
تنفذ دار املياه و البيئة (HWE)  م�شروعًا هامًا بدعم من برنامج اخلليج العربي 

الإمنائي (AGFUND)، والذي يتمثل يف تقييم اآثار امللوثات على م�شادر املياه 

والبيئة و حياة ال�شكان املحليني يف حمافظة �شلفيت، اإذ يتم ذلك من خالل درا�شة 

امل�شادر البيئية و كيفية املحافظة عليها و درا�شة مدى تاأثري و انت�شار امللوثات غري 

املعاجلة على املحيط البيئي. ونحن يف دار املياه و البيئة نعترب املراأة لعبًا اأ�شا�شيًا يف 

حماية ال�شحة العامة مبنع و�شول امللوثات اىل الأطفال والن�شاء وال�شكان عمومًا.

لأنِّــك بِتهتّمي ب�صحتنا...

ك ميِّتنا راح تهمِّ      

التقييم البيئي لمصادر تلوث الميـاه والبيئة و تأثيرها على حياة السكان المحليـيـن
 في محـافظــة سلفيــت

House of Water and Environment
www.hwe.org.ps



ر�سالة د�ر �ملياه و �لبيئة للمر�أة:

على املراأة الفل�شطينية النتباه لدورها احليوي والهام يف املحافظة على البيئة واملوارد 

دورها  وياأتي  املجتمع،  ال�شحي يف  امل�شتوى  رفع  اىل  يوؤدي  اهتمامها هذا  لأن  املائية، 

الرتبوي الهام يف غر�س املبادئ املائية ال�شحية يف الجيال ال�شاعدة، فيكت�شبون وعيًا 

حول الأمرا�س املائية  ليتمتعوا ب�شحة جيدة يف حياتهم، وذلك لالأ�شباب التالية:    

•املراأة متثل ن�شف املجتمع الذي ينه�س بنه�شتها.  	
•املراأه مثل الرجل لها الدور الهام  يف بناء الأ�شرة اذ يقع على عاتقها الدور الأ�شا�شي  	
يف الرتبية ال�شليمة وحماية اأفراد ال�شرة من تاأثري الأ�شرار املختلفة للعوامل البيئية 

و املائية يف حالة تلوثها.

باملراحل  ومرورًا  ن�شاأتهم  بداية  من  الأجيال  �شحة  عن  الأوىل  امل�شوؤولة  هي  •املراأة  	
العمرية املختلفة.

•املراأة هي التي تربي وتثقف الجيال و بالتايل دورها يكمن يف  اأن تنمي فيهم الح�شا�س  	
بامل�شوؤولية جتاه بيئة ومياه نظيفة. 

تو�جه �ملر�أة �لفل�سطينية عدة م�ساكل بيئية منها:

ال�شرف  مياه  من  التخل�س  ب�شبب  البيئي  •التدهور  	
املدن  اأطراف  فى  خا�شة  املعاجلة  غري  ال�شحي 

والقرى والوديان املجاورة الأمر الذي يلوث م�شادر 

املياه ال�شطحية واجلوفية. 

•التدهور ال�شحي و انت�شار الأمرا�س ب�شبب ا�شتعمال  	
املياه امللوثة. 

•عدم و�شول كميات كافية من املياه اىل املنازل ب�شبب �شيطرة الحتالل الإ�شرائيلي  	
على م�شادر املياه الفل�شطينية. 

امل�شانع  وخملفات  ال�شحي  ال�شرف  مياه  ت�شرب  ب�شبب  اجلوفية  املياه  •تلوث  	
وامل�شتوطنات الإ�شرائيلية يف ال�شفة الغربية اإليها. 

•عدم وجود �شبكات مياه و �شرف �شحي يف معظم القرى الفل�شطينية، فذلك يعمل   	
الفيتامينات  ونق�س  الدم  فقر  (مثل  والأوبئة  بالأمرا�س  الإ�شابة  حالت  رفع  على 

والرتاخوما والتي توؤدي اإىل تقوي�س �شحة الأمهات).

قنوات  يف  ال�شكنية  التجمعات  خارج  لتتدفق  ك  ُترترْ والتي  املعاجلة،  العادمة  •املياه  	
ال�شطحية  املياه  تلوث  اإىل  يوؤدي  مما  الزراعية  الأرا�شي  وعرب  الأودية  ويف  مك�شوفة 

واجلوفية.

بامللوثات  غني  و�شط  من  العائلة،  لأفراد  و�شحية  نظيفة  مياه  تاأمني  م�شوؤلية  ل  مُّ •تحَ 	
والوبئة.  

�ملياه �لنقية و�ل�سحة �ل�سليمة تبد�أ بِك �أنِت 

ميكن للتلوث اأن يتواجد  يف كل مكان، والإن�شان هو ال�شبب الرئي�شي والأ�شا�شي يف تلوث 

البيئة وظهور جميع امللوثات باأنواعها املختلفة، و بالتايل ظهور الأمرا�س الوبائية.

مبا اأن املياه و�شط ناقل فعال لالأمرا�س و امللوثات، يجب علينا جتنب   امل�شادر املائية 

امللوثة و التاأكد من تعقيم و معاجلة املياه امللوثة  ب�شكل جيد قبل ا�شتعمالها. 
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�بقار ي�سربون من مياه جماري م�ستوطنة �آرئيل 

�ال�سر�ئيلية يف �سلفيت 



(من  النبع  ملياه  دوري  خمربي  فح�س  باإجراء  •املطالبة   	
يف  املعنية  الدوائر  اأو  ال�شحة  كوزارة  املخت�شة  اجلهات 

املنطقة كالبلدية اأو املجل�س القروي). 

�لآبار �ملنزلية م�سدر �أ�سا�سي يزود بيتك باملاء فيجب 

�أن حتافظي عليه كما يلي: 

•تنظيف و تعقيم البئر املنزيل ب�شكل دوري. 	
كوزارة  املخت�شة  للجهات  اللجوء  يجب  البئر  تعقيم  •عند  	
ال�شحة اأو الدوائر املعنية يف املنطقة كالبلدية اأو املجل�س 

القروي. 

•من اخلطاأ ال�شائع ا�شتخدام اأقرا�س الكلور ب�شكل ع�شوائي  	
لتعقيم البئر، اإذ يجب  اأن يتم فح�س م�شبق لعينات املاء 

ومن ثم تديد كمية الكلور امل�شتخدمة. 

عن  كافية  م�شافة  تبعد  ان  يجب  ال�شحي  ال�شرف  •ُحفر  	
البئر املنزيل واأن تكون قاعدة احُلفر من الباطون.  

•الطريقة ال�شليمة ل�شخ املياه من البئر املنزيل هي امل�شخة و لي�س ب�شكل يدوي. 	
•يجب اأن يكون البئر بعيدا عن حظائر احليوانات.   	

•يجب التاأكد من اأن باب البئر اأو اخلزان مغلق باإحكام. 	
• تاأمني نظافة �شطح التجميع، حيث يجب ان يكون نظيفًا ملنع تلوث املياه الداخلة للبئر. 	

حقوقك �ملائية: 

•التمتع بالأمن املائي وهو ان يح�شل اي فرد على ماء ماأمون كاٍف بتكلفة م�شتطاعة ت�شمن  	
له حياة نظيفة و�شحية.

ولكن  ال�شحية  الرعاية  فقط  ت�شمل  ل  والتي  اجل�شمية   ال�شحة  من  م�شتوى  باأعلى  •التمتع  	

تلوث �ملياه وعدم معاجلتها ب�سكل  جيد قد يوؤدي �ىل �لإ�سابة باأمر��ض 

عدة منها: 

•الإ�شهال  	
•الكولريا 	

•التيفوئيد 	
•اأمرا�س الكبد 	

•الدو�شنتاريا بكافة اأنواعها 	
•البلهار�شيا 	

•اللتهاب الكبدي الوبائي 	
•حالت ت�شمم 	

•التهاب العيون  	
•املالريا و التي  تقتل ما يقدر مبليون طفل دون �شن اخلام�شة يف كل عام.  	

من �أجل حماية عائلتك و�أطفالك  من �لأمر��ض يجب عليِك تنقية �ملياه 

بالطرق �لتالية: 

•الرت�شيح و ذلك بت�شفية املياه للتخل�س من ال�شوائب العالقة بها. 	
•الغلي.   	

•ا�شتعمال املواد املطهرة الكيماوية. 	
•عدم ترك خزانات املياه مك�شوفة. 	

لأن مياه �لينابيع هي من �مل�سادر �ملائية �ملهمه يف حمافظة �سلفيت، فيجب عليك:

•ا�شتعمال و�شائل و اأدوات نظيفة لنقل املياه اإىل البيوت و حفظها.  	
اأثناء  النبع  ماء  يتلوث  قد  لأنه  نظيفًا،  املاء  يكون  حيث  النبع  م�شدر  من  املاء  •اأخذ  	

جريانه يف القنوات و يكون التلوث ا�شد كلما بعدت امل�شافة عن م�شدر النبع.

�أطفال يلعبون وي�سبحون يف بركة مياه 

ملوثة بفعل جماري �مل�ستوطنات �ال�سر�ئيلية 

يف و�د قانا-�سلفيت
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م�سدرمياه نبع فرعي  يف �سلفيت



ت�شمل اي�شا العوامل التي ت�شهم يف توفري �شحة جيدة مثل امكانية الو�شول اىل مياه �شرب 

نقية وتوفري �شالمة بيئية.

اأغرا�س  يف  لال�شتخدام  و�شاحلة  نقية  املياه  تكون  اأن  مبعنى  �شاحلة  مياه  على  •احل�شول  	
ال�شرب والأغرا�س املختلفة، خالية من امليكروبات والفطريات واملواد الكيميائية والفيزيائية 

والإ�شعاعية التي ت�شكل تهديد على �شحة الإن�شان، واأن تكون املياه مقبولة من حيث الرائحة 

 واللون. فمن املعروف اأن معظم الأمرا�س التي ت�شيب الإن�شان هي من جراء تلوث مياه ال�شرب.

مطالُبك: 

•يجب اأن تطالبي مبد �شبكة مياه و �شرف �شحي يف منطقتك.  	
•يجب اأن تطالبي مبعاجلة خملفات ال�شناعة و لو حتى ب�شكل جزئي و ذلك لتقليل ال�شرر. 	

•فح�س مياه الينابيع و الآبار املنزلية ب�شكل دوري من قبل اجلهات امل�شوؤولة. 	
• يجب اأن يكون يف منطقتِك مكبات منا�شبة للنفايات.  	
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