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 الرئيسية للنظامالمؤشرات 
 مستوى النشر المؤشر القطاع

 االراضي استعماالت

 فلسطين مساحة الدولة
 المحافظة مساحة الغابات

 المحافظة المزروعة مساحة األراضي
 المحافظة المزروعة الدائمة مساحة األراضي
 المحافظة المزروعة المؤقتة مساحة األراضي
 المحافظة المزروعة المروية مساحة األراضي
 المحافظة المزروعة البعلية مساحة األراضي

 المحافظة  األراضي المزروعة الدائمة حصة الفرد من مساحة
 المحطة معدل الهطول المطري    الجوية االرصاد

 المحطة كمية التبخر 
 المحطة عدد االيام الماطرة 

 المحطة عدد ساعات االشعاع الشمسي 
 المحطة معدل الرطوبة النسبية 
 المحطة معدل الضغط الجوي 

 المحطة الهواء  المعدل العام لدرجة حرارة
 المحطة معدل حرارة الهواء 
 المحطة معدل سرعة الرياح 

 فلسطين  االنفاق الكلي على البيئة  على البيئة االنفاق
 فلسطين  الناتج المحلي نسبة االنفاق على البيئة من

 فلسطين  مياه عامة عدد التجمعات التي لديها شبكة التجمعات
 فلسطين  كهرباء عامة عدد التجمعات التي لديها شبكة
 فلسطين  صرف صحي عامة عدد التجمعات التي لديها شبكة
 فلسطين خدمة جمع نفايات عدد التجمعات التي لديها شبكة

 فلسطين  الكلية عدد التجمعات
 المنطقة، ونوع الملوث والقطاع التعرض للملوثات للملوثات التعرض

 المنطقة، ونوع الملوث والقطاع للملوثات اوقات التعرض
 المنطقة، ونوع الملوث والقطاع مصادر الملوثات

 فلسطين المستهلكة في فلسطين كمية الكهرباء  الطاقة
 فلسطين المنتجة في فلسطين مجموع الكهرباء

  المنطقة المستوردة في فلسطين كمية الكهرباء
  المنطقة  النواع الطاقة المختلفة استخدام االسر
 المنطقة والقطاع الكلي في فلسطين استهالك الطاقة
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 فلسطين  أكسيد الكربون لكل فرد إنبعاثات ثاني الى الهواء المنبعثات
  القطاع  الكربون انبعاثات ثاني اكسيد

  القطاع انبعاثات الميثان
  القطاع انبعاثات ثاني اكسيد النيتروجين

  القطاع انبعاثات اكاسيد النبتروجين
  القطاع  الكربون انبعاثات اول اكسيد

  القطاع  الميثانية المتطايرة انبعاثات المركبات العضوية غير
  القطاع انبعاثات ثاني اكسيد الكبريت

 فلسطين  المحلي الى الناتج نسبة المنبعثات
 فلسطين كمية المياه السنوية المتاحة المياه

 فلسطين المياه الجوفية كمية الضخ السنوي من ابار
 فلسطين السحب السنوي من مياه الينابيع

 فلسطين ميكوروت(من شركة المياه االسرائيلية  كمية المياه السنوية المشتراة)
 فلسطين للقطاع المنزلي  كمية المياه المزودة

 فلسطين القطاع المنزلي كمية المياه المستهلكة في
 فلسطين كمية الفاقد من المياه في القطاع المنزلي 

  التجمع المنطقة والقطاع ونوع المياه مصادر الحصول على
  التجمع المنطقة والقطاع ونوع  العادمة عدد محطات معالجة المياه

  التجمع المنطقة والقطاع ونوع خدمة اإلمداد بالمياهاستمرارية  
  التجمع المنطقة والقطاع ونوع نوعية المياه

  التجمع المنطقة والقطاع ونوع يستخدمون مصادر مياه الشرب المحسنة نسبة السكان الذين
  التجمع المنطقة والقطاع ونوع  المياه نصيب الفرد اليومي من

  التجمع المنطقة والقطاع ونوع  المستهلكةحجم المياه 
  المنطقة ونوع التجمع  كمية العجز في المياه للقطاع المنزلي 

 فلسطين  جوفي كمية المياه المنتجة في كل حوض
  التجمع المنطقة والقطاع ونوع المياه العادمة طرق التخلص من  العادمة المياه

  التجمع المنطقة والقطاع ونوع مياه عادمة نسبة وجود معالجة
  المنطقة ونوع التجمع يحصلون على صرف صحي آمن نسبة السكان الذين
 فلسطين ةفلسطين حجم المياه العادمة
 فلسطين المعالجة حجم المياه العادمة

   المنطقة والقطاع  النفايات وجود خدمة جمع الصلبة النفايات
   المنطقة والقطاع النفاياتجمع  الجهة المسؤولة عن
   المنطقة والقطاع النفايات طرق التخلص من

   المنطقة والقطاع دورية جمع النفايات 
   المنطقة والقطاع الصلبة مكونات النفايات
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   المنطقة والقطاع  الصلبة فصل النفايات 
   المنطقة والقطاع التخلص من النفايات الجهة المسؤولة عن
   المنطقة والقطاع النفايات اماكن التخلص من

   المنطقة والقطاع المنتجة كمية النفايات
 فلسطين .الخسائر البشرية واالقتصادية الناجمة عن الكوارث والمخاطر الطبيعية  المستدامة التنمية

 فلسطين عدد مستخدمي االنترنت لكل مئة نسمة 
 فلسطين ) الصغار والكبار(نسبة اإلعالة  
 فلسطين )تنظيم األسرة(معدل انتشار وسائل منع الحمل  
 فلسطين التلقيح ضد أمراض المعدية لدى األطفال 
 فلسطين )نسبة األطفال الذين يعانون النقص في الوزن أو السمنة الزائدة(الحالة الغذائية لألطفال  
 فلسطين المعروف أيضًا بنسبة إتمام المرحلة االبتدائّية و  معّدل االلتحاق بالصف االبتدائي األخير 
 فلسطين صافي معدل االلتحاق في التعليم االبتدائي 
 فلسطين معّدل اإللمام بالقراءة والكتابة، بحسب الجنس 
 فلسطين معدل النمو السكاني في الريف والمدينة 
 فلسطين فلسطيننسبة السكان في المدينة من  
 فلسطين .النسبة المئوية لمن هم دون خط الفقر الوطني، المعروف أيضًا بمعدل الفقر الوطني 
 فلسطين نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر أميركي واحد أو دوالرين يومياً  
 فلسطين نسبة حصة الخمس األعلى للدخل على الخمس األدنى 
 فلسطين محسنة، في المدن كما في الريفنسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية  
 فلسطين نسبة السكان الذين يستخدمون مصدرًا مطوَّرًا لمياه الشرب 
 فلسطين حصة االستثمار من الناتج المحلي اإلجمالي 
 فلسطين معّدل التضّخم 
 فلسطين نسبة الدَّين من الدخل القومي اإلجمالي   
 فلسطين معّدل العمالة بحسب الجنس 
 فلسطين العجز في الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي    
مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية الممنوحة أو المتلقاة كنسبة مئوية من إجمالي الدخل  

 القومي
 فلسطين

 فلسطين )التدوير، الحرق، الطمر(معالجة النفايات والتخّلص منها بحسب طريقة العالج  
 فلسطين نسبة السيارات من مجموع وسائل نقل الرّكاب 
 فلسطين الغطاء النباتي 
 فلسطين النسبة المئوية لمجموع السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية 
 فلسطين المياه المستخرجة سنويًا من المياه الجوفية والسطحية كنسبة مئوية من المياه المتوفرة 
 فلسطين الحصول على المياه الصالحة للشرب  
 فلسطين نسبة المناطق المحمّية من المساحة اإلجمالية 
 فلسطين نسبة األنواع المهّددة باالنقراض 
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 فلسطين في المناطق الحضرية) أولية، ثانوية ثالثية(معالجة مياه الصرف الصحي بحسب الفئة  
 فلسطين معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  
 فلسطين انبعاثات غازات الدفيئة 
 فلسطين القطاع/توليد النفايات بحسب الصناعة 
ثات في الهواء المحيط في مناطق المدن     فلسطين تركيز الملوِّ
 فلسطين حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
 فلسطين مساحة األراضي المزروعة والصالحة للزراعة  
 فلسطين توليد النفايات الخِطرة 
 فلسطين االستخدام السنوي أو كمية المياه المستخرجة بحسب نوع االستخدام  
 فلسطين عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لكل مئة نسمة  
 فلسطين عدد المشتركين في الهواتف الخلوية لكل مئة نسمة 
 فلسطين يصيد األسماك السنو  

 


