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1 OCHA( ,تلوث مياه البحر يثير القلق ازاء االمراض المنقولة بالمياه والمخاطر البيئية في قطاع غزة .OCHA2018وليو ، ي  ،)

 https://bit.ly/38cE6BUورد في: 

مركز الميزان لحقوق اإلنسان. تلوث مياه بحر قطاع غزة " كارثة بيئية "، تقرير وحدة الدراسات، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان،  2

 .2م (، ص 2017فلسطين، يونيو  -غزة
ديمقراطية وحل النزاعات. واقع المياه العادمة في قطاع غزة تحديات وحلول، تقرير استقصائي، )المركز  المركز الفلسطيني لل 3

 فلسطين(.   -الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، غزة

https://bit.ly/38cE6BU
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 .3م، مرجع سابق. ص 2017مركز الميزان لحقوق اإلنسان. تلوث مياه بحر قطاع غزة، يونيو  4
5 OCHA الكهرباء والوقود في غزة على األوضاع اإلنسانية، ورقة حقائق، ). بعنوان: تأثير أزمةOCHA مكتب األمم المتحدة ،

 https://bit.ly/3548T1Z(، ورد في 2015لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، يوليو 
 م(26/4/2017الفلسطينية، بتاريخ  جريدة األيام. بحر غزة يعاني خطر التلوث بمياه الصرف الصحي، )جريدة األيام 6
 المرجع السابق. 7
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 .3م، مرجع سابق. ص 2017مركز الميزان لحقوق اإلنسان. تلوث مياه بحر قطاع غزة، يونيو  8
 .3م، مرجع سابق. ص 2017مركز الميزان لحقوق اإلنسان. تلوث مياه بحر قطاع غزة، يونيو  9
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10 OCHAسابق. . تأثير أزمة الكهرباء والوقود، مرجع 
11 OCHA.تأثير أزمة الكهرباء والوقود، مرجع سابق . 
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✓ 

 
ت اإلسرائيلية على البيئة الفلسطينية ، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني )وفا، الفلسطينية، وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية. أ 12

 https://bit.ly/2OZOg1bفلسطين(، ورد في: 
13 OCHAد، مرجع سابق.. تأثير أزمة الكهرباء والوقو 



 pal-think for strategic studies                                          مختبر تحليل السياسات  - بال ثينك للدراسات االستراتيجية |  7
 

 

 

 

 

 
14 OCHA.تلوث مياه البحر يثير القلق، مرجع سابق . 
 المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات. واقع المياه العادمة في قطاع غزة، مرجع سابق. 15
 .المرجع السابق 16
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 .المرجع السابق 17
 .المرجع السابق 18
 .المرجع السابق 19
 .المرجع السابق 20
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21 OCHAحر يثير القلق، مرجع سابق.. تلوث مياه الب 
22 OCHA.تلوث مياه البحر يثير القلق، مرجع سابق . 
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 .2(، ص 2015سلطة جودة البيئة. جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة، )سلطة جودة البيئة،  23
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 .3م، مرجع سابق. ص 2017مركز الميزان لحقوق اإلنسان. تلوث مياه بحر قطاع غزة، يونيو  24
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25 Swissinfo معالجة .( ،! المياه العادمة في العالم العربي ضرورة ملحة بل مستعجلةSwissinfo ورد في: 2012، ديسمبر ،)

https://bit.ly/38nzFoa 
(، ورد في: Israel 21c ،2007وزارة الخارجية اإلسرائيلية. اسرائيل تتصدر مسيرة أساليب معالجة المياه العادمة، )موقع  26

https://bit.ly/36hP73b   . 
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