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 2007 في األراضي الفلسطينية المياه  حولاً إحصائياً يصدر تقرير الفلسطينيإلحصاءا
 

لالستخدام )  ميكروت(بلغـت مـشتريات األراضي الفلسطينية من المياه من شركة المياه اإلسرائيلية    

  مليون شيكل إسرائيلي129 مليون متر مكعب بتكلفة وقدرها 49.4 حوالي 2007المنزلي خالل العام 
 

في األراضي الفلسطينية عام    حول إحصاءات المياه     اً إحصائي اًأصـدر الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني تقرير        

إحصاءات المصادر الطبيعية بكافة    ، ويأتي إصدار هذا التقرير ضمن سلسلة  تقارير دورية يصدرها الجهاز عن              2007

 .  في األراضي الفلسطينيةموضوعاتها
 

 المؤشرات الرئيسية    البيانات اإلحصائية المتوفرة لدى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عن         ويعرض هذا  التقرير   

 وسرقتها للمياه من   تهاأطماع إسرائيل في المياه الفلسطينية، وزيادة سيطر      والتي تؤكد    لموضـوع إحـصاءات المـياه     

رساتها المختلفة من إقامة الجدار الذي       وذلك من خالل مما    شعبنا منها   لمـياه الجوفية في فلسطين، وحرمان     أحـواض ا  

ـ  ، ومنع حفر اآلبار االرتوازية، وغيرها من       آبار المياه مصادرة   و  الجوفية، مـع مـسار األحـواض     مـساره   تطابق  ي

 .الممارسات
 

المياه الجوفية المتمثلة بالمياه المضخوخة :  رئيسيين، األول  مصدرين تنحصر مصادر المياه في األراضي الفلسطينية في      

 حيث بلغ )كروتيم(عبارة عن المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية  : اآلبار والمستغلة من الينابيع، والثانيمـن 

، مقارنة             2007 مليون متر مكعب عام      335.4مجمـوع كمـية المـياه التـي تـم توفيـرها مـن هذين المصدرين                 

 مليون متر مكعب للعام     295.8 و 2005ليون متر مكعب للعام      م 315.2 و 2006 مليون متر مكعب للعام      319.1مـع   

2004. 
 

 إلى أن آبار المياه الجوفية تعتبر أكبر مصدر للمياه حيث تم ضخ             2007وتشير بيانات التقرير للعام 

حيث بلغت ) ميكروت(لية  مليون متر مكعب من المياه، يليها المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائي241.2حوالي 

 السنوي  مليون شيكل إسرائيلي، وأخيرا الينابيع حيث بلغ تصريفها129 مليون متر مكعب وبتكلفة قدرها 49.4كميتها 

 .   مليون متر مكعب44.8
 
 

لضفة  ا(في باقي الضفة الغربية لغت  قد ب2007من اآلبار الجوفية عام كمية المياه المضخوخة وتشير البيانات أن 

) 1967عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  سرائيلإذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته  استثناءبلغربية ا

 مليون متر مكعب 38.1 آبار، وقد توزعت هذه الكمية ما بين 306 مليون متر مكعب تم ضخها من 68.7حوالي 

راعي، وبلغت كمية المياه المضخوخة في قطاع غزة   مليون متر مكعب لالستخدام الز30.6لالستخدام المنزلي مقابل 

 . مليون متر مكعب لالستخدام الزراعي87 مليون متر مكعب لالستخدام المنزلي و85.5 مليون متر مكعب منها 172.5
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 كان ) 2007-2005(التصريف السنوي للينابيع للسنوات  أن أعلى معدل لكمية البياناتأما على صعيد الينابيع فتبين 

حيث   2007عام  التصريف السنوي للينابيع كانمعدل لكمية  مليون متر مكعب، بينما أدنى 53.6 حيث بلغ 2005عام 

 مليون متر مكعب 51.7 فقد بلغ معدل التصريف السنوي للينابيع حوالي 2006 مليون متر مكعب، أما عام 44.8بلغ 

 .والجدير بالذكر انه ال يوجد ينابيع في قطاع غزة
 

لالستخدام المنزلي واصلت ارتفاعها خالل             ) ميكروت(ة المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية كما أن كمي

 مليون متر مكعب على التوالي، مما يعكس ازدياد الحاجة للمياه 49.4 و43.9 و42.2 وذلك بواقع 2007-2005الفترة 

 .باضطرادفي ظل نضوب مصادر المياه وازدياد عدد السكان 
 

 مليون متر مكعب 175.6 حوالي 2007وبلغت كمية المياه المزودة لالستخدام المنزلي في األراضي الفلسطينية عام 

 .   مليون متر مكعب في قطاع غزة90.1 مليون متر مكعب في باقي الضفة الغربية وحوالي 85.5توزعت بين 
 

ني من المياه المزودة لالستخدام المنزلي              أن حصة الفرد الفلسطي2007هذا وأشارت بيانات العام 

،             )يوم/فرد/لتر (110.2في األراضي الفلسطينية، وقد توزعت بين باقي الضفة الغربية ) يوم/فرد/لتر (135.8قد  بلغت 

 46.6طوباس بواقع وقد بلغت أقل حصة للفرد في محافظة .  في قطاع غزة) يوم/فرد/لتر (174.1مقابل 

 ).  يوم/فرد/لتر(
 
 


