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الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني وسمطة المياه  
بمناسبة  الفمسطينية يصدران بيانا صحفيا مشتركا 

 22/03/2017  يوم المياه العالمي

 
يوم المياه بيحتفل العالم  والصرف الصحيالمياه  تحت شعار

 العالمي
وسمطة المياه  اصدر الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

انطالقًا و ،بمناسبة يوم المياه العالمي مشتركا بيانا صحفيا الفمسطينية
في التنمية المستدامة واعتبارىا والصرف الصحي من أىمية المياه 
أعمنت فقد  لتقدم المجتمعات ونيضتيا األساسيالمحور والجوىر 

الذي يصادف  2017 لعامشعار يوم المياه العالمي  المتحدة أن األمم
  ".والصرف الصحيالمياه "من كل عام ىو  آذار 22يوم 

 
 تتجمعا 508، وتجمعات يتوفر لديها شبكة صرف صحي 104

 يتوفر لديها شبكة مياه عامة
بمغ عدد التجمعات الفمسطينية التي يتوفر لدييا شبكة صرف صحي 

 98مقارنة ب  تجمعا 557أصل من  2015تجمعات لمعام  104
في حين أن عدد التجمعات التي يتوفر لدييا  ،2013تجمعا لمعام 

تجمعا  458مقارنة ب  2015لمعام  تتجمعا 508شبكة مياه عامة 
 .2013لمعام 

 
يمكنها الحصول عمى مصدر محسن لمماءمن األسر  % 95 

تسكن في فمسطين أسر من % 94.9أن  2015بيانات العام  تفيد
 تحصل عمى المياه من مصادر آمنو حسب تعريف مؤشراتمساكن 
وتشمل مياه الشبكات العامة ومياه البئر  ،التنمية المستدامةأىداف 
 فيو% 94.9حضر فمسطين ىذه النسبة في  حيث بمغت ،المنزلي

   .في المخيمات %99.6 مقابل% 94.4 الريف الفمسطيني
 
 
 
 
 

نسبة األسر التي تقيم في مساكن متصمة بشبكة المياه العامة في 
 2015حسب المنطقة،  فمسطين

 
 

بشبكة الصرف الصحي  من األسر في فمسطين متصمة% 54
األسر في فمسطين تتخمص من مياىيا العادمة بواسطة  من% 53.9

في الضفة % 38.4) 2015شبكة الصرف الصحي خالل عام 
من % 31.8بينما نجد أن .  (قطاع غزةفي % 83.5الغربية و
من % 13.5، وفمسطين تستخدم الحفر االمتصاصية األسر في

، كوسيمة لمتخمص من المياه العادمةاألسر تستخدم حفر صماء 
من األسر تستخدم وسائل أخرى لمتخمص من المياه % 0.8و

   .العادمة
 

ة حسب وسيمة التخمص من المياه العادم فمسطيننسبة األسر في 
 2015والمنطقة، 
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أكثر من ثمثي المنشآت االقتصادية مخدومة بشبكة الصرف 
الصحي 

نسبة المنشآت االقتصادية في فمسطين التي تتخمص من المياه 
، مقابل %71.3 حوالي العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي

من المنشآت تتخمص من مياىيا العادمة بواسطة الحفر % 15.2
.  2015االمتصاصية وذلك خالل العام 

 
أكثر من نصف المدارس في فمسطين غير متصمة 

 بشبكات الصرف الصحي 
من المدارس تتخمص من مياىيا العادمة عن طريق شبكة % 48.1

االمتصاصية، عن طريق الحفر % 39.4الصرف الصحي، مقابل 
من رياض األطفال من مياىيا العادمة عن % 58.6فيما تتخمص 

من مؤسسات % 90.5طريق شبكة الصرف الصحي، في حين أن 
عادمة عن طريق التعميم العالي في فمسطين تتخمص من مياىيا ال

عن طريق الحفر % 7.9مقابل  شبكة الصرف الصحي،
. 2016وذلك خالل العام  االمتصاصية

 
 يوم معدل استهالك الفرد الفمسطيني من المياه/لتر 82

يوم معدل استيالك الفرد الفمسطيني من المياه في /لتر 82.2
، في الضفة الغربية يوم/لتر 84.3ويتراوح ىذا المعدل بين ، فمسطين

 .2015وذلك خالل العام  يوم في قطاع غزة/لتر  79.2و
 

اخذين بعين االعتبار أن ىذا المعدل يعتبر معدال ناجما عن كميات 
المياه المستيمكة مقسوما عمى عدد السكان، حيث أن ىناك بعض 

 40التجمعات السكانية التي ال يزيد فييا معدل استيالك الفرد عن 
في يوم /لتر 100بالوقت الذي يزيد فيو ىذا المعدل عن  يوم /لتر

وبالتالي يشكل ىدف تحقيق العدالة في تجمعات أخرى كأريحا 
التوزيع بين التجمعات السكانية احد التحديات الرئيسية التي تواجييا 

 .دولة فمسطين
 
 
 

من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض % 97أكثر من 
مع معايير منظمة الصحة العالمية ال تتوافق  الساحمي

من الحوض نزلي لالستخدام الم المستخرجةلمياه بمغت كمية ا
وتعتبر ىذه ، 2015عام  3م مميون  167.2 الساحمي في قطاع غزة

اآلمن وطاقة الحوض  الضخ عمما بأن مقدار الكمية ضخًا جائرًا،
، مما أدى إلى عدم توافق أكثر فقط 3ممميون  60-50 ىي المستدامة

 من نوعية المياه التي يتم ضخيا من الحوض الساحمي% 97من 
، والذي يؤدي بدوره إلى نضوب مع معايير منظمة الصحة العالمية

مخزون المياه الجوفية حيث وصل مستوى المياه الجوفية في الخزان 
 .مترًا تحت مستوى سطح البحر 19الساحمي إلى 

 المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية من% 80
مرتفعة من المياه الجوفية والسطحية نسبة المياه المستخرجة  تعتبر
ىذه النسبة ت ، حيث بمغالمياه المتاحة في فمسطين إلىنسبة 
ت الفمسطينيين ـناىيك عن أن إسرائيل حرم، 2015لمعام  79.7%

قدر توالتي  1967مياه نير األردن منذ العام  منمن استغالل حقيم 
 .سنويا 3ممميون  250 بحوالي

 
حواض األآبار  المستخرجة منالمياه من جانب آخر بمغت كمية 

الحوض الشمالي والحوض الغربي، ولحوض الشرقي، ) الجوفية
 .3مميون م 83.3نحو  2015في الضفة الغربية لمعام ( الشرقي

 
من المياه المتاحة في  المستخرجة المياه الجوفية والسطحية نسبة

2015-2009، فمسطين  
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 :االتصاللمزيد من المعمومات يرجى 
الفمسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي 

.فمسطين –، رام هللا 1647.  ب.ص  
 2982700  2 (970/972): ىاتف
 2982710  2 (970/972): فاكس
1800300300: المجاني الرقم  

   :  بريد إلكتروني

diwan@pcbs.gov.ps  
  :صفحة إلكترونية

http://www.pcbs.gov.ps 

 سمطة المياه الفمسطينية
.فمسطين –، رام هللا 2174.  ب.ص  

 2987665 2 (970/972): ىاتف
 2987336  2 (970/972): فاكس

  pwa@pwa.ps   :  بريد إلكتروني
  :إلكترونية صفحة

http://www.pwa.ps 
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