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 الممخص

فيي , تشكل األغوار أىمية استراتيجية بالغة في كافة األبعاد السياسية واالقتصادية والسياحية والدينية
ترسخ لحقوقنا الثابتة في نير األردن . المعبر والنير وىي, األرض اإلستراتيجية لمقومات الدولة الفمسطينية

وفي , المقدس الخالد الذي يمنعنا االحتالل حتى من الوصول اليو عوضا عن االستفادة من مياىنا فيو
كما أنيا   تشكل (. السياسي واالقتصادي والسياحي والديني)البحر الميت بكل ما يحمل من ثروات و أبعاد 

كما أنيا تعد (. لمدولة المستقبمية" الالجئين"عودة جزء من )معات فمسطينية جديدة نواة خصبة لبناء تج
وىي ميد , سمة الغذاء الفمسطينية مصدرا اساسيا لتوفير األمن الغذائي لممجتمعات الفمسطينية فيي 

نعمل عمى المصادر الطبيعة وثرواتيا فعدا عن المياه التي نحرم منيا ىناك الطاقة المتجددة التي يجب ان 
االستفاده منيا لخصوصية االغوار الطبيعية وتوحدىا الكوني بطبيعتيا التي يشكل البحر الميت فييا اخفض 

  .(متر عن سطح البحر 344اكثر من )عمى سطح االرض  ةنقط

حيث أن غالبية السكان يعممون في ىذا القطاع  مناطق األغوارتشكل الزراعة العصب االقتصادي لسكان 
في موسم الشتاء ال يمكن  محاصيل والميزة النسبية لمزراعة حيث يتم انتاجصوبة األراضي الزراعية لخ نظراً 

ائية والمتمثمة بالينابيع التي تتدفق مياىا المالعديد من المصادر توفر انتاجيا في مناطق أخرى، اضافة الى 
كانت .  عدة مناطق من االغوار من السفوح الجبمية المطمة عمى األغوار وكذلك وجود اآلبار الجوفية في

وال زالت الينابيع تشكل المصدر الرئيسي لممياه في مناطق األغوار لكافة االغراض الزراعية والمنزلية منيا، 
ومن عام الخر اعتمادا منطقة األغوار من منطقة إلى أخرى  ينابيعيتفاوت حجم التصريف السنوي لحيث 

مميون متر مكعب  33ل العام لتصريف ىذه الينابيع بحوالي المعدحيث يتراوح عمى معدالت االمطار 
 12اال أن ىذا المعدل قد انخفض بشكل دراماتيكي خالل السنوات االخيرة ليصل حاليًا الى اقل من سنويًا، 

مميون متر مكعب حيث أن عددا من ىذه الينابيع قد جف واالخر قل تصريفيا بشكل كبير وذلك بسب قمة 
 . أخرىاالمطار وألسباب 

بئر، إال أن غالبية ىذه اآلبار  148يقدر عدد اآلبار الجوفية الفمسطينية الكمي في مناطق األغوار بحوالي 
ضحل عمق , قدم ىذه اآلبار حيث تم حفرىا في اوئل الخمسينات: عدة اىميا ال تعمل أو ميجورة ألسباب

نطقة وحرمان الفمسطينيين من تأىيل ىذه سيطرة االحتالل االسرائيمي عمى الم باالضافة الى , ىذه اآلبار
تشير المعطيات المتوفرة في سمطة المياه الى أن عدد اآلبار الفمسطينية التي تعمل حاليًا في مناطق . اآلبار

المعدل العام  حيث يتراوحتستخدم أساسًا ألغراض الزراعة، ينيًا فمسط بئرا 78 األغوار ال تزيد عن حوالي
 تقدرو .  السنة/مميون متر مكعب 21 -24حوالي الخر عشر سنوات ب اآلبارمك من تلالستخراج السنوي 
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دونم أراض زراعية قابمة لمري وىي  400,000دونم من اصل  44,000مساحة األراضي المروية حوالي 
كانت وال زالت الينابيع تشكل المصدر الرئيسي لممياه في . ينية القابمة لمزراعةمن اخصب األراضي الفمسط

الجوفيااة فاااي الخمساااينات  اآلباااارطق األغاااوار لكافااة االغاااراض الزراعياااة والمنزليااة منياااا، وقاااد شااكل حفااار منااا
 .طقةنوالستينات مصدر آخر لممياه في الم

اعتماادًا عماى التقاديرات المتاوفرة لمعادالت التازود المااائي فاي سامطة الميااه، قادرت االساتخدامات المنزلياة لعااام 
ممياااااااون متاااااار مكعاااااااب، وان  44كعااااااب، واالساااااااتخدامات الزراعيااااااة ب مميااااااون متااااااار م 3.4بحااااااوالي  1447

مااع اسااتيعاب العائاادين فااي  1414لعااام /مميااون متاار مكعااب 214االحتياجااات المسااتقبمية تقاادر ب اكثاار ماان 
لتغطية احتياجات المنطقة المساتقبمية يتوجاب تطاوير المصاادر المائياة المتاحاة والتاي تتمثال  .مناطق األغوار

الزراعيااة، حفااار آبااار جديااادة، الحصاااد الماااائي،  اآلبااااراليناااابيع، إعااادة تأىيااال وتطااوير صااايانة وتطااوير : فااي
واليناااابيع المالحاااة، إضاااافة إلاااى اساااترداد  اآلباااارفاااي الزراعاااة، تحمياااة ميااااه المعالجاااة اساااتخدام الميااااه العادماااة 

غاااوار عماااى تتضااامن الخطاااة التطويرياااة لمصاااادر الميااااه فاااي محافظاااات األ .حقوقناااا المائياااة فاااي نيااار األردن
 . مقترحات مشاريع لتنفيذىا عمى مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة األمد
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 المقدمــة .0

الجزء الشامالي الشارقي مان الضافة الغربياة وتشامل كال مان محافظاة أريحاا  األغوار عمى طولتقع محافظات 
مربااع  كيمااومتر 2527ومحافظاة طوباااس وجاازء ماان محافظاة نااابمس، حيااث تبماام مساااحة ىاذه المنطقااة حااوالي 

كيماااو متااار مرباااع، حياااث تمتاااد  4584لغربياااة والبالغاااة حاااوالي امااان مسااااحة الضااافة % 17وتشاااكل اكثااار مااان 
لاى ارتفااع  م فاوق ساطح البحار غرباًا، شاكل رقاام 244مسااحة أراضاى منطقاة الدراساة مان نيار األردن شارقًا واف

(2). 

 الموقع الجغرافي لمنطقة األغوار(: 2)شكل رقم      
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فيي , استراتيجية بالغة في كافة األبعاد السياسية واالقتصادية والسياحية والدينية تشكل األغوار أىمية
ترسخ لحقوقنا الثابتة في نير األردن . وىي المعبر والنير, األرض اإلستراتيجية لمقومات الدولة الفمسطينية

وفي , اىنا فيوالمقدس الخالد الذي يمنعنا االحتالل حتى من الوصول اليو عوضا عن االستفادة من مي
كما أنيا   تشكل (. السياسي واالقتصادي والسياحي والديني)البحر الميت بكل ما يحمل من ثروات و أبعاد 
كما أنيا تعد (. لمدولة المستقبمية" الالجئين"عودة جزء من )نواة خصبة لبناء تجمعات فمسطينية جديدة 

و ىي ميد , سمة الغذاء الفمسطينية نية فيي مصدرا اساسيا لتوفير األمن الغذائي لممجتمعات الفمسطي
المصادر الطبيعة وثرواتيا فعدا عن المياه التي نحرم منيا ىناك الطاقة المتجددة التي يجب ان نعمل عمى 
االستفاده منيا لخصوصية االغوار الطبيعية وتوحدىا الكوني بطبيعتيا التي يشكل البحر الميت فييا اخفض 

  .(متر عن سطح البحر 344ثر من اك)نقطو عمى سطح االرض 

تااتم إدارة المياااه وتنظيميااا حاليااًا فااي محافظااات األغااوار عاان طريااق البمااديات والمجااالس المحميااة بالتعاااون مااع 
سااامطة المياااااه الفمسااااطينية بمااااا يخاااص االسااااتخدامات المنزليااااة وتقااااوم جمعياااات واتحااااادات الماااازارعين بتنظاااايم 

في حين يقتصر دور مؤسساات حكومياة وغيار حكومياة أخارى عماى استخدامات مياه الينابيع ألغراض الري، 
عاااداد  نشااااطات محااادودة، فاااي مجاااال تحساااين خااادمات الميااااه وتطاااوير مصاااادر الميااااه ألغاااراض الزراعاااة، واف

جراء فحوصات عمى نوعية المياه وما شابة ذلك   .دراسات واف

معظم المصادر المائية  لسيطرة اإلحتالل اإلسرائيمي عمى نتيجة خاص بشكل المنطقة تشيدة ما إن 
 الخمس السنوات خالل كمياتيا وانخفاض األمطار معدالت وما نتج عنيا  من تذبذب المناخية والتغيرات

 الجوفية المياه مخزون عمى السمبي وأثرة التغذية لألحواض المائية  في معدالت تراجع إلى أدى األخيرة الذي

 عن العاممة اآلبار بعض من الزائد الضخ بسبب محدود وغير بيرك بشكل الجوفية المياه استنزاف الى باإلضافة

 واستدامة سالمة تيدد أصبحت وحقيقية كبيرة مخاطر ىناك فان المعطيات ىذه ظل في بو، المسوح الحد

 بعضيا وجفاف كبير بشكل الينابيع تصريف تراجع في وواضحة جمية باتت لممياه والمؤشرات الجوفي المخزون

 إن . قبل من المنطقة تشيده لم بشكل الجوفية المياه مستوى حاد في نبع العوجا ووجود ىبوطو  الفارعة كنبع

 الناحية من المنطقة في القاطنين المواطنين كافة حياه عمى الواضح السمبي األثر ليا المعطيات ىذه كافة

ة تطويرية لمصادر المياه ضرورة عمل خط الى الفمسطينية المياه بسمطة دفع الذي األمر والبيئية اإلقتصادية
 .في محافظات األغوار

ما تقدم ذكره يشير الى مدى الحاجة الماسة والممحة لتطوير ىذه المنطقة ضمن خطة واضحة المعالم 
يوضح أىم الخطوط العريضة لمخطة  التقرير ىذا. رة مستدامة لممياه في المنطقةاواالستراتيجيات الد

نفيذىا في محافظات األغوار بالتعاون مع وزارة الزراعة وكافة المؤسسات التطويرية لمصادر المياه المنوي ت
كما يأتي ىذا التقرير كثمرة لمجيود التي  .منآمستدام و  بشكل والييئات المعنية بيدف استغالل ىذه المصادر
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صالح قطاع المياه في اطار مصادقة الحكومة ووزارة الزراعة تبذليا سمطة المياه  عمى في مجال تطوير واف
خطة االصالح الشاممة لقطاع المياه والمياه العادمة والذي يعطي لسمطة المياه الدعم الالزم لممضي 

كما يبين ىذا التقرير . بخطواتيا االصالحية والتي أيضًا حظيت بدعم دولة رئيس الوزراء ودعم دولي كبير
ت المستقبمية وطرق التطوير والمصادر مصادر المياه المتوفرة و االستعماالت الحالية، إضافة إلى االحتياجا

 .البديمة، إضافة إلى مقترح المشاريع في كافة مناطق األغوار

 اليـة الوضع الحـدراس .0

 الحالي  وكمية التزود اهـمصادر المي 0.0

أو  اآلبااارتعتباار المياااه الجوفيااة المصاادر الرئيسااي لمتاازود فااي كافااة محافظااات األغااوار وذلااك إمااا عاان طريااق 
يعتبار  .تنبع ىذه المياه من الخزانات المائية الجوفية المختمفة والممتدة فاي عادة منااطق مان األغاوار. الينابيع

الماائيين مان أىام الخزاناات المائياة الجوفياة المتجاددة فاي محافظاات  الترسابات الحديثاة وخازان االيوساين خزان
 تعتماد .المائياة واليناابيع الزراعياة اراآلباساتخدامات عبار العدياد مان والاذي تساتغل مياىاو لكافاة اال األغاوار

عماى المرتفعاات الجبمياة فاي الحاوض  األمطارالسانوية السااقطة كمياات عماى فاي ىاذين الخازانين الجوفياة الميااه
التغذياة  الشرقي والممتدة من مرتفعات نابمس حتى مرتفعاات الخميال، حياث يتغاذى ىاذين الخازانين عان طرياق

باإلضافة الى التغذية الجانبية لمميااه الجوفياة مان المنااطق الجبمياة، عاالوة ن المباشرة لمجريان السطحي لموديا
 قمتياا حياث بسابب عماى ذلاك  فاان األمطاار السااقطة عماى المنطقاة لياا دور ضاعيف  ومحادود فاي التغذياة 

 44 إلاى عمى طول الجية الغربية بينما يصل  السنة/ ممم 254 بين معدل سقوط األمطار في المنطقة يتراوح

 تشااير الدراسااات السااابقة والتااي اجرياات فااي ساامطة المياااه إلااى أن . الساانة عمااى طااول الجيااة الشاارقية/مماام

 .سنوياً  مكعب متر مميون 5-4 بحواليأريحا  منطقة في الجوفية المياه الى الواصمة التغذية معدالت

خدم معظمياا فاي لمزراعاة كماا بئارا عااماًل يسات 78بئارًا فمساطينيًا، منياا  148يوجد فاي األغاوار حاوالي  :اآلبار
الخاار عشار ساانوات السااتخراج السانوي العاام لمعاادل الحياث بمام . 2جادول رقاام و  1رقاام  شاكلىاو موضاح فااي 

الفمساطينية متوقفاة عان العمال لعادة أساباب، أىمياا  اآلباارمعظم . السنة/ 2م  21-24حوالي   اآلبارمن تمك 
وىباوط منساوب الميااه وارتفااع نسابة االماالح فاي  متار 144عماقيا حيث ال يزيد عماق أي بئار عان ضحولة أ

قاد تام حفرىاا وتجييزىاا  اآلباارالمياه بشكل كبير نتيجة الجفاف ولقدم المعادات التشاغيمية حياث أن غالبياة ىاذه 
ولااام ياااتم تأىيميياااا بالشاااكل الصاااحيح ألساااباب سياساااية و أمنياااة وكاااذلك ألساااباب اقتصااااادية  2856قبااال عاااام 

، ذات الطاقاااة اإلنتاجياااة العالياااة فاااي (بئااارا 16)اإلسااارائيمية العميقاااة  اآلباااارد مااان كماااا أن حفااار العديااا. وغيرىاااا
مناااطق األغااوار، والتااي تتغااذى ماان الطبقااات الجوفيااة الجبميااة العميقااة والتااي تااؤثر ساامبًا عمااى التغذيااة الجانبيااة 

االساااتخراج الفمساااطينية الضاااحمة أساساااا، حياااث يقااادر معااادل  اآلباااارلالباااار الفمساااطينية والاااذي بااادوره يضاااعف 
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يبااين عاادد آبااار المنطقااة الكميااة والعاممااة اضااافة ( 2)جاادول رقاام . 2م م 24الساانوي لابااار االساارائيمية بحااوالي 
   1448الى كمية االستخراج لسنة 

 ات االستخراج من آبار محافظات األغوارـكمي(:  0)دول ـج

  0229كمية االستخراج سنة 
 مميون متر مكعب 

عدد اآلبار 
 العاممة

 المنطقة اآلبار الكمية عدد

 أريحا 82 28 2.6

 دير حجمة 2 0 0

 العوجا 9 7 0.43

 فروش بيت دجن 8 4 0.14

 وادي الفارعة 18 16 4

 فصايل 1 1 0.06

 الجفتمك 27 23 2.8

 الزبيدات 3 2 0.35

 مرج نعجة 13 7 0.8

 بردلة 8 1 0.09

 المجموع 029 89 00
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 األغوار منطقةفي  وغير العاممة ار العاممةـاآلب: 0شكل رقم   
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ينبوعااًا  11تتاادفق الينااابيع فااي عاادة مناااطق ماان األغااوار حيااث يقاادر عاادد الينااابيع الرئيسااية بحااوالي  :ابيعـالينــ
، ويقاادر المعاادل العااام لمتاادفق الساانوي ليااذه الينااابيع (2شااكل رقاام )تتغااذى مياىيااا ماان الطبقااات المائيااة الجبميااة 

، وتسااتغل مياااه ىااذه الينااابيع فااي أغااراض الزراعااة 1ىااو موضااح فااي جاادول رقاام الساانة كمااا /2م م 33بحااوالي  
 .  السنة/2م م244-74ىذا إضافة إلى مجموعة ينابيع الفشخة التي يبمم معدل تصريفيا ما بين . والشرب

تتااأثر مياااه ينااابيع األغااوار باااختالف كميااات األمطااار الساااقطة ماان موساام الااى اخاار عمااى الطبقااات الجبميااة 
حيااث لااوحظ , ة لمينااابيع وذلااك إعتمااادًا عمااى معاادالت التغذيااة الواصاامة الااى الحااوض الجااوفي المتجااددالمغذياا

سانوات مماا أدى ذلاك الااى  4تاأثر عادد كبيار مان ىاذه الينااابيع بالجفااف الاذي يصايب المنطقاة مناذ أكثاار مان 
الرساام يبااين . خاارإنخفاااض التاادفق الساانوي لمعديااد ماان ىااذه الينااابيع بشااكل دراماااتيكي وجفاااف تااام لماابعض اال

والاذي إنخفاض  1447وحتاى عاام  1444معدل التادفق السانوي لياذه اليناابيع مان عاام أدناه ( 3) البياني رقم 
 . مميون متر مكعب في السنة 2..4الى حوالي  26ل التدفق من حوالي معد وفي

 ام لتصريف ينابيع األغوار ـدل العـالمع :(0)جدول رقم   

 معدل العام السنويال عدد الينابيع المنطقة
 مميون متر مكعب

  0222لعام معدل التدفق 
 مميون متر مكعب

 9.7 22.4 3 أريحا

 3.6 6.4 4 ينابيع وادي القمط

 2.55 22.2 2 العوجا

 0.15 2.5 1 العقربانية

 0.52 4.6 2 الجفتمك

 0.2 2 2 النصارية

 2.83 5.71 1 الفارعة

 0.13 4.2 2 عين البيضاء

 0.54 2.6 4 بردلة

 20.3 2... 00 المجموع

البحر الميت 
 (الفشخة)

 022-22  مجموعة الفشخة
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 خارطة مواقع الينابيع الرئيسية في األغوار:  3شكل رقم     
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 معدل التدفق السنوي لينابيع األغوار (: .)شكل رقم         

 اه الحاليـبكة الميـوضع ش 0.0

بنااء العدياد مان شابكات الميااه فاي ىاذه  تام, تجماع 38منطقاة األغاوار  يبمام عادد التجمعاات الساكانية فاي
وىناااااك بعااااض , التجمعااااات وفقااااا السااااتراتيجية ساااامطة المياااااه اليادفااااة لتوصاااايل الخدمااااة لكافااااة المااااواطنين

,   ( 4)أنظاار الااى شااكل رقاام .التجمعااات الصااغيرة التااي سااتعمل ساامطة المياااه عمااى خاادمتيا ضاامن الخطااة
 . ه التجمعات ووضع شبكات المياه في كل تجمعيمخص ىذ(  2)جدول رقم 
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 التجمعات الفمسطينية المخدومة وغير المخدومة في منطقة األغوار خارطة( : 5)رقم  شكل
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 0229كميات المياه لمتجمعات المخدومة عام (: 3)جدول   

 المنطقة
 المنطقة
 االدارية

 وضع شبكة
 المياه 

 عدد 
 السكان

 كمية التزود
 (السنة/  2م م ) 

 يوميا   المعدل
 (فرد/لتر) 

 مصدر المياه

 ميكروت/مياه الضفة الغربية 209 0.156 2051 يوجد C َبْرَدَلة وكردال

 ميكروت/مياه الضفة الغربية 117 0.054 1272 يوجد C ِعْين الَبْيَضا

 تنكات من القرى المجاورة  20 0.002 252 ال يوجد C إْبِزيق

 تنكات من القرى المجاورة  20 0.001 93 ال يوجد A َسْمَحب

 بئر جوفي  11 0.029 7146 يوجد A َعقَّاَبو

 بئر جوفي 117 0.120 2821 يوجد A تَياِسير

 تنكات من القرى المجاورة  20 0.002 251 مقترح B الَفاِرِسيَّة

 تنكات من القرى المجاورة  20 0.001 200 ال يوجد C الَعَقَبة

 تنكات من القرى المجاورة  51 0.006 304 يوجد A الَثْغَرة

 تنكات من القرى المجاورة  20 0.002 243 مقترح C الماِلح

 بئر جوفي 75 0.518 18931 يوجد A ُطوَباس

 تنكات من القرى المجاورة  20 0.001 128 ال يوجد A َكْشَدة

 تنكات من القرى المجاورة  20 0.001 87 ال يوجد C ِخْرِبة َيْرَزة

 ابار زراعية  182 0.055 825 يوجد A َراس الفاْرَعةْ 

 بئر جوفي+ نبع  58 0.143 6766 نعم A ُمَخيَّْم الفاْرَعةْ 

ِخْرِبة الَراس 
 األْحَمر

C تنكات من القرى المجاورة  20 0.001 171 ال 

 بئر جوفي+ نبع  58 0.058 2755 مقترح A وادي الفاِرَعة

 بئر جوفي 30 0.135 12287 مقترح A َطمُّون

 تنكات من القرى المجاورة  20 0.001 164 ال يوجد C ِخْرِبة َعاُطوف

 تنكات من القرى المجاورة  20 0.002 216 يوجد C الَحِديِديَّة

 تنكات من القرى المجاورة  20 0.001 127 ال يوجد C ِخْرِبة ُحْمَصة

   61.2 1.288 57,090     مجموع طوباس

 آبار زراعية 54 0.018 902 يوجد C َمْرج َنْعَجة

 ميكروت/مياه الضفة  الغربية 82 0.047 1577 يوجد C الُزَبْيدات

 آبار زراعية 54 0.009 453 يوجد C َمْرج الَغزال

 ميكروت/مياه الضفة الغربية 66 0.125 5176 يوجد C الِجْفْتِمك

 ميكروت/مياه الضفة الغربية 148 0.057 1059 يوجد C َفَصاِيل
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 0229كميات المياه لمتجمعات المخدومة عام : (3)جدول تابع  

 المنطقة
 المنطقة
 االدارية

 وضع شبكة
 المياه 

 عدد 
 السكان

 كمية التزود
 (السنة/  2م م ) 

 يوميا   المعدل
 (فرد/لتر) 

 مصدر المياه

 ميكروت/مياه الضفة الغربية 82 0.141 4717 يوجد A العوَجا

 ميكروت/مياه الضفة الغربية 24 0.012 1370 ديوج A الُنَوْيِعَمة

ِعْين الْديوك 
 الُفوقا

A ينابيع 24 0.008 958 يوجد 

ُمَخيَّْم ِعْين 
 الُسمَطان

A ينابيع 208 0.182 2394 يوجد 

ِعْين الْديوك 
 الَتْحَتا

A ينابيع 25 0.010 1137 يوجد 

 ينابيع 225 1.972 24013 يوجد A أريحا

 ميكروت/مياه الضفة الغربية 158 0.430 7461 يوجد A َجْبر ُمَخيَّْم َعَقَبةْ 

ميكروت/مياه الضفة الغربية   .2 2.220 .4  يوجد C الَنبي موسى  

   161 3.013 51,217     مجموع أريحا

 بئر جوفي  76 0.079 2835 يوجد B الَباَذان

اِريَّة   بئر زراعي 47 0.027 1585 يوجد B الَنصَّ

  بئر زراعي  47 0.018 1048 يوجد B يَّةالَعْقَربانِ 

   بئر زراعي 57 0.029 1396 يوجد B ِبيت َحَسن

 نبع  83 0.007 232 يوجد B ِعْين ِشْبِمي

  بئر زراعي  57 0.028 1356 يوجد C ُفُروش ِبيت َدَجن

   61 0.188 8,452     مجموع الفارعة
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  االستخدامات المائية الحالية  0.3

عماى التقاديرات المتاوفرة لمعاادالت التازود الماائي فاي سامطة المياااه، تام تصانيف االساتخدامات الحاليااة اعتماادًا 
 :إلى القطاعات اآلتية

 االستخدامات المنزلية الحالية

يختماااااف معااااادل التااااازود . 1448نسااااامة لعاااااام  116,759يبمااااام التعاااااداد الساااااكاني لمنااااااطق األغاااااوار بحاااااوالي 
اليااوم /الشاخص/لتار 114نطقااة ألخارى، ففاي مديناة أريحاا يبماام حاوالي مان م 1448لمحافظاات األغاوار لعاام 

الياوم فااي كاال مان العوجااا وفصااايل والجفتماك وغيرىااا ماان مناااطق /الشااخص/لتاار  74-54فيماا يتااراوح مااا باين 
معاادل التازود لألغاراض المنزليااة فاي محافظااات األغاوار وكااذلك يوضاح ، (2)جادول رقاام ارجاع الااى . األغاوار

 . مصادر التزود

 الستخدامات الزراعية الحاليةا

إن اسااتخدام المياااه فااي قطاااع الزراعااة فااي مناااطق األغااوار يعتباار األعمااى فااي الضاافة الغربيااة ، حيااث تقاادر 
تسااتخدم . (ماان مجمااوع التاازود% 84حااوالي ) مكعااب مميااون متاار 45لمزراعااة بحااوالي كميااة المياااه المسااتغمة 
المزارعاااون بتوفيرىاااا عبااار تقنياااات الحصااااد الماااائي  اضاااافة الاااى كمياااات أخااارى يقاااوم ىاااذه الكمياااة مااان الميااااه

خضاروات ومحاصايل , مزروعة باالصاناف المختمفاة مان اشاجار الفاكياة دونم 44444 لري حوالي  البسيطة
وذلاك بسابب  فقاط مان مسااحة األراضاي القابماة لمزراعاة فاي منطقاة األغاوار،% 21.4حاوالي ما يمثل  ,حقمية

يبماام عاادد الماازارعين فااي . يوضااح المساااحات المزروعااة وكميااة االسااتيالك( 3)جاادول رقاام , عاادم كفايااة المياااه
ماازارع ويبماام عاادد العاااممين فااي الزراعااة او المتاااثرين بيااا فااي منطقااة االغااوار  1144ىااذه المناااطق أكثاار ماان 

 .شخص  21444اكثر من 

 1446/1447المساحات األراضي الزراعية المزروعة المروية والبعمية ( :3)رقم   جدول

 ومديرية زراعة اريحا واألغوار  (0227/0222)االحصاء الفمسطيني  دائرة : المصدر 

ياااتم ضاااخيا عبااار البماااديات تقااادر بأنياااا تساااتخدم فاااي تربياااة  مااان مجماااوع الميااااه التاااي% 24أن نسااابة  يضااااف
 .المواشي

 (دونم)بعمي   (دونم)وي مر 
 االستيالك الفعمي

 )دونم / 2م (

 دونم / 2االستخدام األمثل   م

 LRمع احتساب  LRبدون احتساب 

44444 223,748 844 812 2222 
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 : كفاءة استخدام المياه في الزراعة

لتحسااااين . وماااان الواضااااح أن المااااوارد المائيااااة المحاااادودة ىااااي أحااااد المعوقااااات الرئيسااااية لمتنميااااة االقتصااااادية 
تعبيار عان كفااءة الاري  ىاي ويمكان ال. اإلنتاجية في القطااع الزراعاي ، مان الضاروري لرفاع الكفااءة فاي الاري

ويمكان .  النسبة بين إجمالي كمية مياه الاري المساتخدمة الاى كمياة الميااه التاي تساتخدميا المحاصايل بفعالياة
 : تقسيم كفاءة الري الى

وىاي النسابة باين كمياة الميااه التاي تصال فعمياا الاى : كفاءة نقـل وتوزيـع الميـاه الـر األراضـي الزراعيـة (2)
يتاألف نظاام نقاال الميااه مان اليناابيع إلاى الماازارع .  يااه التيياتم تحويميااا مان المصادرالحقال وباين كمياة الم

فااي منطقااة الدراسااة  ماان قنااوات باااطون مفتوحااة وبالتااالي تفقااد كميااات  كبياارة ماان المياااه قباال اسااتعماليا 
مااا يقاارب وفقااا لتقااديرات ساامطة المياااه الفمسااطينية   الفاقااد فااي ىااذه القنااواتقاادر ي. نتيجااة التساارب والتبخاار

 .٪ من مجموع تصريف المياه 24من 

 وماع ذلاك ، تعتماد. كفاءة الري ىي ذلك الجزء من ميااه الاري الاذي تساتيمكو النباتاات ذاتياا :كفاءة الري (1)
 . شااااااابكة الاااااااري كفااااااااءةإلاااااااى حاااااااد كبيااااااار عماااااااى ناااااااوع تقنياااااااات الاااااااري المساااااااتخدمة و  الكفااااااااءة الميدانياااااااة

ياااه الااري مرتفعااة نساابيا وذلااك بساابب نقااص المياااه فااي تشااير الدراسااات السااابقة الااى أن كفاااءة اسااتخدام م
٪ مان الخضاراوات باساتخدام نظام الاري باالتنقيط  86فاي األغاوار ياتم ري نحاو . المناطق المروية أساساا

فااااتن الجنيااادي ) ٪ 74٪  منياااا باساااتخدام الرشاشاااات بكفااااءة  1.3٪ ، فاااي حاااين تاااروى  67،  بكفااااءة 
لزياادة كفااءة اساتخدام الميااه عماى مساتوى .  (2887ة الغربياة، وجاد اسحق، تقييم كفااءة الاري فاي الضاف

دارة تشاغيل وصايانة مناسابة ( 2: الحقل ، ينبغي الشاروع فاي اتخااذ اإلجاراءات التالياة تحساين التقنياات واف
 . تحسين الوعي لتوفير المياه لمري( 2استبدال الشبكات القديمة  و( 1ألغراض توفير المياه ، 

 844وتقاادر بحااوالي ( دوناام /متاار مكعااب)مياااه الااري المسااتخدمة لوحاادة االرض  تخداماساااس كفــاءة تقــ (2)
دونم  في المتوسط  في منطقة االغوار وتعزى ىذه الكفااءة المنخفضاة الساتخدام ميااه الاري / متر مكعب

العتمادىا الكبيار عماى اليناابيع والتاي ياتم توزياع الميااه الخاصاة باالري عان طرياق قناوات ترابياة واسامنتية 
 .توحة وبالتالي تؤدي الى ارتفاع نسبة الفاقدمف

ا ان اختالف اسعار المياه وعدم وجود تسعيرة لمميااه الزراعياة تانعكس عماى كفااءة االساتخدام تبعاا لممنطقاة كم
دوالر لممتار المكعاب والتاي تعتبار كمفاة اتاحاة ميااه ( 4.24)ومصدر مياه الري وتترواح اسعار مياه الري باين 

باار التاي تعمال بالطاقاة اآلدوالر لممتار المكعاب مان ( 4.24)الاى مبمام ,فاي منطقاة االغاوار  الري من اليانبيع
حيااث يعتمااد , لمحروقااات بااار التااي تعماال عمااى ااآلدوالر لممتاار المكعااب ماان ( 4.44)الكيربائيااة الااى حااوالي 
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حااوالي دوالر  كمااا اناو يصاال الااى, اآلباار عمااى سااعر المحروقاات وعمااق البئاار وانتاجياة البئاارساعر المياااه ماان 
 .في مناطق طمون والبقيعة

ال توجااد احصااائيات محااددة عاان اسااتخدام المياااه لألغااراض الصااناعية وذلااك بساابب : االســتخدامات األخــر 
تشااير . غااراض منزليااة أو صااناعيةنظااام التعرفااة الحااالي والااذي ال يااتم فيااو التمييااز بااين اسااتخدامات المياااه أل

جموع المياه التي يتم ضخيا عبار البماديات ياتم اساتخدامو ألغاراض من م% 24التقديرات الى نسبة ما يقرب 
 . لالستخدامات العامة% 2, الصناعة 

   0229كمية الطمب عمر مصادر المياه الحالي  ..0

الطمب الحالي عمى المياه ( 4)يبين جدول رقم ، في المنطقة والطمب عميوالمتاحة استنادا إلى موارد المياه 
،  ويحسب (االستخدامات البمدية) الصناعية والسياحية واستخدامات الثروة الحيوانية لألغراض المنزلية و 

مدادات المياه عمى مستوى اليدف الذي وضعتو سمطة المياه الفمسطينية كما ىو  عمى أساس عدد السكان واف
 .مبين

 1447كمية الطمب عمى مصادر المياه لالستخدامات البمدية ( : 4)جدول رقم 

 عدد السكان

 السنة/  2االستخدامات البمدية  م م

 منزلية
 صناعية

24 %*
 

 عامة
2% *

 

تربية 
 المواشي

24% *
 

* سياحة
 المجموع 

116,759 3.03 0.673 0.135 0.45 0.2 4.489 

 جايكا بناء عمى قاعدة بيانات سمطة المياه الفمسطينية منشورات : المصدر * 
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 : أدناه (5)رقم  الستخدامات الزراعة فيي ممخصة في جدول كمية الطمب عمى مصادر المياهفيما يتعمق 

 1447كمية الطمب عمى مصادر المياه لالستخدامات الزراعية ( : 5)جدول رقم 

المساحة 
المزروعة 

 (دونم) المروية

 السنة/  2كمية المياه المستخدمة لمري م م 

محاصيل 
 قمحية

محاصيل 
 محمية

 المجموع أشجار مثمرة خضروات

50,000 2.52 3.7 14.85 14.12 43.51 

 جايكا بناء عمى قاعدة بيانات سمطة المياه الفمسطينية منشورات : المصدر 

 اإلحتياجات المائية المستقبيمة .3

  لمقطاعات المختمفة الطمب المستقبمي عمر موارد المياه 3.0

 : القطاع المنزلي

سطينية الذي ييدف لممساىمة في تحقيق مستوى انطالقا من اليدف االستراتيجي الرابع لسمطة المياه الفم
 وغير المخدومة تم دراسة التجمعات المخدومة, متقدم معيشيا وصحيا وبيئيا واجتماعيا لكافة فئات المجتمع

لتر يوميا  214تم تحديد متوسط استيالك الفرد من المياه ,( 2)وكمية التزود لكل تجمع انظر جدول رقم 
في التجمعات البدوية الميمشة  مساعدةالخطة تيدف الى عالوة عمى ذلك، ف .وليتم رفع كمية التزود الي

واعتبار ىذه الخدمة , أدناه( 6)حسب ما ىو مبين في جدول رقم  Cاألغوار الشمالية والواقعة في منطقة 
 .لدعم صمود وتواجد ىذه التجمعات كحاجة ممحة
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 التجمعات البدوية الميمشة( : 6)جدول رقم      

 عدد السكان عدد األسر لتجمعا

 1257 272 العوجا

 2544 224 الديوك

 732 32 مرج نعجة

 2584 242 الجفتمك

 525 224 النويعمة

 544 62 عقبة جبر

 218 24 واد القمط

 218 14 عين السمطان

 261 36 المعرجات

 2122 242 فصايل

 335 45 فروش بيت دجن

 317 52 السبح

 266 17 الحديدية

 163 26 لفارسيةا

 134 22 واد المالح

 113 21 عين الحموة

 125 16 عاطوف

 141 28 يقابز 

 22781 2323 المجموع

 : القطاع الزراعي

 إلدخال مركز وىي الزراعي الحيوي بالتنوع غنية منطقة األغوار منطقة خاصة الفمسطينية األراضي تعتبر
 مناخي بتنوع تتمتع الفمسطينية األراضي أن إلى  اإلضافةب. المختمفة الزراعية المحاصيل وتدجين وتطوير
 الزراعي القطاع يشكل. السنة من مختمفة أوقات في عدة محاصيل إلنتاج تؤىميا متعددة زراعية وبيئات

 الموارد عمى الكاممة شبو إسرائيل لسيطرة نتيجة كبيراً  شحاً  تعاني والتي فمسطين في لممياه األكبر المستيمك
 أنو حيث. لممياه إضافية مصادر توفير عمى االحتالل سمطات تفرضيا التي والقيود لفمسطينيةا المائية
 لعام الزراعة في المياه استيالك يقدر. المروية لمزراعة الرئيسي المحدد ىو المياه توفر مدى اعتبار يمكن

 ىذه أن عمماً  غزة قطاع في السنة/3م مميون 55و الغربية الضفة في السنة/3م مميون 55 بحوالي 8002
 والتي, غزة قطاع و الغربية الضفة في لمري القابمة الزراعية األراضي بحجم مقارنة جدا محدودة الكمية
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 المائية المصادر حول( 8002) الدولي البنك تقرير أن بالذكر اجدير . دونم ألف 000 من بأكثر تقدر
 مساىمة زيادة إلى يؤدي قد لمزراعة اإلضافية هالميا وتوفير االحتالل قيود رفع أن إلى أشار الفمسطينية

 عمل فرصة ألف (000) حوالي يوفر قدو % 00 بنسبة اإلجمالي المحمي الناتج في يالزراع القطاع
 .إضافية

 عام إعدادىا تم والتي الفمسطينية الزراعية السياسة من األغوار لمنطقة الزراعي القطاع تطوير خطة تنطمق
 : التالية الست األىداف وتضمنت فمسطينية زراعية سةسيا أول شكمت حيث 9111

 يضمن وبما اقتصادية بكفاءة والمياه األرض خاص وبشكل الزراعية لمموارد األمثل االستغالل .9
 الغذائي األمن تحقيق في والمساىمة البيئة عمى والمحافظة استمراريتيا

 العمود الزراعة تشكل والتي المتكاممة ةالريفي التنمية تحقيق خالل من الفمسطيني الريف وتطوير تنمية .2
دماج األىمية المنظمات مع والتنسيق التكامل ومراعاة الشعبية المشاركة مبدأ واعتماد ليا الفقري  النوع واف

 اآلخرين والمستيدفين المزارعين تنظيمات إنشاء وتشجيع التنمية في

 واألجنبية المحمية األسواق في الزراعي لإلنتاج التنافسية القدرة وتحسين زيادة .3

 والريفية الزراعية التنمية عممية في ويسر بسيولة بدورة القيام من الخاص القطاع تمكين .4

 في اكبر كفاءة وتحقيق البشرية، الموارد وتنمية لمزراعة القانوني واإلطار المؤسسي البناء وتقوية تدعيم .5
 الخدمات تقديم

 واالتفاقيات المنظمات في الفعالة والمشاركة قميميواإل العربي الزراعي التكامل أو التعاون تشجيع .6
 والغذاء بالزراعة العالقة ذات والدولية اإلقميمية

 :ىي الفمسطينية لمزراعة المستقبمية الرؤية فان اإلطار ىذا وفي

زراعة مستدامة ذات جدو  وقادرة عمر تحقيق األمن الغذائي والمنافسـة محميـاو وخارجيـاو عبـر االسـتخدام "
ل لمموارد كجزء من التنمية الشـاممة  وتعـزز ارتبـاط وسـيادة اإلنسـان الفمسـطيني عمـر أرضـو وصـوالو األمث

 ".إلر بناء الدولة

تم تحديد ثالثة مناطق لمتوسع الزراعي في المنطقة , بعد دراسة توزيع األراضي الزراعية في منطقة األغوار
طبيعة التربة ومدى خصوبتيا مع أخذ االعتبارات البيئية بعين , الت الحاليةوذلك اعتمادا عمى االستعما

 (.7)االعتبار وتمك المناطق ىي كما ىو مبين في جدول رقم 
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 عة حاليا والممكن تطويرىاو جدول المساحات الزراعية المزر (: 7)جدول رقم 

 (دونم)المساحة الممكن تطويرىا  (دونم)عة حاليا و المساحة المزر  المنطقة

 93,000 21,000 كردال/بردال

 40,000 110,000 الجفتمك

 88,000 87,000 العوجا / اريحا

تشكل المنطقة الواقعة بين أريحا والعوجا المنطقة ذات القدرة األكبر عمى التطور والتوسع حيث أنيا تقع في 
 ( منشورات جايكا). ألخرىوعميو فان األولوية ستكون ليذه المنطقة عمى حساب المناطق ا, المنطقة أ 

 القطاع السياحي

, نظااارا لمقيماااة التاريخياااة والماااوروث الحضااااري لمنطقاااة أريحاااا واألغاااوار باالضاااافة الاااى غناااى المنطقاااة باآلثاااار
إضاافة الاى الموقاع الاذي تتمتاع باو مديناة أريحاا فاي . ستشمل الخطة تطاوير قطااع الساياحة فاي ىاذه المنطقاة

 (5)قة كما ىو موضح في الخارطة رقم مركز السياحة االقميمية لممنط

 

 

 

 

 

 

 

 جايكا: المصدر

 موقع مدينة أريحا بالنسبة لمركز السياحة االقميمية(: 5)خارطة رقم 
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بماام عاادد الاازوار قباال .  1444-2887عاادد الاازوار لممدينااة ماان الفتاارة  أدناااه( 6)رقاام  يوضااح الرساام البياااني
انخفااااض ىااااذا العاااادد بشااااكل حاااااد خااااالل , ائاااار ساااانوياز  184,444 – 124,444االنتفاضااااة الثانيااااة مااااا بااااين 

تعمااد الخطااة الااى تنشاايط السااياحة حتااى نصاال الااى مااا كااان عميااو , تاام اسااتعادة جاازء ماان الخسااارة. االنتفاضااة
عمااى افتااراض أن السااائح يقضااي , لتاار لمفاارد 144يقاادر اسااتيالك القطاااع السااياحي  .الوضااع قباال االنتفاضااة

 . ليمة 1.4معدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0225-0992عدد الزوار لممدينة من الفترة ( : 7)شكل رقم 

 :المائية المستقبمية االحتياجات 3.0

تكاون كمياة ، و لالساتخدام المنزلاياألولوياة القصاوى لتوزياع الميااه  بناء عمى استراتيجية سمطة المياه تخصص
عمال الرشايد لمميااه واالدارة أخاذا بعاين االعتباار االسات .المياه المتبقياةالمستقبل ىي المياه المتاحة لمزراعة في 

تااام احتسااااب كمياااات الميااااه الالزماااة لكافاااة . الحكيماااة لممصاااادر وكاااذلك تطاااوير مصاااادر ميااااه غيااار تقميدياااة
وذلااك الدارة وتقياايم مصاادر االمياااه والطمااب عمااى (  WEAP)األغاراض البمديااة والزراعيااة باساتخدام برنااامج 

حياث أناو يتوقاع أن , لاالزم توفيرىاا فاي القطاعاات المختمفاةأدنااه كمياة الميااه ا (7)يوضح شاكل رقام  .مواردىا
بينمااا , 1414مميااون متاار مكعااب فااي نيايااة  214الطمااب عمااى المااوارد المائيااة ساايزداد ليصاال الااى أكثاار ماان 

مان مجماوع % 81ممياون متار مكعاب أي ماا يقارب مان  224تبمم كمية الطماب فاي قطااع الزراعاة أكثار مان 
كمياة العجاز الماائي المتوقاع فاي حاال اساتمر الوضاع الحاالي فاي تزوياد ( 8)وأيضا يوضاح شاكل رقام. الطمب
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ممياون متار مكعاب  44حياث يتوقاع أن يصال الاى أكثار مان , المياه مان حياث الكمياة وجاودة خدماة التوصايل
 .1424مميون في نياية  54و أكثر من  1414في نياية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستقبمية في القطاعات المختمفةكمية الطمب عمى موارد المياه ( : 7)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمية العجز المائي المستقبمية المتوقعة(: 8)شكل رقم 
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 تطوير المصادر المائية. . 

صاايانة : لتغطيااة احتياجااات المنطقااة المسااتقبمية يتوجااب تطااوير المصااادر المائيااة المتاحااة والتااي تتمثاال فااي 
الزراعيااة، الحصاااد المااائي، اسااتخدام المياااه العادمااة المعالجااة  اآلبااارير وتطااوير الينااابيع، اعااادة تأىياال وتطااو 

والينااابيع المالحااة، اضااافة الااى اسااترداد الحقااوق المائيااة الفمسااطينية فااي نياار  اآلبااارفااي الزراعااة، تحميااة مياااه 
 .االردن واحياء مشروع قناة الغور الغربية

الزراعااي تتمثاال أساسااًا فااي صاايانة وتطااوير الينااابيع، و إن عمميااة تطااوير المصااادر المائيااة لإلسااتخدام المنزلااي 
الزراعياااة، حفااار أباااار جديااادة، الحصااااد الماااائي، اساااتخدام الميااااه العادماااة فاااي  اآلباااارإعاااادة تأىيااال وتطاااوير 
والينااابيع المالحااة، إضااافة إلااى اسااترداد حقوقنااا المائيااة فااي نياار األردن، لتغطيااة  اآلبااارالزراعااة، تحميااة مياااه 

 : ىذه العممية ىي عممية مستمرة سيتم تنفيذىا عمى عدة مراحل ىي. قة المستقبميةاحتياجات المنط

 .020وحتر  0202المرحمة قريبة األمد والتي تمتد من . 2

 0209وحتر  0205المرحمة متوسطة األمد والتي تمتد من . 0

 0232وحتر  0202المرحمة بعيدة األمد والتي تمتد من . 3

 :لمصادر المائية بشكل عام عمى العناصر األساسية التاليةىذا وتشمل عممية تطوير ا 

 والينابيع اآلبارأىيل ـت .0

صيانة أنظمة نقل وتوزيع مياه الينابيع لتقميل الفاقد واعتماد األنابيب المغمقة، : صيانة وتطوير الينابيع
يظير وكما من معدل التصريف لتمك الينابيع، % 24-14حيث قدرت كميات التسريب والرشح والتبخر من

السنة، مما يؤدي /2م م 12ينبوعًا وبمعدل تصريف يصل إلى  11بوجود  الينابيع أعاله( 1)رقم   بجدول
 .السنة/2م م6 إلى توفير وزيادة االستخدام بما يزيد عن 

التي قل  اآلبارصيانة وتطوير و الميجورة والمتوقفة عن العمل  :الزراعية اآلبارإعادة تأىيل و تطوير  
وىي آبار قديمة وبحاجة إلى   .2856الفمسطينية قد حفرت ما قبل عام  اآلباريا، حيث أن معظم إنتاج

وتقوم سمطة . بئراً  148بئرا فقًط من اصل  78ث بمم عدد اآلبار العاممة منيا بتطوير و صيانة، حي
أىم إحتياجات  لموقوف عن كثب عن ية ىذه اآلبارتقييم وضعبالمياه حاليًا بالتعاون مع وزارة الزراعة 

وحسب الكميات  اآلباراستصالح ىذه  في حال تمإن الزيادة المتوقعة   .التأىيل وفق معايير مينية
 . السنة/3م م 6-5المسموح بيا قد تصل إلى
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 غير تقميديةتطوير مصادر مياه  .0

ار تتميااز مناااطق األغااو   :(الفيضــانات الموســمية وعمــل الســدود التخزينيــة)الحصــاد المــائي لةوديــة  
مماام فااي الساانة، وتبعااًا لنوعيااة  011-011بانخفااض فااي معاادالت تساااقط األمطااار والتااي تتااراوح مااا بااين 

التربة وارتفاع درجات الحارارة فأناة ياتم فقادان الجازء األكبار مان ميااه األمطاار مان خاالل عممياات التبخار 
مياة المصادر الرئيساي لميااه األمطاار السااقطة عماى المرتفعاات الجبلياذا تعتبار  .والنتح والتسرب والجريان

الفيضااانات فاااي أودياااة األغاااوار حيااث يقااادر معااادل التااادفق السااانوي لمياااه الفيضاااان فاااي األودياااة الرئيساااية 
، حياااث يمكااان أن ياااتم عمااال سااادود (  9)السااانة كماااا ىاااو مباااين فاااي جااادول رقااام /3م م31-00بحاااوالي 

بيعياة لمميااه الجوفياة المغذياة لاباار وحفائر تخزينية لياتم االساتفادة مان مياىياا فاي الاري وفاي التغذياة الط
،  ( 0مرفااق خارطاة لمواقااع سادود مقترحااة عماى وديااان الفارعاة، العوجااا و القماط رقاام )الساطحية واليناابيع 

السانة مان ميااه الفيضاانات التاي مان الممكان /3م م3 حيث تفيد التقاديرات األولياة بامكانياة االساتفادة مان 
 . ة سنوات القادمةتجميعيا بواسطة السدود خالل العشر 

 معدل تدفق الوديان الرئيسية في األغوار(: 8)جدول رقم     

 معدل الجريان السطحي
 السنة/ 3م م 

 معدل السقوط المطري
 السنة/ ممميتر 

  الحوض المائي السطحي
 ( مميون متر مكعب)

 0 - 0 311 وادي األحمر

 3.5 – 00 511 وادي الفارعة

 0 – 3 351 وادي العوجا

 3 – 00 051 دي القمطوا

 0 – 0 351 وادي النويعمة

 0 011 وادي المالح

 11 - 33  المجموع
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 245-74تقاادر كميااة الميااااه المالحااة فااي مناااطق األغااوار الفمسااطينية مااا باااين  :تحميــة الميــاه المالحــة
 (:24) السنة وتتركز تمك المياه كما ىو موضح في جدول رقم/2مميون م

 صادر المياه المالحة في مناطق أريحا واألغوارم(: 02)جدول رقم   

 المصدر
الكميات م 

 السنة/3م

جزء /المموحة
 (TDS)المميون/

 4444حتى  244-74 ينابيع الفشخو

 2444 2 ينابيع المالح

، مااارج الزبياااداتآباااار أريحاااا، العوجاااة، 
 ومرج غزال نعجة

4 2444-2444 

لتسااخدم  رنا المائيااة إمااا عاان طريااق التحميااة او الخمااطإن االسااتفادة بجاازء ماان تمااك المياااه يزيااد ماان مصاااد
ينااابيع الفشااخو ماان المناااطق الواعاادة لتغطيااة االحتياجااات المائيااة المسااتقبمية، تعتباار . ألغااراض الزراعااة

خاالل  تمك الميااه عان طرياق التحمياةمميون متر مكعب سنويًا من  24-14بحوالي حيث يمكن االستفادة 
 .سنوات القادمة عشرةال

ال تتوفر شبكات لمصارف الصاحي فاي محافظاة أريحاا واألغاوار كماا ال يوجاد محطاات  :اه المعالجةـالمي
لتنقية المياه العادمة، حيث يتم االعتماد عمى الحفر االمتصاصية فاي تجمياع الميااه العادماة والتاي تكاون 

كمااا . ن المجااورةمتة مان اسافل ويقااام بنضاح الميااه العادماة و إلقائيااا فاي الوديااصاعاادة مان حفارة غياار م
ال يوجااد نظااام لتصااريف مياااه المطاار فااي المحافظااة، حيااث أن مياااه األمطااار تجااري عمااى الشااوارع ومنيااا 

تظياار التقااارير باأن العديااد ماان المساتوطنات اإلساارائيمية الموجااودة  .إلاى خااارج المديناة ماان خااالل الودياان
ودياان المتجياة إلاى الشارق مماا ياؤدي إلاى إلى الغرب وفوق المناطق الجبمية، يمقون المياه العادمة إلاي ال

تموث المياه الجوفية، كوادي القمط الذي تموثات مياىاو بسابب الميااه العادماة الممقااة فاي الاوادي مان خاالل 
الجوفيااة ماان  اآلبااارالمساتعمرات اإلساارائيمية المحيطااة، وكماا ىااو الحااال فااي منطقاة الزبياادات وتمااوث ميااه 

 .تعمرة أرغمان اإلسرائيميةبرك التجميع لممياه العادمة لمس

تحتااااج محافظاااة أريحاااا واألغاااوار إلاااى تطبياااق خطاااة شااااممة لتطاااوير قطااااع الصااارف الصاااحي بعناصاااره 
. مياااه األمطااارلومحطااات معالجاة ومحطااات ضااخ لمصاارف الصااحي شابكات خااالل انشاااء المختمفاة ماان 

تمااوث المياااه الجوفيااة  ىااذه الخطااة تتكااون ماان مشاااريع عاجمااة وطارئااة جاادًا لحاال مشااكمة المياااه العادمااة و
 .المشاريع فييا جداول يظيرالتي  ضمن  مقترحات المشاريع في سمطة المياهوذلك  الناجم عنيا
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. ميم حيث يمكان االساتفادة مناة فاي مجاال الزراعاةعادمة المعالجة مصدر مائي إضافي تعتبر المياه ال
، مان احتمالياة اساتخدام 1414يشاير بأناو خاالل عاام  2886إن توقعات مركز اإلحصاء المركزي لعام 

 أيضااا  .الساانة المجمعااة فااي منطقااة أريحااا/2م م 1الساانة ماان المياااه المعالجااة ماان اصاال /2م م 2حااوالي 
محطاة البيارة ذات الطاقاة اإلنتاجياة المقادرة ب  االستفادة من المياه العادمة التي يتم معالجتيا فاييمكن 
 .غوارفي ري بعض األشجار في منطقة األ السنة/2م م 2.4

 في نير األردناستعادة الحقوق المائية الفمسطينية  .3

السااانة،والتي ال يساااتغل منياااا /2م م 146تبماام الحصاااة التاريخياااة لمفمسااطينيين مااان ميااااه نياار األردن ب 
شاايء بساابب االحااتالل وتحوياال مياااه نياار األردن إلااى مناااطق صااحراء النقااب، وانااو فااي حااال اسااتعادة 

 .ألف دونم 144زيادة المساحات الزراعية المروية بما يزيد عن يمكن  حقوقنا المائية  في نير األردن

 حفر آبار جديدة  ..

ضاامن اسااتراتيجية وخطااة ساامطة المياااه الفمسااطينية التطويريااة، فااان امكانيااة حفاار وتطااوير آبااار جدياادة  
ر حياث تشاي .في مناطق شمال األغوار تبقى واحدة من أىام الخياارات التطويرياة لتحساين كمياات الميااه

ابااار فااي  24بئاار جااوفي خااالل الخمسااة ساانوات القادمااة، منيااا  24الدراسااات الااى امكانيااة حفاار حااوالي 
عاان طرياق اصااطياد تمااك  وذلاكمميااون متار مكعااب  24بانتاجياة تقاادر حاوالي   الجااوفي العمياق الخازان

دجان فاي كال مان البحار الميات وفاروش بيات  فاي السافوح الجبمياةانتاجياة آبار  عدة المياه بواسطة حفر
بئاار فااي الخاازان السااطحي فااي كاال ماان منطقااة اريحااا   14وبردلااة وطوباااس وفصااايل والعوجااا وحااوالي 

 . مميون متر مكعب سنويا 1والعوجا حيث تقدر القدرة االنتاجية ليذه اآلبار بحوالي 

 يوضاح الخياارات التطويرياة التاي يجاب تطبيقياا ماع تبياان المادة الزمنياة الالزماة لتنفياذ( 22)جدول رقم 
 (. 24) كما ىو موضح في الرسم البياني رقم . ىذه الخيارات وكمية المياه التي يمكن توفيرىا سنوياً 
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 الخيارات التطويرية المقترحة( : 00)جدول رقم 

 المدة الزمنية لمتنفيذ التطويرية اتالخيار  الرقم 
 كمية المياه التي يمكن توفيرىا
 مميون متر مكعب سنوياً 

     ر والينابيعتأىيل اآلبا 1

 3 2012-2010 تأىيل ينابيع  

    2014-2015 3 

 1.5 2011-2010 تااىيل آبار  

    2012-2014 2 

    2013-2016 2.5 

     الحصاد المائي 2

 1.5 2012-2011 وادي الفارعة  

 1.5 2013-2012 وادي العوجا  

 1 2014-2013 وادي القمط  

     تحمية المياه المالحة 3

 2 2015-2010 تحمية اآلبار المالحة  

 22 2018-2015 ينابيع الفشخة  

4 
إعادة استخدام المياه  

 المعالجة
    

 1.5 2014-2012 نقل مياه محطة البيرة  

 1 2018-2016 مياه منطقة أريحا المعالجة  

     حفر آبار جديدة 5

 4 2012-2010 حفر آبار عميقة  

 11 2015-2012 آبار الفشخة  

 2 2015-2012 حفر آبار سطحية  

 59.5 المجموع

6 
قناة الغور الغربية من نير 

 األردن
2025-2030 257 

 370 المجموع الكمي
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خيارات التطويرية لسد العجز كمية العجز المائي المستقبمي في منطقة األغوار وال
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 المشاريع التطويرية لممصادر المائية في محافظات األغوار -0200

امات سامطة الميااه الفمساطينية ووزارة الزراعاة باإلساراع فاي تشاكيل لجناة متخصصاة لمعمال عماى تطااوير ق
، 1414مصاااادر الميااااه فاااي األغاااوار وذلاااك مااان خاااالل طااارح عااادة مشااااريع تطويرياااة مقترحاااة حتاااى عاااام 

 :المجنة بعمل االتي قامتحيث . وبالتعاون مع محافظة أريحا واألغوار ومحافظة طوباس

إعاادة عماى عمال الالمتوقفاة عان الضاخ والوقاوف عماى سابب توقفياا و  اآلباار، و بار الميجورةتقييم اآل  (2)
تأىيميا، من حيث صيانتيا، تطويرىا، شراء مضاخات و محركاات وماا يمازم حساب المعاايير المينياة 

 .واالجتماعية

ىياال قنااوات الينااابيع الرئيسااية وعماال مقترحااات لصاايانتيا وتأىيميااا وعماال مناااطق حمايااة ليااا وتأ تقياايم (1)
 .1447وذلك بناًء عمى الدراسات السابقة والتي تمت في عام الري الخاصة بيا، 

 ألغراض الشرب في عدة مناطق األغوار اآلبار منعدد لحفر تحديد مواقع ل (2)

كمشااريع  المالحة، لوضع وحدات تحمية تجريبية في ثالثة منااطق مختمفاة مان األغاوار اآلبارتحديد  (3)
 .ريادية

قريبااة ومتوسااطة )إلقامااة منشاائات الحصاااد المااائي، حسااب األىميااة وعمااى عاادة مراحاال تحديااد مواقااع  (4)
 (وبعيدة األمد

 تحديد التجمعات الفقيرة والميمشة وتحديد إحتياجتيا المائية (5)

دارتيا في منطقة األغوار وىي كفاءة ىناك عدة قيود ومعوقات تحد من   :كالتاليتنمية الموارد المائية واف

 محدودة الموارد المائية ال (1)
 .المتآكمةشبكات المياه القديمة و نظام  (2)
 ىناك العديد من اآلبار المتوقفة (3)
 .عدم االستفادة من تقنيات الحصاد المائي في الوديان (4)
دار  (5) استصااادار : مثااال) تياااالقضااايا السياسااية التااي يتعااين تسااويتيا ماان أجااال تنميااة المااوارد المائيااة واف

 (.وتأخيرىا من الجانب االسرائيمي الرخص

  :الحمول والتوصيات الالزمة وضعبعين االعتبار في  األمور التالية يجب أخذظل ىذه األوضاع ، في 

 الااى 1414فااي عااام رفااع كميااة التاازود مااع , لالسااتخدامات المنزليااة فااي توزيااع المياااه تكااون األولويااة (2)
 يوم، أي ما يعادل معايير منظمة الصحة العالمية وسمطة المياه الفمسطينية/فرد/ لتر 214

 اعادة تأىيل الينابيع واآلبار كخطوة أولى وحاجة ممحة (1)
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مكاااان تالخطااااوة األولااااى إلدارة المياااااه التااااي  تكااااون بحيااااثالزراعااااة االسااااتخدام األمثاااال فااااي تشااااجيع  (2)
 .تخصيص المزيد من المياه لألغراض المنزلية

عادة تأىيل شبكات  المياه الحد من (3)  .نسبة الفاقد في شبكات المياه واف
دارة المياااه بوصاافيا ثااروة البنيااة التحتيااة لممياااه و مسااتخدمي المياااه لمحفاااظ عمااى لجنااة اعااادة تشااكيل  (4) اف

 مشتركة لمشعب الفمسطيني
الميااه مان  اساتخدامإعاادة , الحصااد الماائي لألودياة ، بما في ذلك غير التقميديةالموارد المائية تطوير  (5)

 .وتحمية مياه الينابيع المالحة, خالل تطوير شبكات الصرف الصحي
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 التطويرية دولة المشاريعج 3..

ضااااافة إلااااى اآلثااااار باإلتاااام جدولااااة المشاااااريع التطويريااااة المائيااااة المقترحااااة بناااااًء عمااااى درجااااة الحاجااااة لممياااااه 
 :، عمى النحو التاليوالظروف السياسية في المنطقة االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 :.020وحتر  0202مد والتي تمتد من المشاريع المقترحة لممرحمة قريبة األ: أوالو 

 مقترح المشاريع الرقم

 التكمفة التقديرية

 دوالر أمريكي

الموعد المتوقع 
لمبدأ ولالنتياء 
 من المشروع

 مالحظات

2 

 :بئر في األغوار 54إعادة تأىيل 
  1424بئر في عام  24تأىيل  -2
  1422بئر في عام  14تأىيل  -1
  .1421آبار في عام  14تأىيل  -2

4,800,000 1424-1421 

 بحاجة لتمويل 
 اآلبارسيتم تحديد ىذه 

بناًء عمى معايير فنية 
 واجتماعية 

1 

المرحمة )إعادة تأىيل نبع العوجا 
 :بما يشمل( األولى

 تأىيل مصدر النبع  -2
تأىيل المجرى العموي غير  -1

كم من مصدر  2المبطن وبطول 
 النبع

 بحاجة لتمويل 1422-1422 500,000

2 
حفر بئر مياه في العوجا بعمق 

 متر ألغراض الشرب  444
 ممول من وزارة المالية 1424 400,000

3 

حفر بئر مياه وتجييزه في أريحا 
متر  214لألكاديمية األمنية بعمق 

 ألغراض الشرب

 ممول من وزارة المالية 1424 200,000

4 

حفر بئر مياه وتجييزه في أريحا 
بعمق  لمركز تدريب أمن الرئاسة

 متر ألغراض الشرب 244

 ممول من وزارة المالية 1424 200,000

5 

إعادة تأىيل وتجييز بئر أريحا رقم 
نشاء  2 خط مياه ألغراض الشرب واف

 متر مكعب في 244وخزان بسعة 
400,000 1424-1422 

 
 ممول من وزارة المالية
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 عقبة جبر 

6 

قامة نقاط تعبئة وتوريد خزانات مياه إ
وتنكات مياه  2م 2.4عة بالستيكية س

استصالح مجرورة بأحجام مختمفة 
في وترميم آبار مياه لجمع األمطار 

التجمعات الصغيرة الميمشة في كل 
من المالح وعين الحموة والجفتمك 

الحديدية والفارسية وبزيق و وفصايل 
 وعاطوف في األغوار الشمالية

1,000,000 1424-1422 

 بحاجة لتمويل
وبالتعاون مع 

حمية مسسات الالمؤ 
 والدولية

7 

لتجميع المياه في صغيرة عمل برك 
معظم مناطق المالح وخاصو منطقة 

إعادة باإلضافة الى ألفارسيو والدير 
الموجوده في الصغيرة تأىيل الينابيع 

مثل نبع القرعان وبميبل  ةلمنطقا
 الشمسية والمالح والحمة والحموة

 بحاجة لتمويل 1422-1422 600,000

8 

بركة بسعات مختمفة  27ء إنشا
لتجميع مياه الفيضان في األودية 
الرئيسية ألغراض الزراعة في 

 القمط , الفارعة, مناطق العوجا

1,000,000 1424-1422 
ممول من بنك  

 التنمية االسالمي

24 

نشاء مناطق حماية إعادة تأىيل  واف
( عين السمطان وشوصة)لينابيع 

  مرفق نوع التأىيل المطموب

 بحاجة لتمويل 1422-1421 340,000

22 

بناء شبكات صرف صحي في كل 
طوباس، , وادي الفارعة, الثغرة)من 

 ( طمون

6,500,000 1424-1422 
EC/EU and 

AFD 

21 

إنشاء ثالثة محطات تحمية عمى 
ثالثة أبار مالحة في عدة مناطق 

 من األغوار

 بحاجة لتمويل 1421-1422 300,000

22 
من مياه  أقامة منشئة لحجز جزء
 في مرحمة)فيضان وادي العوجا 

 بحاجة لتمويل 1424-1422 1,000,000
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 (يندسيالتصميم الدراسة تفصيمية و ال

23 

أقامة حاجز مائي صغير لحجز 
جزء من مياه فيضان وادي القمط 

بحاجة إلى دراسة تفصيمية وتصميم )
 (ىندسي قبل البدء في المشروع

 بحاجة لتمويل 1422-1423 2,000,000

24 

نقل مياه المعالجة من محطة البيرة 
نشاء بركة مياه أرضية سعة  واف

الستخداميا  متر مكعب 4444
 لمزراعة

 بحاجة لتمويل 1421-1423 5,000,000

25 

عمل )إعادة تأىيل نبع مياه فصايل 
حرم لمنبعة و إعادة تأىيل الماسورة 

 (عمى طول الخط

 بحاجة لتمويل 1422-1423 420,000

26 
أىيل قناة الحسينية وادي إعادة ت

 القمط
 بحاجة الر تمويل 2013-2014 2,000,000

27 

بمي شحفر بئر مياه في عين 
متر  344وفروش بيت دجن بعمق 

 ألغراض الشرب 

 بحاجة لتمويل 1421-1422 400,000

28 

لصالح  النويعمةحفر بئر مياه في 
بعمق صندوق االستثمار الفمسطيني 

 لزراعةوامتر ألغراض الشرب  644

 التمويل متوفر 1422-1421 450,000

14 

أقامة حاجز مائي صغير لحجز 
 الفارعةجزء من مياه فيضان وادي 

 (تم طرح العطاء)

 الحكومة اليولندية 1424-1422 2,000,000
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 :0209وحتر  .020المرحمة متوسطة األمد والتي تمتد من  :ثانياو 

 مقترح المشاريع الرقم
 التكمفة التقديرية
 دوالر أمريكي

الموعد المتوقع 
لمبدأ ولالنتياء 
 من  المشروع

 مالحظات

2 
نباااع العوجاااا لتأىيااال القنااااة الرئيساااية 

 ( المرحمة الثانية)كم  24بطول 
 بحاجة لتمويل 1423-1424 7,000,000

1 

ابار انتاجية في السافوح  7-5حفر 
الغربياااااة لمبحاااااار الميااااات وتجييزىااااااا 
زانشاااااااء خطااااااوط ناقمااااااة ومحطااااااات 

إنشاااء محطااة  + وخزاناااتضااخ 
 تحمية

 بحاجة لتمويل 1423-1428 90,000,000

2 
إنشاااء شاابكة مياااه مجاااري ومحطااة 

 ريحا رئيسية ألمعالجة 
 بحاجة لتمويل 1423-1425 30,000,000

3 

نقااااال ميااااااه المعالجاااااة مااااان محطاااااة 
نشاااااء باااارك  أرضااااية  مائيااااةأريحااااا واف

ة الساااااااااااتخداميا ات مختمفاااااااااااساااااااااااعب
 لمزراعة

بحاجة الى 
 دراسة

 بحاجة لتمويل 1425-1427

4 

ممياون متاار مكعااب  24نقال حااوالي 
 24مااان ميااااه نباااع الفشاااخة لزراعاااة 

آالف دونااام عناااد المااادخل الجناااوبي 
لمدينااااة أريحااااا وذلااااك بانشاااااء خاااااط 

 24وبطاااول " 25ميااااه ناقااال بقطااار 
نشاء خزان ميااه بساعة   4444كم واف

 متر مكعب

 بحاجة لتمويل 1423-1425 5,000,000

5 

جاااااة مااااان محطاااااة نقااااال ميااااااه المعال
نشااااء بركاااة مياااااه  جسااار المالقاااي واف

 الستخداميا لمزراعة أرضية 

بحاجة الى 
 دراسة

 بحاجة لتمويل 1425-1426

6 
نشاااء منااطق حمايااة  إعاادة تأىيال واف

 (  عين شبمي)لينابيع 
 بحاجة لتمويل 1423-1424 400,000
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 :0232وحتر  0202المرحمة بعيد األمد والتي تمتد من  :ثالثاو        

 مقترح المشاريع الرقم

 التكمفة التقديرية

 دوالر أمريكي

الموعد المتوقع 
لمبدأ ولالنتياء 
 من  المشروع

 مالحظات

انشاااااااااء وتطااااااااوير قناااااااااة الغااااااااور  2
الغربياااااة لنقااااال الميااااااه مااااان نيااااار 

 األردن الى األراضي الزراعية

بحاجة الى 
 دراسة

 بحاجة لتمويل 1414-1414

مشااااروع نقاااال المياااااه ماااان لبحاااار  1
ر الااااااااى البحاااااااار المياااااااات، االحاااااااا

الباادائل التطويريااة إلعااادة إحيااااة 
 نير األردن

بحاجة الى 
 دراسة

 بحاجة لتمويل 1414-1424
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 المالحق
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حتياجات التأىيل: 0ممحق رقم   قائمة باآلبار وا 
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  إحتياجات التأىيل لينابيع األغوار: 0ممحق رقم 
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 مة بأىم إحتياجات التأىيل لبعض ينابيع األغوارقائ: 0ملحق رقم 
(0227بناًء على دراسة جايكا )                                       

 

صةنبعة الشو : اسم النبعة  
 إحتياجات التأىيل

  وصف العمل الكميات تكلفة الوحدة التكلفة اإلجمالية

90,000 $ 90 $ /m  كم  2: الطول  

 
انش 7: القطر   

 
: النبوب نوع ا

HDPE 

استبدال القناة الرئيسية 
خبط أنابيب ويشمل 
أعمال احلفر  والردم 
ووضع طبقة من الرمل 

سم حول  14بسماكة 
 األنبوب

 اخلط الناقل

24,444$ لكل عمود$  6444  دعم اجلسر بعمودين من  
 الباطون ادلسلح

تقوية اجلسر الداعم 
 لألنابيب 

025,222 $  المجموع الكلي    
 

نبعة القلط والفوار: النبعة اسم   
إحتياجات  

 التأىيل
 اخلط الناقل وصف العمل الكميات تكلفة الوحدة  التكلفة اإلجمالية

24,444 $ لكل مرت طول$ 1  مرت 4444: الطول    
1.0-0.4 م   :العرض

تنظيف رلرى النبعة 
 وإزالة األوساخ

244,444$ لكل مرت طول$ 24  مرت 4444: الطول   
باطون  :نوع ادلادة   

إعادة تأىيل رلرى 
 النبعة وبناء  أجزاء منو 

4444 $ لكل جسر$ 2444  جسور من الباطون  4   
5*.24: األبعاد م   

تقوية اجلسر الداعم 
 للقناة

244,444 $ لكل مرت$  14  مرت 4444:الطول    
مرت 54: العرض   

سم 24: السماكة   

تغطية القناة بسقف 
من الباطون دلنع 
خول األوساخ من الد
 اىل رلرى القناة

4444 $ لكل نقطة$ 444  نقاط  24  تزويد ادلنطقة بنقاط  
 خمارج دلياه الشرب 

072,222 $  المجموع الكلي    
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النويعمة: اسم النبعة   
 

 إحتياجات التأىيل
  وصف العمل الكمية تكلفة الوحدة التكلفة اإلجمالية

24,444 $ لكل مرت $ 144  مرت 44الطول   اجلزء األول من محاية  
( مرت  44أول ) النبعة

من التلوث واألوساخ 
وذلك بتغطيتها بسقف 

 من الباطون

 

2,244,444 $ لكل مرت$ 244  م 22,444: الطول    
 

انش 24: القطر   
 

:نوع األنبوب   
HDPE? 

استبدال القناة الرئيسية 
خبط أنابيب ويشمل ىذا 

أعمال احلفر والطمم 
وتغطية األنبوب بطبقة 

 14رمل بسماكة من ال
 سم 

 

0,002,222 $  المجموع الكلي    
 
 

الديوك: اسم النبعة   
 إحتياجات التأىيل

  وصف العمل  الكمية تكلفة الوحدة التكلفة اإلجمالية

$2,244,444 لكل مرت$ 244  كم  22,444: الطول    

 
انش 24: القطر   

 
: نوع االنبوب 
HDPE? 

استبدال القناة الرئيسية 
يشمل خبط أنابيب و 

أعمال احلفر  والردم 
ووضع طبقة من الرمل 

سم حول  14بسماكة 
 األنبوب

 

 $0,322,222  المجموع الكلي     
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الدليب: اسم النبعة   

 
 

 إحتياجات التأىيل
  وصف العمل الكمية سعر الوحدة السعر اإلجمالي

م 2: الطول     
م 1: العرض   
م 2االرتفاع   

باطون: ادلادة   

(ر النبعة وبناء تطوي Spring 

Box(  
  1عدد 

 

 التفاصيل  مرت مكعب  
54$ لكل مرت $  24 

 مكعب
1*2*2 =5  

 مرت مكعب
 أعمال احلفر 

377$ لكل مرت $  214 
 مكعب

*)1=2.4  اجلدران اجلانبية )25.*2*3

214$ لكل مرت $  214 
 مكعب

*1=2  اجلدران اجلانبية (25.*1*2) 

377$ لكل مرت $  214 
بمكع  

 =2.4  قاعدة اخلزان 25.*3*2

377$ لكل مرت $  214 
 مكعب

=2.4  سقف اخلزان  25.*3*2

1444$  أعمال متفرقة   
32.9 $     1Spring Box 

 المجموع 
7492 $  =3849*2    2 Spring Box 

 المجموع
124,444 $ لكل مرت   مرت  2444: الطول  $ 70  

انش 5: القطر   
 

 نوع األنبوب 
HDPE 

القناة الرئيسية خبط  استبدال
أنابيب ويشمل أعمال احلفر  
والردم ووضع طبقة من الرمل 

سم حول األنبوب 14بسماكة   

 

007,492 $  المجموع الكلي     
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فصايل : اسم النبعة   
 

 إحتياجات التأىيل
  وصف العمل الكمية سعر الوحدة السعر اإلجمالي

م 2: الطول     
م 1: العرض   
م 2االرتفاع   

باطون: ادلادة   

(تطوير النبعة وبناء  Spring 

Box(  
2عدد   

 

  التفاصيل   

54$ لكل مرت مكعب$  24   1*2*2 =5  
 مرت مكعب

  أعمال احلفر 

377$ لكل مرت $  214 
 مكعب

*)1=2.4   اجلدران اجلانبية )25.*2*3

214$ لكل مرت $  214 
 مكعب

*1=2   اجلدران اجلانبية (25.*1*2) 

377$ ل مرت لك$  214 
 مكعب

 =2.4   قاعدة اخلزان 25.*3*2

377$ لكل مرت $  214 
 مكعب

=2.4   سقف اخلزان  25.*3*2

1444$   أعمال متفرقة   

32.9 $     1Spring 

Box المجموع 
00,5.7 $  =3849*3   3 Spring 

Box 

 المجموع
.22,222 $ لكل مرت$  144  مرت 1444: الطول    

انش 24: القطر   
يلست: نوع االنبوب   

تأىيل األجزاء ادلدمرة يف 
 5) األنبوب القائم حاليا 

(انش  

 

.00,5.7 $  المجموع الكلي     
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نموذج مقترح لممسح الميداني: 3ممحق رقم   

ات األغوارفي محافظ اللجنة التطويرية لقطاعي الزراعة والمياه   

 مشروع إعادة تأىيل اآلبار الزراعية في األغوار

داني لآلبار المرشحة لالستفادة من المشروعنموذج المسح المي  

 :معلومات عامة عن البئر. 0

 .__________________________:اسم البئر________________________ :رقم البئر 2

 _________________ :البلدة. 1

 .___________(:ادلالكني)عدد ادلسامهني .  ____________________________: مالك البئر ادلفوض. 2

 (.يف حالة نعم، ارفق صورة عن التفويض)ىل يوجد تفويض رمسي من بقية ادلسامهني باسم الشخص ادلفوض؟ نعم  ، ال  . 3

 (يف حالة نعم، ارفق صورة عن الرخصة.  ) ىل يوجد ترخيص للبئر من سلطة ادلياه الفلسطينية؟   نعم   ، ال . 4

 .  __________:الطاقة االنتاجية للبئر عند أبعد نقطة ..________(: ساعة/رت مكعبم)الطاقة االنتاجية للبئر عند رأس البئر. 5

 .___________ (: حسب الرخصة)الكمية ادلسموح ضخها سنويا . 6

 .مرت مكعب_________ : شرب.  مرت مكعب________ : زراعي: استعماالت البئر. 7

 :االستعماالت الزراعية للبئر. 0

 .دومن______________ : ة ادلرويو من مياه البئرادلساحة االمجالي. 2

 __________: عدد ادلزارعني ادلستفيدين من البئر. 1
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 :معلومات فنية عن البئر. 3

 .مرت____________ :عمق البئر.. __________: نوع احلفر. ____________سنة حفر البئر. 2

 (.   مغلف  ، غري مغلف: )تغليف البئر. 1

 (ممتاز،  جيد،  مقبول،  سيء،   سيء جدا (:  ) العامة)االمجالية حالة البئر . 2

 ._____________: الكمية ادلستهلكة لكل ساعة ضخ. ________________: نوع الطاقة ادلستعملة الستخراج ادلياه. 3

 .__________________________________: نوع وموديل وحالة ادلضخة. 4

: نوع وموديل وحالة اجلري______________________ كنوع وموديل وحالة  احملر . 5

_____________________. 

تاريخ آخر صيانو . 6

 ._________________________________________________________________:ونوعها

 : احلاجات ادللحة لصيانة البئر

2 :___________________________. 

1 :__________________________. 

2 :__________________________. 

3 :__________________________. 

4 :_________________________. 

 

 دوالر________ : قيمة المساعدة المطلوبة للبئر
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  :معلومات عن إمكانية االستفادة من المشروع. .

 (نعم  ، ال ) ىل ترغب باالستفادة من ادلشروع؟    . 2

 . تذكر في حالة عدم الموافقة فلن ينظر في طلبك( . نعم  ، ال ) روط ادلشروع ادلرفقة ؟ ىل أنت موافق على ش. 1

: من ادلؤسسة_______ يف حالة نعم، مىت؟ ( نعم  ، ال ) سنوات؟  4ىل استفدت من مشروع مشابو سابقا خالل اخر . 2

________ 

 .دوالر ____________: قيمة مسامهتك. دوالر________ : قيمة ادلساعدة. 4

______________________________ اسم مقدم ادلعلومات

 .___________________________التوقيع

 تذكر أن جميع المعلومات المقدمة من قبلك ىي صحيحة وفي حالة ثبوت عدم صحتها، فإن ذلك سيؤثر على ترشيحكم لالستفادة من المشروع
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رقائمة بأسماء المزارعين المستفيدين من البئ  

:.موقع البئر. _____________________: اسم البئر_____________ : رقم البئر  

 
 اسم المزارع الرقم

(حسب اذلوية)  

البعد عن  عالقتو بالبئر رقم الهوية
 البئر

(متر)  

 المساحة المزروعة والتي تروى من مياه البئر
شر /مالك
 يك

/ مستأجر
 مشتري

دفيئات 
 بالستيكية

(دونم)  

 حقول مفتوحة
(دونم)  

 أشجار
(دونم)  

 المجموع
(دونم)  

2          

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

8          

24          

22          

21          

22          

23          

24          


