
 فلسطين
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  04/06/2018: صدر بتاريخ

 

 1 

اإلحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة يصدران بيانًا 
 صحفيًا بمناسبة يوم البيئة العالمي

  

 .التغلب على تلوث البالستيكحول 
  

يعد يوم البيئة العالمي آلية أساسية لألمم المتحدة لتشجيع الوعي 
هذا اليوم منبًرا عالمًيا وقد أصبح . العالمي والعمل من أجل البيئة

دولة  011أكثر من للتوعية العامة تحتفل به األطراف المعنية في 
ويدور موضوع يوم البيئة العالمي هذا العام ، على نطاق واسع

 .التغلب على تلوث البالستيكحول 
 

لبيئة العالمي اليوم ، "تلوث البالستيكالتغلب على "شعار يعد 
اللتقاء من أجل مواجهة أحد وابمثابة دعوة للعمل  8102

كيفية إجراء تغييرات في و  ،التحديات البيئية الكبرى في عصرنا
حياتنا اليومية للحد من العبء الثقيل للتلوث البالستيكي على 

، أطفالناوصحة  وصحتناأماكننا الطبيعية، وحياة الحيوانات البرية 
أصال بفعل اإلجراءات اإلسرائيلية المستنزفة وصحة بيئتنا 

 .الممنهجة
 

 :في فلسطينوالحقائق البيئية فيما يلي ابرز المالمح 
 كميات النفايات الصلبة المتولدة في فلسطين

بلغ متوسط إنتاج األسرة اليوومي مون النفايوات المنزليوة فوي فلسوطين 
كغوووم، وقووود تبووواين هوووذا المتوسوووط موووا بوووين  5.2حووووالي  5112لعوووام 

كغووم فووي الضووفة  2.5الضووفة الغربيووة وقطوواع ذووزة، إذ بلووغ المتوسووط 
وقووود بلغوووت الكميوووة هوووذا .  كغوووم فوووي قطووواع ذوووزة 5.2الغربيوووة مقابووول 

حوووووووالي  التقديريووووووة موووووون النفايووووووات المنزليووووووة المنتجووووووة فووووووي فلسووووووطين
طووووون فوووووي  1,835.0، بواقوووووع 8102طوووون يوميوووووًا لعوووووام  2,551.0

 .طن في قطاع ذزة 716.0الضفة الغربية، و
 

من المساكن في فلسطين تتخلص من النفايات % 69أكثر من 
 المنزلية عن طريق إلقاءها في اقرب حاوية

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

هذه  المنزلية عن طريق إلقاءها في اقرب حاوية، حيث بلغت
  %.2..2قطاع ذزة  فيو % 22.2 الضفة الغربيةالنسبة في 

 

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

 7102حسب المنطقة،  

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

 .0691اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
 

 مررن مكونررات النفايررات الصررلبة عبررارة عررن مررواد% 01أكثررر مررن 
 عضوية

أظهر تقرير تقييم الوضع الحالي إلدارة النفايات الصلبة في 
فلسطين والذي تم نشره من قبل وزارة الحكم المحلي خالل شهر 

كما هي ايات الصلبة في فلسطين لنفمكونات ا ،5112 - آب
بمعرفة مكونات النفايات  حيث أن، ادناهموضحة في الشكل 

معرفة الجدوى من فصل الصلبة ومصادرها المختلفة تعزز فرص 
والمواد  أو تقليل النفايات الصلبة المنتجة مثل فصل البالستيك

 .إلعادة تدويرهااألخرى 
 

 7102فلسطين، مكونات النفايات الصلبة في 

 
 

 

يعتبررررر امقررررل مقارنررررة  6109نصررريب الفرررررد مررررن ا نبعرررراث لعررررام 
 مع نظيره في الدول المجاورة

قطاعوووووات الطاقوووووة والزراعوووووة  قووووودرت كميوووووة المنبعثوووووات الناتجوووووة مووووون
 22.2..2حوووووووالي  .511والنفايووووووات فووووووي فلسووووووطين خووووووالل العووووووام 

، وتوزعووووت (CO2)طوووون مكوووواف  موووون ذوووواز ثوووواني أكسوووويد الكربووووون 
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مسوووووووووواهمة القطاعووووووووووات فووووووووووي المنبعثووووووووووات بنسووووووووووب تتووووووووووراو  بوووووووووووين 
لقطوووووووووواع النفايووووووووووات، فيمووووووووووا % 12.5لقطوووووووووواع الطاقووووووووووة، و% ..25

ثوووووات حوووووووالي بلغوووووت مسووووواهمة قطووووواع الزراعووووووة فوووووي إحوووووداث المنبع
هووووووذا وقوووووود قوووووودر إجمووووووالي نصوووووويب الفوووووورد موووووون انبعاثووووووات %.  1..

CO2  فووووووورد، /طووووووون  1.2.2فوووووووي فلسوووووووطين حووووووووالي  .511للعوووووووام
ويعتبوووور هووووذا المعوووودل هووووو األدنووووى مقارنووووة مووووع نظووووراءه فووووي الوووودول 

 .المجاورة 
 

 نوع المنبعثو  القطاع انبعاثات غازات الدفيئة حسب
 7102، (CO2طن مكافئ  ألف) 

نوع /القطاع
 المنبعث

 كمية المنبعثات
 CO2الف طن مكافئ 

مساهمة القطاعات في 
 %المنبعثات، 

   القطاع

 8.27 3,381.8 الطاقة 

 720 369.6 الزراعة 

 .912 894.1 النفايات 

 011 4,645.5 المجموع

   نوع المنبعث

CO2 3,254.5 8.20 

CH4 927.6 9821 

N2O 463.4 728 

 011 4,645.5 المجموع

 

 يوم معدل استهالك الفرد الفلسطيني من المياه /لتر 38
خالل  فلسطينمعدل استهالك الفرد الفلسطيني من المياه في بلغ 
 28.8يوم، ويتراو  هذا المعدل بين / لتر 28حوالي  8109عام 
علمًا   .يوم في قطاع ذزة/لتر 28و, يوم في الضفة الغربية /لتر

ذزة ال تنطبق عليها من مياه قطاع % 22بأن ما يزيد عن 
، وهي من حيث منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب رمعايي

الكمية أقل من الحد األدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها 
 .كحد أدنى( يوم/فرد/لتر 111)وهو 

 

 يستخدمون مياه الشرب اآلمنة امفرادمن % 91أكثر من 

أن  5112التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت بيانات  تفيد
 يستخدمون مياه الشرب اآلمنةفلسطين األفراد في من % 5.2.
حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث  وذلك
قطاع ذزة  فيو  %22.1الضفة الغربية هذه النسبة في  بلغت
11.2%.   

 

 *فلسطينفي  اآلمنةالذين يستخدمون مياه الشرب  امفرادنسبة 
 7102حسب المنطقة، 

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

 .0691اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
 

 يستخدمون الصرف الصحي المحسن  امفراد من% 66أكثر من 

أن  5112بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  تفيد
الصرف الصحي يستخدمون فلسطين األفراد في من % 22.2

شبكة الصرف الصحي، والحفر االمتصاصية )ويشمل  المحسن
حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث ( والصماء
زة قطاع ذ فيو  %..22الضفة الغربية هذه النسبة في  بلغت
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة علما بان ، 22.2%

القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله 
 .12.2للضفة الغربية عام 

 

 اقتصاديات قطاع البالستيك

البالستيك يشكل ما نسبته أن وزارة الحكم المحلي ت بيانات أظهر 
% 15.1ة في الضفة الغربية ومن النفايات الصلبة البلدي% ..12

 .في قطاع ذزة
 

إلى  5112وتشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
في في مجال تصنيع وبيع البالستيك عدد المنشات العاملة إن 

والشركات الحكومية في فلسطين  األهليالقطاع الخاص والقطاع 
المنشآت منشأة من إجمالي  252بلغ  5112خالل العام 

في فلسطين، ويشتغل في هذا ( 222..12)االقتصادية العاملة 
 (.222.122)عامل من إجمالي العاملين  5.2.1القطاع 

 
 
 
 

95.1 

11.4 

0 

25 

50 

75 

100 

 قطاع غزة الضفة الغربية

%
 

 المنطقة



 فلسطين
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  04/06/2018: صدر بتاريخ

 

 2 

هذا وبلغت القيمة المضافة للمنشآت العاملة في مجال البالستيك 
من إجمالي  .511ألف دوالر أمريكي خالل العام  ..221..2

ألف  2.5....1.22القيمة المضافة لقطاع الصناعة والتي بلغت 
 .دوالر أمريكي

 

ودة من المرص إجمالي قيمة الواردات الفلسطينيةأما بخصوص 
مليون دوالر أمريكي خالل العام  12.1فقد بلغت البالستيك الخام 

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

ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية 
 .12.2عام 
 

 :للمزيد من المعلومات

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين –رام هللا  ،0961. ب.ص

  (225/221) 5 2700 298: هاتف

  (225/221) 5 2710 298: فاكس

 1.11211211: الرقم المجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية   

 

 

 سلطة جودة البيئة

 فلسطين – هللا رام

 2403495 2 (970/972): هاتف

 2403494 2 (970/972 ):فاكس

 info@environment.pna.ps: بريد الكتروني

 

http://www.pcbs.gov.ps/
mailto:info@environment.pna.ps

