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 ملخص تنفيذي

 242.5من اآلبار مختلفة األغراض حوالي بلغت كميات المياه المستخرجة ، م2021خالل العام  .1
الى الخزان الجوفي  الراشحةبلغت كميات المياه ، في حين 1م2021لعام وذلك خالل ا 3مليون م

 كبير وجود عجز مائيأدت الى  والتي 3مليون م 101.5الساحلي من عناصر التغذية المختلفة حوالي 
 (.1 )شكل3مليون م 141بلغ 

ليون م 110حوالي م 2021-2020بلغت كميات االمطار الهاطلة على قطاع غزة في الموسم المطري  .2
للخزان الجوفي من  ةالراشحتقدير لكميات المياه  وبواسطة برنامج نظم المعلومات الجغرافية تم عمل ،3م

 .من اجمالي التساقطات المطرية %21تشكل حوالي  والتيللموسم  3م مليون  23االمطار والتي بلغت 
 17 بحوالي لقطاع غزةالساحلي الصرف الصحي للخزان الجوفي  شبكات قدرت كمية المياه العائدة من .3

 م.2021خالل العام  3ممليون 
كميات مياه  من % 24 – 22نسبة المياه التي تعود من مياه الري إلى المياه الجوفية تصل إلى حوالي  .4

 م.2021خالل العام  3مليون م 27بلغت حوالي والتي ، الري المستخدمة
 .م2021خالل العام  3ممليون  3لي حوامن شبكات التزود بالمياه المنزلية  بلغت كميات الراشح .5
بلغت كميات االنسياب الجانبي للمياه الجوفية من الحدود الشرقية لقطاع غزة )جانب االحتالل( حوالي  .6

 (.GMS)م وذلك باستخدام النمذجة الرياضية لمحاكاة المياه الجوفية 2021خالل العام  3مليون م 8
من حيث اجمالي كميات المياه الراشحة الى  ة األولىالمرتبمن عملية الري  الراشحةاحتلت المياه   .7

من اإلجمالي، في حين أن  %27شكلت ما نسبته  والتيم 2021الخزان الجوفي الساحلي خالل العام 
، وفي %23من اإلجمالي ما نسبته المرتبة الثانية المياه الراشحة من التساقطات المطرية احتلت 

من  %19ما نسبته  حواض الترشيحأالمعالجة في  الصحي مياه الصرفترشح هي المرتبة الثالثة 
 اإلجمالي. 

 ،%50.5من اجمالي كميات السحب بواقع  المرتبة األولىكميات السحب من االبار الزراعية احتلت  .8
من اإلجمالي، بينما  %39.5السحب من االبار البلدية والوكالة ما نسبته  هي كميات المرتبة الثانيةأما 

 .1من اجمالي السحب %5ما نسبته  المرتبة الثالثةية )المرخصة وغير المرخصة( في االبار المنزل

                                                           
 م(2022م )وحدة مصادر المياه, 2021تقرير آبار السحب من المياه الجوفية للقطاع غزة عام  1
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تلك المياه اال بنسب قليلة جدا  وترشحمياه األمطار بال فاعلية خلص التقرير الى أن احواض ترشيح   .9
 رورةوض البلديات في قطاع غزة وتقاريراستنادًا الى الزيارات الميدانية ألحواض ترشيح األمطار  وذلك

 .موسم االمطار وأثناء وقبلتبني مشاريع إعادة تأهيل تلك االحواض بشكل دوري 
 إغالق اآلبار التجارية والمنزلية غير القانونيةب وجودة البيئةسلطة المياه  خلص التقرير الى ضرورة قيام  .10

نترات واالمالح ال في المحافظات األكثر خطورة من ناحية انخفاض منسوب المياه الجوفية وارتفاع تركيز
 فيها.

تحسين كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية لتكون واحدة خلص التقرير الى ضرورة   .11
الزراعية الجديدة من خالل إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الري بدال من  من موارد المياه

الساحلي والتي تعتبر سبب رئيسي في  فيالزراعية والتي تستخرج كميات مهولة من الخزان الجو ر االبا
 .م2021العجر المائي للخزان خالل العام 

محطات  لزيادة قدرةوالجهات المختصة بتنفيذ خطة استراتيجية  وجودة البيئة يجب ان تقوم سلطة المياه  .12
 ر وزيادة كميات مياه ميكروت لما لها من دور فعال في تخفيف سحب آبار البلدياتتحلية مياه البح

 وبالتالي تخفيف من العجر المائي للخزان الجوفي وتحسين جودته.
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 المقدمة

 

 2.2والبالغ عددهم حوالي سكان قطاع غزة ل ةالمصدر الرئيسي للمياه العذب الساحلي يعتبر الخزان الجوفي   
( رخصةم وغير بئر )مرخصة 12,000من  أكثرحيث ان هناك ، 2م2021مليون نسمة حتى نهاية العام 

)خدمات + صناعة + تحلية + ، باإلضافة الى االبار الخاصة والزراعيةيستخدم بشكل رئيسي لألغراض المنزلية 
 المعضلة في. 2كم 365مليون نسمة ضمن مساحة ضيقة ال تتجاوز  2تقوم بخدمة أكثر من  والتيسياحة( 

متوسط من حيث االكتظاظ المفرط في قطاع غزة ال يمكن مقارنتها بباقي المناطق الساحلية لحوض البحر ال
عالوة على الحروب المتكررة  ،الزحف العمراني المتسارع ،التدهور االقتصادي الكبير ،كثافة الزراعة ،السكان

بتسريع  وذلك الساحلي ن الجوفيخزاعلى التغيرات الهيدرولوجية على ال ملموسعلى القطاع كُل أثر بشكل 
للخزان  . الخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة يعتبر مثاالً والجودةالكمية تدهورها بشكل مستمر من الناحية 

تعادل أكثر  من الخزان الجوفي الساحلي حيث ان كمية السحب ،للعامل البشري  رئيسي المتدهور كنتاج الجوفي
ف تسرب مياه الصر ، تسرب مياه الشبكات ،مياه األمطار )ترشحمن اربعة اضعاف كميات التغذية المتنوعة 

حواض حصاد أ ،المياه المعادة من الري  ،ترشيح مياه الصرف الصحي المعالجة واحواضالصحي من الشبكات 
من االراضي المحتلة(. احتساب توازن المياه للمخزون الجوفي  االنسياب الجانبي للمياه الجوفية ،مياه األمطار

اعطاء  وايضامصادر المياه بالقطاع  وتطويرالساحلي لقطاع غزة يعتبر من الضروريات الملحة في ادارة 
المخطط االقليمي المستقبلي لقطاع المياه باإلضافة الى ايجاد الحلول  إلنجازالمؤشرات المائية ألصحاب القرار 

في بما يحقق االستدامة لمصادر المياه  ونوعاالممكنة الخاص باستعادة المياه الجوفية او تقنين استنزافها كمَا 
 .قطاع غزة

من المياه المستخرجة من  %98من أكثر من قبل االبار بأنواعها، يجة االستنزاف المستمر للمياه الجوفية نت    
. وُيعزى ذلك باألساس للشرب طبقة المياه الجوفية الواقعة تحت أرض قطاع غزة غير صالحة لالستهالك البشري 

ه الجوفية في بعض المناطق الى أكثر من حيث تجاوز منسوب الميا لإلفراط في استخراج المياه منذ فترة طويلة
تداخل ، باإلضافة إلى تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالج و متر تحت منسوب مستوى سطح البحر 20

. مستويات الكلور والنترات في المياه المستخرجة في كعامل أخر للسحب المفرض للخزان الساحلي مياه البحر
ى ثماني أضعاف المستويات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية نسبة تصل إل قد تجاوزت معظم المناطق

يزداد الطلب على المياه في غزة أن غزة، يتوقع  قطاع في المضطرد لمياه الشرب. ومع استمرار نمو السكان

                                                           
 م.2220مركز اإلحصاء الفلسطيني،  2
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قد  في المستقبل القريب المياه الجوفيةب االضرار التي ستلحق وبذلك يكون  ،%60بنسبة  2030بحلول عام 
 .إصالحهايستحيل 

ثالث محطات تحلية مياه  انشاء، تم الضغط المتنامي على الخزان الجوفي الساحليوللتخفيف من حدة  
الى السكان،  بغرض توفير مياه محاله من البحر STLV) ) ضمن مشروع ال منخفضة الحجم قصيرة المدى

صحي المعالجة الى الخزان والعمل على استيراد مياه " ميكروت، و انشاء احواض لترشيح مياه الصرف ال
 .تلبية قدر اإلمكان االحتياجات المائية الكبيرة في قطاع غزةالساحلي و بهذا العمل على 

، والتي م2021العام  يشمل هذا التقرير عرض للموازنة المائية للخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة خالل    
بين كميات المياه التي يتم ضخها  الموازنة المائية الفرق بدورها تبين العجز الحاصل في الخزان الجوفي. وتمثل 

عناصر اإلنتاج الضخ من  وكميات التغذية الي الخزان، حيث تشمل الساحلي لقطاع غزة من الخزان الجوفي
، بينما تشمل عناصر التغذية الي الخزان الزراعية واآلباراالبار المختلفة في قطاع غزة أبرزها اآلبار البلدية 

 والعائد والراشح من شبكات مياه الشرب والراشح من شبكات الصرف الصحي ي الراشح من مياه األمطارالجوف
واحواض ترشيح الصرف الصحي المعالج  ترشيح االمطار واحواض الزراعي واالنسياب الجانبي من عملية الري 
راض المختلفة ومصادر المياه سيشمل هذا التقرير االحتياج المائي لألغ ما سبقباإلضافة الى  .وغير المعالج

 م.2021المتاحة في قطاع غزة وذلك للعام 
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 الهدف من التقرير

 

 يهدف هذا التقرير إلى اآلتي:

 العناصر المتنوعة المغذية بالمياه العذبة الى الخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة وتقدير كميات حساب .1
 م والتي تشمل ما يلي:2021لسنة 

 .الخاصة بشبكة البلديات ات التوزيعتسرب مياه شبك .أ
 .تسرب مياه الصرف الصحي من الشبكات .ب
 .واحواض ترشيح االمطار على كامل مساحة قطاع غزة ترشح مياه األمطار .ج
 الزراعي. المياه المعادة من الري  .د
 المعالجة. وغيرمياه الصرف الصحي المعالجة  .ه
 .من االراضي المحتلة االنسياب الجانبي .و

(، والى تقرير 1، وذلك استنادا كميات التغذية المختلفة حسب بند )لمائي لقطاع غزةحساب التوازن ا .2
ولما ، 3م2021وحدة مصادر المياه بخصوص عناصر االستخراج المختلفة من الخزان الساحلي للعام 

 لها من اهمية في ادارة مصادر المياه والمحافظة على استدامتها.
جراءات الواجب اتخاذها من قبل سلطة المياه وجودة البيئة الخروج بتوصيات بخصوص السياسات واإل .3

 لتقنين استنزاف المياه الجوفية ومراقبة وتنظيم عمليات الضخ منها.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م.2021للعام  -تقرير آبار السحب من المياه الجوفية في قطاع غزة 3
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 م2021العناصر المغذية بالمياه الى الخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة لعام 

 

 

 تسريبات المياه من شبكات توزيع المياه. .1

 

  4م2000% من شبكات توزيع المياه للبلديات تم تركيبها ما بعد سنة ال 80% الى 70في قطاع غزة من    
حيث تمتاز هذه الشبكات بقوتها وجودتها الفنية مقارنة بباقي دول اإلقليم حيث يعتبر فاقد الترسيب ليس ملحوظا 

شبكات في جميع % من الكمية االجمالية التي ضخت داخل تلك ال3داخل تلك الشبكات والتي لن تتجاوز ال 
م. هناك 2022المحافظات وهذه اإلحصائية ما تؤكده دراسة مجلس قطاع تنظيم المياه التي أجريت خالل العام 

بلدية في قطاع غزة، في كل بلدية تختلف اطوال شبكاتها حسب عدد السكان و مساحة نفوذ البلدية وجودة  25
توزيع مياه البلديات )انابيب النقل و انابيب التوزيع  المياه الجوفية اسفل كل بلدية، حيث بلغ اطوال شبكات

الف وصلة  170كم و التي تغذي وصالت فعالة بعدد اكثر من  3,600الرئيسي و انابيب الخدمة( حوالي 
 .مليون نسمة من تلك المياه لالستخدام األدمي 2ليستفيد اكثر من  5فعالة

مياه البلديات المصدر األول من الناحية الكمية هي المياه حاليًا هناك ثالثة مصادر للمياه تدخل شبكات     
الجوفية والتي تصنف من مصادر المياه التقليدية، والمصدران اآلخران يعتبران من مصادر المياه الغير تقليدية 
 وهما المياه المشتراة من جانب االحتالل )مياه ميكروت( و التي تقع ضمن المرتبة الثانية من حيث الكمية في
تغذية شبكات البلديات، باإلضافة الى المياه المحالة من محطات تحلية البحر في الشمال و الوسطى و 
الجنوب، حيث يتم خلط مصادر المياه التقليدية مع مصادر المياه الغير تقليدية في خزانات رئيسية في بعض 

 البلديات و ذلك لتحسن جودة المياه قبل ضخها داخل الشبكات.

م، حيث تم 2021خالل العام  وذلك( يوضح كميات تسريبات شبكات البلديات في كل محافظة 1م )جدول رق   
بناًء على إقطار االنابيب التي  وذلكمن قبل مجلس تنظيم قطاع المياه في قطاع غزة  واألرقامجمع البيانات 

للمياه في المنطقة التي  وصلوالساعات أو أيام القطع  وعددصيانتها من قبل البلديات  وتمتسربت منها المياه 
، و التي استغرقتها من اول تبليغ عن التسرب المائي حتى انهاء عملية الصيانة والمدةتقع فيها الخط المسرب 

بناء على ما سبق تم تقدير كميات المياه التي سربت من شبكات البلديات في كل بلدية و محافظة و التي وصل 

                                                           
 م.2022تقرير مصلحة مياه بلديات الساحل،  4
 م.2022البيانات الواردة لسلطة المياه وجودة البيئة من قبل مصلحة مياه بلديات الساحل، 5
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، حيث احتلت محافظة خانيونس 3مليون م 2.87م حوالي 2021ل العام اجمالي التسريبات في قطاع غزة خال
بينما محافظة رفح احتلت  3مليون م 1.275المرتبة األولى من حيث كميات التسريبات و التي وصلت الى 

 م.2021خالل العام  3ألف م 60المرتبة األخيرة من حيث كميات التسريب و التي قدرت ب 

 

 م.2021: اجمالي كميات تسريبات شبكات البلديات في كل محافظة ونسبتها مقارنة بالمياه التي ضخت في كل محافظة للعام  1جدول 

 المحافظة

كميات المياه التي 
 ضخت الى الشبكات

سربت من تكميات المياه التي 
 والخزاناتالشبكات 

نسبة التسريب مقارنة 
 بالمياه المنتجة

 % 3م 3مليون م

 %1.2 300,762 25.37 الشمال

 %0.5 200,144 39.81 غزة

 %6.2 1,029,887 16.60 الوسطى

 %7.5 1,275,119 16.92 خانيونس

 %0.5 60,200 11.95 رفح

 - 2,866,112 110.65 اإلجمالي 

 

 ( يوضح كميات تسريبات شبكات البلديات ب الملم ضمن التكتالت السكانية في كل محافظة2شكل رقم )   
البلديات معاناة في تسريبات  أكثرضمن  والمغراقة، حيث يالحظ من الخريطة ان بلديتي البريج م2021للعام 

في الموازنة  سيتم احتسابه م2021خالل العام  . كميات تسريبات البلدياتوالمغازي الشبكات تليها خانيونس 
  .تمتاز بالجودة الجيدة والتيوفي كعنصر مغذي للخزان الج المائية للخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة
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 م.2021: كميات التسريبات الفيزيائية ب ملم لشبكات البلديات في كل محافظة للعام 2شكل 
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 .م(2021) االمتصاصية والحفرالصرف الصحي تسريبات المياه من شبكات  .2

 

يتسرب إلى  اجها في محافظات قطاع غزة المختلفةمن مياه الصرف الصحي التي يتم انت جزء كبير نسبياً    
الحفر االمتصاصية في  الجوفية نتيجة لوجود تسريبات في شبكات تجميع هذه المياه أو بسبب استخدام المياه

. المنهجية التي استخدمت في حساب تسرب مياه الصرف المناطق غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي
 وذلك حسب الخطوات التالية:  CAMP,2000فسها منهجية مشروع الصحي والحفر االمتصاصية هي ن

a.  حساب كميات مياه الصرف الصحي داخل الشبكات والتي تساوي نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي
 .من االستهالك الكلي للمياه %75مضربة ب 

b. ( نسبة تغطية  -%100حساب كميات مياه الصرف الصحي داخل الحفر االمتصاصية والتي تساوي
 .من االستهالك الكلي للمياه %75شبكات الصرف الصحي( مضروبة ب 

c.  من كميات مياه الصرف  %10حساب التسريبات من شبكات مياه الصرف الصحي والتي تساوي
 .الصحي داخل الشبكات

d.  من كميات مياه  %60حساب ترشيح مياه الصرف الصحي داخل الحفر االمتصاصية والتي تساوي
  .فر االمتصاصيةالصرف الصحي داخل الح

 
 

  من المياه المستهلكة من شبكات البلدياتتسريبات المياه العادمة الناتجة : 1.2

 

 م.2021التي ضخت في كل محافظة للعام  الناتجة من استهالك مياه البلديات الصرف الصحي اجمالي كميات تسريبات: 2جدول 

 المحافظة 

االستهالك الكلي 
بكات مياه من ش

 البلديات 

كميات التسريبات 
من شبكات 

 الصرف الصحي

كميات الترشيح 
من الحفر 

 االمتصاصية  

اجمالي تسريبات 
مياه الصرف 
 الصحي  

مياه  نسبة تسريب
الصرف الصحي مقارنة 

 باالستهالك الكلي

 % 3مليون م 3مليون م 3مليون م 3مليون م

 %9.5 2.38 0.60 1.78 25.07 الشمال 

 %10.1 4.02 1.25 2.76 39.61 زة غ

 %11.6 1.81 0.77 1.04 15.57 الوسطى 

 %29.6 4.63 4.14 0.48 15.65 خانيونس

 %12.6 1.69 0.83 0.87 13.40 رفح 

 %13.3 14.53 7.60 6.93 109.30 اإلجمالي 
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 تسريبات المياه العادمة الناتجة من ضخ آبار الخدمات )الغير المرخصة( : 2.2

 

آلبار الخدماتية الغير مرخصة هي تلك اآلبار التي تم حفرها من قبل المواطنين في محيط منازلهم للتزود ا   
سواء تم ضبطها من قبل السلطة  البيئة وجودةمن قبل سلطة المياه  يتم ترخيصها ولمبالمياه لألغراض المنزلية 
 او لم يتم الكشف عنها. 

ما بين  م2020و 2015تم ضبطها عام ما بين عامي  والتيير مرخصة تراوحت اعداد االبار الخدماتية الغ   
م ان هناك زيادة 2013بئرا في كل عام. في دراسة سابقة لسلطة المياه عام  63بئر بمعدل زيادة  85الى  47

بئرا في كل سنة حيث قدر عدد اآلبار  65ضبطها ميدانيا معدل  ويتممرخصة  والغيرلآلبار الخدماتية المخالفة 
 بئرًا.  1500م ب 2013المخالفة عام 

مرخصة هي  والغيرعلى ما سبق, سيتم االفتراض ان المعدل السنوي في زيادة اعداد االبار المخالفة  وبناء   
% يتم ضبطها من قبل طواقم سلطة المياه )حسب متوسط الضبط للسنوات 50مقسمة الى  وهيبئرًا  130

 2540م هي 2021حتى  2013عدد االبار الغير مرخصة من العام  كوبذلال يتم ضبطها.  واالخرى السابقة( 
م( من 2021بئرا غير مرخصة في محافظة غزة )حسب تقرير بلدية غزة سنة  1353( , حيث ان 9بئرًا )جدول
% من مجموع االبار الغير مرخصة 53تشكل حوالي  وهيبئرا مخالف في كل محافظات غزة  2540االجمالي 

 وعددتم توزيعهم على كل محافظة حسب نسبة عدد السكان مقارنة بعدد سكان  والباقي, في كل محافظات غزة
 االبار الغير مرخصة الخاص بمحافظة غزة.

شقق(  6وتم تقدير كميات الضخ من تلك اآلبار باعتبار أن كل بئر يخدم منزل مكون من ثالث طوابق )   
لك فإن إجمالي كميات الضخ لكل بئر في السنة هي متر مكعب شهريا وبذ 20ومعدل استهالك كل شقة سكنية 

 كوب. 2160
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 م.2021في كل محافظة للعام  من ضخ آبار الخدمات الغير مرخصة االستهالك الكلياجمالي اعداد االبار الخدماتية المخالفة و : 3جدول 

 المحافظة

نسبة االبار المخالفة 
بالنسبة للجمالي 

(2021) 

عدد االبار 
 2021المخالفة 

متوسط استهالك 
 المياه لكل بئر

االستهالك الكلي 
 2021لعام 

 3م سنة  /3م عدد    %

 768,736 2,160 356 %14.0 الشمال 

 2,922,480 2,160 1,353 %53.3 غزة 

 558,205 2,160 258 %10.2 الوسطى 

 761,487 2,160 353 %13.9 خان يونس

 475,148 2,160 220 %8.7 رفح

%100 اجمالي  2540 - 5,486,056 

 

االستهالك الكلي للمياه من ابار الخدمات الغير مرخصة باإلضافة  يوضحان (،4رقم ) وجدول (3) رقم جدول   
حيث قدرت تلك ، م2021 عاملاالمتصاصية ل والحفركميات الفاقد لمياه الصرف الصحي من الشبكات  الى

استنادا على دراسة مشروع إدارة الخزان وذلك  م2021خالل العام  3ألف م 605بحوالي  التسريبات كميات
 .((CAMP 2000الجوفي الساحلي 

 
 م.2021اجمالي كميات تسريبات الصرف الصحي الناتجة من ضخ آبار الخدمات الغير مرخصة في كل محافظة للعام : 4جدول 

 المحافظة 

نسبة تغطية 
صرف شبكات ال

 الصحي  

 2021عام 

كميات 
 االستهالك

كميات مياه 
الصرف 
الصحي 

 داخل الشبكة

كميات الصرف 
الصحي داخل 

الحفر 
 االمتصاصية

كميات 
التسريبات من 
شبكات الصرف 

 الصحي

كميات الترشيح 
من الحفر 
 االمتصاصية

 3م 3م 3م 3م 3م %

 32,716 54,527 31,286 545,265 768,736 %95 الشمال 

 122,582 204,304 148,819 2,043,041 2,922,480 %93 غزة 

 22,455 37,424 44,410 374,244 558,205 %89 الوسطى 

 14,101 23,502 336,091 235,024 761,487 %41 خان يونس

 18,036 30,060 55,764 300,597 475,148 %84 رفح

 209,890 349,817 616,371 3,498,170 5,486,056 - اجمالي

     559,707 
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 تسريبات المياه العادمة الناتجة من ضخ آبار الخدمات )المرخصة( : 3.2

 

 حتى بئراً  1116 الى وارتفع م2020 العام في بئر 1074 الخدمات ألغراض( المرخصة) االبار اعداد بلغ   
 من لكل السنة في 3م مليون  6.5 بمتوسط قدرت االبار لتلك الجوفية المياه ضخ كميات. م2021 العام نهاية

( يوضح كميات التسريبات من مياه الصرف الصحي لكل محافظة 6جدول رقم ) .(5)جدول  م2021و م2020
وذلك استنادا ، 3ألف م 715م والتي قدرت ب 2021الناتجة من استهالك ابار المياه المنزلية )المرخصة( للعام 

 (.CAMP 2000)  ساحليعلى دراسة مشروع إدارة الخزان الجوفي ال
 

 

 م.2021في كل محافظة للعام اآلبار االستهالك الكلي من ضخ  واجمالي المرخصةاعداد االبار الخدماتية : 5جدول 

 المحافظة 

نسبة االبار المخالفة 
بالنسبة للجمالي 

(2021) 

عدد االبار 
 2021المرخصة 

متوسط استهالك 
 المياه لكل بئر  

االستهالك الكلي لعام 
2021 

 3م سنة  /3م عدد    %

 597,374 5,583 107 %14.0 الشمال 

 5,340,000 6,000 890 %53.3 غزة 

 138,260 2,822 49 %10.2 الوسطى 

 243,225 6,756 36 %13.9 خان يونس

 229,713 6,756 34 %8.7 رفح

 6,548,572 - 1,116 %100.0 اجمالي

 

 م.2021اجمالي كميات تسريبات الصرف الصحي الناتجة من ضخ آبار الخدمات المرخصة في كل محافظة للعام : 6جدول 

 المحافظة 

نسبة تغطية 
شبكات 
الصرف 
 الصحي  

 2021عام 

كميات 
 االستهالك

كميات مياه 
الصرف 

الصحي داخل 
 الشبكة

كميات الصرف 
الصحي داخل 

الحفر 
 االمتصاصية

يات كم
التسريبات من 
شبكات الصرف 

 الصحي

كميات 
الترشيح من 

الحفر 
 االمتصاصية

 3م 3م 3م 3م 3م %

 25,423 42,372 24,312 423,718 597,374 %95 الشمال 

 223,984 373,307 271,925 3,733,075 5,340,000 %93 غزة 

 5,562 9,269 11,000 92,695 138,260 %89 الوسطى 

 4,504 7,507 107,350 75,069 243,225 %41 خان يونس

 8,720 14,533 26,959 145,325 229,713 %84 رفح

 268,193 446,988 441,547 4,469,882 6,548,572 - اجمالي

     715,181 
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  المساجدتسريبات المياه العادمة الناتجة من ضخ آبار : 4.2

 

سجدا في قطاع غزة تستخدم االبار في التزود بالمياه م 650ما يقارب من  م2021خالل العام  تم رصد   
اعتمادا على بعض التصريحات للعاملين في وزارة االوقاف فان متوسط عدد ، 6الخاص بالمصلين ورواد المسجد

مصلي, وان تقدير كميات استهالك المياه لزوم الوضوء  100الى  80المصلين في المساجد يتراوح ما بين 
كوب في  2.25فرد كمتوسط. وبالتالي فإن متوسط استهالك البئر الخاص بالمسجد /لتر 5المياه هي  ودورات

فان اجمالي استهالك المياه المقدر  وبالتالي ،كوب لزم تحلية مياه للشرب )مياه شرب السبيل( 1اليوم اضافة الى 
 كوب. ألف 770لكافة المساجد 

فظة ومتوسط االستهالك السنوي لكل بئر مسجد حيث ( يوضح اعداد ابار المساجد في كل محا7جدول رقم )   
( يوضح كميات 8جدول رقم ) .3ألف م 770وصل اجمالي االستهالك من قبل تلك اآلبار ما يقارب من 

م والتي قدرت 2021للعام  المساجدالتسريبات من مياه الصرف الصحي لكل محافظة الناتجة من استهالك ابار 
 (.CAMP 2000)دا على دراسة مشروع إدارة الخزان الجوفي الساحلي ، وذلك استنا3ألف م 77 حواليب

 

 م.2021ومتوسط استهالك المياه في كل محافظة للعام : اعداد آبار المساجد 7جدول 

 المحافظة

اعداد آبار المساجد 
(2021) 

متوسط 
استهالك 

 المياه لكل بئر
 2021االستهالك الكلي لعام 

 3م سنة /3م عدد

 168,448 1,186 142 الشمال

 239,623 1,186 202 غزة

 164,889 1,186 139 الوسطى

 128,115 1,186 108 خان يونس

 67,616 1,186 57 رفح

 768,690.0 - 648 اجمالي
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 44من  17الصفحة 
 

 م.2021ي كل محافظة للعام ف المساجداجمالي كميات تسريبات الصرف الصحي الناتجة من ضخ آبار : 8جدول 

 المحافظة 

نسبة تغطية 
شبكات الصرف 

 الصحي  

 2021عام 

كميات 
 االستهالك

كميات مياه 
الصرف 

الصحي داخل 
 الشبكة

كميات الصرف 
الصحي داخل 

الحفر 
 االمتصاصية

كميات 
التسريبات من 
شبكات الصرف 

 الصحي

كميات 
الترشيح من 

الحفر 
 االمتصاصية

 3م 3م 3م 3م 3م %

 7,169 11,948 6,856 119,480 168,448 %95 الشمال 

 10,051 16,751 12,202 167,515 239,623 %93 غزة 

 6,633 11,055 13,118 110,548 164,889 %89 الوسطى 

 2,372 3,954 56,545 39,541 128,115 %41 خان يونس

 2,567 4,278 7,936 42,777 67,616 %84 رفح

 28,792 47,986 96,657 479,861 768,690 - اجمالي

     76,778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44من  18الصفحة 
 

 محطات التحلية الخاصة تسريبات المياه العادمة الناتجة من ضخ آبار : 5.2

  

م ولكن تلك 2018محطة وذلك في العام  118( والعامةبلغ عدد محطات تحلية المياه الجوفية )الخاصة    
محطة مرخصة لدى سلطة المياه  52م حيث أن 2021طة وذلك في نهاية العام مح 97االعداد انخفضت الى 

، حيث قدرت المياه العادمة الناتجة من عملية الغير مرخصة واآلبار وجودة البيئة والباقي ضمن المحطات
( يوضح 10جدول رقم ) .(9م )جدول 2021خالل العام  3م مليون التحلية الخاصة بالمحطات المذكورة حوالي 

م والتي قدرت 2021لكل محافظة للعام  الناتجة من تحلية المحطات ميات التسريبات من مياه الصرف الصحيك
حيث  (CAMP 2000)، وذلك استنادا على دراسة مشروع إدارة الخزان الجوفي الساحلي 3ألف م 126بحوالي 

البيئة  وجودةطة المياه بسبب منع سل وذلك% 100 هي تم افتراض ان نسبة تغطية الشبكات )الصرف الصحي(
 .اال بوجود شبكة صرف صحي تلك المحطات أي محطة تحلية خاصة أو عامة بترخيص أو مواصلة العمل

 

 

 م.2021استهالك المياه في كل محافظة للعام  كمياتو المحطات الخاصة والعامة اعداد آبار :  9جدول 

 المحافظة 
 )محطات( عدد االبار

 (2021)مرخصة ال

 )محطات( عدد االبار
المرخصة الغير 

2021 
المياه العادمة من عملية 

 2021 التحلية لعام

 3م عدد    عدد

 238,893 9 13 الشمال 

 282,328 9 17 غزة 

 195,458 9 9 الوسطى 

 238,893 14 8 خان يونس

 97,729 4 5 رفح

 1,053,299 45 52 اجمالي

 

 

 

 

 

 



 44من  19الصفحة 
 

في كل محافظة  من عملية تحلية المياه الجوفية الخاص بمحطات التحلية الخاصة والعامةاجمالي كميات تسريبات الصرف الصحي الناتجة : 10جدول 
 م.2021للعام 

 المحافظة 

نسبة تغطية 
شبكات 
الصرف 
 الصحي  

 2021عام 

كميات المياه 
 العادمة 

كميات مياه 
الصرف الصحي 

 بكةداخل الش

كميات الصرف 
الصحي داخل الحفر 

 االمتصاصية

كميات التسريبات 
من شبكات 

 الصرف الصحي

كميات الترشيح 
من الحفر 
 االمتصاصية

 3م 3م 3م 3م 3م %

 10,750 17,917 0 179,169 238,893 %100 الشمال 

 12,705 21,175 0 211,746 282,328 %100 غزة 

 8,796 14,659 0 146,593 195,458 %100 الوسطى 

 10,750 17,917 0 179,169 238,893 %100 خان يونس

 4,398 7,330 0 73,297 97,729 %100 رفح

 47,398 78,997 0 789,974 1,053,299 - اجمالي

     126,396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44من  20الصفحة 
 

 محطات تحلية السبيل تسريبات المياه العادمة الناتجة من ضخ آبار : 6.2

 

مياه تحلية السبيل هي تلك االبار التي يتم حفرها بدعم من المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية وتحت  آبار   
اشراف بلديات قطاع غزة بغرض توفير مياه الشرب لعدد كبير من االسر الفلسطينية الفقيرة. بلغت اعداد ابار 

لسلطة المياه وجودة البيئة وجميعها غير حسب آخر احصائية للشئون التنظيمية  بئراً  124مياه تحلية السبيل 
تم تصريفها الى شبكات  3ألف م 417حيث ان  سنويا 3مليون م 1.4قدرت كمية استهالكها  مرخصة والتي

( يوضح كميات التسريبات من مياه الصرف الصحي الناتجة من 12جدول رقم )(. 12الصرف الصحي )جدول 
، وذلك استنادا على دراسة 3ألف م 50م والتي قدرت بحوالي 1202لكل محافظة للعام  محطات السبيلتحلية 

( حيث تم افتراض ان نسبة تغطية الشبكات )الصرف CAMP 2000)مشروع إدارة الخزان الجوفي الساحلي 
البيئة أي محطة تحلية خاصة أو عامة بترخيص أو  وجودةبسبب منع سلطة المياه  وذلك% 100 هي الصحي(

 ال بوجود شبكة صرف صحي.حطات إلتلك الممواصلة العمل 

 
 م.2021اعداد آبار محطات السبيل وكميات استهالك المياه في كل محافظة للعام : 11جدول 

 المحافظة 

آبار( عدد المحطات )
(2021) 

كميات المياه الضخ من 
 م2021االبار للعام 

المياه العادمة من عملية 
 2021 التحلية لعام

دعد  3م عدد    

 45,990 153,300 14 الشمال 

 13,140 43,800 4 غزة 

 146,292 487,640 36 الوسطى 

 170,820 569,400 58 خان يونس

 40,515 135,050 12 رفح

 416,757 1,389,190 124 اجمالي

 

 

 

 

 

 



 44من  21الصفحة 
 

 م.2021في كل محافظة للعام  السبيللية تحلية المياه الجوفية الخاص بمحطات اجمالي كميات تسريبات الصرف الصحي الناتجة من عم: 12جدول 

 المحافظة 

نسبة 
تغطية 
شبكات 
الصرف 
 الصحي  

 2021عام 

كميات 
المياه 
 العادمة 

كميات مياه 
الصرف الصحي 

 داخل الشبكة

كميات الصرف الصحي 
داخل الحفر 
 االمتصاصية

كميات التسريبات 
من شبكات 
 يالصرف الصح

كميات 
الترشيح من 

الحفر 
 االمتصاصية

 3م 3م 3م 3م 3م %

 2,070 3,449 0 34,493 45,990 %100 الشمال 

 591 986 0 9,855 13,140 %100 غزة 

 6,583 10,972 0 109,719 146,292 %100 الوسطى 

 7,687 12,812 0 128,115 170,820 %100 خان يونس

 1,823 3,039 0 30,386 40,515 %100 رفح

 18,754 31,257 0 312,568 416,757 - اجمالي

     50,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44من  22الصفحة 
 

 المنشآت الصناعية تسريبات المياه العادمة الناتجة من ضخ آبار : 7.2

 

لعدم وجود قراءات وبيانات محددة حول كميات الضخ من تلك اآلبار فقد تم تقدير كميات االستهالك    
 2.6مليون متر مكعب من آبار البلديات و 92.9% )االستخدام المنزلي في قطاع غزة 5بته الصناعي ما نس

مليون متر مكعب من مياه ميكروت واخيرا  14.3مليون متر مكعب آبار وكالة غوث وتشغيل الالجئين و
 CAMP يالضخ البلدي استنادا على دراسة مشروع إدارة الخزان الجوفي الساحل نمياه بحر محاله( م 3.36

جدول  سنويا. 3م مليون متر 5.65( وعليه فإن كميات الضخ من آبار المياه الصناعية تقدر بحوالي (2000
آبار المنشآت ( يوضح كميات التسريبات من مياه الصرف الصحي لكل محافظة الناتجة من استهالك 14رقم )

 .3ألف م 678م والتي قدرت بحوالي 2021للعام  الصناعية

 
 م.2021في كل محافظة للعام مياه آبار المنشآت الصناعية وكميات استهالك  :13جدول 

 المحافظة  
 2021االستهالك الكلي لعام  متوسط استهالك المياه لكل بئر   2021عدد االبار الصناعية 

 3مليون م شهر /3م عدد   

 5.65 4,500 101 جميع المحافظات

 

 
 م.2021للعام  في جميع محافظات الوطن االبار الصناعيةاجمالي كميات تسريبات الصرف الصحي الناتجة من : 14جدول 

 المحافظة 

نسبة تغطية 
شبكات الصرف 

 الصحي  

 2021عام 

 كميات االستهالك
كميات مياه 

الصرف الصحي 
 داخل الشبكة

كميات الصرف 
الصحي داخل 

الحفر 
 االمتصاصية

كميات 
التسريبات 
من شبكات 
الصرف 
 الصحي

كميات 
الترشيح من 

الحفر 
 االمتصاصية

 3م 3م 3م 3م 3م %

جميع 
 المحافظات

100% 5,650,000 4,237,500 0 423,750 254,250 

     678,000 

 

 

 

 



 44من  23الصفحة 
 

 عامة( المنشآت السياحية )شاليهات ومسابحتسريبات المياه العادمة الناتجة من ضخ آبار : 8.2

 

منشأة سياحية من فنادق ومنتجعات ومطاعم ونوادي ومالهي ترفيهية  950عدد المنشآت السياحية بــ  تقدر   
وحدائق وشاليهات ومسابح عامة ومكاتب سياحة وسفر. حيث أن أكثر الفئات السياحية استخداما لآلبار هي 

والتي قدرت  7شاليه 550لعامة والتي قدرت ب المسابح الخاصة بالشاليهات السياحية باإلضافة الى المسابح ا
( يوضح كميات التسريبات من 51جدول رقم ). 3ألف م 400م ب حوالي 2021كميات سحبهم خالل العام 

م والتي 2021للعام  الشاليهات والمسابح العامةمياه الصرف الصحي لكل محافظة الناتجة من استهالك آبار 
 (.CAMP 2000ادا على دراسة مشروع إدارة الخزان الجوفي الساحلي )، وذلك استن3ألف م 24قدرت بحوالي 

 

 

 

 م.2021للعام  جميع محافظات قطاع غزةوكميات استهالك المياه في  الشاليهات والمسابح العامةاعداد آبار : 15جدول 

 المحافظة 

نسبة تغطية 
شبكات الصرف 

 الصحي  

 2021عام 

كميات 
 تهالكاالس

كميات مياه 
الصرف الصحي 

 داخل الشبكة

كميات الصرف 
الصحي داخل 

الحفر 
 االمتصاصية

كميات 
التسريبات من 
شبكات الصرف 

 الصحي

كميات 
الترشيح من 

الحفر 
 االمتصاصية

 3م 3م 3م 3م 3م %

جميع 
 المحافظات

50% 400,000 150,000 150,000 15,000 9,000 

     24,000 
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 44من  24الصفحة 
 

 كميات المياه المعادة الى الخزان الجوفي نتيجة الري  .3

 

تم احتساب كميات المياه على طريقة الكوتا الزراعية الخاصة بقطاع غزة وذلك اعتمادًا على المساحات    
ازدادت المساحة الزراعية في حيث  المزروعة ونوعية هذه المحاصيل وكميات المياه التي يحتاجها كل محصول.

م حيث قدرت 2021حتى نهاية العام  دونم 192,000الى  م2005في العام  دونم 170,000 قطاع غزة من
. استنادًا الى دراسة علمية م2021خالل العام  3مليون م 120كميات سحب االبار الزراعية لغايات الري ب 

لية الري من م بأن نسبة الكميات المستعادة الى الخزان الجوفي نتيجة عم2013سنة  وصالحةاجراها غباين 
( يوضح كميات 16. جدول )الزراعيةالتربة العلوية للمساحات % من تلك الكميات حسب نوع 24% الى 22

( 3رقم )شكل م. 2021خالل العام  3مليون م 27.5المياه المستعادة نتيجة عملية الري والتي بلغت حوالي 
)%( وعمق اجمالي مياه الري الزراعي )ملم( التباين المكاني ل نسبة المياه المستعادة من عملية الري يظهر 

وأخيرا عمق المياه المستعادة من عملية الري الى الخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة )ملم( وذلك خالل العام 
، حيث يظهر ان شمال غرب المحافظة الشمالية و غرب محافظة غزة و مساحات صغيرة من جنوب م2021

تي غذيت الخزان الجوفي بالمياه المستعادة من عملية الري و التي وصلت غرب محافظة رفح أكثر المناطق ال
 م.2021ملم خالل العام  150ألكثر من 

 

 

 

 م.2021في كل محافظة للعام  المياه المعادة الى الخزان الجوفي وكمياتالزراعة ألغراض الري كميات استهالك مياه آبار :  16جدول 

 المحافظة 
االستهالك النباتي للمياه للعام 

 م2021
االستهالك الحيواني للمياه 

 م 2021للعام 
كميات المياه المعادة من 

 م 2021عملية الري للعام 

 3مليون م 3مليون م 3مليون م

 6.19 0.40 26.90 محافظة الشمال 

 5.96 0.36 25.91 محافظة غزة 

 4.99 0.54 21.71 محافظة الوسطى 

 6.65 0.76 28.90 انيونسمحافظة خ

 3.81 0.57 16.55 محافظة رفح 

 27.59 2.63 119.97 اإلجمالي 



44من  25الصفحة   
 

 

الري الى الخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة )ملم(  مستعادة من عمليةخريطة توضع التباين المكاني ل نسبة المياه المستعادة من عملية الري )%( وعمق اجمالي مياه الري الزراعي )ملم( وأخيرا عمق المياه ال:  3شكل 
.م2021وذلك خالل العام 



44من  26الصفحة   
 

 

 م2021خالل العام  من االنسياب الجانبي شرق حدود قطاع غزة الراشحةالمياه كميات  .4

 

 )للمياه الجوفية( حيث تم تمثيل االنسياب الجانبي غزةمنطقة المحاكاة في قطاع ( يوضح 4رقم ) شكل   
حدود غير تقدير الحدود الشمالية والجنوبية على أنها حدود غير منفذة ) وتم عام متغير زمانياً  كمنسوب الشرقي
االنسياب الجانبي في الحدود الشرقية لقطاع غزة . ( للنمذجة المياه الجوفيةGMSباستخدام برنامج ال ) متدفقة(

الشتاء وضمن الحدود االفقية  خالل موسم 48يعتبر ناتجًا عن كميات االمطار المترشحة داخل أراضي ال 
للخزان الجوفي الساحلي باإلضافة الى المياه المستعادة من عملية الري من تلك األراضي. تم عمل هذه النمذجة 

م حيث تم ادخال عنصري االستخراج الرئيسية في النمذجة وهي 2021خالل على أساس شهري خالل العام 
ضافة الى إضافة عناصر التغذية المختلفة من تسريبات بأنواعها سحب آبار البلديات والسحب الزراعي، باإل

 م.2021وكميات االمطار المترشحة خالل العام 

مخرجات النمذجة التي توضح كميات مدخالت و ( يوضحان 17( باإلضافة الى جدول رقم )5) شكل   
ة النهائية خالل العام االنسياب الجانبي الداخلة والخارجة من منطقة محاكاه مساحة قطاع غزة والمحصل

 خالل العام. 3مليون م 7.6، حيث بلغت كميات االنسياب الجانبي بحولي م2021

 



 44من  27الصفحة 
 

 

 النمذجة المفاهيمية لمنطقة محاكاه قطاع غزة وتوزيع الطبقات الهيدرولوجية للخزان الساحلي. :4شكل 

 

 

 

 

 



 44من  28الصفحة 
 

 

مذجة التي توضح كميات االنسياب الجانبي الداخلة والخارجة من منطقة محاكاه مساحة قطاع غزة والمحصلة النهائية خالل العام مخرجات الن :5شكل 
 م.2021

 

صلة النهائية خالل العام مخرجات النمذجة التي توضح كميات االنسياب الجانبي الداخلة والخارجة من منطقة محاكاه مساحة قطاع غزة والمح :17جدول 
 م.2021

 الشهر 
 المحصلة  المحصلة  االنسياب الجانبي الخارج  االنسياب الجانبي الداخل 

 شهر/3م يوم /3م يوم /3م يوم /3م

Jan-21 64,526.19 44,805.59 19,720.60 611,338.60 

Feb-21 63,613.63 45,662.85 17,950.78 502,621.84 

Mar-21 63,352.85 45,581.91 17,770.94 550,899.14 

Apr-21 63,581.71 45,051.63 18,530.08 555,902.40 

May-21 64,018.97 44,328.86 19,690.11 610,393.41 

Jun-21 64,401.69 43,668.25 20,733.44 622,003.20 

Jul-21 64,729.23 43,060.85 21,668.38 671,719.78 

Aug-21 65,011.58 42,518.04 22,493.54 697,299.74 

Sep-21 65,254.03 42,035.85 23,218.18 696,545.40 

Oct-21 65,422.01 41,694.29 23,727.72 735,559.32 

Nov-21 65,202.11 41,819.94 23,382.17 701,465.10 

Dec-21 64,199.51 42,977.21 21,222.30 657,891.30 

 7,613,639  (3م )م2021اجمالي االنسياب الجانبي للعام 
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 م2021خالل العام  مياه األمطارمن  الراشحةكميات المياه  .5
 

(، بلغت اجمالي التساقطات 2021حتى شهر أكتوبر  2020م )شهر نوفمبر 2021-م2020خالل الموسم    
 تغذية نسبةو نسبة تغذية االمطار حسب نوع التربة في هذه الدراسة تم استخدام  .3مليون م 110المطرية حوالي 

 نسبة التغذية من مياه االمطار في حساب النسبة النهائية ل حسب تصنيف استخدامات األراضي 8األمطار
(، حيث المحصلة النهائية لكميات ترشيح االمطار الى الخزان الجوفي الساحلي هي 1حسب معادلة رقم )

مع النسبة  (9رقم  لشك) مضلع ثيسنلكل مطر  بضرب اجمالي التساقطات المطرية خالل الموسم لكل محطة
( يوضح المخرج 6رقم ) شكل(. QGISالنهائية من تغذية الخزان الجوفي من مياه األمطار باستخدام برنامج )

( للتباين المكاني للنسبة النهائية للتغذية الخزان الجوفي من مياه االمطار والتي تراوحت 1النهائية للمعادلة رقم )
قطات المطرية حيث تم استخدام تصنيف استخدامات األراضي المحدث % من كميات التسا65% الى 2ما بين 
 م.2020للعام 

 

 :1معادلة 

نسبة تغذية األمطار حسب  Xنوع التربة  نسبة تغذية االمطار حسب=  نسبة التغذية النهائية من مياه االمطار
 (1................ ).........................تصنيف استخدامات األراضي.
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م( ومحصلة النسبة النهائية ل نسبة تغذية الخزان الجوفي من مياه االمطار.2020خريطة توضح نسبة تغذية االمطار حسب نوع التربة ونسبة تغذية األمطار حسب تصنيف استخدامات األراضي ) :6شكل 
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من مياه االمطار الى الخزان الجوفي الساحلي  الراشحةمكاني لعمق المياه (، يوضح التباين ال7)رقم  شكل   
ملم الى  10ما بين  الراشحةم، حيث تنوعت عمق مياه االمطار 2021لقطاع غزة ب )ملم( و ذلك خالل العام 

 و األجزاء الغربية من المحافظات الجنوبية حازت على محافظة الشمالأن شمال ملم حيث يظهر جليًا  145
ملم و يعزي ذلك الى ان في محافظة  145الى  105و التي تراوحت ما بين  الراشحةعمق من مياه االمطار 

، بينما األجزاء الغربية من المحافظات الجنوبية م2021الشمال حصلت على اعلى تساقطات مطرية خالل العام 
االمطار مقارنة بباقي المناطق في  هميا تمتاز بجود الكثبان الرملية ذات خاصية كبيرة في زيادة نسبة ترشح

 قطاع غزة.

( التي رشحت الى الخزان الجوفي الساحلي لكل 3(، يوضح كميات مياه االمطار )مليون م18جدول رقم )  
م، حيث وصلت 2021مضلع ثيسن خاص بمحطة االمطار الموزعة في جميع انحاء قطاع غزة خالل العام 

لتي رشحت الى الخزان الساحلي لقطاع غزة شامل احواض ترشيح االمطار الكمية االجمالية من مياه االمطار ا
( 1من حساب كميات االمطار حسب المعادلة رقم ) )فرضية( %10حيث تم إضافة  3مليون م 23حوالي 

كممثلة لكميات ترشح االمطار نتيجة وجود احواض ترشيح مياه امطار و هي قيمة افتراضية و ذلك بسبب عدم 
و رصد دوري لمناسيب مياه امطار االحواض خالل المنخفضات المطرية و بسبب عدم وجود وجود قراءات 

مشاريع تأهيلية دورية لتلك االحواض إلزالة الترسبات المتراكمة و الالزمة في زيادة معدالت ترشيح مياه 
 االمطار.
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-2020لموسم لمحطات االمطار  )لمضلع ثيسن(( 3مليون مالجوفي الساحلي لقطاع غزة ب )كميات االمطار التي غذيت الى الخزان : 18جدول 
 م.2021

 رقم المحطة 
محطات 
 االمطار

-2020كميات تغذية الخزان الجوفي لموسم 
 م2021

 3مليون م

 3.696 بيت حانون  1

 2.964 بيت الهيا  2

 0.902 جباليا  3

 0.104 الشاطئ 4

 0.447 الرمال  5

 1.416 التفاح 6

 2.103 المغراقة  7

 1.279 النصيرات  8

 2.112 دير البلح  9

 4.452 خان يونس 10

 2.102 خزاعة  11

 1.428 رفح  12

 23.006 اإلجمالي 
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 م.2021-2020كميات االمطار التي غذيت الى الخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة ب )ملم( لموسم  :7شكل 
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 الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة من مياه الراشحةكميات المياه  .6

 

لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث أن هناك محطتين من الخمسة  خمسة محطاتيوجد في قطاع غزة    
 وهي كاآلتي: محطات لها احواض ترشيحية لزوم ترشيح مياه الصرف الصحي المعالج وفق المعايير

بواقع تسعة  (ENGEST) شرق مدينة غزة ويسمى بمحطة االنجست شمال يوجد في الحوض األول ✓
بلغ متوسط كميات مياه الصرف الصحي المعالج حيث  ،2ألف م 64.7 احواض ذات مساحة اجمالية

 م.2021يوم وذلك خالل العام /3ألف م 40حوالي 
وسعة  2ألف م 65الية ذات مساحة اجم في شرق محافظة خانيونس ي هو حوض الفخار  الحوض الثاني ✓

 .م2021وذلك خالل العام  يوم/3ألف م 17بلغ متوسط الكميات حوالي  حيث ،3ألف م 10

( يوضح الكميات الشهرية لكميات مياه الصرف الصحي المعالج التي رشحت من خالل 19جدول رقم ) 
خالل  3مليون م .519( حوالي الراشحةاالحواض، حيث بلغ اجمالي كميات مياه الصرف الصحي المعالج )

 م.2021العام 

 

الفخاري شرق مدينة خانيونس خالل العام  وحوض: الكميات الشهرية لترشح مياه الصرف الصحي لكل من حوض انجست شرق مدينة غزة 19جدول 
 .9 م2021

 الشهر 
 ( غزةشرق  ) NGEST  الفخاري  ( غزةشرق  ) NGEST  الفخاري 

 سنة  /3م سنة /3م شهر  /3م شهر  /3م

 982,176 3,512,250 327,392 1,170,750 2021مارس  -يناير

 1,308,939 3,671,460 436,313 1,223,820  2021يونيو  -ابريل 

 1,378,209 3,897,810 459,403 1,299,270 2021سبتمبر  -يوليو 

 1,023,516 3,710,160 341,172 1,236,720 2021ديسمبر  -أكتوبر 

 اجمالي
14,791,680 4,692,840 

19,484,520 
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 الخالصة 

 

خالل العام  وذلكالمقابل فئات السحب من االبار مختلفة األغراض  وفيالفئات المغذية للخزان الجوفي     
 ونصفضعفين  تشكلحيث يتبين أن كميات االستخراج  (،20جدول رقم ) وذلك كما هو موضح في م2021

بلغت كميات المياه المستخرجة من  حيث ،غزةئات المغذية للخزان الجوفي الساحلي لقطاع مقارنة بكميات الف
، في حين بلغت كميات المياه الراشحة الى الخزان الجوفي 3مليون م 242.5اآلبار مختلفة األغراض حوالي 

ي كبير بلغ والتي أدت الى وجود عجز مائ 3مليون م 101.5الساحلي من عناصر التغذية المختلفة حوالي 
التغذية المختلفة الى  وعناصر(، يوضح بشكل بياني جميع عناصر االستخراج 8شكل رقم ) .3مليون م 141

 م.2021الخزان الجوفي الساحلي ومقدار العجز للخزان الجوفي الساحلي للعام 

ة الى الخزان الجوفي من حيث اجمالي كميات المياه الراشح المرتبة األولىمن عملية الري  احتلت المياه الراشحة
من اإلجمالي، في حين أن المياه الراشحة من  %27م والتي شكلت ما نسبته 2021الساحلي خالل العام 

مياه ترشح هي المرتبة الثالثة ، وفي %23من اإلجمالي ما نسبته المرتبة الثانية التساقطات المطرية احتلت 
 من اإلجمالي. %19ما نسبته  حواض الترشيحأالمعالجة في  الصرف الصحي

، أما %50.5من اجمالي كميات السحب بواقع  المرتبة األولىمن االبار الزراعية  احتلت كميات السحب 
من اإلجمالي، بينما االبار  %39.5هي كميات السحب من االبار البلدية والوكالة ما نسبته  المرتبة الثانية

 .10من اجمالي السحب %5ما نسبته  ثةالمرتبة الثالالمنزلية )المرخصة وغير المرخصة( في 
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 م.2021: الميزان المائي للخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة خالل العام 20جدول 

 النسبة  (3الكمية )مليون م البند الفئة

ي 
جوف

ن ال
خزا

ة لل
غذي

الم
ت 

لفئا
ا

 

 %22.7 23.05 لترشيحاحواض ا + كميات تغذية المياه الجوفية من األمطار

 %3.0 3.00 تسريبات شبكات توزيع المياه 

 %16.5 16.80 تسريبات شبكات الصرف الصحي 

 %27.3 27.69 ترشيح مياه الري 

 %7.9 8.00 االنسياب الجانبي من شرق قطاع غزة 

 %2.0 2.00 11داخل وادي قطاع غزة واالمطار ترشح المياه العادمة

 %1.5 1.50 11 وادي بيت حانون والسلقار ترشح مياه االمطا

 %19.2 19.48 المعالجة في احواض الترشيح  مياه الصرف الصحيترشح 

 %100.0 101.52 االجمالي 

ي 
جوف

ن ال
خزا

ن ال
ب م

سح
ت ال

فئا
 

 UN 95.88 39.5%السحب البلدي + 

 %50.5 122.60 السحب ألغراض الزراعة 

 %2.3 5.65 سحب المياه لألغراض الصناعية 

 %0.2 0.40 سحب الشاليهات 

 %1.8 4.40 سحب محطات التحلية الخاصة 

 %2.5 6.00 اآلبار الخدماتية المرخصة 

 %2.3 5.50 اآلبار الخدماتية غير المرخصة 

 %0.3 0.77 أبار المساجد 

 %0.6 1.39 سحب أبار تحلية السبيل 

 %100.0 242.59 االجمالي 

 141.07 العجز المائي 
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م.2021: رسم بياني يوضح كميات االستخراج وكميات عناصر التغذية ومقدار العجز للخزان الجوفي الساحلي للعام 8شكل 
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م2021كميات االستخراج و عناصر التغذية و مقدار العجز للخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة للعام 
احواض+األمطارمنالجوفيةالمياهتغذيةكميات

الترشيح
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السبيلتحليةأبارسحب

الساحليالجوفيالخزانفيالعجز/الزيادة
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 التوصيات

بشكل دوري وقبل وأثناء موسم  أحواض ترشيح مياه األمطارضرورة تبني مشاريع إعادة تأهيل  .1
التقرير الى أن احواض ترشيح مياه األمطار بال فاعلية وترشح تلك  هذا، حيث خلص االمطار

المياه اال بنسب قليلة جدا وذلك استنادًا الى الزيارات الميدانية ألحواض ترشيح األمطار وتقارير 
 .البلديات في قطاع

وإعادة  يةضرورة قيام سلطة المياه وجودة البيئة بإغالق اآلبار التجارية والمنزلية غير القانون  .2
في المحافظات األكثر خطورة من ناحية انخفاض منسوب المياه  تصويب اوضار االبار األخرى 

 الجوفية وارتفاع تركيز النترات واالمالح فيها.
وانشاء احواض ترشيح  ضرورة تحسين كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية  .3

ياه الزراعية الجديدة من خالل إعادة لتكون واحدة من موارد الم مياه صرف صحي جديدة،
استخدام المياه العادمة المعالجة في الري بدال من االبار الزراعية والتي تستخرج كميات مهولة 
من الخزان الجوفي الساحلي والتي تعتبر سبب رئيسي في العجر المائي للخزان خالل العام 

 م.2021
المختصة بتنفيذ خطة استراتيجية لتركيب  يجب ان تقوم سلطة المياه وجودة البيئة والجهات .4

وتشغيل محطات لتحلية مياه البحر وزيادة كميات مياه ميكروت لما لها من دور فعال في 
 تخفيف سحب آبار البلديات وبالتالي تخفيف من العجر المائي للخزان الجوفي وتحسين جودته.
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م )مجلس تنظيم قطاع 2021ه الفاقد في شبكات البلديات واصنافها والكميات اإلجمالي التي ضخت في الشبكات خالل العام : كميات ميا1جدول مرفق  
 م(2022المياه, 

البلدية 
 م( 2021)

غير مفوتر 
 به  ومصرح

استهالك غير 
مصرح به 
 )سرقات(

عدم دقة القياس 
والعدادات 
)عدادات 

 المشتركين(

تسريبات من 
الشبكة 

 ناتوالخزا
 NRW المياه المستهلكة  المياه التي ضخت 

 3م 3م 3م 3م 3م 3م 3م الوحدة
 73,800 228,200 302,000 1,500 50,000 21,600 700 أم النصر

بيت 
 2,100,504 2,439,007 4,539,511 35,500 962,648 1,020,356 82,000 حانون

 3,992,265 3,007,735 7,000,000 57,000 1,598,232 2,267,033 70,000 بيت الهيا

جباليا 
 4,613,075 8,911,897 13,524,972 206,762 2,234,487 2,171,826 0 النزلة

 507,450 279,690 787,140 79,274 118,398 299,778 10,000 المغراقة

 60,707 140,507 201,214 1,690 13,017 46,000 0 وادي غزة

مدينة 
 19,129,728 18,790,456 37,920,184 100,000 10,800,000 8,179,728 50,000 غزة

 264,180 634,970 899,150 19,180 95,000 100,000 50,000 الزهراء

 1,047,114 1,295,627 2,342,741 747,614 75,000 130,000 94,500 البريج

 335,900 814,700 1,150,600 50,000 105,900 170,000 10,000 الزوايدة

 106,619 130,671 237,290 7,499 31,500 67,500 120 المصدر

 668,231 925,088 1,593,319 61,000 227,231 380,000 0 المغازي

 2,581,605 2,724,976 5,306,581 95,000 1,010,000 1,461,605 15,000 النصيرات

 3,735,051 1,948,142 5,683,193 58,000 811,525 2,038,763 826,763 دير البلح

دي وا
 88,774 201,406 290,180 10,774 43,000 35,000 0 السلقا

 81,760 242,006 323,766 26,800 21,500 33,460 0 الفخاري

 421,764 987,627 1,409,391 63,764 124,000 134,000 100,000 القرارة

 663,316 1,539,926 2,203,242 51,000 250,000 361,316 1,000 بني سهيال

 3,475,893 6,606,859 10,082,752 1,095,520 1,290,000 990,000 100,373 خانيونس

 89,487 593,375 682,862 500 78,000 5,987 5,000 خزاعة

عبسان 
 148,835 377,901 526,736 7,335 66,500 75,000 0 الجديدة

عبسان 
 421,015 1,272,218 1,693,233 30,200 187,815 200,000 3,000 الكبيرة

 102,423 416,843 519,266 9,000 43,423 50,000 0 رالنص

 3,066,474 7,658,264 10,724,738 40,200 1,941,517 1,800,000 900,000 رفح 

 310,249 400,461 710,710 11,000 90,250 101,460 500 الشوكة

 48,086,220 62,568,551 110,654,771 2,866,112 22,268,943 22,140,412 2,318,956 اإلجمالي

        

 

 

 

 



 44من  41الصفحة 
 

: نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي والكميات المقدرة لتسريبات الصرف الصحي من الشبكات والحفر االمتصاصية خالل العام 2جدول مرفق  
 م.2021

 م2021االمتصاصية لعام  والحفرالكميات المقدرة لترسبات مياه الصرف الصحي من الشبكات 

 البلدية 

نسبة تغطية 
شبكات 
الصرف 
 الصحي  

 االستهالك الكلي 
كميات مياه 

الصرف الصحي 
  (1) الشبكةداخل 

كميات الصرف 
الصحي داخل الحفر 

 (2) االمتصاصية

التسريبات من 
شبكات الصرف 

  (3) الصحي

الترشيح من 
الحفر 

  (4)االمتصاصية 

 3م 3م 3م 3م 3م %

 62,358.8 34,794.4 103,931.3 347,943.8 602,500.0 %77 أم النصر   

 447,654.3 603,655.1 746,090.6 6,036,550.9 9,043,522.0 %89 بيت حانون 

 690,178.5 930,695.3 1,150,297.5 9,306,952.5 13,943,000.0 %89 بيت الهيا 

 0.0 2,013,238.7 0.0 20,132,386.5 26,843,182.0 %100 جباليا

 94,185.4 96,427.9 156,975.6 964,278.9 1,495,006.0 %86 المغراقة 

 21,639.9 26,448.7 36,066.4 264,487.1 400,738.0 %88 جحر الديك 

 2,044,989.9 5,339,695.9 3,408,316.6 53,396,959.4 75,740,368.0 %94 غزة 

 360,271.8 73,388.7 600,453.0 733,887.0 1,779,120.0 %55 الزهراء

 159,483.7 268,759.5 265,806.1 2,687,594.9 3,937,868.0 %91 بريجال

 40,521.6 162,086.4 67,536.0 1,620,864.0 2,251,200.0 %96 الزوايدة 

 14,713.1 32,578.9 24,521.8 325,789.0 467,081.0 %93 المصدر

 126,588.3 213,324.8 210,980.6 2,133,247.9 3,125,638.0 %91 المغازي

 331,322.1 733,641.8 552,203.5 7,336,418.0 10,518,162.0 %93 النصيرات

 661,540.6 737,872.2 1,102,567.6 7,378,721.9 11,308,386.0 %87 دير البلح

وادي 
 256,313.7 0.0 427,189.5 0.0 569,586.0 %0 السلقا 

 279,329.4 0.0 465,549.0 0.0 620,732.0 %0 الفخاري

 1,190,167.8 8,265.1 1,983,613.0 82,650.5 2,755,018.0 %4 القرارة 

 1,058,382.6 150,264.2 1,763,971.0 1,502,642.0 4,355,484.0 %46 بني سهيال

 3,432,597.1 858,149.3 5,720,995.2 8,581,492.8 19,069,984.0 %60 خان يونس

 614,350.8 0.0 1,023,918.0 0.0 1,365,224.0 %0 خزاعة 

عبسان 
 470,761.8 0.0 784,603.0 0.0 1,046,137.3 %0 الجديدة 

عبسان 
 1,510,319.7 0.0 2,517,199.5 0.0 3,356,266.0 %0 الكبيرة 

 463,289.4 0.0 772,149.0 0.0 1,029,532.0 %0 الناصر

 725,272.3 1,605,960.2 1,208,787.2 16,059,601.7 23,024,518.6 %93 رفح

 457,486.6 21,505.8 762,477.7 215,057.8 1,303,380.6 %22 الشوكة

 (3االجمالي )م
13,910,752.7 15,513,719.1 

29,424,471.8 

(1) Percentage connected * total consumption * 0.75 

(2) (100-percentage connected) *0.75*Total consumption  

(3) 0.1 * wastewater in sewerage system  

(4) 0.6* wastewater in septic tanks  
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 محطة( في قطاع غزة. 12خريطة توضح مضلعات ثيسن الخاص بمحطات المطر ): 9شكل 

 

 

 

 

 


