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

 22/03/2016  العالمي

 
 يوم المياه العالميبيحتفل العالم  والوظائفالمياه  تحت شعار

وسمطة المياه  الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطينياصدر 
 ،بمناسبة يوم المياه العالمي مشتركا بيانا صحفيا الفمسطينية

العمل في قطاع المياه والتغيير االيجابي انطالقًا من أىمية و
فقد أعمنت  ،لممواطنين في أي مجتمع ىذا القطاع الذي يحدثو

الذي  2016 األمم المتحدة أن شعار يوم المياه العالمي لعام
لبيان مدى تأثير " الوظائفالمياه و"آذار ىو  22يصادف يوم 

عيشيم  العمل في قطاع المياه عمى حياة العاممين وسبل
، باإلضافة إلى التأثير المباشر عمى المجتمعات واقتصادىا

 1.5) حوالي حول العالم العاممينمن نصف  أكثر حيث أن
وذلك وفق  مرتبطة بالمياهيعممون في قطاعات  (شخص مميار

من مميون شخص من  أكثر أن إال ،بيانات ىيئة األمم المتحدة
ال يحصمون عمى حقوقيم العمالية العاممين في قطاع المياه 

 . األساسية
 

عمل المؤسسات العاملة بقطاع المياه على حياة  تأثير
 المواطنين

لقد دأبت األمم عمى تطوير نوعية الخدمات األساسية التي 
يتمقاىا مواطنييا، وحيث أن المياه ىي العصب األساسي ألي 

ومن . تطور مشكمة بذلك تحديا حقيقيا تواجيو البشرية جمعاء
من  في الضفة الغربيةىذا المنطمق فقد بمغت حصة الفرد 

يوم عام /فرد/لتر 79.1 في القطاع المنزلي المياه المستيمكة
في قطاع غزة  2014لمعام حصة الفرد فيما بمغت   .2014
، 2013يوم /فرد/لتر 91.3يوم مقارنة مع /فرد/لتر 79.7

 من الضخ كميات لتقميصبشكل رئيسي ويعود االنخفاض 
عمى قطاع األخير الجوفية بسبب العدوان اإلسرائيمي  اآلبار
 .غزة

قطاع غزة ال تنطبق من مياه % 97أن ما يزيد عن ب عمماً 
، وىي من منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب رعمييا معايي

حيث الكمية أقل من الحد األدنى الذي توصي بو المنظمة 
 .كحد أدنى( يوم/فرد/لتر 100)ذاتيا وىو 

 
 أدى إلى توجوتدني حصة الفرد اليومية من المياه إن 

اع المياه مؤسسات معنية بقط نشاءإلالمختصين بقطاع المياه 
تنفيذ دراسات حول الحاجة لممياه والبحث عن مصادر ب تقوم

 القطاعين بين مشتركةمشاريع مائية  إقامةمياه بديمة من خالل 
مما انعكس ايجابيا عمى حياة المواطنين لتوفر  الخاص والعام

لو كانت مساىمتيا محدودة كاآلبار  ىمصادر مياه بديمة حت
، ناىيك عن مساىمة ىذه المؤسسات المنزلية التي يتم إنشائيا

 .المجتمع الفمسطيني داخلعمل تأمين فرص بتوظيف و
 

 ي قطاع المياهالعمل ف رئيسيال نشاطها منشأة 400
تعاني الدول النامية من شح المياه المتوفرة نظرا لمحدودية 

مصادر المياه الموجودة والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل 
يتصف الوضع المائي .  كبير عمى نوعية وكمية المياه

باقي دول العالم والمتمثل  تختمف عنالفمسطيني بخصوصية 
 البيةغفي وجود االحتالل اإلسرائيمي الذي يسيطر عمى 

مصادر المياه الموجودة ويمنع الفمسطينيين من حقيم في 
، الوصول إلى مصادر المياه وفي الحصول عمى مصادر بديمة

مياه بديمة  مصادرمما كان لو بالغ األثر في البحث عن 
نشاء العديد من المؤسسات المختصة بقطاع المياه حيث بمغ ، وا 

 وتنقية وتوزيع المياهتجميع ومعالجة في  العاممة المنشآتعدد 
تعمل بشكل  حكومية وخاصة منشأة 400 حوالي 2012 عام

موزعة عمى منشآت إلقامة مشاريع رئيسي في قطاع المياه 
تزويد ل وأخرى  المياه الجوفيةكإنشاء السدود وحفر آبار مائية 

لجمع مياه إلنشاء آبار المواطنين بمشاريع مائية صغيرة 
 لتحميومحطات  إقامةو، زراعيةالمنزلية واألمطار لألغراض ال

 .المياه الرمادية
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 قطاع المياه حوالي ثالثة آالف عامل يعمل في 
مجموع العاممين في  أنإلى  سمطة المياهتشير بيانات 

في  عامالً  2,836وتوزيع المياه  إدارة تمؤسسات تعمل بمجاال
في قطاع  886و  في الضفة الغربية 1,950منيم ، فمسطين

   .2015عام ال اتوذلك وفقا لبيان غزة
 

يمكنها الحصول على مصدر محسن للمياه األسر  من% 95
 والصرف الصحي

في  ساىمالمشاريع المائية والبحث عن مصادر بديمة  إقامة
التي يمكنيا الحصول عمى مصدر محسن  ارتفاع نسبة األسر

اآلبار شبكة المياه العامة واالتصال بوالذي يشمل ) لممياه
بمغت نسبة  2011ففي عام .  (المنزلية وفق تعريف اليونسيف

، %93.8األسر التي تتمكن من الوصول إلى مياه شرب آمنة 
لتصل إلى  2015في العام  ارتفعتإال أن ىذه النسبة 

 .من األسر% 94.9
 

   التي يمكنها الحصول على مصدر محسن للمياه نسبة األسر
 (2015، 2013-2010) في فلسطين

 
 

محطات معالجة المياه العادمة يساىم في توفر مصدر  إقامةإن 
عمى مياه بديل الستخداميا في مجاالت مختمفة وتخفيف العبء 

مصادر المياه العذبة المتاحة، وبالرغم من ممارسات االحتالل 
محطات معالجة لممياه العادمة لمنع  إقامةفي الحد من 

نسبة  بمغتفقد ومع ذلك فادة من المياه المعالجة الناتجة، االست
، 2015عام % 99.2 آمنالتي لدييا صرف صحي  األسر

بشبكة الصرف صرف الصحي اآلمن االتصال ويشمل ال)
الصحي العامة والحفر االمتصاصية، والحفر الصماء وفق 

 .  (تعريف اليونسيف
 

ها من شركة شراؤ من المياه المتاحة في فلسطين يتم% 18.5
 "كروتيم"المياه اإلسرائيلية 

نظرا لمحدودية مصادر المياه المتوفرة لدى الفمسطينيين 
يضطر الفمسطينيون إلى شراء المياه ، والمعاناة من ندرة المياه

حيث وصمت كمية ، "ميكروت"من شركة المياه اإلسرائيمية 
، 2014عام  3مميون م 63.5المياه المشتراه لالستخدام المنزلي 

ية المياه المتاحة التي من كم% 18.5وىي تشكل ما نسبتو 
مياه  3ممميون  28.2، باإلضافة إلى 3مميون م 342.7بمغت 
مياه متدفقة  3مميون م 246.3من الينابيع الفمسطينية و متدفقة

 .محالةشرب مياه  3مميون م 4.7، ومن اآلبار الجوفية

 
 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 لإلحصاءالجهاز المركزي 
الفلسطيني 

 –، رام هللا 1647.  ب.ص
.فلسطين  
: ىاتف

(970/972) 2  2982700 
: فاكس

(970/972) 2  2982710 
: المجاني الرقم

1800300300 
: بريد إلكتروني

diwan@pcbs.gov.ps   
  :صفحة إلكترونية

http://www.pcbs.gov.ps 

 سلطة المياه الفلسطينية
 –، رام هللا 2174.  ب.ص

.فلسطين  
 

: ىاتف
(970/972) 2 2987665 

: فاكس
(970/972) 2  2987336 

 
 

 :  بريد إلكتروني

pwa@pwa.ps  
  :إلكترونية صفحة

http://www.pwa.ps 
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