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

تنفذ دار املياه و البيئة ) (HWEم�شروع ًا هام ًا بدعم من برنامج اخلليج العربي
الإمنائي ) ،(AGFUNDوالذي يتمثل يف تقييم �آثار امللوثات على م�صادر املياه
والبيئة و حياة ال�سكان املحليني يف حمافظة �سلفيت� ،إذ يتم ذلك من خالل درا�سة
امل�صادر البيئية و كيفية املحافظة عليها و درا�سة مدى ت�أثري و انت�شار امللوثات غري
املعاجلة على املحيط البيئي .ونحن يف دار املياه و البيئة نعترب املر�أة العب ًا �أ�سا�سي ًا يف
حماية ال�صحة العامة مبنع و�صول امللوثات اىل الأطفال والن�ساء وال�سكان عموم ًا.

هتمي ب�صحتنا...
لأ ِّنــك ب ِت ّ

					

ميتنا
راح ِّ
تهمك ِّ
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ر�سالة دار املياه و البيئة للمر�أة:
على املر�أة الفل�سطينية االنتباه لدورها احليوي والهام يف املحافظة على البيئة واملوارد
املائية ،لأن اهتمامها هذا ي�ؤدي اىل رفع امل�ستوى ال�صحي يف املجتمع ،وي�أتي دورها
الرتبوي الهام يف غر�س املبادئ املائية ال�صحية يف االجيال ال�صاعدة ،فيكت�سبون وعي ًا
حول الأمرا�ض املائية ليتمتعوا ب�صحة جيدة يف حياتهم ,وذلك للأ�سباب التالية:
•املر�أة متثل ن�صف املجتمع الذي ينه�ض بنه�ضتها.
•املر�أه مثل الرجل لها الدور الهام يف بناء الأ�سرة اذ يقع على عاتقها الدور الأ�سا�سي
يف الرتبية ال�سليمة وحماية �أفراد اال�سرة من ت�أثري الأ�ضرار املختلفة للعوامل البيئية
و املائية يف حالة تلوثها.
•املر�أة هي امل�س�ؤولة الأوىل عن �صحة الأجيال من بداية ن�ش�أتهم ومرور ًا باملراحل
العمرية املختلفة.
•املر�أة هي التي تربي وتثقف االجيال و بالتايل دورها يكمن يف �أن تنمي فيهم االح�سا�س
بامل�س�ؤولية جتاه بيئة ومياه نظيفة.
تواجه املر�أة الفل�سطينية عدة م�شاكل بيئية منها:
•التدهور البيئي ب�سبب التخل�ص من مياه ال�صرف
ال�صحي غري املعاجلة خا�صة فى �أطراف املدن
والقرى والوديان املجاورة الأمر الذي يلوث م�صادر
املياه ال�سطحية واجلوفية.
•التدهور ال�صحي و انت�شار الأمرا�ض ب�سبب ا�ستعمال
املياه امللوثة.
•عدم و�صول كميات كافية من املياه اىل املنازل ب�سبب �سيطرة االحتالل الإ�سرائيلي
على م�صادر املياه الفل�سطينية.
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•تلوث املياه اجلوفية ب�سبب ت�سرب مياه ال�صرف ال�صحي وخملفات امل�صانع
وامل�ستوطنات الإ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية �إليها.
•عدم وجود �شبكات مياه و �صرف �صحي يف معظم القرى الفل�سطينية ،فذلك يعمل
على رفع حاالت الإ�صابة بالأمرا�ض والأوبئة (مثل فقر الدم ونق�ص الفيتامينات
والرتاخوما والتي ت�ؤدي �إىل تقوي�ض �صحة الأمهات).
•املياه العادمة املعاجلة ،والتي ُت رْتك لتتدفق خارج التجمعات ال�سكنية يف قنوات
مك�شوفة ويف الأودية وعرب الأرا�ضي الزراعية مما ي�ؤدي �إىل تلوث املياه ال�سطحية
واجلوفية.
حَ•ت ُّمل م�س�ؤلية ت�أمني مياه نظيفة و�صحية لأفراد العائلة ،من و�سط غني بامللوثات
واالوبئة.
أنت
بك � ِ
املياه النقية وال�صحة ال�سليمة تبد�أ ِ
ميكن للتلوث �أن يتواجد يف كل مكان ،والإن�سان هو ال�سبب الرئي�سي والأ�سا�سي يف تلوث
البيئة وظهور جميع امللوثات ب�أنواعها املختلفة ،و بالتايل ظهور الأمرا�ض الوبائية.
مبا �أن املياه و�سط ناقل فعال للأمرا�ض و امللوثات ،يجب علينا جتنب امل�صادر املائية
امللوثة و الت�أكد من تعقيم و معاجلة املياه امللوثة ب�شكل جيد قبل ا�ستعمالها.

ابقار ي�شربون من مياه جماري م�ستوطنة �آرئيل
اال�سرائيلية يف �سلفيت
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تلوث املياه وعدم معاجلتها ب�شكل جيد قد ي�ؤدي اىل الإ�صابة ب�أمرا�ض
عدة منها:
•الإ�سهال
•الكولريا
•التيفوئيد
•�أمرا�ض الكبد
•الدو�سنتاريا بكافة �أنواعها
•البلهار�سيا
�أطفال يلعبون وي�سبحون يف بركة مياه
ملوثة بفعل جماري امل�ستوطنات اال�سرائيلية
•االلتهاب الكبدي الوبائي
يف واد قانا�-سلفيت
•حاالت ت�سمم
•التهاب العيون
•املالريا و التي تقتل ما يقدر مبليون طفل دون �سن اخلام�سة يف كل عام.
عليك تنقية املياه
من �أجل حماية عائلتك و�أطفالك من الأمرا�ض يجب
ِ
بالطرق التالية:
•الرت�شيح و ذلك بت�صفية املياه للتخل�ص من ال�شوائب العالقة بها.
•الغلي.
•ا�ستعمال املواد املطهرة الكيماوية.
•عدم ترك خزانات املياه مك�شوفة.
لأن مياه الينابيع هي من امل�صادر املائية املهمه يف حمافظة �سلفيت ،فيجب عليك:
•ا�ستعمال و�سائل و �أدوات نظيفة لنقل املياه �إىل البيوت و حفظها.
•�أخذ املاء من م�صدر النبع حيث يكون املاء نظيف ًا ،لأنه قد يتلوث ماء النبع �أثناء
جريانه يف القنوات و يكون التلوث ا�شد كلما بعدت امل�سافة عن م�صدر النبع.
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•املطالبة ب�إجراء فح�ص خمربي دوري ملياه النبع (من
اجلهات املخت�صة كوزارة ال�صحة �أو الدوائر املعنية يف
املنطقة كالبلدية �أو املجل�س القروي).
الآبار املنزلية م�صدر �أ�سا�سي يزود بيتك باملاء فيجب
�أن حتافظي عليه كما يلي:

م�صدرمياه نبع فرعي يف �سلفيت

•تنظيف و تعقيم البئر املنزيل ب�شكل دوري.
•عند تعقيم البئر يجب اللجوء للجهات املخت�صة كوزارة
ال�صحة �أو الدوائر املعنية يف املنطقة كالبلدية �أو املجل�س
القروي.
•من اخلط�أ ال�شائع ا�ستخدام �أقرا�ص الكلور ب�شكل ع�شوائي
لتعقيم البئر� ،إذ يجب �أن يتم فح�ص م�سبق لعينات املاء
ومن ثم حتديد كمية الكلور امل�ستخدمة.
•حفر ال�صرف ال�صحي يجب ان تبعد م�سافة كافية عن
ُ
البئر املنزيل و�أن تكون قاعدة ا ُ
حلفر من الباطون.
•الطريقة ال�سليمة ل�ضخ املياه من البئر املنزيل هي امل�ضخة و لي�س ب�شكل يدوي.
•يجب �أن يكون البئر بعيدا عن حظائر احليوانات.
•يجب الت�أكد من �أن باب البئر �أو اخلزان مغلق ب�إحكام.
• ت�أمني نظافة �سطح التجميع ،حيث يجب ان يكون نظيف ًا ملنع تلوث املياه الداخلة للبئر.
حقوقك املائية:
كاف بتكلفة م�ستطاعة ت�ضمن
•التمتع بالأمن املائي وهو ان يح�صل اي فرد على ماء م�أمون ٍ
له حياة نظيفة و�صحية.
•التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة اجل�سمية والتي ال ت�شمل فقط الرعاية ال�صحية ولكن

دار امليــــــــــــــــاه والبـيــئـــــــــــة
www.hwe.org.ps

ت�شمل اي�ضا العوامل التي ت�سهم يف توفري �صحة جيدة مثل امكانية الو�صول اىل مياه �شرب
نقية وتوفري �سالمة بيئية.
•احل�صول على مياه �صاحلة مبعنى �أن تكون املياه نقية و�صاحلة لال�ستخدام يف �أغرا�ض
ال�شرب والأغرا�ض املختلفة ،خالية من امليكروبات والفطريات واملواد الكيميائية والفيزيائية
والإ�شعاعية التي ت�شكل تهديد على �صحة الإن�سان ،و�أن تكون املياه مقبولة من حيث الرائحة
واللون .فمن املعروف �أن معظم الأمرا�ض التي ت�صيب الإن�سان هي من جراء تلوث مياه ال�شرب.
مطال ُبك:
•يجب �أن تطالبي مبد �شبكة مياه و �صرف �صحي يف منطقتك.
•يجب �أن تطالبي مبعاجلة خملفات ال�صناعة و لو حتى ب�شكل جزئي و ذلك لتقليل ال�ضرر.
•فح�ص مياه الينابيع و الآبار املنزلية ب�شكل دوري من قبل اجلهات امل�س�ؤولة.
منطقتك مكبات منا�سبة للنفايات.
•يجب �أن يكون يف
ِ

