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يصدر  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

بيانا صحفياً بمناسبة يوم البيئة العالمي 

  "خضراالقتصاد األ": بعنوان
  
يونيو من كل عام يـوم  /يصادف الخامس من حزيران

   . البيئة العالمي
  

وهي  "خضراالقتصاد األ" شعار يوم البيئة لهذا العام هو

االخضر فـي  أهمية االقتصاد  رسالة تركز علىبمثابة 

فى تحقيـق التنميـة المسـتدامة     يحيودوره الالعالم و

والمحافظة على الموارد الطبيعيـة وعـدم اسـتنزافها    

حـد مـن   الخضـراء التـى ت   التقنياتواالعتماد على 

  .الملوثات وتعظم من االنتاج
  

 ...االقتصاد االخضر 

يعرف برنامج االمم المتحدة للبيئة االقتصاد االخضـر  

قتصاد الذي ينتج عنه تحسن فـي رفاهيـة   على انه اال

حيث يركز االقتصـاد   االجتماعية، ةاالنسان والمساوا

من خـالل اسـتخدام     )قطاع  الطاقة(االخضر على 

وتقليـل انبعاثـات    وطاقـة الريـاح،   الطاقة الشمسية 

ة للفرد في الدول، يالكربون، وخفض نسبة البصمة البيئ

دام مواد صديقة وذلك باستخ )وقطاع االبنية الخضراء(

دام تخوذلك من خالل اس )وقطاع النقل المستدام(للبيئة، 

مـن   )وقطاع ادارة الميـاه ( ،بالكهرباءسيارات تعمل 

وقطاع ادارة (دام المياه،  خخالل العمل على اعادة است

وذلك من خالل العمـل علـى اعـادة     )النفايات العامة

ادارة  وقطـاع (تدوير النفايات الصلبة واالستفادة منها، 

اسـتخدام الزراعـة    من خالل العمل على )االراضي

  . العضوية، واعادة التشجير
  

  ...فلسطين واالقتصاد األخضر
  

  خانات الشمسيةسرائدة في استخدام الفلسطين 

سخانات المياه بلغت نسبة االسر التي يتوفر لديها 

من % 66حوالي  2011تموز الشمسية خالل شهر 

لنفس الفترة من العام % 66.7، مقارنه مع األسر

في الضفة % 69.4حيث بلغت هذه النسبة .  2010

في قطاع غزة وذلك خالل % 60.5الغربية، مقارنة مع 

  . 2011شهر تموز 
  

المستخدمة للسخان  نسبة األسر في األراضي الفلسطينية

 2011تموز، الشمسي حسب المنطقة، 
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ت الزراعية تستخدم االسمدة أكثر من نصف الحيازا

 العضوية  

من % 64.9الى أن  2010 تشير نتائج التعداد الزراعي

إجمالي الحيازات النباتية والمختلطة في األراضي 

تستخدم % 34.8الفلسطينية تستخدم أسمدة عضوية، و

من إجمالي % 49.7أسمدة كيماوية، باإلضافة الى أن 

  .مبيدات زراعية الحيازات النباتية والمختلطة تستخدم
  

شجرة خالل الموسم  مليون توزيع مليون ونصف

 . ضمن مشروع تخضير فلسطين 2011/2012

 مليون قامت وزارة الزراعة بتوزيع مليون ونصف

بواقع  2011/2012شجرة خالل الموسم الماضي 

نصف مليون شجرة حرجية ورعوية، ونصف مليون 

  .شجرة زيتون،  ونصف مليون شجرة أشتال متنوعة
  

  

من المنشآت االقتصادية التـي تنـتج نفايـات    % 45

 :كيميائية تقوم بفصلها

بلغت نسبة المنشآت االقتصادية التـي تقـوم بفصـل    

من مجموع المنشآت التـي  % 45.3النفايات الكيميائية 

تنتج عنها النفايات الكيمائيـة وذلـك فـي األراضـي     

في قطاع % 47.4، منها 2011خالل العام  الفلسطينية

 .نشطة الصناعيةاأل
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هي االقل بين لألراضي الفلسطينية البصمة البيئية  

   دول الجوار

 الطبيعية الموارد على الطلب جانب البيئية البصمة تمثل

 جانب البيولوجية السعة تمثل حين في اإلنسان قبل من

 تستوجب المثلى الحالة إن  .الموارد لكت من العرض

 وذلك البيئية للبصمة مساوية البيولوجية السعة تكون أن

 البصمة تتجاوز عندما أما ،التوازن على للمحافظة

 في عجز هناك يعتبر المتاحة البيولوجية السعة البيئية

  .الدولة لهذه الطبيعية الموارد
 

خالل العام البصمة البيئية لألراضي الفلسطينية بلغت 

حسب تقرير الكوكب الحي الصادر عن  2012

ية الحياة البرية والذي اعتمد الصندوق العالمي لحما

للفرد الواحد  1هكتار 0.46حوالي  2008على بيانات 

أي أن الفرد المقيم في فلسطين يستهلك ما يوازي إنتاج 

هكتار، في حين بلغت السعة البيولوجية  0.46

هكتار  0.13خالل نفس العام  لألراضي الفلسطينية

  .هكتار 0.33 للفرد الواحد وبذلك يبلغ العجز
  

  لوجية والبصمة البيئية للفرد فيومعدل السعة البي

  )هكتار عالمي للفرد( 2012بعض الدول والعالم، 

السعة   البصمة البيئية  الدولة

 البيولوجية

  العجز

  0.33  0.13  0.46  االراضي الفلسطينية

  1.89  0.24  2.13  االردن

  1.41  0.65  2.06  مصر

  3.40  0.29  3.96  اسرائيل
تقرير الكوكب . 2012 لعالمي لحماية الحياة البريةالصندوق ا: المصدر

  2012الحي 
  

نصيب الفرد الفلسطيني من انبعاثات الكربون في

 ارتفاع مستمر

قدر اجمالي نصيب الفرد من انبعاثـات ثـاني اكسـيد    

مـن  في االراضي الفلسـطينية   2010الكربون للعام 

فـرد سـنويا،   /طـن  1.03حوالي القطاعات المختلفة 

  .سب مختلفة حسب القطاعاتموزعة بن

                                                 
 دونم 10= هكتار عالمي  1 1

بمقارنة هذه البيانات مع البيانـات المنشـورة علـى    و

مركــز األبحــاث اإلحصــائية واالقتصــادية موقــع 

كانــت  واالجتماعيــة والتــدريب للــدول اإلســالمية

  : النتائج كاآلتي
  

إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون   )االسناد الزمني(الدولة 

  )سنة/فرد/طن( مقابل كل فرد

  0.52  )2008( فلسطين

  3.86  )2008(االردن 

  3.48  )2008(سوريا 

  9.63  )2007(اسرائيل 
  

دولية  شارت تقاريرأى مستوى قطاع الطاقة فقد لأما ع

  The Titi Tudorancea Bulletin ومنها مجلة

نصيب الفرد في أن  إلىقطاع هذا الالمتخصصة في 

من انبعاثات غاز ثاني أكسيد األراضي الفلسطينية 

  %60.0  بنسبةقد ارتفع من قطاع الطاقة  الكربون

ويعزي  ،2001، بالمقارنة مع العام 2010خالل العام 

في استهالك مشتقات  المستمر االزدياد إلىهذا التغير 

  .البترول
  

نصيب الفرد من آميات ثاني أآسيد الكربون من قطاع 
  2010- 2001 )عام/نط( الطاقة
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 The Titi Tudorancea Bulletin مجلة :المصدر 
  

 :على االتصال المعلومات، من للمزيد

  الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

  فلسطين - اهللا رام
  2982700 2 (970/972+): هاتف

  2982700 2 (970/972+): فاكس

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


