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

 22/03/2015  يوم المياه العالمي

 
يوم المياه بيحتفل العالم  والتنمية المستدامةالمياه  تحت شعار

 العالمي
وسمطة المياه  اصدر الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

انطالقًا و ،بمناسبة يوم المياه العالمي مشتركا بيانا صحفيا الفمسطينية
في التنمية المستدامة واعتبارىا المحور والجوىر من أىمية المياه 

 المتحدة أن األممأعمنت فقد  لتقدم المجتمعات ونيضتيا األساسي
من  آذار 22الذي يصادف يوم  2015 لعامشعار يوم المياه العالمي 

ويتم عادة قياس التنمية  ".لتنمية المستدامةالمياه وا"كل عام ىو 
المستدامة في مجال المياه العذبة باالعتماد عمى مؤشرات نوعية 

تعتبر المياه .  المياه، وكمية المياه السطحية والجوفية المتوفرة فييا
التنمية المستدامة لما ليا من اىمية قصوى في مكافحة الفقر جوىر 

والصحة البشرية والتنمية ، والنمو الزراعي واالقتصادي، والحد منو
 .البيئية

 
 المياه والتنمية الزراعية

في اقتصاد الدول النامية وتمثل المصدر  حيوياً  تمعع الزراعة دوراً 
ويعد التطور في ، يفيينوالدخل والعمل لسكانيا الر الرئيسي لمغذاء

لتحقيق األمن الغذائي  أساسياً  الزراعة واستخدام األراضي أمراً 
 .ودليال عمى الحصول عمى التنمية الزراعية ولمتخفيف من حدة الفقر

 
حيث وبحسع ، في تحقيق التنمية الزراعية بشكل كبيرتساىم المياه 

 من المياه الجوفية المستخرجة تستخدم% 90بيانات االمم المتحدة فإن 
لمري وتعتبر الزراعة اكبر قطاع مستيمك لممياه المتاحة بنسبة تصل 

كمية المياه المتاحة لمزراعة تعتبر و  .عمى المستوى العالمي %70الى 
المزروعة في فمسطين  األراضيحة في فمسطين شحيحة مقارنة بمسا

منيا ، دونم 1,034,901 2010/2011والتي بمغت في العام 
في حين بمغت كمية المياه ، راضي زراعية مرويةأًا دونم 167,671

 3مميون م 114.5المضخوخة من اآلبار الجوفية لالستخدام الزراعي 
 .2013عام  3مميون م 123.8لترتفع ىذه الكمية الى  2011عام 

 حوالي نصف األسر تعتبر المياه جيدة
من األسر في فمسطين عام % 48.8 نفيما يتعمق بنوعية المياه فاو

وتتباين ىذه النسبة بشكل كبير عمى ، تعتبر المياه جيدة 2013
في الضفة الغربية مقابل % 73.5مستوى المنطقة حيث بمغت 

 إن تدني ىذه النسبة في قطاع غزة يعزى .  في قطاع غزة% 5.8
البحر إلى إلى ارتفاع نسبة المموحة في المياه بسبع تسرع مياه 

الخزان الجوفي نتيجة الضخ الجائر ناىيك عن مشكمة تسرع المياه 
آليات واضحة باإلضافة إلى عدم وجود ، العادمة إلى المياه الجوفية

قبل الييئات المحمية في قطاع غزة مياه الشرع من ومراقبة  ضبطل
 .العالقةوالمؤسسات ذات 

 
 على مياه األحواض الجوفية إسرائيلياستحواذ 

إن مستوى عدم التكافؤ بين إسرائيل وفمسطين في المشاركة في 
الضفة الغربية بالغ الوضوح فمتوسط  األحواض المائية الجبمية في

نصيع الفرد من استخدام المياه من قبل اإلسرائيميين في الضفة 
 .الفمسطينيين مثيمو لدىعن مرات  سبع أعمى بنحوالغربية 

 
 من الحوض الساحمي في قطاع غزة المستخرجةلمياه بمغت كمية ا

عمما  ضخًا جائرًا، تعتبر ىذه الكميةو، 2013عام  3م مميون  100.8
 60-50 ىي اآلمن وطاقة الحوض المستدامة الضخ بأن مقدار

من نوعية % 90، مما أدى إلى عدم توافق أكثر من فقط 3ممميون 
مع معايير منظمة  التي يتم ضخيا من الحوض الساحمي المياه

 من المستخرجةالمياه بمغت كمية  من جانع آخر، الصحة العالمية
 3م مميون  52.9) 2013في الضفة الغربية لمعام  حواض الجوفيةاأل

 3م مميون  21.6لمحوض الغربي،  3م مميون  29.3لمحوض الشرقي، 
 .(لمحوض الشمالي الشرقي

 
 المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية معظم المياه

 مرتفعةمن المياه الجوفية والسطحية  المستخرجةنسبة المياه  تعتبر
، حيث بمغ معدل ىذه النسبة المياه المتاحة في فمسطين إلىنسبة 

اخذين بعين االعتبار ، 2013-2009 األعوامخالل  %82حوالي 
من القدرة % 12نسبة المياه المتاحة لمفمسطينيين ال تزيد عن  أن

أن إسرائيل حرمت  التخزينية لألحواض الجوفية ناىيك عن
الفمسطينيين من استغالل حقيم في مياه نير األردن منذ العام 
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 المياه الموحدة لوادي األردن خطةسابقا وفق  قدرتوالتي  1967
 .3ممميون  250بحوالي  خطة جونستون المعروفة ع

 
من المياه المتاحة في  المستخرجة المياه الجوفية والسطحية نسبة

2013-2009، فلسطين  

 
 
 الوصول إلى مياه شرب آمنةارتفاع نسبة األسر القادرة على 

 وصرف صحي آمن
وبالتالي ، لذا فيي ضرورية لمصحة البشرية ،الحياة أساسالمياه 

ارتفاع نسع األسر القادرة عمى الوصول إلى مياه شرع آمنة 
في ظل  بيئية مؤشرًا عمى وجود تنميةُيعد آمن وصرف صحي 

عمى مصادر  اإلسرائيميةنتيجة السيطرة  الموارد المائية الشحيحة
 .المياه الفمسطينية المختمفة سواًء السطحية أو الجوفية

 
بمغت نسبة األسر التي لم تتمكن من الوصول إلى  2011ففي عام 

العام ، إال أن ىذه النسبة انخفضت في %6.2مياه شرع آمنة 
 .من األسر% 2.5لتصل إلى  2013

 
 فلسطينفي  على الوصول إلى مياه شرب آمنة ةالقادر نسبة األسر

2009-2013  

 
 

محطات معالجة لممياه العادمة  إقامةلحد من ليعمل االحتالل جاىدا 
في مجاالت مختمفة لمنع االستفادة من المياه المعالجة الناتجة منيا 

  .المتاحةالعذبة وتخفيف الععء عمى مصادر المياه 
 

عام % 99.5آمن التي لدييا صرف صحي  األسرنسبة  بمغت
التي  األسرومن ىنا نالحظ ان ىناك ارتفاع في نسبة .  2013
حيث  2008بالمقارنة بعام  2013في عام  آمنصرف صحي  لدييا

  %.99.2كانت النسبة 
 
 
 

 :االتصاللمزيد من المعلومات يرجى 
الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي 

.فلسطين –، 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 

 سلطة المياه الفلسطينية
.فلسطين –، 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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