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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

اإلحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة يصدران بياناً

المساكن المأهولة في فلسطين* التي تتخلص من النفايات
المنزلية عن طريق إلقاءها في اقرب حاوية

صحفياً بمناسبة يوم البيئة العالمي

حسب المنطقة7102 ،

حول التغلب على تلوث البالستيك.
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الضفة الغربية

قطاع غزة

حول التغلب على تلوث البالستيك.

المنطقة

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل

يعد شعار "التغلب على تلوث البالستيك" ،ليوم البيئة العالمي

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .0691

 8102بمثابة دعوة للعمل وااللتقاء من أجل مواجهة أحد
التحديات البيئية الكبرى في عصرنا ،وكيفية إجراء تغييرات في

أكثررر مررن  %01مررن مكونررات النفايررات الصررلبة عبررارة عررن م رواد

أماكننا الطبيعية ،وحياة الحيوانات البرية وصحتنا وصحة أطفالنا،

أظهر تقرير تقييم الوضع الحالي إلدارة النفايات الصلبة في

الممنهجة.

آب  ،5112 -مكونات النفايات الصلبة في فلسطين كما هي

حياتنا اليومية للحد من العبء الثقيل للتلوث البالستيكي على

عضوية

وصحة بيئتنا المستنزفة أصال بفعل اإلجراءات اإلسرائيلية

فلسطين والذي تم نشره من قبل و ازرة الحكم المحلي خالل شهر

موضحة في الشكل ادناه ،حيث أن بمعرفة مكونات النفايات

فيما يلي ابرز المالمح والحقائق البيئية في فلسطين:

الصلبة ومصادرها المختلفة تعزز فرص معرفة الجدوى من فصل

كميات النفايات الصلبة المتولدة في فلسطين

أو تقليل النفايات الصلبة المنتجة مثل فصل البالستيك والمواد

بلغ متوسط إنتاج األسرة اليوومي مون النفايوات المنزليوة فوي فلسوطين

األخرى إلعادة تدويرها.

لع ووام  5112حو ووالي  5.2كغ ووم ،وق وود تب وواين ه ووذا المتوس ووط م ووا ب ووين
الضووفة الغربيووة وقطوواع ذوزة ،إذ بلووغ المتوسووط  2.5كغووم فووي الضووفة

مكونات النفايات الصلبة في فلسطين7102 ،

الغربيووة مقابوول  5.2كغووم فووي قطوواع ذ وزة .هووذا وقوود بلغووت الكميووة
التقديري و ووة م و وون النفاي و ووات المنزلي و ووة المنتج و ووة ف و ووي فلس و ووطين حو و ووالي

قطاع غزة

الضفة الغربية

 2,551.0طو وون يومي و واً لعو ووام  ،8102بواقو ووع  1,835.0طو وون فو ووي
الضفة الغربية ،و 716.0طن في قطاع ذزة.

مواد اخرى

أكثر من  %69من المساكن في فلسطين تتخلص من النفايات
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النفايات

المنزلية عن طريق إلقاءها في اقرب حاوية

تفيد بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  5112أن
 %2..5من المساكن المأهولة في فلسطين تتخلص من النفايات

نصررريب الفرررررد مررررن ا نبعرررراث لعررررام  6109يعتبررررر امقررررل مقارنررررة

النسبة في الضفة الغربية  %22.2وفي قطاع ذزة .%2..2

قو وودرت كميو ووة المنبعثو ووات الناتجو ووة مو وون قطاعو ووات الطاقو ووة والز ارعو ووة

المنزلية عن طريق إلقاءها في اقرب حاوية ،حيث بلغت هذه

مع نظيره في الدول المجاورة

والنفايو و ووات فو و ووي فلسو و ووطين خو و ووالل العو و ووام  511.ح و و ووالي 2..22.2
طو وون مكو وواف مو وون ذو وواز ثو وواني أكسو وويد الكربو ووون ( ،)CO2وتوزعو ووت
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مسو و و و وواهمة القطاعو و و و ووات فو و و و ووي المنبعثو و و و ووات بنسو و و و ووب تت و و و و وراو بو و و و ووين

نسبة امفراد الذين يستخدمون مياه الشرب اآلمنة في فلسطين*

 %25..لقط و و و وواع الطاق و و و ووة ،و %12.5لقط و و و وواع النفاي و و و ووات ،فيم و و و ووا

حسب المنطقة7102 ،

بلغ و ووت مس و وواهمة قط و وواع الز ارع و ووة ف و ووي إح و ووداث المنبعث و ووات حو و ووالي
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قطاع غزة

انبعاثات غازات الدفيئة حسب القطاع ونوع المنبعث
كمية المنبعثات

الف طن مكافئ CO2

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل

مساهمة القطاعات في

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .0691
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أكثر من  %66من امفراد يستخدمون الصرف الصحي المحسن

تفيد بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  5112أن
 %22.2من األفراد في فلسطين يستخدمون الصرف الصحي
المحسن ويشمل (شبكة الصرف الصحي ،والحفر االمتصاصية
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 CO2للعو و ووام  511.فو و ووي فلسو و ووطين ح و و ووالي  1.2.2طو و وون/فو و وورد،

القطاع/نوع

100

والصماء) حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،حيث
بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية  %22..وفي قطاع ذزة
 ،%22.2علما بان البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة
القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله

للضفة الغربية عام .12.2

 38لتر /يوم معدل استهالك الفرد الفلسطيني من المياه

بلغ معدل استهالك الفرد الفلسطيني من المياه في فلسطين خالل

اقتصاديات قطاع البالستيك

عام  8109حوالي  28لتر /يوم ،ويتراو هذا المعدل بين 28.8

أظهرت بيانات و ازرة الحكم المحلي أن البالستيك يشكل ما نسبته

لتر /يوم في الضفة الغربية ,و 28لتر/يوم في قطاع ذزة .علماً

 %12..من النفايات الصلبة البلدية في الضفة الغربية و%15.1

بأن ما يزيد عن  %22من مياه قطاع ذزة ال تنطبق عليها

في قطاع ذزة.

معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب ،وهي من حيث

وتشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  5112إلى

الكمية أقل من الحد األدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها

إن عدد المنشات العاملة في مجال تصنيع وبيع البالستيك في

وهو ( 111لتر/فرد/يوم) كحد أدنى.

القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين

أكثر من  %91من امفراد يستخدمون مياه الشرب اآلمنة

خالل العام  5112بلغ  252منشأة من إجمالي المنشآت

تفيد بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  5112أن

االقتصادية العاملة ( )12..222في فلسطين ،ويشتغل في هذا

 %.5.2من األفراد في فلسطين يستخدمون مياه الشرب اآلمنة

القطاع  5.2.1عامل من إجمالي العاملين (.)222.122

وذلك حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،حيث
بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية  %22.1وفي قطاع ذزة
.%11.2
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هذا وبلغت القيمة المضافة للمنشآت العاملة في مجال البالستيك
 2..221..ألف دوالر أمريكي خالل العام  511.من إجمالي
القيمة المضافة لقطاع الصناعة والتي بلغت  1.22....2.5ألف

دوالر أمريكي.

أما بخصوص إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية المرصودة من
البالستيك الخام فقد بلغت  12.1مليون دوالر أمريكي خالل العام

 511.مقارنة بو  1..2مليون دوالر أمريكي خالل العام ،5112
علما بان البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي

ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية
عام .12.2
للمزيد من المعلومات:
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب ،0961 .رام هللا – فلسطين
هاتف)221/225( 5 298 2700 :
فاكس)221/225( 5 298 2710 :
الرقم المجاني1.11211211 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
صفحة إلكترونيةhttp://www.pcbs.gov.ps :
سلطة جودة البيئة
رام هللا – فلسطين
هاتف(970/972) 2 2403495 :
فاكس( 970/972) 2 2403494:
بريد الكترونيinfo@environment.pna.ps :
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