
 

 بياناً صحفياً بمناسبة يوم المياه العالميإلحصاء الفلسطيني يصدر ا

 22/03/2009حول إدارة المياه العابرة  والذي يصادف في 
 

 شركة مليون متر مكعب كمية المياه المشتراة لالستخدام المنزلي في الضفة الغربية من 48

  2008للعام ) ميكروت( المياه اإلسرائيلية 
 

صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف في الثاني والعشرين من  بياناًركزي لإلحصاء الفلسطيني أصدر الجهاز الم

 .آذار، ويعرض هذا البيان أهم البيانات اإلحصائية حول أهم المؤشرات المتعلقة بالمياه في األراضي الفلسطينية
 

 ةشاركالمتحدة حول إدارة المياه العابرة، والتي من الضروري الم         من قبل منظمة األمم      2009ويحتفل باليوم العالمي للمياه     

 .بالنسبة لألجيال الحالية والمقبلةلتحسين الوضع السياسي واالجتماعي واألمني  العالم تها على مستوىفي إدار
 

ن الواقع أن إدارة    إن مـستقبل إدارة مصادر المياه البد وأن تكمن في اإلدارة المشتركة لجزء كبير من مصادر المياه، ولك                 

 . تقع تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي وتتم عبر أوامره األراضي الفلسطينيةمصادر المياه في 
 

 :واستعرض اإلحصاء الفلسطيني أهم المؤشرات بهذه المناسبة على النحو التالي
 

 مصادر المياه الفلسطينية

بحيث يتشارك في حوض نهر األردن خمسة       .  واحدة أو أكثر  إن أغلب مصادر المياه الفلسطينية مشتركة مع دولة مجاورة          

، وقد شكلت مسألة تقاسم مياه نهر األردن بين هذه الدول           األراضي الفلسطينية إسرائيل، األردن، لبنان، سورية، و    : دول هي 

 . موضوعاً لمفاوضات مطولة دامت عقود
 

املين للمياه أهم مصدرين للمياه الجوفية في البالد، بحيث يقسم الح) الرملي(والساحلي ) الجيري(بينما يعتبر النظامين الجبلي 

وبينما تشارك إسرائيل   .  الغربي، والشمالي الشرقي، والشرقي   : الخـزان الجبلـي إلـى ثـالث أحواض تحت جوفية هي           

 حصاد  الفلـسطينيين في الحوضين األولين، فإن الحوض األخير يقع بالكامل ضمن أراضي الضفة الغربية، ومن هنا شكل                

 . مصدراً رئيسياً للمياه في الضفة الغربية– وال يزال –مياه األمطار 
 

 سرقة المياه العربية والفلسطينية 

تعتبـر قـضية المياه قضية سياسية وأمنية بالدرجة األولى، بحيث تشكل السرقة اإلسرائيلية الممنهجة للمياه الفلسطينية بل                   

 .ني والعربيوالعربية تهديداً لألمن المائي الفلسطي
 

ـ   حقوق الدول المشاركة في مياهه، وقامت بتجفيف مراعاةاألردن دون  في استغالل مياه نهر إسرائيل  بدأت1964عام  يف

الضرر ألحق   مماالجنوبي من نهر األردن،     الجزء   على   1967عام  وسيطرت  مجرى نهر األردن،    ة، وتحويل   بحيرة الحول 

 هاالفلسطينيون من استخدام  حرم   في الوقت الذي     ه مياه واستخدمت،  لى جانبي النهر  العربية الممتدة ع   الزراعية   باألراضـي 

  . مليون متر مكعب220وفقاً لمشروع جونستون نحو  التي كان من المقرر أن تبلغ حصة الضفة الغربية منها



 

 
قامت مستوطناتها فوق وأ  .الذي يغذي بحيرة طبريا نهر الحاصباني من السيطرة على مياهتمكنت إسرائيل  1978وفي عام 

مياهها  واستنزفت منطقة األغوار،الغربية خصوصاً في األراضـي الفلـسطينية الرابضة على األحواض المائية في الضفة       

هذا .   الفعلي لمياهها  السنوية لهذه األحواض وبين االستهالك     التغذية   بطـريقة مفرطة أخلّت بالتوازن المطلوب بين معدالت       

كامل حصصهم المائية اإلضافية التي تقررت في اتفاقية أوسلو الثانية  ع الفلسطينيين من الحصول علىمن ب إسرائيلوقامـت 

  .مليون متر مكعب 80والبالغة 
 

األراضي  من  بسحب المياه فيهأنها في الوقت الذي تقوم ،إسرائيلبها   قامتأغـرب تلـك اإلجـراءات التي         مـن  ولعـل 

منها لسكان األراضي الفلسطينية حيث بلغت كمية المياه المشتراة لالستخدام          بيع الفائض   بتقوم  الفلـسطينية لتزود بها مدنها،      

 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وذلك        47.8 ما يقارب    2008 للعام   )ميكروت(المنزلـي من شركة المياه اإلسرائيلية       

  .مياه الجوفية المفرط في األراضي الفلسطينيةال ستنزافاأضف إلى ذلك   .بحسب البيانات األولية لسلطة المياه الفلسطينية
 

 مصدر مياه الشرب الرئيسي للفلسطينيين واالتصال بالشبكة العامة

 تجمعاً سكانياً في األراضي الفلسطينية ال يوجد فيها شبكة          123 إلى أن    2008مسح التجمعات السكانية لعام      تـشير بيانات  

  .   نسمة جميعها في الضفة الغربية177,275ات السكانية بعدد سكان يبلغ من التجمع% 22.9مياه عامة تمثل ما نسبته 
 

 تجمعاً سكانياً في األراضي الفلسطينية تحصل على المياه من شركة المياه اإلسرائيلية             116المسح أن    أظهرت بيانات  كما  

، وتتوزع هذه    الفلسطينية األراضي في   من السكان   % 12.1 ألف نسمة أي ما نسبته       454 حوالي   ها، ويـسكن  )ميكـروت (

 تجمعاً سكانياً   112 أن إلى باإلضافة  تجمعات في قطاع غزة،    6 تجمعات سكانية في الضفة الغربية و      110التجمعات بواقع   

 .  الضفة الغربية يحصل على المياه من خالل دائرة مياه الضفة الغربيةفي
 

على آبار المياه االرتوازية كمصدر بديل تعتمد اضي الفلسطينية   تجمعاً سكانياً في األر157كما وتشير نتائج المسح إلى أن  

  تجمعاً سكانياً في األراضي الفلسطينية تعتمد على آبار مياه األمطار كمصدر بديل            421لـشبكة المـياه العامـة، في حين         

المياه كمصدر  ) تنكات( تجمعاً سكانياً في األراضي الفلسطينية تعتمد على شراء صهاريج           398للـشبكة، باإلضافة إلى أن      

 .بديل للشبكة
 
 متصلة بشبكة المياه  تقيم في مساكن    من األسر في األراضي الفلسطينية      % 88.2أن   2008مسح البيئة المنزلي    بينت نتائج   و

في قطاع غزة، وهذا يشير إلى أن هناك        % 97.0  مقابل الضفة الغربية في  % 84.2حيث تتوزع هذه النسبة بواقع      العامـة،   

 بينما بلغت .  1999من األسر في عام     % 84.8ي نسبة عدد األسر التي تقيم في مساكن متصلة بالشبكة مقارنة مع             ازدياد ف 

 .من األسر% 5.9 ةمياه المنزليال آبار على  والتي تعتمد2008 في األراضي الفلسطينية عام نسبة األسر



 

 
 جودة مياه الشرب

تتباين هذه  وتعتبر المياه جيدة،    في األراضي الفلسطينية    من األسر    %45.6  أن 2008مسح البيئة المنزلي     نـتائج    وبيـنت 

وبالمقارنة مع السنوات السابقة فان هذه النسبة       ،  %)13.8(وقطاع غزة    ،%)64.3 (ما بين الضفة الغربية   بشكل كبير   النسبة  

 %. 67.5في تناقص مستمر فقد كانت نسبة األسر التي تعتبر أن المياه جيدة 
 

 بسبب ةتعتبر أن المياه سيئ)  في قطاع غزة% 49.8في الضفة الغربية و% 13.8( من األسر الفلسطينية %  24.1بالمقابل 

 .ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وتلوث المياه بالمياه العادمة
 

 حصة الفرد الفلسطيني من المياه المزودة للقطاع المنزلي

 في األراضي   كمية المياه المتاحة سنوياً    إلى أن    2007فلسطينية للعام   أشارت بيانات تقرير إحصاءات المياه في األراضي ال       

وبلغت كمية المياه المزودة لالستخدام المنزلي في األراضي الفلسطينية عام          .  متر مكعب  مليون   335.4الفلسطينية قد بلغت    

 مليون 90.1ربية وحوالي  مليون متر مكعب في باقي الضفة الغ85.5 مليون متر مكعب توزعت بين 175.6 حوالي 2007

 أقلها كان   يوم/فرد/لتر 135.8متر مكعب في قطاع غزة، وبلغت حصة الفرد الفلسطيني من المياه المزودة للقطاع المنزلي               

 . يوم/فرد/لتر 46.6لمحافظة طوباس حيث بلغت حصة الفرد حوالي 
 
 


