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 ملخص تنفيذي

 بئر. 12,000يقدر العدد اإلجمالي آلبار المياه الجوفية في قطاع غزة بحوالي  .1
% من إجمالي 21بئر بنسبة  2560عدد آبار المياه الجوفية المرخصة من قبل سلطة المياه حوالي   .2

 اآلبار.عدد 
 %من إجمالي عدد اآلبار.80بئر وبنسبة  9400يقدر عدد آبار المياه الجوفية  المخالفة حوالي  .3
% يليها 53تمثل آبار المياه الجوفية لألغراض الزراعية الغالبية العظمى من إجمالي عدد اآلبار بنسبة  .4

 %.30عدد آبار المياه المنزلية بنسبة 
 مليون متر مكعب سنويا. 244مياه الجوفية بحوالي تقدر كميات الضخ من جميع آبار ال .5
% من إجمالي 50تمثل كميات الضخ من آبار المياه الجوفية التابعة لألغراض الزراعية ما نسبته  .6

 %.38كميات الضخ يليها كميات الضخ من آبار الميه الجوفية التابعة للبلديات بنسبة 
مليون متر مكعب سنويا ما نسبته  109ة بحوالي تقدر كميات الضخ من آبار المياه الجوفية المرخص .7

 % من إجمالي كميات الضخ.45
مليون متر مكعب سنويا ما  135تقدر كميات الضخ من جميع آبار المياه الجوفية المخالفة بحوالي  .8

 % من إجمالي كميات الضخ. 55نسبته 
 ل عدم امكانية اغالقها.خلص التقرير إلى ضرورة ترخيص جميع آبار المياه الجوفية المخالفة في ظ .9

 خلص التقرير إلى ضرورة رفع كفاءة عملية مكافحة حفر آبار المياه الجوفية المخالفة. .10
خلص التقرير إلى ضرورة إعداد النظم الخاصة بتراخيص جميع آبار المياه الجوفية والتعرفة المائية ذات  .11

 العالقة.
 . 2002لسنة  3المياه رقم  خلص التقرير إلى ضرورة تفعيل مواد العقوبات في قانون .12
خلص التقرير إلى ضرورة قيام سلطة المياه بدورها الخاص بمراقبة كميات الضخ من آبار المياه الجوفية  .13

 بجميع أنواعها و زيادة كوادرها المدربة في مكافحة االبار المخالفة.
نية و الزراعية لتخفيف خلص التقرير الى ضرورة زيادة كميات تحلية البحر في تلبية االحتياجات السكا .14

 الضغط الكبير على الخزان الجوفي المتدهور.
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 المقدمة
يعتبر الخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة المصدر الرئيسي للمياه العذبة للسكان لتلبية احتياجاتهم المائية 

% من شركة ميكروت 5% من المياه المتاحة وفي المقابل يتم شراء 93.7لألغراض المختلفة و التي تشكل 
% من مياه البحر. هناك استنزاف واضح لمصادر المياه في قطاع غزة حيث تقدر 1.3االسرائيلية و تحلية 

مليون متر مكعب سنويا بينما تقدر التغذية الطبيعية  250- 200كميات الضخ من الخزان الجوفي بحوالي 
 مليون متر مكعب سنويا. 60 – 45للخزان بحوالي 

ود العجز المائي في الموازنة المائية الخاصة بمصادر المياه في قطاع غزة و السحب المفرط للمياه نتيجة لوج
الجوفية  بدأت تظهر منذ سنوات مشاكل تتعلق تداخل مياه البحر الى الخزان الجوفي و ارتفاع نسبة األمالح في 

شكلة الملوحة يعاني الخزان الجوفي من مياه اآلبار بشكل عام وآبار مياه البلديات بشكل خاص باإلضافة إلى م
No3مستويات عالية نسبيا من التلوث فيما يخص ارتفاع تراكيز مركب النترات )

( في المياه الجوفية و التي -
تعتبر مؤشر على وجود بنية تحتية ضعيفة و غير مناسبة لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي باإلضافة إلى 

 لزراعية خاصة على االطراف الشرقية لقطاع غزة.االستخدام المفرط للمخصبات ا

وبشكل عام توزعت آبار المياه الجوفية في قطاع غزة بشكل رئيسي بين آبار المياه لألغراض  2000قبل العام 
الزراعية وآبار المياه التابعة للبلديات ولكن بسبب تفاقم أزمة المياه في القطاع كما ونوعا انتشرت ظاهرة تحلية 

لجوفية من خالل محطات تحلية خاصة و عامة عالوة على انتشار ظاهرة حفر آبار المياه المنزلية و المياه ا
 التجارية.

 2007وفرض الحصار على قطاع غزة في العام  2005بعد انسحاب االحتالل االسرائيلي من قطاع غزة عام 
تم تأجيرها للجمعيات والمؤسسات شرعت الحكومة باستثمار أراضي المحررات من خالل تنفيذ مشاريع زراعية ي

 أهلية وعليه قامت هذه الجمعيات بحفر آبار مياه جوفية لألغراض الزراعية بشكل مخالف.

تم اغالق الكثير من االبار البلدية باإلضافة الى اغالق  خاصة غرب مدينة غزة,نتيجة لتداخل مياه البحر 
لآلبار خاصة  بسبب الملوحة الكبيرة للمياه الجوفية نتيجة للسحب المفرط بمختلف اغراضهاالكثير من االبار 

و التي ادت بدورها الى سحب المياه المالحة الطبيعية و التي تتواجد في اسفل الخزان الجوفي الى اعلى  البلدية
 الخزان الجوفي. 

رق محافظة خانيونس حيث عدم تواجد الخزان الجوفي في المنطقة الشرقية من محافظة رفح وكذلك جنوب ش
أدى ذلك إلى انتشار ظاهرة حفر آبار مياه جوفية تجارية مخالفة في المناطق الغربية لتلك المحافظتين ) قيزان 
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عين أو مستثمرين بهدف تزويد المزارعين في المناطق الشرقية المزار أبو رشوان وقيزان النجار وعربية( من قبل 
تحت مستوى البحر(  20لها دور كبير في هبوط منسوب المياه الجوفية ) بالمياه لألغراض الزراعية و التي

 خاصة اسفل منطقة عريبة.

 الهدف من التقرير

 يهدف هذا التقرير إلى اآلتي:

 إعداد احصائية حول جميع آبار المياه الجوفية في قطاع غزة عددا ونوعا و كميات السحب. .1
 اع غزة من الناحية القانونية ) مرخص وغير مرخص(.إعداد إحصائية حول آبار المياه الجوفية في قط .2
اعداد احصائية حول آبار المياه الجوفية في قطاع غزة من الناحية توفر المعلومات )محصية و غير  .3

 محصية(.
الخروج بتوصيات بخصوص القرارات واإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل سلطة المياه و جودة البيئة  .4

 فية المخالفة بجميع أنواعها ومراقبة وتنظيم عمليات الضخ منها.لترخيص آبار المياه الجو 

 2002لسنة  3قانون المياه رقم 

يمنع حفر آبار المياه بجميع أنواعها دون الحصول المسبق  2002والذي صدر في العام  3إن قانون المياه رقم 
 .)4(على ترخيص من قبل سلطة المياه حسب المادة 

 2002لسنة  3قانون المياه رقم من  4نص المادة رقم 

يمنع الحفر أو التنقيب أو االستخراج كما يمنع التجميع أو التحلية أو المعالجة للمياه ألغراض تجارية أو  ( 
 .)إنشاء أو تشغيل منشأة للمياه أو الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك

من قانون المياه تحدد العقوبات في حال مخالفة القانون بحفر آبار مياه جوفية  37و 36, 35كما أن المواد 
 100بدون ترخيص والتي تتراوح ما بين الحبس لمدة شهر إلى سنة واحدة أو غرامات مالية تتراوح من بين 

 دينار. 5,000دينار إلى 

 تعريفات

إصدار تراخيص أو قرارات لترخيصها من قبل سلطة  هي آبار المياه جوفية التي تم آبار المياه الجوفية المرخصة:
 المياه و جودة البيئة.
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هي آبار المياه الجوفية التي تم حفرها من قبل مالكيها دون الحصول على  ترخيص  :آبار المياه الجوفية المخالفة
 قبل سلطة المياه و جودة البيئة وتصنف إلى :

ار المياه الجوفية التي حفرت من قبل مالكيها دون الحصول هي آبآبار المياه الجوفية المخالفة المحصية:  .1
على  ترخيص من قبل سلطة المياه و جودة البيئة والتي تم حصرها من قبل السلطة من خالل الضبط 

 الميداني و المعلومات المزودة للسلطة من قبل البلديات.
ية التي تم حفرها دون الحصول على  هي آبار المياه الجوفآبار المياه الجوفية المخالفة الغير محصية:  .2

 ترخيص من قبل سلطة المياه و جودة البيئة ولم يتم إحصاؤها.
 هو البئر الذي تم حفره من قبل البلديات بهدف تزويد المواطنين بالمياه لألغراض اآلدمية.البئر البلدي: 

و زراعة االسماك و زراعة الدواجن و هو البئر الذي تم حفره بهدف التزود بالمياه ألغراض الري البئر الزراعي: 
 المواشي .

هو البئر الذي تم حفره بهدف التزود بالمياه لألغراض السياحية مثل آبار الشاليهات و المسابح البئر السياحي: 
 العامة الفنادق والمنتجعات إلخ. 

 نها محطات التحلية الخاصة .هو البئر الذي تم حفره بهدف التزود بالمياه لألغراض الصناعية و مالبئر الصناعي: 

 هو البئر الذي تم حفره  من قبل المواطنين داخل حرم منازلهم بهدف التزود بالمياه لألغراض اآلدمية.البئر المنزلي: 

 

 آبار مياه البلديات

بلدية( قاطنيها بالمياه من خالل شبكات التوزيع لألغراض اآلدمية من خالل آبار المياه  25تزود البلديات )
وتتصدر بلدية غزة تلك  1بئرا فعاالا  301لجوفية ضمن نطاق نفوذ كل بلدية, ويبلغ تعداد تلك اآلبار  حوالي ا

 92.9بئرا, ويبلغ إجمالي كميات الضخ من تلك اآلبار حوالي  37بئرا تليها بلدية خان يونس  68البلديات ب 
التي يتم تزويد سلطة المياه و جودة البيئة بها من قبل  م2021مليون متر مكعب سنويا حسب قراءات عام 

مصلحة مياه بلديات الساحل والتي يتم مراقبتها من قبل البلديات بشكل شهري حسب قراءات العدادات الموجودة 
 في كل بئر.

                                                           
1
م2022تقرير مصلحة مياه بلديات الساحل و تقرير الشئون التنظيمية لسلطة المياه و جودة البيئة     
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ت قطاع استنادا الى المسح و اضبط الميداني للشئون التنظيمية للسلطة فإن اعداد االبار تختلف في بعض بلديا
, حيث تم حصر كميات السحب لآلبار التي تزيد عددها عن تقرير 1غزة حسب ما هو موضح في جدول 

مليون  1,27بئرا بإجمالي كميات سحب بلغت  88المصلحة وذلك بعد التواصل مع تلك البلديات و التي بلغت 
 م .2021كوب في العام 

اغلبها  بسبب الملوحة العالية كنتيجة لتداخل مياه البحر بئرا بلدية 15 سنوات السابقة تم اغالق االربعخالل 
  غرب محافظة غزة.

 
 منها التي تزيد عن تقرير مصلحة المياه الضخ وكميات غزة قطاع لبلديات التابعة الجوفية المياه : اعدا آبار1 جدول

 البلدية #
اعداد االبار التي تزيد 
 عن تقرير مصلحة المياه

اجمالي كميات 
 السحب )كوب(

 مالحظة

 11,000 9 بلدية غزة 1
انش  3الى  2هي آبار يتراوح قطرها بين 

 لزوم ري الجزر و المنتزهات 

 88 1 بلدية الزهراء 2
 بئر تحلية للبلدية

 بلدية النصيرات  3
13 0 

االبار موجودة و لكن ال تعمل بسبب 

اشكاليات في الترخيص حسب تصريحات 

 البلدية, 

 - 41,500 3 بلدية المغازي 4

 60,850 8 بلدية المغراقة 5
عبارة عن آبار تعزيزية كمياتها موجودة في 

 تقرير المصلحة عدا اعدادها .

 بلدية جباليا  6
42 781,871 

و لكن  المصلحةالكميات موجودة في تقرير 

بدون ذكر لعدد تلك اآلبار و هي عبارة عن 

 آبار غاطسة.

 - 380,060 4 بلدية بيت حانون 7

 16.425 4 بلدية وادي غزة 8
 آبار تعزيزية في وقت الذروة

 0 4 بلدية البريج  9
االبار موجودة و لكن ال تعمل بسبب عدم 

 وجود اشتراك كهرباء)حسب افادة  البلدية(

 1,275,385 88 االجمالي
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 منها الضخ وكميات غزة قطاع لبلديات التابعة الجوفية المياه آبار:  2 جدول

 اإلجمالي
المخالفة المياه آبار  المياه آبار 

 المرخصة
 # البند

 محصية غير محصية

آبار المياه الجوفيةعدد  170 219 0 389  1 

)مليون متر مكعب سنويا(ات الضخ يكم 22.97 70.36 93.3  2 

 الالجئينآبار مياه وكالة غوث وتشغيل 

بتزويد بعض مخيمات قطاع غزة بالمياه الجوفية لألغراض اآلدمية في ثالثة  الالجئينتقوم وكالة غوث وتشغيل 
بئرا في تلك المناطق حيث يتم مراقبة كميات  9مخيمات )جباليا, خان يونس و رفح( وذلك من خالل تشغيل 

 2.58على تلك اآلبار. تصل كميات الضخ من تلك اآلبار حواليـ  الضخ من خالل قراءة العدادات الموجودة
, حيث تم استثناء خمسة آبار للمياه الجوفية  التابعة للوكالة م2021مليون متر مكعب سنويا وفق قراءات عام 

عددها ثالثة و في الوسطى و عددها اثنين وتم تصنيفها بأنها آبار تابعة لبلديات ألنها في محافظة خانيونس و 
 تقع تحت اشراف تلك البلديات.

 الضخ وكميات الالجئين وتشغيل غوث لوكالة التابعة الجوفية المياه : آبار 3 جدول

 اإلجمالي
المخالفة المياه آبار  المياه آبار 

 المرخصة
 # البند

 محصية غير محصية

آبار المياه الجوفيةعدد  9 0 0 9  1 

)مليون متر مكعب سنويا(ات الضخ يكم 2.58 0 2.58  2 

 آبار المياه الجوفية لألغراض الزراعية

تنتشر آبار المياه الجوفية لألغراض الزراعية في جميع أنحاء قطاع غزة ولكن بسبب تحويل المئات من 
الدونمات الزراعية إلى مناطق عمرانية بسبب الزيادة الطبيعية للسكان و تداخل مياه البحر في المناطق الزراعية 

بة كبية من تلك اآلبار تم ردمها أو ال تعمل الغربية الى جانب زيادة الملوحة في بعض المناطق الشرقية فإن نس
 بئرا . 1118حيث وصل عدد آبار المياه الجوفية المرخصة لألغراض الزراعية إلى 
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يقدر عدد آبار المياه الجوفية المخالفة " المحصية" لألغراض الزراعية والتي تم حصرها من قبل سلطة المياه و 
عمليات المسح الضبط من قبل دائرة الشئون التنظيمية على التعديات( جودة البيئة على فترات مختلفة ) خالل 

 .2بئرا 2,596بحوالي

تم تخمين عدد آبار المياه الجوفية لألغراض الزراعية المخالفة الغير محصية من قبل سلطة المياه اعتمادا على 
لفة ومتوسط كفاءة لعمل احصائيات حاالت الضبط فيما يخص آبار المياه الجوفية لألغراض الزراعية المخا

سنة, حيث قدر عدد آبار المياه  25% منذ نشأت سلطة المياه قبل 30فريق التنظيم على التعديات بحوالي 
سنة السابقة( بحوالي  25من االبار المخالفة و المرخصة معا خالل ال  %70الجوفية المخالفة الغير محصية)

ية الزراعية و قلة االمكانيات اللوجستية والبشرية في سلطة المياه و بئرا. العدد الكبير آلبار المياه الجوف 2,600
جودة البيئة ولعدم التزام المزارعين بتركيب عدادات مياه على تلك اآلبار الزراعية في معظم األحيان فإن عملية 

ص و مراقبة كميات الضخ منها يعتبر مهمة صعبة و شاقة. تم تقدير كميات الضخ من هذه اآلبار )المرخ
م اعتمادا على المساحات الزراعية المروية باختالف 2021مليون متر مكعب لسنة  122.6المخالفة( بحوالي 

انواع المحاصيل حيث تم استخدام الكوتة الخاصة بالري)نوعية المحاصيل واالحتياجات المائية لكل محصول( 
ص بالثروة الحيوانية من )ابقار, عجول, م باإلضافة الى استهالك المياه الخا2021من وزارة الزراعة للعام 

اغنام, دجاج و طيور الحبش(. اعداد االبار الزراعية و كميات السحب ال يشمل آبار المياه الزراعية في أراضي 
 المحررات واآلبار التجارية لألغراض الزراعية .

من إجمالي كميات  %60 تم تقدير كميات الضخ من آبار المياه الجوفية المرخصة لألغراض الزراعية بنسبة
من آبار المياه المخالفة على اعتبار أن اآلبار المخالفة يتم حفرها لري مساحات زراعية  %40الضخ وبنسبة 

 صغيرة نسبيا مقارنة باآلبار المرخصة.
 منها الضخ وكميات الزراعية لألغراض الجوفية المياه آبار عدد:4 جدول 

 اإلجمالي
المخالفة المياه آبار  المياه آبار 

 المرخصة
 # البند

 محصية غير محصية

آبار المياه الجوفيةعدد  1118 2596 2600 6314  1 

)مليون متر مكعب سنويا(ات الضخ يكم 73.56 49.04 122.6  2 

                                                           

 و جودة البيئة. من قبل سلطة المياه قراراتالتي حصلت على  المخالفة اآلبار الزراعية استثناءتم   2
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 آبار المياه  الجوفية لألغراض الزراعية في أراضي المحررات

بئرا للمياه  30بحفر حوالي  1967– 2005قام االحتالل االسرائيلي وخالل وجوده في قطاع غزة في الفترة 
ميراج(. بعد االنسحاب االسرائيلي من  2غوش قطيف , 26نتساريم , 2الجوفية في أراضي المغتصبات ) 
قبل الهيئة العامة إلدارة أصبحت أراضي المحررات وآبارها تدار من  2005أراضي قطاع غزة في شهر سبتمبر 

المحررات. )آبار المياه الجوفية الموجودة في أراضي المحررات جنوب غرب مدينة دير البلح والتى تحمل األرقام 
يتم استخدامها من قبل بلدية دير البلح في الفترة الحالية( وعليه فإن العدد اإلجمالي آلبار  1,2,3,4,5

 (.2005غير مرخصة حتى تاريخه ) بئرا وهي آبار مخالفة 25المحررات 

تم تأجير أراضي المحررات للعديد من الجمعيات بهدف االستثمار فيه وذلك من خالل تنفيذ  2007بعد عام 
 بئرا في تلك األراضي. 43مشاريع زراعية و قليل منها سياحية حيث قامت بحفر ما يقرب من 

بئرا زراعيا في  68و التي اشارت ان  3 2020استنادا الى الدراسة شاركت فيها سلطة المياه في ديسمبر 
مليون مكعب من المياه, ) هذا يشمل كميات الضخ من آبار المياه الجوفية  15المحررات تستهلك ما يقارب 

 التابعة إلدارة العامة للمحررات والجمعيات(.

المحررات تعتبر جزء من الكمية الكلية  أراضي في الزراعية البار لألغراضكميات السحب من ا مالحظة:
 م.2021مليون كوب للعام  122.6لألغراض الزراعية و التي قدرت ب 

 منها الضخ وكميات المحررات أراضي في الزراعية لألغراض الجوفية المياه آبار: 5 جدول 

 اإلجمالي
المخالفة المياه آبار  المياه آبار 

 المرخصة
 # البند

 محصية غير محصية

آبار المياه الجوفيةعدد  33 35 0 68  1 

)مليون متر مكعب سنويا(ات الضخ يكم 3 12 15  2 

 آبار المياه الجوفية التجارية لألغراض الزراعية

المناطق الشرقية لمحافظة رفح و المناطق الجنوبية الشرقي من محافظة خانيونس تتصف بمحدودية ارتفاع 
م فقط الى جانب الملوحة العالية للمياه الجوفية 10المياه الجوفية حيث وصلت ارتفاعها في السنوات االخيرة الى 

في المناطق الغربية من هاتين المحافظتين  اسفل تلك المناطق, مما نتج عن هذه الحالة حفر آبار مياه جوفية

                                                           

 م.2020 تقرير سلطة المياه داخل اراضي المحررات()الهدر المائي   3
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النجار( من قبل مزارعين أو مستثمرين في مجال  قيزان بصورة كبيرة و مخالفة )منطقة عربية و أبو رشوان و
 في المناطق الشرقية بالمياه الكافية ألغراض الري. المزارعينالزراعة وذلك لتزويد 

التجارية لألغراض الري للمناطق الشرقية لمحافظتي رفح و خان يونس يقدر العدد اإلجمالي آلبار المياه الجوفية 
حيث ان بئرا واحد فقط حصل على قرار ترخيص, وقدرت كميات الضخ منها)المرخص و غير  4بئرا 33بحوالي 

مليون متر مكعب سنويا بناء على معدالت التصريف من اآلبار ومتوسط ساعات  14.55المرخص( بحوالي 
 .م2013وذلك حسب الدراسة التي اجرتها سلطة المياه للعام  5تشغيلها

كميات السحب من االبار التجارية" الزراعية" تعتبر جزء من الكمية الكلية لألغراض الزراعية و التي  مالحظة:
 م.2021مليون كوب للعام  122.6قدرت ب 

 منها الضخ وكميات الزراعية لألغراض التجارية الجوفية المياه آبار:  6 جدول

 اإلجمالي
المخالفة المياه آبار  المياه آبار 

 المرخصة
 # البند

 محصية غير محصية

آبار المياه الجوفيةعدد  1 32 0 33  1 

)مليون متر مكعب سنويا(ات الضخ يكم 0.55 14 14.55  2 

 آبار المياه الجوفية ألغراض التحلية )الخاصة(

نتيجة لتدهور واقع المياه الجوفية في قطاع غزة من الناحية الكمية و النوعية و بشكل ملموس انتشرت محطات 
تحلية المياه الجوفية " الخاصة" لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب العذبة وقد بلغت عدد المحطات 

محطة وعدد محطات  52ودة البيئة محطة حيث عدد المحطات المرخصة لدى سلطة المياه و ج 97اإلجمالية 
محطة  12محطة تحلية خاصة خالل العامين المنصرمين  25محطة حيث اغلقت  45التحلية الغير مرخصة 

 منها كانت مرخصة و الباقي مخالفة.

                                                           
4

 م.2021احصائية  سلطة المياه و جودة البيئة  
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% 85% الى 55تراوحت كفاءة محطات التحلية المرخصة حسب تقرير الشئون التنظيمية لسلطة المياه ما بين 
لكافة المحطات و ذلك حسب حجم المحطة و كميات السحب و توفر الطاقة الكهربائية و اخيرا % 70بمتوسط 

 نسبة ملوحة المياه الجوفية التي يتم سحبها في كل محطة.

مليون متر مكعب سنويا  2.34تقدر كميات الضخ من آبار المياه الجوفية المرخصة لألغراض التحلية بـحوالي 
من قبل سلطة المياه و جودة البيئة على تلك المحطات. ونظرا لتقارب القدرات  من خالل المراقبة الدورية

متر مكعب يوميا( تم تقدير كميات  85 االنتاجية اليومية لمعظم المحطات المرخصة وغير المرخصة )متوسط
ا وعليه مليون متر مكعب سنوي 2.02الضخ من آيار المياه الجوفية الغير مرخصة لألغراض التحلية بــحوالي  

مليون متر  4.36فإن كميات الضخ اإلجمالية من جميع آبار المياه الجوفية لألغراض التحلية تقدر بحوالي 
 مكعب سنويا.

 

 منها الضخ وكميات( الخاصة) التحلية ألغراض الجوفية المياه آبار: 7 جدول 

 اإلجمالي
المخالفة المياه آبار  المياه آبار 

 المرخصة
 # البند

 محصية غير محصية

آبار المياه الجوفيةعدد  52 45 0 97  1 

)مليون متر مكعب سنويا(ات الضخ يكم 2.34 2.02 4.36  2 

 آبار المياه الجوفية لألغراض الصناعية 
 41بئرا علما بأن المرخص منها  116يقدر العدد اإلجمالي آلبار المياه الجوفية لألغراض الصناعية بحوالي 

 بئرا صناعيا مخالفا. 20ة في سلطة المياه تم احصاء ببئرا. ومن خالل حاالت الضبط من قبل دائرة الرقا

يقدر عدد آبار الجوفية المخالفة الغير محصية لألغراض الصناعية وذلك اعتمادا على حاالت الضبط وباعتبار 
)  1996% منذ نشأت سلطة المياه في العام 30لى التعديات بحوالي أن متوسط كفاءة عمل فريق الرقابة ع

% خالل السنوات السابقة األخرى( حيث قدر عدد آبار المياه 20و% خالل السنوات الخمس األخيرة 50
 بئرا . 40الجوفية المخالفة الغير محصية بحوالي 

ولعدم وجود قراءات وبيانات محددة حول كميات الضخ من تلك اآلبار فقد تم تقدير كميات االستهالك الصناعي 
مليون  2.6مليون متر مكعب من آبار البلديات و  92.9% ) االستخدام المنزلي في قطاع غزة 5ما نسبته 
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مياه  3.36ياه ميكروت و اخيرا مليون متر مكعب من م 14.3و الالجئينمتر مكعب آبار وكالة غوث وتشغيل 
( وعليه (CAMP 2000بحر محاله(من الضخ البلدي استنادا على دراسة مشروع إدارة الخزان الجوفي الساحلي

 مليون متر مكعب سنويا. 5.65فإن كميات الضخ من آبار المياه الصناعية تقدر بحوالي 

 

 

 
 منها الضخ وكميات الصناعية لألغراض الجوفية المياه آبار:  8 جدول

 اإلجمالي
المخالفة المياه آبار  المياه آبار 

 المرخصة
 # البند

 محصية غير محصية

آبار المياه الجوفيةعدد  41 20 40 101  1 

)مليون متر مكعب سنويا(ات الضخ يكم 5.65  2 

 آبار المياه الجوفية لألغراض السياحية 

من فنادق ومنتجعات ومطاعم ونوادي ومالهي ترفيهية  6سياحية منشأة 950تقدر عدد المنشآت السياحية بــ 
وحدائق و شاليهات و مسابح عامة ومكاتب سياحة و سفر. حيث أن اكثر الفئات السياحية استخداما لآلبار هي 

و مسابح  5شاليه 550التي قدرت ب  المسابح الخاصة بالشاليهات السياحية باإلضافة الى المسابح العامة و
و عدد االبار المحصية و الغير  7بئراا 16عامة. يصل عدد آبار المياه الجوفية لألغراض السياحية المرخصة 

بئرا حسب اخر احصائية لسلطة المياه و بالتالي االبار الغير محصية يصل عددها  403مرخصة تصل الى 
 بئرا سياحيا. 131الة 

واعتماد على ما تم تقديره من قبل وزارة السياحة بخصوص مساحات المسابح المائية داخل الشاليهات, فقد 
م و تزداد بشكل 1.5و متوسط االعماق تبدأ من  م(12X  4م( و )10X  4م( و )8X  4)تراوحت بين 

                                                           

 2022 وزارة السياحية إحصائيات  6
  2022سلطة المياه و جودة البيئة -احصائيات الشئون التنظيمية  6
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كوب, و  80لتقرير ب م. و بالتالي تم تقدير الحجم المتوسط للمسابح في هذا ا2.8تدريجي حتى عمق اقصى 
 .8كوب 640بذلك يكون االستهالك المائي السنوي لكل شاليه و مسبح مائي حوالي 

 
 منها الضخ وكميات  السياحية لألغراض الجوفية المياه آبار عدد: 9 جدول 

 اإلجمالي
المخالفة المياه آبار  المياه آبار 

 المرخصة
 # البند

 محصية غير محصية

آبار المياه الجوفيةعدد  16 403 131 550  1 

)مليون متر مكعب سنويا(ات الضخ يكم 0.352  2 

 آبار المياه الجوفية المنزلية )الخدماتية( 

اآلبار المنزلية هي تلك اآلبار التي تم حفرها من قبل المواطنين في محيط منازلهم للتزود بالمياه لألغراض 
بئرا ما قبل عام  100االدمية و قليل منها للشرب حيث يصل عدد اآلبار التي سجلت كحاالت ضبط بــ 

 م2020 و 2015 عامي بين ما عام ضبطها تم التي و مرخصة الغير الخدماتية االبار اعداد تراوحت .2008
 ان م2013 عام المياه لسلطة سابقة دراسة في. عام كل في بئرا 65 زيادة بمعدل بئر 85 الى 47 بين ما

 حيث سنة كل في بئرا 65 معدل ميدانيا ضبطها يتم و مرخصة الغير و المخالفة الخدماتية لآلبار زيادة هناك
.9بئرا 1500 ب م2013 عام المخالفة اآلبار عدد قدر .  

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

 هي م2021 حتى 2013 العام من مرخصة الغير االبار عدد بذلك و. ضبطها يتم ال االخرى و( السابقة
 سنة غزة بلدية تقرير حسب) غزة محافظة في مرخصة و محصية غير بئرا 1353 ان حيث,   بئراا  2540
 مجموع من %53 حوالي تشكل هي و غزة محافظات كل في مخالف بئرا 2540 االجمالي من( م2021
 السكان عدد نسبة حسب محافظة كل على توزيعهم تم الباقي و, غزة محافظات كل في مرخصة الغير االبار

غزة. بمحافظة الخاص مرخصة الغير االبار عدد و سكان بعدد مقارنة . 

                                                           
7
م2016مرات في السنة حسب نظام مياه المسابح  8يتم التغير مرتين في الشهر و    

م2013دراسة و احصائيات سلطة المياه     .
9
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 ومعدل( شقق 6) طوابق ثالث من مكون منزل يخدم بئر كل أن باعتبار اآلبار تلك من الضخ كميات تقدير وتم
 هي السنة في بئر لكل الضخ كميات إجمالي فإن وبذلك شهريا مكعب متر 20 سكنية شقة كل استهالك
  .كوب 2160

 حتى بئراا  1116 الى ارتفع و م2020 العام في بئر 1074 الخدمات ألغراض( المرخصة) االبار اعداد بلغ
 لكل السنة في مكعب متر مليون 7 بمتوسط قدرت االبار لتلك الجوفية المياه ضخ كميات. 2021 العام نهاية
م.2021 و م2020 من  
 

 منها الضخ وكميات  المنزلية الجوفية المياه آبار عدد:  10 جدول

 اإلجمالي
المخالفة المياه آبار  المياه آبار 

 المرخصة
 # البند

 محصية غير محصية

آبار المياه الجوفيةعدد  1116 1912 628 3656  1 

متر مكعب سنويا( )مليونات الضخ يكم 7 5.5 12.5  2 

 آبار المياه الجوفية الخاص بالمساجد

حيث  10مسجداا موزعة في كافة محافظات غزة 648يقدر عدد المساجد التي لها آبار سحب للمياه الجوفية بــ 
م ثم 2021بئراا حتى نهاية العام  202استحوذت محافظة غزة الكم االكبر من اعداد تلك االبار و التي بلغت 

 57بئرا و اقل المحافظات بالنسبة لعدد اآلبار هي محافظة رفح و التي تحوي على  142محافظة الشمال ب 
بئرُا فقط. استنادا الى الشئون التنظيمية لسلطة المياه ال يوجد أي من تلك االبار ترخيص او قرارات خالل 

 م.2002لعام  3ر الخاصة بالمساجد تعتبر آبار مخالفة حسب قانون رقم السنوات السابقة و ان جميع االبا

اعتمادا على بعض التصريحات للعاملين في وزارة االوقاف فان متوسط عدد المصلين في المساجد يتراوح ما 
لتر للفرد  5مصلي, و ان تقدير كميات استهالك المياه لزوم الوضوء و دورات المياه هي  100الى  80بين 

كوب لزم  1كوب في اليوم اضافة الى  2.25كمتوسط. و بالتالي فإن متوسط استهالك البئر الخاص بالمسجد 
الف  770تحلية مياه للشرب )مياه شرب السبيل(, و بالتالي فان اجمالي استهالك المياه المقدر لكافة المساجد 

 كوب. 
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 منها الضخ وكميات بالمساجد الخاص الجوفية المياه آبار: 11 جدول 

 اإلجمالي
المخالفة المياه آبار  المياه آبار 

 المرخصة
 # البند

 محصية غير محصية

آبار المياه الجوفيةعدد  0 648 0 648  1 

)مليون متر مكعب سنويا(ات الضخ يكم 0 0.77 0.77  2 

 آبار المياه الجوفية الخاصة مياه تحلية السبيل 

آبار مياه تحلية السبيل هي تلك االبار التي يتم حفرها بدعم من المؤسسات الدولية و الجمعيات الخيرية و تحت 
اشراف بلديات قطاع غزة بغرض توفير مياه الشرب لعدد كبير من االسر الفلسطينية الفقيرة و التي تزداد اعداها 

الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ كل سنة نتيجة الرتفاع البطالة في صفوف المواطنين بسبب 
بئرا حسب آخر احصائية للشئون التنظيمية   62. بلغت اعداد ابار مياه تحلية السبيل " المحصية" 2006

 الف كوب سنويا. 695لسلطة المياه و جودة البيئة و جميعها غير مرخصة و التيقدرت كمية استهالكها 

 اعتمادا المياه سلطة قبل من محصية الغير المخالفة لمحطات تحلية السبيل فيةالجو  المياه آبار عدد تخمين تم
 لعمل كفاءة ومتوسط المخالفة الزراعية لألغراض الجوفية المياه آبار يخص فيما الضبط حاالت احصائيات على
 األخيرة العشر السنوات خالل% 50)  المياه سلطة نشأت منذ %30 بحوالي التعديات على التنظيم فريق

 محصية بحوالي الغير المخالفة الجوفية المياه آبار عدد قدر حيث( األخرى السابقة السنوات خالل% 20و
 بئرا و بنفس كميات السحب الخاصة باآلبار المحصية من قبل سلطة المياه و جودة البيئة.62

 

 منها الضخ وكميات بالمساجد الخاص الجوفية المياه آبار: 12 جدول 

 اإلجمالي
المخالفة المياه آبار  المياه آبار 

 المرخصة
 # البند

 محصية غير محصية

آبار المياه الجوفيةعدد  0 62 62 124  1 

)مليون متر مكعب سنويا(ات الضخ يكم 0 1.39 1.39  2 
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 الخالصة

 عدد آبار المياه الجوفية

 بئرا. 12,000يقدر العدد االجمالي آلبار المياه الجوفية في قطاع غزة بحوالي  .1
% 20بئر والذي يمثل ما نسبته  2560يقدر عدد آبار المياه الجوفية المرخصة في قطاع غزة بحوالي  .2

 من إجمالي عدد اآلبار.
% 80يمثل ما نسبته بئرا الذي  9400يقدر عدد آبار المياه الجوفية المخالفة في قطاع غزة بحوالي  .3

 من إجمالي عدد اآلبار.
تمثل آبار الجوفية لألغراض الزراعية )الزراعية والمحررات والتجارية لألغراض الزراعية( الغالبية  .4

 .%30% من إجمالي عدد اآلبار تليها آبار المياه المنزلية بنسبة 53العظمى من آبار المياه بنسبة 
بئرا والذي  5972يقدر عدد آبار المياه الجوفية المحصية ) المرخصة والمخالفة المحصية( بحوالي  .5

 % من إجمالي عدد اآلبار.71يمثل ما نسبته 
 

 أنوعها بجميع غزة قطاع في  الجوفية المياه آبار عدد حول ملخص:  13 جدول

 المياه الجوفية آبارعدد  اإلجمالي
 المخالفة

 آبارعدد 
المياه 
 الجوفية
 المرخصة

 # نوع البئر
 النسبة )%( العدد

غير 
 محصية

 محصية

389 %  3.24  1 آبار مياه البلديات 170 219 0 

9 0.08 %  2 آبار مياه وكالة الغوث 9 0 0 

6314 52.66 %  3 آبار المياه  الزراعية 1118 2596 2600 

68 0.57 % المحرراتآبار مياه  33 35 0   4 

33 0.28 %  5 آبار المياه التجارية 1 32 0 

97  0.81 %  6 آبار محطات التحلية 52 45 0 
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101 0.84 %  7 آبار المياه الصناعية  41 20 40 

550 4.59 %  8 آبار المياه السياحية 16 403 131 

3656 30.49 %  9 آبار المياه المنزلية 1116 1912 628 

648 5.40%  10 آبار مياه المساجد 0 648 0 

124 1.03%  11 آبار مياه تحلية "السبيل" 0 62 62 

 اإلجمالي 2556 5972 3461 11989
 

 
 أنوعها بجميع غزة قطاع في  الجوفية المياه آبار : عدد1 شكل

 

 

 كميات الضخ

 مليون متر مكعب سنويا. 244تقدر كميات الضخ من جميع آبار المياه الجوفية في قطاع غزة بحوالي  .1
% من إجمالي كميات الضخ 38تمثل كميات الضخ من آبار المياه الجوفية التابعة للبلديات ما نسبته  .2

 من آبار المياه الجوفية.

389 

9 

6314 

68 
33 

97 

101 

550 

3656 

648 

124 

 م2021اعداد آبار سحب المياه الجوفية 

 آبار مياه البلديات

 آبار مياه وكالة الغوث

 آبار المياه  الزراعية

 آبار مياه المحررات

 آبار المياه التجارية

 آبار محطات التحلية

 آبار المياه الصناعية 

 آبار المياه السياحية

 آبار المياه المنزلية

 آبار مياه المساجد

 السبيل"آبار مياه تحلية "
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% من إجمالي كميات  50تمثل كميات الضخ من آبار المياه الجوفية لألغراض الزراعية ما نسبته  .3
 الضخ من آبار المياه الجوفية.

% من إجمالي كميات الضخ من  45تمثل كميات الضخ من آبار المياه الجوفية المرخصة ما نسبته  .4
 آبار المياه الجوفية.

% من إجمالي كميات الضخ من  55تمثل كميات الضخ من آبار المياه الجوفية المخالفة ما نسبته  .5
 آبار المياه الجوفية.

 
 
 

 
 (سنويا مكعب متر مليون) أنواعها بكافة غزة قطاع في الجوفية المياه آبار من الضخ كميات : 14 جدول

 اإلجمالي
كميات الضخ من 

المخالفة المياه آبار  

كميات الضخ 
 المياه آبارمن 

 المرخصة
الكمية)مليون  # نوع البئر

 مكعب(
 النسبة )%(

93.3 38.3 %  1 آبار مياه البلديات 22.97 70.36 

2.58  1.06 %  2 آبار مياه وكالة الغوث 2.58 0 

122.6  50.4 %  3 آبار المياه  الزراعية 73.56 49.04 

"3الزراعة "بند ضمن كمية   4 آبار مياه المحررات "زراعة" 3 12 

"3بند " الزراعة كمية ضمن  5 آبار المياه التجارية 0.55 14 

4.36 1.79 %  6 آبار محطات التحلية "الخاصة" 2.34 2.02 

5.65 2.32 %  7 آبار المياه الصناعية  5.65 

0.4 0.14 %  8 آبار المياه السياحية 0.4 

12.5 5.13 %  9 آبار المياه المنزلية 7 5.5 
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0.77 0.32%  10 آبار مياه المساجد 0 0.77 

1.39 0.57%  11 أبار مياه تحلية " السبيل" 0 1.39 

 اإلجمالي 108.45 135.052  243.502

 
 (سنويا مكعب متر مليون) أنواعها بكافة غزة قطاع في الجوفية المياه آبار من الضخ : كميات2شكل 

 التوصيات

ضرورة قيام سلطة المياه بترخيص جميع آبار المياه الجوفية المخالفة بكافة أنواعها و اغالق االبار التي  .1
لها دور كبير في تسريع تداخل مياه البحر او في المناطق الحرجة ذات منسوب مياه منخفضة جدا 

 كمنطقة عريبة في المحافظات الجنوبية.
 عدادات المياه على جميع آبار المياه الجوفية المرخصة والمخالفة. ضرورة فرض تركيب .2
ضرورة قيام سلطة المياه بمراقبة كميات الضخ من جميع آبار المياه الجوفية التي ال يتم مراقبتها و  .3

 بالتعاون مع البلديات المختلفة.
 (.Water Tariffضرورة وجود نظم معتمدة لترخيص المشاريع المائية والتعرفة المائية ) .4

93.3 

2.58 

122.6 

4.36 

5.65 
0.4 

12.5 

0.77 1.39 

 م2021للعام ( مليون مكعب)كميات ضخ االبار 

 آبار مياه البلديات

 آبار مياه وكالة الغوث

 آبار المياه  الزراعية

"الخاصة"آبار محطات التحلية   

 آبار المياه الصناعية 

 آبار المياه السياحية

 آبار المياه المنزلية

 آبار مياه المساجد

"السبيل" أبار مياه تحلية   
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بخصوص المخالفين لشروط   2002لسنة  3ضرورة قيام سلطة المياه بتفعيل قانون المياه رقم  .5
 الترخيص.

ضرورة قيام سلطة المياه تبني سياسات واضحة بخصوص ترخيص آبار المياه لألغراض الزراعية  .6
عل إعادة  )أعلى كمية سحب من المياه الجوفية( في ظل تبنيها خطط مائية تعتمد بشكل أساسي

 ( لهذا الغرض.Treated Wastewater reuseاستخدام المياه العادمة )
ضرورة زيادة كميات تحلية مياه البحر في تلبية احتياجات السكانية و الزراعية لتخفيف الضغط الكبير  .7

 على الخزان الجوفي المتدهور.
 


