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اإلحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً بمناسبة

القطاع الزراعي
ان استعادف الفظا الئة م عم ق اا الز ار ة تم ل بزيادف

يوم البيئة العالمي حول النظام البيئي

م احة ال ا ام لا رايم المزرل ةا ح ب بيا ام ل اإرف

تحت شعار "استعادة النظام البيئي"

الز ار ة عقد بي ت الزيادف عم م احة ا رايم المزرل ة

خصصت الجمعية العامةة لممةا المتةةدف عةم ةا 1972

سفويا  7,900دل ا خل

الخامس من حزيران من كل ةا يومةا الميةا ليئة ةة ليكةون

إيادف ااه الم احة من خل برامج ا ستصلح لالتأاةل

آلية أساسية لممةا المتةةدف لتيةجيل الةو م العةالمم لالعمةل

لمياريل التخ ةر ال  9,671دل ا خل العا 2021

من أجل الئة ةة للةا يفكةه اةاا الةةو عةم التفةامم مةل مةرلر

األ ة ةوا ليص ة ة

ا مر الاي ي ااا عم ة ةن لاقل الفظا الئة م لي ااا

ةر المي ة ةا ليتوعية ةةة العامة ةةة ةتكة ةةل ة ة
مفئة ة ا

األطة ةرال المعفي ةةة ع ةةم أ ةةر م ةةن  190دلل ةةة ية ة

عم استعاد

ةةا

 2,000دل ا

الفظا الئة م لأامية استعاد لالةكاظ يي

قطاع الصرف الصحي

عفةةم اسةةتعادف الفظةةا الئة ةةم الم ةةا دف عةةم اسةةتعادف الةةفظا

ان معالجة مياه الصرل الصةم

اإليكولوجيةةة التةةم ةةداورم أل دمةةرما لكةةاله الةكةةاظ ي ة

الكي

صةية مل ثراء فوا حةوي يمكن ان يةقق عوائد ا ئر م ةل
لمخاإن أ ئر من غاإام ا حت اس الةراري

لاألسةةما ا

العادمة ل ة ةن ككاءف المة ام الموجودف حاليا
النسبة المئوية المتوقعة لكمية المياه المعالجة داخل
فلسطين من المياه العادمة المنتجة حسب السنة
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لمن اجل الم اامة عم استعادف الفظا

نسبة النفايات المتوقعة التي يتم تدويرها من إجمالي

الئة م عمن
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قطاع التنوع الحيوي

ة الفكايام التم يتا

ان ق اا التفوا الةةوي او الق اا الاي يتأثر يكل

دليراا من خجمالم الفكايام المفتجة عقد رالحت ما بةن

م اشر تيجة ا ختل
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ل زداد ا صفال ال اإية المهددف ليتفوا الةةوي

 %1 5خل العا  2019لصو ال  %10خل العا

عم واإن الفظا الئة ما حةث

زداد ا داد ا صفال الةةوا ية لالف ا ية المهددف ا قراض

ل جل ااه ال اية اللت ال ي ام الوطفية لالمؤس ام

المعفية ةماية الئة ة اامية لتأاةل المةميام ال ئيعية

ليم اامة عم استعادف التواإن ليفظا الئة ما عقد بيغ دد
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المةميام ال ئيعية خل العا  2019التم لها خ ة
خدارف معتمدف لمكعية  4مةميام لمن المتوقل الوصو ال

 10مةميام عم العا  2023حةث من المتوقل اياعة
مةمةتان كل سفة خل

بيا ام سي ة جودف الئة ة
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دراسة ا ا داداا من قئل مؤس ة  CESVIالتعالن مل ل اإرف

الةكا المةيم ل يرم عم اييو

THE

IN

MANAGEMENT

2019ا الدراسة عفوان:
WASTE

SOLID

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY West
Bank including East Jerusalem & Gaza Strip
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