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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة المياه 
 بمناسبة  مشتركا   صحفيا   ن بيانا  ايصدر  الفلسطينية

 22/03/2023 العالمي يوم المياه
 

يوم المياه يحتفل العالم ب ،"تسريع التغييرشعار "تحت 
 2023 لعام العالمي

 
وسلطة المياه  صدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيأ

 المياه العالميبمناسبة يوم  امشترك   اصحفي   االفلسطينية بيان  
هذا العام تحت شعار  جاء والذيآذار،  22والذي يصادف 

لحل أزمة المياه والصرف الصحي، وألن الماء  "تسريع التغيير"
ا، فنحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات من الجميع ، يؤثر علينا جميع 

إحداث فرق من خالل تغيير طريقة  مكن للجميعحيث ي
وفقا لما  وذلك الحياةللمياه واستهالكها وإدارتها في  إلستخداما

 .للمياه المتحدة األمم هيئةأعلنته 
 

 المتاحة مصدرها المياه الجوفية % من المياه76
تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من 

% من 76.4، والتي تبلغ نسبتها والسطحية المصادر الجوفية
 التي تم ضخهامجمل المياه المتاحة.  وقد بلغت كمية المياه 

من آبار األحواض الجوفية )الحوض الشرقي، والحوض الغربي، 
نحو  2021والحوض الشمالي الشرقي( في الضفة الغربية للعام 

 .3م ماليين 3.510
 

الى ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية 
سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على مياه نهر األردن والبحر الميت، 

اإلشارة إلى أن االحتالل اإلسرائيلي منع الفلسطينيين من وتجدر 
والتي تقدر بنحو  1967الوصول إلى مياه نهر األردن منذ عام 

 مليون متر مكعب. 250
 

نسبة المياه الجوفية والسطحية المستخرجة من المياه 
2021-2010المتاحة في فلسطين،   

 
 

ن شركة % من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها م22
 المياه اإلسرائيلية "ميكروت"

الحد من قدرة الفلسطينيين من  الىاإلجراءات اإلسرائيلية  أدت
استغالل مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على 
تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه اإلسرائيلية 
"ميكروت"، حيث وصلت كمية المياه المشتراة لالستخدام المنزلي 

% من 22تشكل ما نسبته  والتي، 2021عام  3ممليون  1.69
 37 ها، من3ممليون  8.434كمية المياه المتاحة التي بلغت 

مليون  8.792مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و 3ممليون 
مياه  3م ماليين 5.7من اآلبار الجوفية، و يتم ضخهامياه  3م

 .% من المياه المتاحة1.7وتشكل  شرب محالة
 

كميات المياه  بلغتفقد المتاحة للفلسطينيين  نوعية المياه وحول
مليون  186.7 الملوثة وتصنف غير صالحة لالستخدام اآلدمي

معظمها في قطاع  المياه المتاحة للفلسطينيين مجموع من 3م
التي و  اآلدميصالحة لالستخدام  3ممليون  251.7 مقابل غزة

 المياه المشتراة والمحالة.تشمل 
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 مياه شرب محالة 3مماليين  7.5
وفق بيانات سلطة المياه فقد بدأت فلسطين بإنتاج كميات من 

 2021لعام ي اف 3مماليين  7.5 وصلت الى المياه المحالة
من  حيث، نتيجة تشغيل محطات تحلية محدودة الكمية في غزة

 األعوام القادمةفي كميات بشكل كبير هذه الانتاج المتوقع زيادة 
 تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية.مع 

 

-2019مؤشرات مختارة إلحصاءات المياه في فلسطين،
2021 

 3الكمية بالمليون م   
 المؤشر 2019 2020 2021

 كمية المياه المتاحة سنويًا 417.9 448.4 438.4

كمية الضخ السنوية من اآلبار  289.0 299.1 297.8

 الجوفية 

كمية التدفق السنوي لمياه  40.6 53.3 37.0

 الينابيع   

96.1 90.3 84.2 

كمية المياه المشتراة من 

شركة المياه اإلسرائيلية 

) لالستخدام  "ميكروت"

 المنزلي(

 مياه شرب محالة 4.1 5.7 7.5

كمية المياه المزودة للقطاع  227.3 232.6 250.7

 المنزلي

 

من الحوض  % من نوعية المياه التي يتم ضخها97أكثر من 
 الساحلي ال تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية

بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع 
، وتعتبر هذه الكمية 2021خالل العام  3مليون م 192.5غزة 

، بسبب الحاجة للمياه وعدم توفر مصدر مياه آخر ضخا  جائرا  
يتجاوز الضخ القدرة التخزينية للحوض الساحلي من المياه  حيث

مليون متر مكعب في السنة،  60-50 المتجددة والتي تقدر ب
ونزول مستوى المياه األمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه 

مترا  تحت مستوى سطح البحر،  19إلى ما دون مستوى الجوفية 

ياه الصرف الصحي مما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح م
% من مياه الحوض 97إلى الخزان، األمر الذي جعل أكثر من 

 الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية. 
 

معدل استهالك الفرد الفلسطيني اليومي من المياه اقل من 
 وهو في تناقص المعدل الموصى به عالميا

من  ا  لتر  86.3 اليومي بلغ معدل استهالك الفرد الفلسطيني
، في الضفة الغربية في اليوم ا  لتر  89.0 بلغ هذا المعدل المياه،
نسبة  ، واذا ما أخذنا باالعتبارفي قطاع غزة ا  لتر  82.7مقابل

غزة، واحتساب كميات المياه قطاع التلوث العالية للمياه في 
فإن حصة من الكميات المتاحة، الصالحة لالستخدام اآلدمي 

، في اليومفقط  ا  لتر  21.3إلى  ستنخفضالفرد من المياه العذبة 
وعند مقارنة هذا المعدل باستهالك الفرد اإلسرائيلي نالحظ أن 

ثالثة أضعاف الفرد ب يزيدمعدل استهالك الفرد اإلسرائيلي 
لتر في  300 إذ بلغت حصة الفرد االسرائيلي نحوالفلسطيني 

اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين اإلسرائيليين إلى أكثر 
 .أضعاف استهالك الفرد الفلسطيني 7من 

 

تحقيق العدالة فإن  وحول حصة الفرد من المياه حسب المحافظة
في التوزيع بين التجمعات السكانية أحد التحديات الرئيسية التي 

يحد من السياسي والذي نتيجة الوضع  فلسطينتواجهها دولة 
 .  ومنتطوير نظام مائي متكامل على مستوى الوطن إمكانية

زال معدل استهالك الفرد الفلسطيني للمياه  الجدير ذكره أنه ما
حسب معايير منظمة  الموصى به عالميا   األدنىأقل من الحد 

، وذلك نتيجة السيطرة لتر في اليوم 100 البالغالصحة العالمية 
% من المصادر المائية 85على أكثر من  اإلسرائيلية

 الفلسطينية.
 من الجزء ذلك تشمل ال الصحفي الواردة في البيان البيانات مالحظة:

 الغربية للضفة احتاللها بعد عنوة إسرائيل ضمته الذي القدس محافظة
 .1967عام  في

 



 فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

21/03/2023 صدر بتاريخ:  

 
 

3 
 

 در: ا*المص
البيانات ، جداول 2022الفلسطيني.  لإلحصاءالجهاز المركزي 

 فلسطين. -، رام هللا 2021المائية 
 -.  رام هللا . نظام معلومات المياه2021سلطة المياه الفلسطينية، 

 فلسطين.
 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 -P6028179، رام هللا 1647ص.ب.  

 فلسطين  

 ( 972/970) 2982700-02هاتف: 

 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 

 1800300300خط مجاني: 

 diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

 www.pcbs.gov.psالصفحة االلكترونية: 
 

 

 سلطة المياه الفلسطينية

فلسطين. –، رام هللا 2174ص.ب.    
 2987665 2 (970/972)هاتف: 

 2987336  2 (970/972)فاكس: 

   pwa@pwa.psبريد إلكتروني:  

 http://www.pwa.ps  كترونية:إلا صفحةال
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