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

 22/30/2302  يوم المياه العالمي

 

وسلطة المياه  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينياصدر 
انطالقًا و  ،بمناسبة يوم المياه العالمي مشتركا بيانا صحفيا الفلسطينية

 الحيوية الالزمة   الحياةجميع مجاالت  فيوالطاقة من أهمية المياه 
القطاعين معا  ألهميةونظرا  ،االقتصاديوالنمو لتنمية المستدامة ل

شعار يوم المياه العالمي  المتحدة أن األممأعلنت فقد  ألي مجتمع
المياه "من كل عام هو  آذار 11الذي يصادف يوم  1024 لعام

 ".والطاقة

 

الى ازدياد الطلب على في المجتمع الفلسطيني ادى تطور الحياة 
ان  إاللتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتطور االقتصادي المياه 

حيث ، كعائق كبير امام ذلكتقف  المتاحة المائية مصادرالمحدودية 
منها ، 1021عام  2مليون م 24941 وصلت كمية المياه المتاحة

 "كروتمي"ها من شركة المياه االسرائيلية يتم شراؤ  2مليون م 6545
 من المياه المزودة للقطاع المنزلي% 12 ما نسبته والتي تشكل

مليون متر مكعب ضخ جائر من الحوض  220باإلضافة إلى 
 .الساحلي في قطاع غزة

 
حسب وثبات كمية المياه المتاحة تزايد اعداد السكان ولقد كان ل

حصة الفرد الفلسطيني  في التأثير على اً اثرا ملحوظاتفاقية أوسلو 
يوم عام /دفر /لتر 4544 لىإمن المياه المستهلكة والتي وصلت 

في قطاع  يوم/فرد/لتر 2946في الضفة الغربية بينما كانت  1021
من مياه قطاع % 96االعتبار ان ما يزيد عن  بعينمع االخذ  غزة

، منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب رمعاييغزة ال تنطبق عليها 
منظمة التوصي به  من الحد األدنى الذيأقل من حيث الكمية  وهي
وبناء على المعلومات ، كحد ادنى( يوم/فرد/لتر 200)وهو  ذاتها

نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون فإن  1021المائية للعام 

من %26ال تتجاوز في الضفة الغربية من مياه األحواض الجوفية 
اإلسرائيلي االحتالل في حين يحصل ، نهامجموع المياه المستغلة م

، ناهيك عن أن ذاتها من مياه  األحواض% 26 ما يزيد عن على
مين من الوصول إلى مياههم في نهر االردن منذ و محر  نالفلسطينيي

 .2954العام 

، تعتبر المياه جيدة 1022عام  من األسر في فلسطين% 4242
وتتباين هذه النسبة بشكل كبير على مستوى المنطقة حيث بلغت 

إن تدني .  في قطاع غزة% 642في الضفة الغربية مقابل % 4246
ارتفاع نسبة الملوحة في المياه هذه النسبة في قطاع غزة يعزى إلى 

باإلضافة إلى عدم ، سبب تسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفيةب
 .وجود ضبط لمياه الشرب من قبل الهيئات المحلية في قطاع غزة

خدمة اإلمداد  تتوفر لديها 1022عام  من األسر في فلسطين% 14
في حين بلغت نسبة األسر التي تتوفر لها ، بالمياه بشكل يومي

أيام اسبوعيا على مستوى فلسطين  4-2خدمة اإلمداد بالمياه من 
6242.% 

 
 الغالبية العظمى من الطاقة المستهلكة مستوردة من إسرائيل

الرئيسي للكهرباء في فلسطين، حيث تم  المصدرتعتبر اسرائيل 
من % 2244ساعة من اسرائيل بما نسبته .جيجاواط 40401استيراد 

 60202الطاقة الكهربائية المشتراة في فلسطين والبالغة 
يتم ف، أما باقي كمية الكهرباء 1021ساعة وذلك للعام .جيجاواط

حيث يتم % 444شراؤها من الشركة الفلسطينية للكهرباء بما نسبته 
ر، من مص% 142توليدها محليا في قطاع غزة، ويتم استيراد 

ما يتعلق بالمشتقات النفطية فيمن االردن، أما % 245الى  باإلضافة
، األمر المستوردة في فلسطين فيتم استيرادها بشكل كلي من إسرائيل

الوقود ألسعار  الدول األعلى ثمناً في مصاف الذي يضع فلسطين 
 .الطاقةو 

 
حوالي ثلثي األسر الفلسطينية تعتمد على السخانات الشمسية 

 على المياه الساخنة في فلسطينللحصول 
نفذه الجهاز الذي  (1022، تموز) تائج مسح الطاقة المنزليبينت ن

سر الفلسطينية تستخدم السخانات الشمسية من األ% 51أن حوالي 

 يوم المياه العالميبيحتفل العالم  المياه والطاقة شعارتحت 

ها من المزودة للقطاع المنزلي يتم شراؤ  ربع المياه ما يزيد عن
 شركة المياه اإلسرائيلية

 حوالي نصف األسر تعتبر المياه جيدة

 ربع األسر الفلسطينية تتوفر لهم خدمة إمداد المياه بشكل يومي
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 500للحصول على المياه الساخنة، وبالتالي توفر أكثر من 
 مليون دوالر سنويا 200ساعة تقدر قيمتها بأكثر من .جيجاواط

، مما يضع دولة فلسطين في مقدمة الدول حسب سلطة الطاقة
 نسبة األسر تناقصمع مالحظة المستخدمة لهذه الطاقة المتجددة، 

في العام % 41 منم السخانات الشمسية في فلسطين ستخدالتي ت
من األسر % 21، كما أن حوالي 1022عام في % 51، إلى 1002

وفقا  سي لتسخين المياهتعتمد على الطاقة الكهربائية كمصدر رئي
 .1022لبيانات الطاقة 

 

 
 

 المياه والطاقة في فلسطين آفاق التنمية لقطاعي
قطاع  عاني منهايالمشاكل التي  أهمتعتبر كمية الفاقد من المياه من 

 1021المياه عام  منالفاقد حيث وصلت كمية ، فلسطين المياه في
تعمل جاهدة  الفلسطينية الحكومةوعليه فإن ، 2ممليون  4442حوالي 

في شبكات  على تقليل الفاقد عبر تأهيل الشبكات ومحاربة التعديات
فقدان المياه ويوفر الطاقة  من كمية ديحمياه الشرب العامة مما 

 .ضخ هذه الكميات من المياهالمستخدمة في 
 

للمياه البحث عن مصادر بديلة تقوم الحكومة الفلسطينية بكما 
ومن أحد ، لتخفيف العبء على المصادر المائية المتاحة للشرب

الحلول التي يمكن من خاللها تخفيف العبء على مصادر المياه 
لري واستخدامها زيادة االعتماد على المياه العادمة المعالجة العذبة 

حيث تبلغ كمية المياه المستخدمة لألغراض الزراعية  المزروعات
في استخدام هذه المياه  كما يمكن، سنوياً  2ممليون  ..222حوالي 

إال أن عملية عمليات التبريد التي تحتاجها محطات توليد الطاقة 
معالجة وتحلية المياه العادمة بحاجة إلى كميات كبيرة من الطاقة 

عالية التكلفة مما يزيد األمر إسرائيل الا مستوردة من هالتي في معظم
بحث عن مصادر متجددة السعي الحقيقي لل لذا يجب، صعوبة

للطاقة كطاقة الرياح وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الضوئية والتي 
إلنشاء  خططهناك أن و . ال تتطلب كمية مياه للحصول عليها

مليون متر مكعب  22تنتج حوالي لغزة  محطات تحلية في قطاع
 ميجاواط 26حطات ستحتاج ألكثر من وهذه الم المحالةمن المياه 

وأن احتياجات قطاع غزة من الطاقة  في حين  ،حسب سلطة الطاقة
ميجاواط حتى  26لقطاع المياه والصرف الصحي تبلغ  الكهربائية

االستراتيجي ، بما فيها مشروع إنشاء محطة التحلية 1022العام 
في مليون متر مكعب من المياه المحالة وذلك  66والذي سينتج 

إمدادات زة حاليا من نقص حاد في الوقت الذي يعاني منه قطاع غ
 .كهربائيةالطاقة ال
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