
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية يصدران بيانا صحفيا مشتركا بمناسبة يوم المياه العالمي

  "المياه واألمن الغذائي"

يصادف بمناسبة يوم المياه العالمي الذي مشتركا اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطنية بيانا صحفيا 

  .الثاني والعشرين من شهر آذار من كل عام

من أجل لفت انتباه العالم حول هذه المشكلة المتفاقمة مع " المياه واألمن الغذائي"يأتي االحتفال هذا العام بيوم المياه العالمي تحت شعار 

 جود                والخاصة بقطاع المياه الى و مم المتحدةتشير بيانات األ . وغياب األمن الغذائي لدى كثير من الشعوب والدول، تقدم السنين

األغذية حسب تقديرات منظمة  ، بينما يحتاج الفردلتر يوميا للشرب فقط) 4- 2(الى  بليون شخص في العالم يحتاج كل منهم 7

  . إلنتاج الغذاء الخاص به يوميا لتر آالف 5 - 2 إلى (FAO)والزراعة العالمية 

أي ان الفرد  الستخداماتالتر للفرد يوميا لكافة  220من المياه المتاحة تبلغ حوالي يالحظ ان حصة الفرد ف، الفلسطينيةاما في االراضي 

  .غذاءه اليومي إنتاجليتمكن من  على األقل حصته الحالية أضعاف 9الفلسطيني بحاجة الى 
  

  مفتاح الوصول لألمن الغذائيالماء

وخاصة ان تأثيرات التغير  ،الذي تفتقره كثير من دول العالم، على األمن الغذائي في العالمتعتبر المياه الركيزة األساسية للحصول 

حدوث حاالت هطول مطر كثيف مع قصر مدة فصل الشتاء أدى إلى نقص شديد في إعادة فتذبذب األمطار و، ي باتت محسوسةالمناخ

  .تغذية المياه الجوفية وزيادة الجريان السطحي

حيث تعتبر موارد المياه ، نية خاصة من مشكلة تفاقم المياه ومحدودية مصادرها المتاحةيالفلسط واألراضيبية عامة تعاني الدول العر 

وهذا بدوره يؤثر على جميع القطاعات الحيوية وخاصة ، من مستوى الشح المائي ادنىالعذبة المتجددة الداخلية للفرد في معظم البلدان 

  .البلدان في تأمين االمن الغذائي لسكانهاقطاع الزراعة الذي تعتمد عليه 

نقص كبير في انتاج  من انها تعاني إال، بوجود تربة صالحة للزراعة وظروف مناخية مالئمة نيةيعلى الرغم من تميز االراضي الفلسط

ه الجوفية في األراضي الفلسطينية السحب الجائر الذي تمارسه إسرائيل للمياأهمها  خالل السنوات الماضية نتيجة لعوامل عديدة الغذاء

كمية حيث بلغت ، هذه المصادر والمتمثلة فقط بالينابيع واآلبار الجوفية مياه فيها على الرغم من محدوديةوسيطرتها على مصادر ال

في حين ، مكعبمليون متر  244.0كمية المياه المضخوخة من اآلبار الجوفية و، مليون متر مكعب 26.8 المياه المتدفقة من الينابيع

ون متر مكعب لإلستخدام يمل 4.3منها  مليون متر مكعب 60.3 )ميكروت(بلغت كمية المياه المشتراه من شركة المياه اإلسرائيلية 

  .2010الزراعي عام 
  

  ةمن األيدي العاملة يعملون بالزراع11.8%

من القوى العاملة يعملون في مجال % 11.8اإلجمالي ومن الناتج المحلي % 5.5ما نسبته  والحراجة وصيد األسماك تشكل الزراعة

التي و بعليهلفلسطينية على شكل زراعة الزراعة في األراضي ا تنتشر، في األراضي الفلسطينيةوالحراجة وصيد األسماك  الزراعة

لمستخدم الرئيسي للموارد المائية ا الزراعة المروية تعتبرتعتمد على اساليب الري المتعددة، و وزراعة مروية، تعتمد على مياه األمطار

الزراعة في المنطقة العربية تستهلك فقد ذكر في تقرير لألمم المتحدة ان ، والعالم العربي عامةخاصة نية يالشحيحة في االراضي الفلسط

  .من موارد المياه في المنطقة، ورغم ذلك يستورد العالم العربي نصف احتياجاته الغذائية% 90ما يصل إلى 

بينما تشكل ، المزروعة الكلية من المساحة% 19.6يالحظ من الجدول المرفق ان نسبة المساحة المزروعة المروية تشكل ما نسبته  

  %.80.0البعلية  المزروعةالمساحة 



  2009/2010الفلسطينية حسب نمط الري  األراضيفي  )دونم( البستنة وأشجارالمساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والخضروات 

  نوع المحصول
  نمط الري

  المجموع
  غير مبين  بعلي  مروي 

 241,935.87 - 232,746.53 9,189.34 محاصيل حقلية
 127,256.73 1,473.35 16,541.43 109,241.95  خضروات

 542,362.96 3,397.27 478,968.65 59,997.04  اشجار البستنة 
 911,555.56 4,870.62 728,256.61 178,428.33  المجموع

  .فلسطين -رام اهللا . الفلسطينية   األراضي   -، النتائج النهائية 2010 -التعداد الزراعي .2011 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،: المصدر   

 ال يوجد): - (   

  

 عالقة عكسية في قطاع غزة بين النمو السكاني واألمن الغذائي

مليون شخص  1.9تزايد اعداد السكان بشكل ملحوظ والذي متوقع ان يصل الى ف، في قطاع غزة يعتبر في غاية الصعوبةالوضع 

اضافة  ،ادى الى ازدياد الحاجة الى انتاج كميات اكبر من المواد الغذائية مع محدودية المياه المتاحة للقطاع الزراعي 2016بحلول عام 

أن في حين ، مليجرام لكل لتر 1000حيث وصلت نسبة الكلورايد في خزانات المياه الجوفية ، ع غزةلمياه في قطاا ملوحةالى نسبة 

يستهلك القطاع الزراعي و  .المزروعاتمما له بالغ االثر على صحة المواطنين و، مليجرام لكل لتر 300 هو دولياً االموصى بهالنسبة 

عبارة عن مياه مضخوخة من اآلبار وهي ، ات سلطة المياه الفلسطنيةحسب بيان مليون متر مكعب 80- 75 حواليفي قطاع غزة 

  .الزراعية في القطاع األراضيلثي ث المروية حيث تشكل األراضي المزروعة، الجوفية
  

  سيناريوهات مستقبلية

وطرد المزارعين  االستيطانيوالتوسع ، بحرق ومصادرة االراضي الزراعيةالمتمثلة واإلجراءات اإلسرائيلية المتبعة بحق الفلسطينيين 

 الفلسطيني بأسعار عالية ادى الى خفض اإلنتاج الزراعي للفلسطينيينبيعها  وإعادة الفلسطينيةوسرقة المياه ، من اراضيهم الفلسطينيين

من مجمل % 36.4لعائلة على الغذاء ما نسبته حيث وصلت قيمة مصاريف ا، ارتفاع اسعار السلع الغذائيةمما كان له بالغ األثر في 

تحديد اولويات  من خاللالمجتمع المدني وة الحكوميوجد عدة سيناريوهات مستقبلية تتطلب وجود تعاون بين   .التكاليف الكلية

ياه المعالجة من واستغالل الم ،األمطارتتمثل في انظمة الحصاد المائي من  إضافيةوالبحث عن مصادر مياه ، األراضياستعماالت 

من  الزراعي إنتاجهمتشجيع المزارعين لزيادة و، وتعزيز استصالح االراضي، محاصيل األعالف الجافة زراعةفي  محطات التنقية

  .خالل زراعة األصناف ذات اإلنتاجية العالية واألقل استهالكاً للمياه

  

    :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
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