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اه   ز لإلحصاء الفلسطیني وسلطة الم الجهاز المر
ا  ا مشتر انا صحف صدران ب ة  ة  الفلسطین مناس

اه العالمي  22/03/2018  یوم الم

  
عة ألجل  تحت شعار اه الطب اه العالميبحتفل العالم الم   یوم الم

ز لإلحصاء الفلسطیني اه  اصدر الجهاز المر وسلطة الم
ة ا الفلسطین انا صحف ا ب اه العالمي مشتر ة یوم الم انطالقًا و  ،مناس

ة  عة وعالقتها من أهم اهالطب  المتحدة أن األممأعلنت فقد  الم
اه العالمي  صادف یوم  2018 لعامشعار یوم الم من  آذار 22الذ 

اه"ل عام هو  عة ألجل الم    ".الطب
  

ة تذهب % 48حوالي  ار الجوف اه المضخوخة من اآل  إلىمن الم
  القطاع الزراعي

ة مساحة األراضي المزروعة في فلسطین حوالي  % 15.5تبلغ نس
ة، منها  ة %84.5حوالي من المساحة الكل عل ، مزروعة زراعة 

ة مزروعة% 15.5و من % 47.5حوالي  تستهلكوالتي  زراعة مرو
اه  ةالم ار الجوف    .المضخوخة من اآل

  
2017المعدل السنوي خالل العام  أدنى منكميات األمطار   

ة  تظهر ار الجوف ة اآل انات الرصد المطر التي تؤثر على تغذ ب
ن ــــبی ما تراوحت رـالمط اتــمی أن 2017ام ــالل العــخاه ــالمی
 ملم 46و ،)من المعدل العام% 60( الخلیل محطة في ملم 356
زتما  ،)من المعدل العام% 28(أرحا  محطة في في  األمطار تر

انون الثاني ا معظم المحافظات في شهر    .وش
  

نها الحصول على مصدر محسن للماء%  م من األسر  95 

انات العام  تفید ن في فلسطین أسر من % 94.9أن  2015ب تس
اه مساكن   من مصادر آمنه حسب تعرف مؤشراتتحصل على الم
ة المستدامةأهداف  اه البئر  ،التنم ات العامة وم اه الش وتشمل م
ة في  حیث بلغت المنزلي،  فيو % 94.9حضر فلسطین هذه النس

مات %99.6 مقابل% 94.4 الرف الفلسطیني     .في المخ
  

اه العامة في  ة الم ش م في مساكن متصلة  ة األسر التي تق نس
  2015حسب المنطقة،  فلسطین

 
  

اه /لتر 83   یوم معدل استهالك الفرد الفلسطیني من الم
اه في / لتر 83 یوم معدل استهالك الفرد الفلسطیني من الم

تراوح هذا المعدل بین ، فلسطین في الضفة  یوم /لتر 82.3و
ة   .2016وذلك خالل العام  یوم في قطاع غزة /لتر  84و، الغر

  
ات  م عتبر معدال ناجما عن  ار أن هذا المعدل  عین االعت اخذین 
عض  ان، حیث أن هناك  اه المستهلكة مقسوما على عدد الس الم

ة التي ال یزد فیها معدل استهالك الفرد عن  ان  44التجمعات الس
في تجمعات یوم  /لتر 100 هذا المعدل عنیزد  بینما ،یوم /لتر

التالي أرحا و ل هدف تحقی العدالة في التوزع بین  أخر  ش
ة التي تواجهها دولة  س ات الرئ ة احد التحد ان التجمعات الس

  .فلسطین
  

اه التي یتم ضخها من الحوض % 97أكثر من  ة الم من نوع
ةال تتواف  الساحلي   مع معاییر منظمة الصحة العالم
ة ا م اه بلغت   من الحوض الساحلي في قطاع غزة المستخرجةلم

ة ضخًا جائرًا،، 2016عام  3م ملیون  167.2 علما  وتعتبر هذه الكم
 60- 50 هي اآلمن وطاقة الحوض المستدامة الضخ أن مقدار

ة % 97، مما أد إلى عدم تواف أكثر من فقط 3مملیون  من نوع
اه التي یتم ضخها من الحوض الساحلي مع معاییر منظمة  الم
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ة اه الصحة العالم ، والذ یؤد بدوره إلى نضوب مخزون الم
ة في الخزان الساحلي إلى  اه الجوف ة حیث وصل مستو الم الجوف

حر 19   .مترًا تحت مستو سطح ال
  

ة من%  77 اه الجوف اه المتاحة مأخوذة من الم ة الم   والسطح
اه المستخرجة  تعتبر ة الم ة نس ة والسطح اه الجوف مرتفعة من الم

ة  اه المتاحة في فلسطین إلىنس ة ت ، حیث بلغالم هذه النس
ك عن أن ، 2016للعام  77.2%  حرم االحتالل اإلسرائیليناه

اه نهر األردن منذ العام  الفلسطینیین من استغالل حقهم من م
ا 3مملیون  250 حواليوالتي تقدر  1967   .سنو

  
ة  م اه من جانب آخر بلغت  ار  من المضخوخةالم حواض األآ

ة لحوض الشرقي، والحوض الغري، والحوض الشمالي ا( الجوف
ة للعام ) الشرقي   .3ملیون م 84.4نحو  2016في الضفة الغر

  
ة ة نس ة والسطح اه الجوف اه المتاحة في  المستخرجة الم من الم

2016-2009، فلسطین  

 
  

د من    :المعلومات یرجى االتصاللمز
ز    الفلسطیني لإلحصاءالجهاز المر

.فلسطین –، رام هللا 1647.  ب.ص  
  2982700  2 (970/972): هاتف
  2982710  2 (970/972): فاكس
1800300300: المجاني الرقم  

   :  برد إلكتروني

diwan@pcbs.gov.ps   
ةصفحة    :إلكترون

http://www.pcbs.gov.ps  

ة اه الفلسطین  سلطة الم
.فلسطین –، رام هللا 2174.  ب.ص  

  2987665 2 (970/972): هاتف
  2987336  2 (970/972): فاكس

      pwa@pwa.ps:  برد إلكتروني
ة صفحة   :إلكترون

http://www.pwa.ps  
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