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 بيانًا صحفيًا بمناسبة يصدراإلحصاء الفلسطيني 
 يوم البيئة العالمي  

 

أساسية لألمم المتحدة لتشجيع  مناسبةيعد يوم البيئة العالمي 
 هذا اليوم منبرا  وقد أصبح . الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة

 معظم الدولللتوعية العامة تحتفل به األطراف المعنية في  عالميا  
ويدور موضوع يوم البيئة العالمي هذا العام ، على نطاق واسع

 .الهواءتلوث حول 
 

بمثابة دعوة  9102لبيئة العالمي اليوم ، "تلوث الهواء"شعار يعد 
اللتقاء من أجل مواجهة أحد التحديات البيئية الكبرى في واللعمل 
كيفية إجراء تغييرات في حياتنا اليومية للحد من العبء و  ،عصرنا

على أماكننا الطبيعية، وحياة الحيوانات البرية  الهواءالثقيل لتلوث 
أصال بفعل المستنزفة ، وصحة بيئتنا أطفالناوصحة  وصحتنا

 .اإلجراءات اإلسرائيلية الممنهجة
 

يتسبب تلوث الهواء أكبر خطر على الصحة البيئية، حيث يعتبر 
الهواء وتساهم ملوثات . ماليين شخص سنويا   7في وفاة حوالي 

في ظاهرة االحتباس الحراري، وخفض إنتاجية العمل، وزيادة 
 .انعدام األمن الغذائي في جميع أنحاء العالم

 

الظوووووواهر والحقوووووائق حوووووول تلووووووث الهوووووواء فوووووي الوقووووووف علوووووى أهوووووم 
  :فلسطين

 

قطكا  زكز  سككان و خمس األسر الفلسطينية تتعرض للروائح 
  أكثر تعرضًا للمؤثرات الخارجية

مراقبحححل اوفحححرتم اية ماالقحححل تايق  حححا قل مسححح   بينوووت نتوووائ 

 تموووووووووووووون األسوووووووووووووور فووووووووووووووي فلسووووووووووووووطين تعرضوووووووووووووو% 29أن   8112
% 11وللوووووووروائح،  تمووووووون األسووووووور تعرضووووووو% 81وان  ،للضوووووووجي 

 األسوووووورموووووون % 2 أنتعرضووووووت للغبووووووار فووووووي حووووووين  األسوووووورموووووون 
 .8112تعرضت للدخان خالل العام 

 

تعرضووووا  للمووووخثرات الخارجيووووة عوووون  أكثوووورقطوووواع  ووووزة  أنويالحووووظ 
 .ما هو عليه في الضفة الغربية

 
 
 
 
 

المؤثر لمؤثرات خارجية حسب التي تعرضت  األسرنسبة 
 8102والمنطقة، 

 
 

 ارتفا  متواصل في كمية المنبعثات خالل العقد الماضي
قووووودرت كميوووووة المنبعثوووووات الناتجوووووة مووووون قطاعوووووات الطاقوووووة والزراعوووووة 

 4,777.2حوووووووالي  8112فووووووي فلسووووووطين خووووووالل العووووووام  والنفايووووووات
( CO2)ألوووووووف طووووووون مكوووووووافل مووووووون  ووووووواز ثووووووواني أكسووووووويد الكربوووووووون 

 .8111عن العام % 14بزيادة قدرها 
 

 *مجمو  كميات المنبعثات الوطنية حسب النو  والسنة
 (CO2ألف طن مكافئ )

ألف )كميات المنبعثات حسب النوع  السنة

 (طن

كميات 

المنبعثات 

ألف طن )

 (CO2مكافئ 
ثاني أكسيد 

 الكربون

CO2 

 الميثان

CH4 

أكسيد 

 النيتروجين

N2O 

2010 2,049.7 35.7 1.5 3,276.5 

2011 1,900.2 38.2 1.7 3,226.3 

2012 2,059.3 38.5 1.7 3,380.6 

2013 2,294.7 38.5 1.6 3,612.0 

2014 3,180.3 40.5 1.9 4,614.9 

2015 3,013.4 42.8 1.9 4,496.1 

2016 3,254.5 44.2 1.5 4,645.5 

8112 3,284.3 44.2 1.8 4,777.2 

 
تم االسترشاد في تقدير المنبعثات إلى الهواء على الخطوط : المنهجية *

لعام ( (IPCCالتوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
 .االحتباس الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر  ازات 9112
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 قطا  الطاقة هو اكبر مولد للمنبعثات في فلسطين

وعلوووووووى مسوووووووتوى القطاعوووووووات فقووووووود اسوووووووتحوذ قطووووووواع الطاقوووووووة علوووووووى 
النصوووووويب األكبووووووور موووووون المنبعثوووووووات إذ بلغووووووت المنبعثوووووووات الناتجوووووووة 

فوووووي ، مجمووووووع المنبعثوووووات الوطنيوووووةمووووون % 21عووووون هوووووذا القطووووواع 
، %11ت حوووووووين بلغوووووووت المنبعثوووووووات الناتجوووووووة عووووووون قطووووووواع النفايوووووووا

 .من المنبعثات نتجت عن قطاع الزراعة% 11و
 

 القطا  حسب 7102انبعاثات زازات الدفيئة خالل العام 
 (CO2طن مكافئ  ألف)نو  المنبعث و 
نوع /القطاع

 المنبعث

 

 كمية المنبعثات

مساهمة في ال

 % المنبعثات

   القطاع

 2111 3,392.4 الطاقة 

 1111 477.5 الزراعة 

 1111 907.3 النفايات 

 011 4,777.2 المجموع

   نوع المنبعث

CO2 3,284.3 8212 

CH4 928.1 1111 

N2O 564.8 1112 

 011 4,777.2 المجموع
 

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الفلسطيني نصيب الفرد 
 رالجو ادول بين  األقل

 8112للعووووووام  CO2قوووووودر إجمووووووالي نصوووووويب الفوووووورد موووووون انبعاثووووووات 
فيموووووا بلوووووا هوووووذا اإلجموووووالي  فووووورد،/طووووون 111فوووووي فلسوووووطين حووووووالي 

 أدنووووا الشووووكل كمووووا هووووو واضووووح فووووي  .  8111فوووورد عووووام /طوووون 112
 األقووووووليعتبوووووور  8112فووووووان نصوووووويب الفوووووورد موووووون االنبعاثووووووات لعووووووام 

 .راو جمقارنة مع نظير  في دول ال
 الكربون في أكسيدنصيب الفرد من انبعاثات ثاني 

 *الجوارفلسطين ودول  

 
 البيانات تمثل احدث سنة *: 

مجمو  من حصة الطاقة المتجدد  انخفاض حاد في 
 االستهالك النهائي للطاقة

، (كهربائية، حرارية)الطاقة الشمسية ))دة دبلغت نسبة الطاقة المتج
في  ((، طاقة الرياح(فحم، حطب، جفت، مخلفات)الكتل الحيوية 

مقارنة  9107ام للع% 01فلسطين من مجموع االستهالك النهائي 
من األسر % 42كما أن حوالي . 9112خالل العام % 92مع 

الفلسطينية تستخدم الحطب والجفت أل راض الطاقة معظمها يتم 
 .بطرق بدائية وبدون سوق ناظم لها

 

مجمو  االستهالك النهائي  مننسبة الطاقة المتجدد  
 للطاقة في فلسطين لسنوات مختار 

 
 
 

 :يرجى االتصاللمزيد من المعلومات 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 0461.  ب.صفلسطين   -رام هللا

 ( 128/121) 2982700-02: اتفه

 ( 128/121) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

: بريد إلكتروني

diwan@pcbs.gov.ps  

: الصفحة االلكترونية

www.pcbs.gov.ps 
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