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

 22/30/2302  المياه العالمي

 

المياه ... يتخلف عن الركبترك أحد نال " تحت شعار
 2302 لعام يوم المياه العالميبيحتفل العالم  ،"للجميع

 

وسلطة المياه  اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
فقد  ،بمناسبة يوم المياه العالمي مشتركا بيانا صحفيا الفلسطينية
الذي  9102 لعامشعار يوم المياه العالمي  المتحدة أن األممأعلنت 

تترك أحد يتخلف عن ال " من كل عام هو آذار 99يصادف يوم 
 التنمية ألجندة األساسي الوعد وهو "المياه للجميع... الركب

 أن يجب المستدامة، التنمية تقدم مع: 2303 لعام المستدامة
  .الجميع يستفيد

 

 تستخدم مصدر مياه شرب آمن من األسر في فلسطين% 26
إن توافر مياه نقية ويسهل الحصول عليها بالنسبة للجميع هو جزء 

الغاية األولى من الهدف  من أهداف التنمية المستدامة، أساسي
حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب ركز على ت السادس
 .0202والميسورة التكلفة بحلول عام  اآلمنة

 

العام التعداد  فلسطين في هذا الهدف تشير بيانات يتعلق بوضعفيما 
نسبة األسر التي إلى أن  ،0202كن والمنشآت اللسكان والمس

شبكة المياه العامة الموصولة )تستخدم مصدر مياه شرب آمن 
، مياه محميبالمسكن، حنفية عامة، بئر ارتوازي محمي، ينبوع 

 بواقع ،من األسر% 62بلغت ( تجميع األمطار، ومياه معدنية
في قطاع من األسر  %00و ،في الضفة الغربيةمن األسر  59%
ويعزى السبب في انخفاض النسبة في قطاع غزة بسبب تردي ) غزة

لنوع ، أما بالنسبة (نوعية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي
في % 94في الحضر و% 58التجمع فتوزعت هذه النسب إلى 

 .في المخيمات% 44إلى  هذه النسبة الريف وتنخفض
 

 فلسطينفي  آمنالتي تستخدم مصدر مياه شرب نسبة األسر 
 7102، المنطقةحسب 

 
 

 معدل استهالك الفرد الفلسطيني من المياه لتر في اليوم 88
من المياه  لتر في اليوم 88.0بلغ معدل استهالك الفرد الفلسطيني 

 قطاع غزةو  ،الضفة الغربيةهذا المعدل بين  ويتساوى، فلسطينفي 
 .0202وذلك خالل العام 

 

اخذين بعين االعتبار أن هذا المعدل يعتبر معدال ناجما عن كميات 
المياه المستهلكة مقسوما على عدد السكان، حيث أن هناك بعض 
التجمعات السكانية التي ال يزيد فيها معدل استهالك الفرد عن 

 لتر في اليوم 092 هذا المعدل عنيزيد  بينما ،لتر في اليوم 92.5
كأريحا وبالتالي يشكل هدف تحقيق العدالة في في تجمعات أخرى 

التوزيع بين التجمعات السكانية احد التحديات الرئيسية التي تواجهها 
 .دولة فلسطين

 

من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض % 79أكثر من 
 مع معايير منظمة الصحة العالميةال تتوافق  الساحلي

 من الحوض الساحلي في قطاع غزة المستخرجةلمياه بلغت كمية ا
علما  وتعتبر هذه الكمية ضخًا جائرًا،، 7118عام  3م مليون 187.8

 01-01 هي اآلمن وطاقة الحوض المستدامة الضخ بأن مقدار
من نوعية % 98، مما أدى إلى عدم توافق أكثر من فقط 3ممليون 
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مع معايير منظمة  المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي
إلى نضوب مخزون المياه الجوفية  ، والذي يؤدي بدورهصحة العالميةال

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

 

 المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية من% 77
 والسطحية

مرتفعة من المياه الجوفية والسطحية نسبة المياه المستخرجة  تعتبر
 حوالي هذه النسبةت ، حيث بلغالمياه المتاحة في فلسطين إلىنسبة 
 حرمي االحتالل اإلسرائيليناهيك عن أن ، 7118للعام  88%

الفلسطينيين من استغالل حقهم من مياه نهر األردن منذ العام 
 .سنويا 3ممليون  701 بحواليوالتي تقدر  1908

 
حواض األآبار  من المضخوخةالمياه من جانب آخر بلغت كمية 

لحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي ا) الجوفية
 .3مليون م 70نحو  7118في الضفة الغربية للعام ( الشرقي

 

من المياه  المستخرجة المياه الجوفية والسطحية نسبة
1322-1332، فلسطينالمتاحة في   

 
 

من شركة من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها % 22
 "ميكروت"المياه اإلسرائيلية 

من استغالل   نتسهم اإلجراءات اإلسرائيلية بالحد من قدرة الفلسطينيي
جبارهم على تعويض النقص  مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وا 

حيث وصلت ، "ميكروت"شراء المياه من شركة المياه اإلسرائيلية ب
، 9102عام  8مليون م 38لالستخدام المنزلي  كمية المياه المشتراة

 827من كمية المياه المتاحة التي بلغت % 99وهي تشكل ما نسبته 
مياه متدفقة من الينابيع  8مليون م 98.9، باإلضافة إلى 8مليون م

 1..مياه متدفقة من اآلبار الجوفية، و 8مليون م 95.47الفلسطينية و
 .مياه شرب محالة 8مليون م

 
 من الجزء ذلك تشمل ال الصحفي في البيانالواردة  البيانات :مالحظة
 للضفة احتاللها بعيد عنوة إسرائيل ضمته الذي القدس محافظة
 .مصدر مياه الشرب اآلمنبيانات باستثناء  0252 عام في الغربية

 
 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 0467.  ب.صفلسطين   -رام اهلل

 

 ( 987/981) 2982700-02: اتفه
 ( 987/981) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
 

 

 

 
 سلطة المياه الفلسطينية

.فلسطين –، رام اهلل 2076.  ب.ص  
 2987665 2 (970/972): هاتف
 2987336  2 (970/972): فاكس

     pwa@pwa.ps:  بريد إلكتروني
 http://www.pwa.ps  :إلكترونية صفحة
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