ٌالحظ حٌث العدوان، قبل الوضع مع ومقارنتها

 نظرا القطاع فً مختلفة مناطق فً عشوائً مكب 29 من

 األمنً الوضع بسبب الرئٌسٌة المكبات إلى الوصول لصعوبة

 .الصعب
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 ٌتبع... المنزلٌة النفاٌات : ثانٌا  

 النتائج والمناقشة

فً المنزلٌة النفاٌات تراكم تسبب 

 فً السكنٌة والمناطق الشوارع

 للشوارع البصري المشهد تشوٌه

 باإلضافة الكرٌهة الروائح وانتشار

 المكبات بعض فً الحرائق إلنتشار

 .أبٌض دخان بتكون تسبب مما

 

 

 

طن ألف 20 من ٌقارب ما ٌزال ال  

 فً متراكم النفاٌات من األقل على

 جاري العشوائٌة المكبات بعض

 .ترحٌلها على العمل
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 البحريالشاطئ تلوث . 2
 

 النتائج والمناقشة

العدوان قبل 2013 لعام اكتوبر لشهر المراقبة برنامج تحالٌل نتائج حسب %40-35 بنسبة الشاطئ تلوث     

لمحطات كلً شبه عجز بسبب 2014 لعام ٌونٌو شهر تحالٌل حسب اإلسرائٌلً العدوان قبٌل %70 إلى ارتفعت النسبة هذه 

 الوقود انقطاع بسبب المعالجة

بسبب إما المعالجة لمحطات كلً عجز بسبب العدوان وبعد خالل %70 من أكثر إلى ارتفعت التلوث نسبة أن المؤكد من 

 إلى أدى مما الوقود انقطاع بسبب أو جزئً بشكل محطات 4 تضررت حٌث اإلسرائٌلٌة الحرب آلة من مباشر بشكل استهدافها

   معالجة دون الصحً الصرف مٌاه مكعب متر مالٌٌن ثالثة من التخلص

عمل إستئناف عن ناتج العدوان خالل علٌه كانت عما الملوثات تركٌز فً انخفاض القادمة األشهر تشهد أن المتوقع ومن 

 .مرتفعة معدالت ضمن ستبقً ولكن للملوثات، والمشتته الناقلة البحرٌة التٌارات حركة إلى باإلضافة المعالجة محطات
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 تلوث األراضً والتربة. 3

 النتائج والمناقشة

العدوان فترة خالل المجرفة األراضً مساحة بلغت 

  المجرفة األشجار وعدد دونم 34,500 اإلسرائٌلً

  6,470,522 إلى باإلضافة شجرة 281,700

 فً المجرفة األراضً مساحة ضعفً بواقع شتله،

 . دونم 520,18 بلغت والتً 2008 عدوان

للبٌئة المتحدة األمم برنامج تقرٌر وبحسب  
(UNEP)شجرة فإن" المناخ تغٌر حول 2008 لعام 

 12 واحد عام فً تستنشق النمو مكتملة واحدة
 نفس فً وتطلق الكربون أكسٌد ثانً من كٌلوجرام

 مكونه واحدة لعائلة تكفً األكسجٌن من كمٌة الوقت
 اإلحتالل فإن وعلٌه ،"عام لمدة أفراد أربعة من

 أكسٌد ثانً معدل زٌادة فً ساهم اإلسرائٌلً

  تجرٌف عن ناتج سنوٌا   طن 3380 بمقدار الكربون

 .شجرة 281,700

فً خصوصا   الخصبة السطحٌة الطبقة فً حرق 

 العالٌة الحراره عن ناتج الطٌنٌة األراضً

 وتغٌر السطحٌة التربة تحجر عنه نجم للمقذوفات

 المشاهدات حسب الداكن الرمادي إلى لونها فً

  .العٌنٌة
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ًللمقارنة هنا نورد الذكر، السابقة لألسباب جمعها تم التً التربة عٌنات فحص من تتمكن لم البٌئة جودة سلطة أن حٌن وف 
 اإلسرائٌلً العدوان بعد أي 2009 سبتمبر 17 بتارٌخ المنشور [15] اإلٌطالٌة NWRC وٌبونس نٌو للجنة المنشور التقرٌر

 ومقارنتها والتفاح وغزة وجبالٌا حانون بٌت من مستهدفة أماكن من تربة عٌنات ألربع تحالٌل نتائج على فبناء   ،2008 لعام

 سابقا   علٌه كانت عما متفاوتة بمعدالت الثقٌلة بالعناصر ملوثة غزة قطاع تربة أن"  2006 لعام تربة لعٌنات سابقة نتائج مع
 ." بالذخائر القصف نتٌجة

 

والنٌكل والكوبلت والكادمٌوم والزئبق التنجستن) لعنصر 2008 عدوان بعد الثقٌلة بالعناصر التربة التلوث نسب كانت فإذا 

 بعد ستتضاعف التلوث نسب أن المؤكد فمن ،2006 عام فً علٌه كانت ما أضعاف وبلغت مرتفعة (والزنك والنحاس والمنجنٌز

   .2008 عدوان فً استخدمها التً المتفجرات كمٌة أضعاف ثالثة اإلسرائٌلً العدو فٌه استخدم الذي 2014 عدوان

 ٌتبع... والتربة تلوث األراضً . 3



 النتائج 21

 
النسبة هذه أن المؤكد ومن العدوان قبٌل الساحل طول من %70 تجاوزت بنسبة مباشر بشكل البحري الشاطئ تلوث 

 الغٌر الصحً الصرف مٌاه من مكعب متر ملٌون 3 عن ٌزٌد ما لتصرٌف نتٌجة وذلك العدوان خالل ذلك عن زادت
   .%95 تجاوزت بنسبة القطاع فً الرئٌسٌة المعالجة لمحطات كلً عجز بسبب معالجة

 
مما والذخائر المقذوفات أنواع بشتً لها المتكرر القصف بفعل مباشر بشكل الزراعٌة والتربة االراضً وتلوث تضرر 

 فً .للحفره مربع متر 350 مساحة بمتوسط وتلوثها الزراعٌة االراضً فً العمٌقة الحفر آالف إحداث فً تسبب

 المجرفة المساحة ضعفً بواقع دونم 34,500 االسرائٌلً العدوان فترة خالل المجرفة االراضً مساحة بلغت حٌن

 تسبب مما شتله 6,470,522 إلى باإلضافة شجرة 281,700 المجرفة األشجار عدد بلغ فٌما ،2008 عدوان خالل
   .سنوٌا   طن 3,380 بمقدار الهواء فً الكربون أكسٌد ثانً معدل خفض منع فً

 
بقصفها سواء   العدوان أثناء اإلسرائٌلً اإلحتالل قوات دمرتها التى والمنازل المبانً ركام من ضخمة كمٌات تراكم 

 من الكمٌة هذه وتشكل طن، ملٌون 2 بحوالً قدرت البري اإلجتٌاح خالل بتجرٌفها أو البحر أو البر أو الجو من

 .طن الملٌون حٌنها تتجاوز لم والتً 2008 لعام السابق العدوان خالل تكونت التً الكمٌة ضعف الركام

 

بحوالً العدوان بسبب غزة قطاع من مختلفة مناطق شوارع فً تراكمت التً المنزلٌة الصلبة النفاٌات كمٌة بلغت 

 مكب 29 من أكثر على توزعت 2008 عدوان فً تراكمت التً للكمٌة ونصف أضعاف ثالثة بواقع طن ألف 70

 المكبات بعض فً متراكم النفاٌات تلك من طن ألف 20 من ٌقارب ما ٌزال وال العدوان فترة خالل تشكلت عشوائً
 .العشوائٌة



لتىصياتا 23  

 

الفلسطٌنً الشعب بحق إرتكبها التً واإلنتهاكات الجرائم كافة عن الكاملة المسؤلٌة اإلسرائٌلً اإلحتالل تحمٌل 

 .غزة على المتكرر عدوانه فً الفلسطٌنٌة والبٌئٌة

 

توفٌر مع الفلسطٌنٌة الطبٌعٌة البٌئة عناصر شتى على المباشرة وغٌر المباشرة العدوان آثار تقٌٌم متابعة 

 .ودقة بسرعة البٌئً التلوث عن للكشف الالزم المدرب والطاقم العلمٌة األجهزة

 

 ضرورة الشروع الفوري بتنفٌذ مشارٌع إزالة آثار العدوان وتحسٌن الوضع البٌئً فً مناطق القطاع المختلفة

 .اإلعمارمن خالل حكومة التوافق ومؤتمر إعادة 

 

تطوٌر خالل من أمكن ما منها اإلستفادة وٌعظم السلبٌة آثارها ٌحٌد علمً بشكل اإلنشائٌة المخلفات مع التعامل 

 الصفر نقطة فً والمتطوعٌن العمال العاملٌن سالمة ٌضمن وبشكل اإلستخدام إلعادة شامله خطة وتنفٌذ

 كمٌات تتصاعد العاجل القرٌب فى إزالته عند الركام هذا سٌشكل حٌث .ونقلها األنقاض إزالة على القائمٌن

 عن الناجمة السلبٌة الصحٌة اآلثار من الكثٌر فى ستتسبب التى PM 10 وجسٌمات الغبار من جدا   كبٌره

 .لها التعرض ومدة وشدة المواد سمٌة على الضرر درجة تعتمد و الملوثات لهذه التعرض

 



لتىصياتا 23  

 

من طن ألف 20 من ٌقارب ما ٌزال ال حٌث العدوان خالل تشكلت التً العشوائٌة المكبات من تبقى ما إزالت 

 فً تتسبب أن شأنها من التى السكنٌة المناطق فً المنتشرة العشوائٌة المكبات بعض فً متراكم النفاٌات تلك

 .البعٌد المدى على صحٌة مكاره

 

بفعل مباشر بشكل تضررت التى الزراعٌة لألراضً الالزمة الفحوصات إجراء على الدولٌة الجهات حث 

 االراضً فً العمٌقة الحفر آالف إحداث فً تسبب مما والذخائر المقذوفات أنواع بشتً لها المتكرر القصف

 بإعادة الزراعة وزارة قٌام وضرورة الالزمة، والتأهٌلٌة العالجٌة باإلجراءات الفوري والبدء وتلوثها الزراعٌة

 .الهواء فً الكربون أكسٌد ثانً معدل خفض فً تساهم أن شأنها من التى العدوان بفعل تجرٌفة تم ما زراعة
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 شكراً لكم
آذاننا صاغية لمالحظاتكم 

 ومناقشاتكم البناءة
 


