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 شكـر وتقديـر
 

فـي إنجـا  علـى تعـاونهم الـوزارات والمسسسـات جزيل الشكر والتقـدير لجميـع بيتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
لــى جميــع العــاملين علـى هــذا التقريــر لمــا أبــدوه مــن حـرص منقطــع النظيــر أثنــاء ت ديــة واجــبهم ، جمـع بيانــات التقريــر، وام

وهي الجهـة الرسـمية المسـسولة الحيويـونخص بالذكر سلطة جودة البيئة نقطة االتصال الوطنيـة لتتفاقيـة الدوليـة للتنـوع 
 .والمقدمة لتتفاقية الدولية للتنوع البيولوجيالحيويالتقارير الوطنية الخاصة بالتنوع إعداد عن 

 
بقيـادة فريـق فنـي مـن الجهـاز المركـزي لإلحصـاء احصـائي ملخـص  5102قرير الخامس للتنوع الحيـوي، التإعداد لقد تم 

 5102لعـام ( CFG)مجموعـة التمويـل الرئيسـية للجهـاز و  دولـة فلسـطينالفلسطيني، وبـدعم مـالي مشـتري بـين كـل مـن 
   (.SDC)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دولة فلسطينممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى 

 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضـاء مجموعة التمويل الرئيسيـة للجـهاز يتقدم الجهاز 

(CFG ) إعداد هذا التقريرعلى مساهمتهم القيمة في. 
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 فريق العمل
 

 إعداد التقرير 

 زهران اخليف
 
 تدقيق معايير النشر 

 حنان جناجره
 

  المراجعة األولية 

 من سلطة جودة البيئة                   لإلحصاء الفلسطينيمن الجهاز المركزي 
 عيسى موسى. دمحمود عبد الرحمن                                         

 محمد محاسنه
 

  المراجعة النهائية 
 محمد قاللوه

 
   اإلشراف العام 

 عال عوض                         رئيس الجهاز
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 قائمة المحتويات
              

 الصفحة الموضوع 
   

  قائمة الجداول 
  المقدمة 

 02 النتائج األساسية :الفصل األول
 02 مقدمة  .0 
 02 فلسطين في التربة 0.0 
 02 في فلسطين أصناف التربة 5.0 
 01 التقسيم البيوجغرافي لدولة فلسطين . 5 
 01 المناطق البيوجغرافية 0.5 
 01 النباتيةالمناطق  5.5 
 51 في فلسطين الحيويالتنوع . 4 
 51 نظرة عامة 0.4 
 51 (FLORA)التنوع الحيوي النباتي  5.4 
 50 (FAUNA)التنوع الحيوي الحيواني  4.4 
 53 القائمة الحمراء لألنواع 3.4 
 52 التنوع الحيوي الداعم للحياة وسبل العيش. 3 
 52 مصادر المياه 0.3 
 51 الزراعة 5.3 
 51 الغابات 4.3 
 51 النباتات الطبية والبرية الصالحة لألكل 3.3 
 41 بنك الجينات 2.3 
 41 فلسطين على التنوع الحيوي العالمي  أثر. 2 
 41 البصمة البيئية 0.2 
 40 مناطق التنوع الحيوي 5.2 
 40 المناطق المحمية 4.2 
 45 الغابات 3.2 
 IPAs 45مناطق النباتات الهامة  2.2 

 IBAs 44مناطق الطيور الهامة  2.2 
 44 االراضي الرطبة 2.2 
 36 الوضع الراهن واالتجاهات: االنواع المهددة باالنقراض. 2 

 42 النباتات 0.2 
 42 الحيوانات 5.2 
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 41 الوضع الراهن واالتجاهات: مهددات التنوع الحيوي. 2 
 41 وفقدان الموئلتفكك  0.2 
 41 التصحر وتآكل التربة 5.2 
 31 التحضر 4.2 
 31 األشجاراقتالع  3.2 
 30 الرعي الجائر 2.2 
 35 تدهور االراضي 2.2 
 34 األنواع الغريبة الغازية 2.2 
 33 تغير المناخ 1.2 
 32 االستغالل المفرط 1.2 
 32 التلوث 01.2 
 31 جدار الضم والتوسع 00.2 

   

 22 جودةالالمنهجية و  :الفصل الثاني
 24 جمع البيانات 0.5 
 24 اجراءات ضبط الجودة 5.5 
 24 جودة البيانات 4.5 
   

 22 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث
   

 21 المراجع 
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول

 52 رئيسية في فلسطين والدول المجاورة نواع المهددة باالنقراض في كل مجموعةعدد األ :0جدول 

 52 نواع المهددة باالنقراض في فلسطين والدول المجاورة حسب درجة التهديداأل عدد :5جدول 

 51 القيمة المالية للغابات الفلسطينية حسب المنتج والسنة   :2جدول 

 44 للطيورمناطق الطيور الهامة في فلسطين حسب معايير االتحاد العالمي    :6جدول 

 30  رضي في الضفة الغربية وقطاع غزةاألراضي والغطاء استعماالت األ :  2جدول 

 32 الطيور المهاجرة التي يتم اصطيادها في فلسطين    :2جدول 

 21 درجات التهديد للتنوع الحيوي في الضفة الغربية وقطاع غزة :   1جدول 
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 المقدمة
 

لتنوع الحيرروي المفهرروم الررري يشررير إلررى فرري دولررة فلسررطين مررن ضررمن المرروارد المهررددة بشرردة، ويقصررد بررايعتبررر التنرروع الحيرروي 
 .ختالف بين مجموعة الكائنات؛ وهو بهرا يستخدم لوصف عدد وتنوع واختالف الكائنات الحيةمجموعة من التباين أو اإل

 
حمايررة التنرروع الحيرروي يررتم العمررل علررى دوام اسررتقرار تكمررن أهميررة التنرروع الحيرروي فرري العديررد مررن مجرراالت الحيرراة، فمررن خررالل 

سررتمرار ساسررية للتنميررة القابلررة لإر يعتبررر مررن المبرراد  األإ ا  طبيعيرر ا  وراثيرر ا  ن التنرروع الحيرروي يعتبررر مخزونررأالنظررام البيئرري، كمررا 
 .ئي في العالمن للتنوع الحيوي أهمية علمية من خالل عملية تطوير وتحسين الوضع الغراأللموارد البيئية، كما 

 
يرررة، هرررره المناخ اتتغيرررر ال إلرررى باإلضرررافة اإلسرررائيلي اإلحرررتاللوالتررري مرررن أهمهرررا دولرررة فلسرررطين العديرررد مرررن التهديرردات تواجرره 

العواقرررب  نإ  .علرررى إمررردادات الميررراه واإلنتاجيرررة الزراعيرررة والتنررروع البيولررروجي، والصرررحة البشررررية واالقتصرررادالتهديررردات تررر ثر 
التهديررردات علرررى البيئرررة الفلسرررطينية هررري تفررراقم ظررراهرة نضررروب وشررري المررروارد المتاحرررة وتسرررارع وتيررررة الجفررراف لهرررره المحتملرررة 

 .والتصحر وتدهور األنظمة البيئية وفقدان األنواع
 

لتنرروع الحيرروي الدوليررة لالتفاقيررة لالخررامس للتنرروع الحيرروي المقرردم الرروطني تقررديم ملخررص احصررائي للتقريررر يهرردف التقريررر إلررى 
 .عضو كامل العضويةبصفة يها لإثر انضمامها أاق لدولة فلسطين على كاستحق

 

تنراول المنهجيرة العلميرة أما الفصل الثاني في ؛واقع التنوع الحيوييعرض الفصل األول حيث  يتألف التقرير من ثالثة فصول؛
ويعررض  ؛الجرودة البيانرات اإلحصرائية التري ترم الحصرول عليهر ويعرض كررلك تقييمرا   جمع بيانات التقريرتباعها في االتي تم 

 .الفصل الثالث المفاهيم والمصطلحات العلمية الواردة في التقرير
 

 
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 

 

 

 5102، كانون اول عت عوض

  رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 النتائج األساسية
 

للعام  فلسطينفي التنوع الحيوي ليها بخصوص التي تم التوصل إ والتقديراتنتائج الألهم  يعرض هرا الفصل ملخصا  
  .ضمن التقرير الخامس للتنوع الحيوي 5102

 
 مقدمة. 0

الري  األمر، تباين كبير في التضاريس والمناخبتتميز  هاأناال منطقة جغرافية صغيرة، فلسطين  كون على الرغم من
سمحت لعوامل المناخية والجغرافية تنوع ا إن. الزراعية والجغرافية البيولوجيةالبيئية و نماط األع ينعكس على توزيع وتنو 

  . في الجبال األمطارعلى مياه المعتمدة والزراعة ، الزراعة الناجحة المروية في وادي األردنبحدوث 
 

 السفوح الشرقية،والمنحدرات و ، شبه الساحلية السهول: اء جيومورفولوجية رئيسيةيتم تقسيم الضفة الغربية إلى أربعة أجز 
جمع مياه األمطار منطقة المنطقة الجبلية من الضفة الغربية بمثابة تعتبر . أخدود وادي األردن، و المرتفعات الوسطىو 

 .هرا وتنتشر في هره المناطق العديد من الوديان والينابيع. ةض الجوفياحو واأل الرئيسي لخزانات المياه والمغري 
 

مرتفعات تتدرج في ارتفاعها عن سطي البحر من  أربعةعبارة عن شريط ساحلي، تقع في الشمال منه هو فقطاع غزة  أما
اما .  مرتفعات الساحل، ومرتفعات غزة، ومرتفعات المنطار، ومرتفعات بيت حانون: متر، هره المرتفعات هي 51-11

 المناطق، و البلي ورفي في الجزء الجنوبي بين دير الساحل خصوصا   يفتكون متواجدة فالكثبان الرملية النشطة بخصوص 
 .وشرق خانيونسغزة جنوب غرب كم  02س يمكن العثور عليها على بعد ياللو تربة  منلتراكم الكبير رات ا

 
 في فلسطين  التربة 0.0

ولما كانت عوامل . لقشرة األرضية في أجزائها اليابسةالتي تغطي االتربة هي السطي العلوي الم لف من المواد الناعمة 
كبيرا  على  تنوعا   الصخور والمياه والمناخ والمواد العضوية، فإن تربة فلسطين متنوعةتكوين التربة متنوعة وكثيرة، فيها 

ريسية في اوت ثر األوضاع التض. المائيةو  الرغم من صغر مساحة البالد نظرا  لتنوع صخورها واختالف أوضاعها المناخية
ة، وكرلك من حيث كونها معرضة رقيقلة، ومن حيث كونها سميكة أو أنواع التربة من حيث كونها موضعية أو منقو 

 .للتعرية والتخريب أو محمية مستقرة
 

تنوع تربة أثرا في ن ين آخر ين طبيعييعامل إلى باإلضافة، عهايي نشأة التربة وتكوينها وتوز والصخور هي العامل األساسي ف
ووضعتها في النقب على شكل  فلسطين، أولهما الرياح التي حملت مواد ناعمة من خارج فلسطين، وال سيما من سيناء،

وثانيهما النشاط االندفاعي البركاني الري حمل إلى سطي األرض نوعا  من الصخور ، غطاء واسع من تربة اللويس
االندفاعية القادمة من باطن األرض، ويغلب عليها البازلت الري يعطي بعد تحلليه وتفتته تربة خصبة وجيدة في مناطق 

موطن زراعة األشجار المثمرة، التي تعتبر  وهضاب فلسطين وجبالها، فلسطين والجليلانتشاره، وخاصة في شمال 
 .األمطار مياهوالتفاحيات، إلى جانب زراعة الحبوب التي تعتمد على  ،واللوزيات ،والعنب ،والتين ،كالزيتون
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، إر يالحظ تربةتوزيع أصناف الفي الري له دور واضي المناخ العوامل الم ثرة في تنوع تربة فلسطين هو  هرهثاني 
لى حد ما الحراثة وانتشار أنواع الترب فالجنوب الفلسطيني الجاف مكان انتشار . االرتباط الوثيق بين توزيع األمطار، وا 

          المساحات الواسعة من التربة الرملية الصحراوية واللويس، ويتفق رلك مع معدل األمطار السنوية المنخفض 
والصفراء ( أو الوردية)في حين تنتشر مجموعة التربة الحمراء ، لحرارية العالية والتبخر المرتفعوالفروق ا ،(مم 021–21)

 . مم 211ليل حيث تتجاوز األمطار السنوية خفي المناطق الرطبة من سفوح جبال القدس ونابلس وال
 

 في فلسطين أصناف التربة 5.0
واألسس المعتمدة فيها فإن أجودها هو التصنيف القائم على األسس المناخية دون إهمال  ةبالرغم من تعدد تصنيفات الترب

تين ويمكن تصنيف ترب فلسطين، على الرغم من كثرة أنواعها، إلى زمر ، صر العضوية المكونة لمواد التربةالصخور والعنا
ترب المناطق الجافة، وتتبعها ترب المناطق شبه الجافة، وترب : وهره الزمر األربع هي ؛أساسيتين مع زمرتين ثانويتين

 . وتتبعها ترب المناطق شبه الرطبة ،المناطق الرطبة
 

في مختلف أنحاء الجنوب وتنتشر تعرف هره الترب أيضا  بالترب الصحراوية : ترب المناطق الجافة وشبه الجافة .0
فالترب الصحراوية تغطي النقب كله  ،نطقة بئر السبع ومنطقة غزة حتى خليج العقبةالفلسطيني من برية الخليل وم

 .حيث تنقلب شيئا  فشيئا  إلى ترب شبه جافة باتجاه مناطق الخليل وبئر السبع وغزة في الشمال

 
 :الفئةوأقسام هره 

 منه، وفي السهول الجنوبية  تنتشر هره التربة في جنوب النقب وهضابه الوسطى واألجزاء المرتفعة: تربة الحماد
ليس لهره التربة قيمة زراعية إال في األجزاء السهلية ، والشرقية من النقب، وفي أجزاء فلسطين المسايرة لوادي عربة

 .إرا تم التخلص من نسبة األمالح العالية فيها

 وتصلي هره ، السبع وغزة وأهم مناطق انتشار اللويس هي شمال وشمال غرب النقب باتجاه مناطق بئر: تربة اللويس
 .راعات المروية، وال سيما الشعيرالتربة لبعض الز 

 تجاور تربة اللويس التربة الرملية في كثير من بقاع النقب الشمالي مع سيطرة الكثبان : التربة الرملية وكثبان الرمال
ئر اء جنوب وجنوب غرب منطقة بالرملية في البقاع الشمالية الغربية من النقب وباتجاه الحدود الفلسطينية مع سين

وتفتقر هره التربة إلى المواد الضرورية للزراعة، لكنها تصلي لغرس األشجار  ،السبع، حيث تغطي مساحات كبيرة
 .التي تضرب بجرورها عميقا  للوصول إلى الرطوبة والماء

 عربة الشمالي جنوب  األدنى وواديوتنتشر هره التربة في وادي األردن : التربة الصحراوية اللحقية واللحقية الخشنة
مكانيات الزراعة في هره التربة جيدة، خاصة إرا توافرت المياه للري، البحر الميت واحة أريحا خير تبر ع، حيث توا 

 .مثال على رلك
  تنتشر هره التربة في بقاع متفرقة من شمال النقب ووسطه، وت لف أيضا  شريطا  متقطعا  : الحطامية –التربة البنية

 .للزراعة المحدودة بعد استصالحهاهره التربة تصلي ، و فوح الشرقية لجبال الخليل والقدسعلى الس
 

هره الترب في األجزاء الشمالية والوسطى الواقعة شمال النقب ومنطقة  تتواجد :ترب المناطق الرطبة وشبه الرطبة .5
را استثنيت المساحات الصخرية الع . بئر السبع وغزة وبرية الخليل ارية من الغطاء التربي في الجبال والمرتفعات وا 

ونظرا    .ةبو فإن معظم ترب هره المجموعة صالحة للزراعة بشكل أو بآخر، وبدرجات متفاوتة في اإلنتاج والخص
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لتأثر هره الترب الشديد بالمناخ المتوسطي وعناصره فإنها تدعى ترب البحر المتوسط أيضا ، وتشبه في خصائصها 
لمشرفة على البحر المتوسط بصورة عامة، مع مالحظة أثر موقع فلسطين شرقي حوض البحر ترب البلدان ا

 .في تكوين بعض الصفات الخاصة المتوسط

 
 : وأنواع هذه الترب هي 
  وهي تربة عميقة بنية حمراء  ،يطغى على تكوينها الكلس والرمل: البنية المحمرة –تربة الكركار، أو التربة الرملية

يرجع أصلها إلى الكثبان الرملية القديمة المثبتة على شكل أشرطة طولية على امتداد السهل الساحلي المشرف على 
وتعيق تربة الكركار أعمال الزراعة إرا اقتربت من السطي، ى الجنوب، البحر المتوسط من أقصى الشمال حتى أقص

ويتبع هره التربة نوع آخر مساير لها  ،أشجار الحمضيات إرا أصبحت عميقة ما لغرسوتصبي جيدة للزراعة، وال سي
وتعد هره التربة من أجود أنواع التربة  ،ة المنتشرة على الساحل الفلسطينيالحمراء المتحلل –هو التربة الرملية البنية 

الحمراء  –وي التربة الرملية البنية وتحت، يدخلها من ملوحة في بعض الحاالت لزراعة الحمضيات في فلسطين رغم ما
المتحللة في كثير من مناطق انتشارها على طبقة من التربة الطينية المتماسكة التي تتكون على عمق قليل، وت ثر 

 .”التربة النزازة“في زراعة الحمضيات، وتعرف في فلسطين باسم 
 وفي سهل مرج ابن عامر وسهل البطوفة كتنتشر في السهول واألحواض المنخفضة الداخلي: التربة اللحقية ،

وينتشر نوع خاص من هره ، (أي الجبال الوسطى)لقدس والخليل األشرطة المحيطة بهوامش جبال الجليل ونابلس وا
نتاج عاليين خصوبةوهي رات ، في السهول المركورة وسهل الحولة (فيرتيسول)التربة هو التربة اللحقية البنية   . وا 

 وهره التربة عميقة نسبيا  يغلب عليها  ،حات من السهول الجنوبية شرقي غزةنية المغطية لمساالتربة السهبية الب
 . بصورة عامة ةبو والخص اإلنتاجوالطين، وهي جيدة ( الصلصال)الغضار 

  دار والسفوح القليلة االنح وجيدة اإلنتاج، تنتشر في التالل تربة بنية، وبنية فاتحة عميقة: اللحقية –التربة النفضية
لى حد ما جبال الخليل –نابلس)الجبال الوسطى في فلسطين  على امتداد قواعد ، وأقدام جبال الجليل، كما (القدس وا 

 . وتتنوع الزراعات في هره التربة، ة الشريطية المحصورة بين الجبالتنتشر في األحواض والمنخفضات الضيق
  تنتشر على السطوح والمنحدرات المناسبة من جبال و  ،(القرمزية ة الوردية أوبالتر )وترجمتها العربية : را روزايتتربة

 .وهي تربة خصبة جيدة اإلنتاج، فلسطين الوسطى، وجبال الجليل والكرمل
 مطار الكافية تنتشر في مرتفعات فلسطين الوسطى والشمالية حيث تتوافر الرطوبة واأل: التربة الغابية البنية المتوسطية

 .ي والمراعيبخصبة جيدة اإلنتاج، واألقسام الرقيقة منها غنية بالغطاء العشوهي ، لتكوين هره التربة
 سطى، األول في المرتفعات، وال سيما في جبال الجليل وسلسلة جبال فلسطين الو : وتنتشر في نطاقين: تربة رندزينا

 .وهي تربة جيدة صالحة لزراعة الحبوب والمحاصيل المشابهة، والثاني في غور وادي األردن
 مرتفعات الجليل األعلى واألدنى تنتشر في شمال فلسطين، وال سيما في األجزاء الشرقية من: تربة البازلت البنية . 
 قة المستنقعات والبحيرة تربة قليلة المساحة واالنتشار ينحصر وجودها في منطقة سهل الحولة، وفي منط: تربة اللبد

 .بة ألنواع الترب األخرىال تصلي للزراعة، لكنها تصلي مادة مخص، السابقة
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 التقسيم البيوجغرافي لدولة فلسطين . 5
 

 المناطق البيوجغرافية  0.5
 :والتنوع الحيوي المميز، وهره المناطق هيجغرافية رات الطبيعة المناخية البيو يوجد في دولة فلسطين العديد من المناطق 

 
 051وتمتد لحوالي  5كم 40211الغربية، وتبلغ مساحتها حوالي وهي الجزء الجبلي من الضفة : المرتفعات الوسطى 0.0.5

متر في منطقة حلحول  0111من  أكثر إلىكم طول، تتدرج االرتفاعات عن سطي البحر في هره الجبال وتصل 
، كرلك تتنوع في هره (متر عن سطي البحر 00151يبلغ ارتفاع جبل النبي يونس في محافظة الخليل )ومحافظة الخليل 

ملم، ويقع في هره المنطقة معظم الغطاء  211 إلىملم وتصل  311تتراوح بين  إر األمطارالمناطق معدالت تساقط 
 .األمطارعلى مياه  أساسيتعتمد بشكل  أنهاز الزراعة فيها في فلسطين، وتتميالنباتي 

 
داخل  لألراضيجنين وطولكرم وقلقيلية، وهي امتداد وتقع هره المنطقة في محافظات : يةمنطقة شبه الساحلال 5.0.5
 .ملم 211فيها حوالي  األمطار، ويبلغ معدل تساقط 5كم 051تبلغ مساحة هره المنطقة .  (0122حدود ) األخضرالخط 

 
 ، ويطلق عليهامحافظة الخليل جنوبا إلىمن محافظة جنين في الشمال هره المنطقة وتمتد  :المنحدرات الشرقية 2.0.5
تلك المناطق  إلىفي الشتاء حيث يقوم الرعاة بتحريك قطعانهم  لألغنام، وهي تمثل المراعي الخصبة "برية القدس"عادة 

تعتبر المنحدرات الشرقية الموئل الرئيس للعديد من الثدييات البرية والنباتات .  نظرا للمناخ المعتدل والمراعي الخصبة
 واألنشطةوالمتمثلة في بناء المستوطنات والطرق االلتفافية  اإلحتاللتحت ضغوط  ترزحهره المنطقة و ، توطنة والنادرةالم

   .االستيطانية المختلفة
 

وهي منطقة فريدة من نوعها، تقع شرقي مرتفعات الضفة الغربية بين المنحدرات الشرقية  :األردنوادي  أخدود 6.0.5
 لألخدودوهي امتداد ، وحار جاف صيفا   شتاء   دافئ إلىومناخها بارد شبه قاحلة هره المنطقة ، األردنوجبال م اب في 

والري يتمثل في بناء المستوطنات وممارسات  اإلسرائيلي اإلحتاللهره المنطقة تخضع لالستنزاف من قبل . األفريقي
يزرع في هره المنطقة العديد من المحاصيل الشتوية المعدة   .المستوطنين والتي استنزفت القدرة الزراعية لهره المنطقة

تقع هره المنطقة على طول المروية والدفيئات البالستيكية، ة الزراع أساليبللتصدير، ويتم في هره المنطقة استخدام 
 .مسارات هجرة الطيور في العالم، الري يعتبر ثاني أهم هجرة الطيورمسارات 

 
المناطق في العالم من حيث  أعلى، وتعتبر من وهي المنطقة الساحلية على امتداد البحر المتوسط: قطاع غزة 2.0.5

.  وبالعكس تقوم بالنزول في غزة لالستراحة وللتزود بالطعام أوروبا إلى إفريقياور المهاجرة من بعض الطي  .الكثافة السكانية
تعاني المياه في هره المنطقة من الملوحة الزائدة نتيجة الضخ الجائر للمياه الجوفية كما تعاني من زيادة النيترات نتيجة 

 أوالكيماوية سواء داخل قطاع غزة  لألسمدةالمياه الجوفية ونتيجة االستخدام المكثف  إلىتسرب مياه الصرف الصحي 
 .خارجه
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 النباتية المناطق  5.5
ففي فلسطين الجغرافي والمناخ والتضاريس،  الموقع أهمهاحسب مجموعة من العوامل تتنوع النباتات الطبيعية تنوعا  كبيرا  

ومدارية ، ونباتات صحراوية، (وهي االشجار والشجيرات التي تسقط اوراقها فصليا  ) نفضيةونباتات ، نباتات دائمة الخضرة
 :وتتوزع حسب األقاليم الطبيعية التالية، وغيرها

 
المرتفعات  إلى، ومنها شمال غزة إلىوتمتد هره المنطقة على طول الساحل  :إقليم نباتات البحر المتوسط 2.1.1

كم  56والمنحدرات الغربية لجبال نابلس والقدس والخليل وتنتهي على بعد  األردنوادي  أخدودالوسطى والجزء الشمالي من 
الطورانية ال يمكن تحديدها بدقة بسبب الدمار الكبير  – اإليرانيةالنباتات  إقليمحدود هره المنطقة مع  إن.  جنوب القدس

 .على مدار مئات السنين اإلنسانية األنشطةالري لحق بالغطاء النباتي لها نتيجة 
 

     ، وهي عبارة عن تجمعات شجرية من الغابات دائمة الخضرة غابات البحر المتوسطيطلق على أشجار هره المنطقة 
يتطابق توزيعها مع إقليم مناخ البحر المتوسط الري يتوزع في مناطق السهول الساحلية والمرتفعات ، و والغابات النفضية

ملم، وتنمو نباتاته بين ارتفاعات  044أكثر من الي من وادي األردن، ويتراوح معدل األمطار فيه الجزء الشم، و الجبلية
   ففوق المنحدرات الجبلية تنتشر نباتات دائمة الخضرة ، متر، كما تسود تربة البحر المتوسط الحمراء والبنية 044-544

، الحور، و العرعر، و والصنوبر الزعرور،و العبهر، و القيقب، و البطم، و  ،السنديان: ونباتات نفضية متساقطة األوراق مثل
، الخروب، و أما في السفوح السفلى للمرتفعات فتنتشر غابات الصنوبر الحلبي، لسرواو ، الزيتون البري، و الشيي، و التنوبو 
 .الكمكام، و السرو، و السدرو 
 

إقليم اإلستبس شبه الصحراوي، وهو شريط ضيق يمتد  يتطابق هرا اإلقليم مع :الطورانية –إقليم النباتات اإليرانية  1.1.1
بموازاة إقليم نباتات البحر المتوسط في منطقة وسط وشمال النقب في حوض بئر السبع، وبرية القدس والخليل حيث 

ز ويتمي . متر، والجزء الشمالي من وادي األردن 544-044السفوح الشرقية لمرتفعات فلسطين والتي يتراوح ارتفاعها بين 
  . سيتسود في هرا اإلقليم تربة السهوب الرمادية وتربة اللو ، و ملم 044-064هرا اإلقليم بقلة أمطاره التي تتراوح بين 

 
، السوسن، و الزقوم، و األثل، و العوسج، و الطرفاء، و متقصيرة ومتصلة أهمها الر  شجريةمن تجمعات  اإلقليمهرا يتألف 

 .  الشيي، و والسدر، الغرقد، و السماقو 
 

، في التاريخية واسعة تقارب نصف مساحة فلسطين ييغطي هرا اإلقليم النباتي أراض :إقليم النباتات الصحراوية 2.1.1
ويتطابق ، النقب الجنوبي وشرقي برية القدس والخليل المشرفة على البحر الميت ومصب نهر األردن في البحر الميت

تسود في و  ،ملم 064 – 64من والري يبلغ معدل أمطاره  القاري المتطرفمع إقليم المناخ الصحراوي  اإلقليممناخ هرا 
 . الحصى فيهاهرا اإلقليم التربة الرمادية الصحراوية رات نسيج خشن الرتفاع نسبة الرمال و 

  
تنمو نباتات هرا اإلقليم على شكل تجمعات مبعثرة في المنخفضات وبطون األودية التي ترتفع فيها نسبة رطوبة التربة 

النباتات السائدة في هرا اإلقليم نباتات شوكية من الشجيرات واألعشاب القصيرة والتي منها و نتيجة سقوط األمطار، 
، القررة، و الخزامي، و العرعرو  ،اللصف، و الغضا، و الطلي، و االسويد، و السعيد، و الثالثة، و والمالح ،والعجرم، والهرم ،الشعران

 .غيرها، و الغرقد، و السنط، و األثل، و الطرفة، و شوك الثعبان، و شوك الجمل، و النتش الشوكي، ، و الرتمو 
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قليموهو إقليم انتقالي بين النباتات السودانية الحقيقية : نباتات التداخل السودانية إقليم 2.1.1 ، النباتات الصحراوية وا 
 يتركز على ضفاف وادي األردن وفي منطقة البحر الميت وفي المناطق المنخفضة في وادي عربة في مناطق السبخات،و 

، وفي هره المناطق ترتفع درجات الحرارة وتتوفر المياه من نهر األردن والينابيع، والتي وفي مناطق مستنقعات سهل الحولة
 . رات المناخ المداري الحار الرطب من الرطوبة للتربة فتنمو هره النباتات توفر معدل مرتفع

 
عصا ، و المنشار، و الحور، و الدفلة، و القصيب، و القصب، و الحلفا، و نباتات البردي اإلقليمفي هرا من النباتات التي تنمو 

، الدوم، و الزقوم، و زهرة أريحا، و الغار، و الزنابق، و الكافور، و البوص، و والصفصاف، األكاسيا، و الزيزفون، و السمار، و الراعي
 .اغيره، و الغاسول، و اللوتسو ، الحناء الحمراءو 
  

 في فلسطين الحيويالتنوع . 2
 

 نظرة عامة 2.2
، حيث فريد ورلك بسبب الموقع الجغرافي بيئيونظام  حيويفلسطين تتميز بوجود تنوع  دولة فان األخرىمقارنة مع الدول 

فريقيا وأوروبا آسيايربط كل من قارة  تمثل جسرا   الخاصة والتاريخ العريق التضاريس  إلى باإلضافة، البعضمع بعضها  وا 
وغيرها من العوامل ( Great Rift Valley)الصدع العظيم  أوووقوعها ضمن حفرة االنهدام مثل الهجرات منها واليها 

من التنوع % 0، مشكلة حوالي الكائنات الحية أنواعنوع من  51,000يوجد في فلسطين التاريخية حوالي كما .  األخرى
 .  الحيوي العالمي

 
 من الالفقاريات، نوعا   048444 ، منهانوعا   048,64حوالي التاريخية  الحيوانية التي تعيش في فلسطين األنواععدد قدر يو 
من  أنواع 6من الزواحف، و نوعا   0,من الثدييات، و نوعا   97من األسماك، و نوعا   797من الطيور، و نوعا   070و

 .من النباتاتنوع  78444أكثر من باالضافة الى   .البرمائيات
 

 ( FLORA) التنوع الحيوي النباتي 1.2
فرصة كبيرة لتواجد العديد موقع فلسطين حيث تتداخل المناطق النباتية المختلفة في منطقة متنوعة المناخ والتربة، خلق  إن

سجلت نوع  60منها نوع،  78444بأكثر من  التاريخية في فلسطينالنباتات  أنواعقدر عدد النباتات، حيث  أنواعمن 
 .التاريخية في فلسطين نباتات متوطنة كأنواع

 
 95العائالت النباتية هيمنة، حيث تتكون من  أكثر( الفصيلة النجمية أو المركبة)( Asteraceae)تعتبر عائلة االستراسيا 

 عائلة البقولياتنوعا ، ثم  ,09وجنسا   7,والتي تتكون من ( Poaceae) النجيليةعائلة النوعا ، تليها  754و جنسا  
(Fabaceae)  والفصيلة الكرنبية أو الخردلية أو الفصيلة الصليبية ، نوعا   ,75جنسا  و 57والتي تتكون من
(Brassicaceae ) العائلة الشفوية و ، نوعا   070وجنسا   50والتي تتكون من(Lamiaceae ) التي تشتهر باعتبارها

 70وتضم الجميلة،  بأزهارها ةالمعروفو  (Lilaceae) وفصيلة الزنبقيات ،نوعا   99و جنسا   70تتكون من و  النباتات الطبية
هرا الجنس  ضمييستخدم كمحاصيل علفية و و وهو من الفصيلة النفالوية  (sTrifolium genu) والنفل، نوعا   97وجنسا  
  ، والحلبةنوعا   77ويضم هرا الجنس وهو من الفصيلة النفالوية ( Medicago genus)والفصة ، نوعا   04
(Trigonella genus ) نوعا   ,0ويضم هرا الجنس. 
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 (FAUNA)التنوع الحيوي الحيواني  2.2
 

 (Mammals) الثدييات 2.2.2
، هرا الرقم ال (الخفافيش)الخفاشيات  أنواعمنها من  ,7عائلة،  00من الثدييات ضمن  97يوجد في دولة فلسطين حاليا  

من الثدييات % ,7 .يعتبر مرتفع مقارنة مع الدول المجاورة في المنطقة، و يشمل الثدييات البحرية في قطاع غزة
 .منتشرة بكثرة موجودة في منطقة البحر المتوسط بأنهاالفلسطينية والتي توصف 

 
، (Striped Hyena) الضبع المرقط: منها، في تناقص مستمر أعدادهاوما زال كثير من الثدييات الكبيرة موجودة ولكن 

من مختلفة  أنواع، وثالثة (Canis lupus syriacus) ، والرئب السوري(Hyaena hyaena) الضبع البني وأ العسبارو 
، والقطط (G. arabica) ، والغزال العربي(G. dorcas) ، وغزال دوركاس(Gazella gazelle) وهي غزال الجبل الغزالن
 .   (Felis silvestris, and F. chaus) البرية

 
، والتي Buxton’s Jird  (Meriones sacramenti)هي جرر باكستونالثدييات الوحيدة المستوطنة في قطاع غزة، 

الشمالية لصحراء النقب وقطاع غزة، جدير بالركر ان ت في الصحراء العربية، ووجدت في كثبان الرمال على السواحل نشأ
 .المحلي الحيويي التنوع الثدييات التي تساهم بشكل كبير فمن القوارض والخفافيش هي 

 
.  انقرضت أومهددة باالنقراض نادرة او  كأنواعغالبية الثدييات الكبيرة هي على القائمة الحمراء  نأ إلىتشير التقارير 

     ، والدب البني السوري(Acynonyx jupatus) ، ومنها الفهدعاما   64من الثدييات انقرضت منر  أنواع 7هناك 
(Ursus arctos syriacus) األيل األسمر الفارسي  ، و (Dama mesopatomica) اليحمور األوروبي  ، و             
(Capreulus capreulus) ، ضبع مرقط تستوطن في فلسطين 744جد حوالي او يقدر ت األيامفي هره نه أيشار الى و. 
 
 نأ إلى باإلضافةلدولة فلسطين،  اإلسرائيلي اإلحتاللفي ظل  للغاية ا  صعبا  أمر يعتبر الحياة البرية  إدارةتنفير خطط  إن

 إلىوتجددها، هرا إلحراز أي تقدم في الحفاظ على الحياة البرية الصيد والتمدد الزراعي والفقر تعتبر من العوامل المعيقة 
 .قوانين حماية الحياة البريةجانب الضعف في تنفير 

 
 (Marine mammals)الثدييات البحرية  1.2.2

الدلفين الشائع قصير ، و (Tursiops truncatus) الزجاجةأنف دلفين : وهيلقد تم توثيق وجود نوعين من الدالفين 
لقد تم توثيق .  الدراسات على البيئة البحرية قليلة في فلسطينأن ، من الجدير ركره (Delphinus delphis) المنقار

 فقمة الراهب المتوسطيةوضع بعض الثدييات البحرية مثل أن  إالالقليل عن الثدييات البحرية في قطاع غزة، 
(Monachus monachus )ال يزال غير واضي. 
 

 (Birds) الطيور 2.2.2
نوع من  607بينما يتواجد في فلسطين التاريخية فلسطين، دولة الطيور في  أنواعنوع من  070لقد تم تسجيل وجود 

من على دراسات الطيور والمسوح المتخصصة في هرا المجال نتيجة الجهود المبرولة  هرا التسجيل والتوثيق جاء.  الطيور
لقد قام .  الدراسات التاريخية المتوفرة حول الطيور في فلسطين إلى باإلضافةوفي كافة المحافظات، قبل خبراء الطيور 
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 50تبة، ور  77من الطيور، وتمثل  ا  نوع 070قائمة للطيور في فلسطين والتي تضمنت  أولمركز التعليم البيئي بنشر 
  .ا  جنس 0,5فصيلة فرعية، و 04فصيلة، و

 
 054جنسا ، و 04فصائل فرعية، و 5فصيلة، و 77كبر رتبة في الطيور وتضم أ( asseriformesP)تعتبر العصفوريات 

جنسا ،  75فصائل فرعية، و 04فصائل، و 04وتضم ( harariformesC)نوعا ، تليها رتبة السقسقيات أو الزقزاقيات 
 .نوعا   00جنسا ، و 06ووالتي تضم فصيلتين، ( ccipitriformesA)نوعا ، تليها رتبة الجوارح  57و
 

من الطيور، تليها فصيلة طيور نوعا   06وتضم ( Sylviidae)بين الطيور هي فصيلة الطيور المغردة  األكبرالفصيلة 
 .من الطيور ا  نوع 04وتضم ( Accipitridae)، والثالثة هي فصيلة الطيور البازية ا  نوع 07وتضم ( Turdidae)السمن 

 
    ، وبومة السمك البنية(struthio camelus)النعامة : من الطيور اعتبرت منقرضة وهي أنواع 0بالمجمل هناك 

(zeylonensis Bubo) بو رقن أالنسر : اللران اعتبرا منقرضان كطيور مرباة هما اآلخران، والنوعان       
(barbatus Gypaetus) نسر أرون أو العقاب النوبي، و (tracheliotus Torgos.) 
 

 ا  استثنائيمن الطيور المفرخة المقيمة تعتبر نوعا   67، منها دولة فلسطينفي المفرخة من الطيور  ا  نوع 007هناك 
(exclusively resident breeders RB) مفرخة غير مقيمة  أنواع 0، منها(introduced breeder species IB )

مونيا ، و (Acridotheres tristis) الَمْينة الشائعة، و (Psittacula krameri) درة مطوقة أوالبراكيت األخضر : وهي
تمكث كامل السنة ضمن حدود منطقة التفريخ مع  األنواع، هره (Lonchura malabarica) ماالباري أو مونيا هندي

   .وجود بعض التشتت الموسمية
 

مختلفة من  أنواعوهي ( complex resident breeders)المعقدة  أوتعتبر من الطيور المفرخة المركبة  ا  نوع ,0هناك 
من الطيور تعتبر من الطيور الصيفية المفرخة نوعا   07 إلى باإلضافة، موسمي مختلف كالطيور كل منها يظهر سلو 

 (. omplex summer breedersC)المعقدة  أوالمركبة 
 

في تناقص مستمر على المستويين  أعدادها نأمهددة باالنقراض حيث  أنواعمن الطيور المفرخة تعتبر نوعا   05هناك 
الرخمة : ، وهيIUCNمدرجة على القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة  األنواعمن هره  0المحلي والعالمي، 

 حباري مك كويينمصنف كمهدد باالنقراض، و وهو نوع ( Neophron percnopterus) المصرية أو العقاب المصري
(Chlamydotis macqueenii)وروبياألشقراق ، وهو معرض لالنقراض، وال (Coracias garrulus)،  صقر الغروب و

 .قريبة من االنقراض أنهاوهي مصنفة على ( Falco concolor) أو الصقر الفاحم
 

             مهاجرة عابرة استثنائيا  منها تعتبر نوعا   70، دولة فلسطينمن الطيور تهاجر عبر نوعا   777هناك 
(migrant PM exclusively Passage)  . الباشق الشامي أو هره الطيور تضم نسبة عالية من العدد العالمي لطيور

سعفاء العقاب ، كرلك ، والري يمر عبر هرا الممر مرتين سنويا  (Accipiter brevipes) البيدق أو الباشق المشرقي  
بي أو حوام و حوام النحل األور ، و (Aquila pomarina) صغيرالسفع األعقاب الصغير أو الرقط األعقاب الصغرى أو ال

 (.Buteo Vulpinus) حوام السهول، و (Pernis apivorus) النحل
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نوع من الطيور تعتبر زائرة  090 إلى باإلضافةخالل الشتاء، دولة فلسطين من الطيور تهاجر عبر نوعا   077هناك 
نوعا من الطيور  77.  منها تعتبر زائرة شتوية استثنائيا   أنواع 04، (omplex winter visitors WVC)شتوية مركبة 

الطيور هي زائرة عرضية  ههر: Accidental Visitors or Vagrant (AV or V)()متشردة  أوتعتبر زائرة عرضية 
كرلك .  معينة أوقاتشوهدت بندرة في  اآلخرالبعض غير متوقعة، و  أوطيور نادرة  أنهالفلسطين، بعضها سجل على 

 الَمْينة الشائعة، و (Psittacula krameri) درة مطوقة أوالبراكيت األخضر : غازية وهي أنواعيوجد ثالثة 
(Acridotheres tristis) باري أو مونيا هنديمونيا ماال، و (Lonchura malabarica ) أنواع أعدادوالتي ت ثر على 

 .األخرىالطيور المفرخة 
 

 (Amphibians) البرمائيات 6.2.2

ولكن العدد قد يرتفع إلى ثمانية في فلسطين حسب ما تم توثيقه  فقط من البرمائيات أنواعفي دولة فلسطين خمسة يوجد 
الثانية و . (Caudata) السلمندر أو السمندل أوالسمندر  األولى ؛يوهرتبتين،  إلىالبرمائيات الموثقة تنتمي   .التاريخية

 عالجيم حقيقية، و (Salamandridae) سمندل مائي: فصائل وهي 5وتضم ( Anura–Salientta)الضفادع 
(Bufonidae)ضفادع الشجر  أو شرغوفيات، وال(Hylidae) ، أو الضفادع المشاطئةالضفادع الحقيقية (Ranidae)، 

 .Pelobatidaeوضفادع ، Discorglossidaeوضفادع 
 

الزراعة المكثفة، وتدهور موائل األراضي الرطبة في مهددة باالنقراض بسبب دولة فلسطين كافة البرمائيات في فان  غالبا  
في قطاع غزة حيث  هره الظاهرة واضحة جدا  ، والوديان واألنهار ةحوض البحر الميت وقطاع غزة والمياه العربة والرمادي

وقد أدى ، واالستخدام المكثف للموارد المائية المتبقية البرمائيات فرصة كبيرة في الوجود، جفاف الوديان الرئيسيةيمني لم 
 .مراض مثل البعوضالناقلة لألفقدان البرمائيات والتنوع إلى زيادة في عدد الحشرات 

 
  (Reptiles) الزواحف 3.2.2

هناك نوع واحد منقرض وهو   .مائية والباقي أرضية أنواع 5نوعا  من الزواحف منها  0,ما يقارب دولة فلسطين يوجد في 
، ومناطق في مناطق البحر األبيض المتوسط القاحلة وشبه القاحلةشوهد لزواحف ليالحظ أن أعلى توزيع   .تمساح النيل

السالحف من  أنواعوجود  (Gaza Environmental Profile) لغزة يالملف البيئ تقريروثق لقد   .الصحراء العربية
في المنطقة ، (Chelonia mydas)، والسلحفاة الخضراء (Caretta caretta) السلحفاة ضخمة الرأسمنها  البحرية

 .الساحلية من قطاع غزة
 

        المنطقة الساحلية لقطاع غزةخطة لقد تم توثيق مناطق تعشيش وتفريخ السالحف في قطاع غزة من قبل 
(MOPIC ،1996) لألغراضالبيض  الصيد وجمعبسبب تحت ضغط شديد ترزح ضها و هره األنواع وبيفان  لألسف، و 

   .التجارية
 

، الزراعة المكثفة: أهمها األسباب، ورلك للعديد من مهددة باالنقراضدولة فلسطين  لعديد من أنواع الزواحف فياتعتبر 
لتنمية وسوء التخطيط ل، حياءلأل الموائل، والتجارة غير المشروعةتعامل مع سوء الو ، وفقدان الغطاء النباتي، الجائر الرعيو 

 .الموائلو ممرات النقل والتربة تدهور البشرية غير المخطط لها، و 
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الشرق  األفعىو  ،( stranchBlanus)الحية السوداء برأسين : منهاالزواحف و  العديد من أنواعانقرضت  األخيرة اآلونةفي 
 ، والضفدع المدهون(niloticus Crocodylus) تمساح النيل أو التمساح النيليو  ،(Ripera lebetina)أوسطية 

(nigriventir Discoglossus)األخرى المهددة باالنقراض ، والعديد من األنواع. 
 

 أو الضب، و (Varanus griseus) ورل صحراوي: أهمها األنواعلقد تم توثيق حدوث تجارة غير مشروعة للعديد من 
السلحفاة مهمازية الورك أو السلحفاة المغربية أو ، و (Uromastix aegyptius microlepis) السحلية شوكية الريل

اتفاقية  ضمنوترد ثالثة من هره األنواع ، (Chameleo chameleo) حرباءال، و (Testudo graeca) السلحفاة اليونانية
CITES  باالنقراضالتجارة العالمية ألصناف الحيوان والنبات البري المهدد اتفاقية وهي                                   

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)) ،إن 
، وممارسات الصيد لمشروعة، والصيداالتجارة غير : أهمهاباالنقراض بسبب العديد من العوامل السالحف البحرية مهددة 

تدهور األراضي مهدد باالنقراض بدرجة خطيرة بسبب ألراضي الرطبة زواحف ا أنواع، هناك نوع واحد من غير المستدامة
 .(Natrix tesselata)ثعبان الماء الماسي  أو ثعبان النردوهو الرطبة 

 

 (Invertebrates) التفقاريات 3.2.2
ورقتين عن نشر في هرا السياق ، حيث تم دولة فلسطينريات في اتنوع الالفقحول  عدد قليل من الدراسات المنهجيةهناك 
، كرلك تم العمل على دولة فلسطينمن الفراشات في  نوعا   66وجود  تظهرب، كرلك تم نشر ورقة عن الفراشات و العقار 
 .وعا  ن 64أكثر من وجود  أظهرتوالتي القواقع البرية دراسة 

 
هناك العديد من العوامل التي  نأ إال، يزيد على عدة آالف دولة فلسطيني لى أن عدد األنواع الالفقارية فتشير التقديرات إ

المستوطنات  إنشاء: وأهمهاتدمير الموائل لهره الالفقاريات  إلى وأدتعل نطاق واسع هره األنواع سلبا على  أثرت
 .واستغالل المحاجر والتعدين، والرعي الجائر، والتنمية الحضرية العشوائية، الغاباتة غير المشروعة، وقطع اإلسرائيلي

 
في الطيور المهاجرة  ا  داخلي ا  طفيلي ,05حول الطفيليات تم العثور على  األخيرة اآلونةفي دراسة قامت بها عدة جهات في 

 .والمحلية وما زالت الدراسات مستمرة في هرا الجانب
 

 لألنواعالقائمة الحمراء  2.2
رشاداتعلى معايير  ا  اعتماد نوعا   70 إدراجتم  IUCNالقائمة الحمراء المعدة من قبل االتحاد الدولي لصون الطبيعية  وا 
من الثدييات،  أنواع 0من الزواحف، و أنواع 0من الطيور، و أنواع 04مهددة باالنقراض، منها  كأنواع دولة فلسطينمن 

، بينما ال يوجد أي نوع األخرىمن البرمائيات، ونوعين من الالفقاريات  عالرخويات ونو ، ونوعين من األسماكونوعين من 
  .من النباتات

 
صاحبة الرقم األدنى في عدد األنواع المهددة باالنقراض ضمن  دولة فلسطينمقارنة مع الدول العربية المجاورة تعتبر 

ال يوجد لديها أنواع  دولة فلسطينن أك، والنباتات والالفقاريات األخرى، وهرا ال يعني القائمة الحمراء في الثدييات واألسما
نما ال يوجد دراسات كافية تغطي الموضوع حسب معايير االتحاد الدولي لصون الطبيعة، باإلضافة إلى  مهددة باالنقراض وا 

 .الحاجة إلى تعزيز قدرات العاملين في هرا المجال
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 والدول المجاورةدولة فلسطين المهددة باالنقراض في كل مجموعة رئيسية في  األنواععدد : 2جدول 
 المجموع النباتات أخرىالفقاريات  الرخويات األسماي البرمائيات الزواحف الطيور الثدييات الدولة

 42 1 2 2 2 0 4 01 3 فلسطين

 121 3 55 1 42 1 02 00 01 مصر

 111 3 51 0 22 1 3 05 01 السعودية

 101 4 00 2 45 1 1 05 01 سوريا

 91 5 7 2 22 1 7 2 01 لبنان

 104 0 55 1 00 1 1 01 03 األردن

 .2015a اإلصدارالقائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعية، : المصدر
 .األعلىالقيمة  إلىيشير ( الفاتي) األخضرواللون  األقلالقيمة  إلىيشير ( الغامق) األحمراللون : متحظة

  
غير  األنواعمن  أنهاوجميعها تصنف على  اآلنالنباتات في فلسطين لغاية  أنواعمن نوعا   070لقد تم تسجيل وتوثيق 

هرا الوضع مختلف مع القائمة  نأ إال  .المنتشرة والمتوفرة في الطبيعة األنواعمن  أنهاأي ( LC)باالنقراض المهددة 
 باالنقراض غير مهددة أنهاتم تصنيفها على نوعا   005، منها نوعا   0,5توثيق  اآلنالحمراء للحيوانات حيث تم لغاية 

(LC)مهددة بشكل حرج باالنقراض أنواع 0): منهامهددة باالنقراض نوعا   70، و (CR)مهددة باالنقراض  أنواع ,، و
(EN)نوع معرضة لالنقراض  07، و(VU))قريبة من التهديد عا  نو  05، و(NT)ال تتوفر معلومات كافية  أنواع 04، و

 .توزيعها في الطبيعة أو تعرضها للتهديداتعن 
 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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 فلسطين والدول المجاورة حسب درجة التهديددولة المهددة باالنقراض في  األنواععدد : 1جدول 

 EX EW الدولة
المجموع 

 الفرعي
CR EN VU 

المجموع 
 الفرعي

NT DD LC المجموع 

 النباتات

 141 020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فلسطين

 401 024 4 1 3 1 0 2 1 1 1 مصر

 174 012 1 1 3 0 2 1 1 1 1 السعودية

 121 035 0 3 4 3 1 0 1 1 1 سوريا

 171 012 0 3 5 3 2 1 1 1 1 لبنان

 12 20 0 0 0 0 1 1 1 1 1 األردن

 الحيوانات

 119 331 01 01 24 02 1 4 1 1 1 فلسطين

 1,371 0,011 032 035 031 011 24 1 2 0 0 مصر

 1,244 0,155 011 045 001 27 04 5 0 1 0 السعودية

 179 171 50 43 014 54 34 01 0 1 0 سوريا

 912 542 32 32 14 33 25 1 1 1 1 لبنان

 1,141 144 12 020 010 71 01 5 1 1 1 األردن

 .2015aالقائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعية، اإلصدار : المصدر
 :متحظة

 .يشير إلى القيمة األعلى( الفاتي)يشير إلى القيمة األقل واللون األخضر ( الغامق)اللون األحمر 
EX :تماما   األنواع المنقرضة. 
EW :فقط في األسر أو التربية الداخلية أو تتواجد في تجمعات غير طبيعيةوهي األنواع التي تتواجد : األنواع المنقرضة من الحياة البرية 

 ."تتواجد بعيدا عن التوزيع الطبيعي األصلي لهره الفئة"
CR :ي األنواع المعرضة بشدة كبيرة جدا لخطورة االنقراض من الطبيعةوه: األنواع المهددة بشكل حرج باالنقراض. 
EN :ألنواع المعرضة بشكل كبير لخطورة االنقراض من الطبيعةوهي ا: األنواع المهددة باالنقراض. 
VU :وهي األنواع المعرضة لخطورة االنقراض من الطبيعة: األنواع المعرضة لالنقراض. 
NT :وهي األنواع التي ال تتأهل كي تصنف ضمن الفئات المركورة سابقا ولكنها من المرجي أن تصل إلى إحدى : األنواع القريبة من التهديد

 .هره الفئات في المستقبل القريب
LC :وهي األنواع المنتشرة والمتوفرة في الطبيعة: األنواع غير المهددة. 
DD :ال تتوفر عنها معلومات عن توزيعها في الطبيعة أو تعرضها للتهديدات: األنواع التي ال تتوفر عنها معلومات كافية. 
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 التنوع الحيوي الداعم للحياة وسبل العيش . 2
 

 مصادر المياه  2.2
الجوفية في كل من الضفة  واألحواض األردننهر ) من المياه السطحية والجوفية دولة فلسطينالمياه في مصادر تتكون 

 إراعلى معظم الموارد المائية الفلسطينية  اإلسرائيلي اإلحتاللسيطر ي، (حوض الجوفي الساحلي في قطاع غزةالغربية وال
حسب بيانات سلطة  للفلسطينيينمنها فقط % 00سوى ما يقل عن  يتبقىوال  من المياه المتاحة،% 9,يستغل ما يزيد عن 

مليون متر مكعب من  007.7للفلسطينيين باستخدام نه يسمي إف االرقامعلى هره  اعتمادا  .  7407المياه الفلسطينية للعام 
للمياه تعود ملكيتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وتم  ارتوازيا  بئرا   054بتدمير  اإلسرائيلي اإلحتاللقام   .فقط المياه سنويا  

 .  0957حفرها قبل العام 
 

مليون  50منها  مليون متر مكعب، 070بلغت كمية المياه المستخرجة السنوية من المياه الجوفية في الضفة الغربية حوالي 
ليها عيسيطر  بئرا   09تم ضخها من مليون متر مكعب  67، وا  منزلي ا  بئر  00و ،زراعيا   بئرا   ,77تم ضخها من متر مكعب 

 .حيث يتم استغاللها في االستهالك المنزلي والزراعة اإلسرائيلي اإلحتالل
 

 7400المزودة للقطاع المنزلي خالل عام الفلسطيني فقد بلغت كمية المياه  لإحصاءبيانات الجهاز المركزي  إلى استنادا  
 مليون متر مكعب في 9.,07مليون متر مكعب في الضفة الغربية و ,.050منها ، مكعبمليون متر  007.7حوالي 

   .يوم/فرد/لتر 0.7,في دولة فلسطين حوالي  من المياه حصة الفرد اليوميةفي حين بلغت قطاع غزة، 
 

المياه الجوفية، حيث بلغت كمية المياه المزودة للقطاع  آبارمعظم الكمية المزودة للقطاع المنزلي تم تزويدها بواسطة 
 ةاإلسرائيلي، تليها المياه المشتراة من شركة ميكوروت مليون متر مكعب 705.7المياه الجوفية حوالي  آبارالمنزلي من 

ت كمية الجريان المياه المزودة من الينابيع حيث بلغ وأخيرا  ، مليون متر مكعب 50.6حيث بلغت الكمية المشتراة حوالي 
هره المصادر، فان شركات المياه في القطاع الخاص  إلى باإلضافة.  مليون متر مكعب 6.,7السنوي للينابيع حوالي 

 . من المياه مليون متر مكعب 0.7تزود القطاع المنزلي بحوالي ( المياه المعبأة)
 

 بالمياهالتوزيع النسبي لمساهمة المصادر المختلفة لتزويد القطاع المنزلي 
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 الزراعة  1.2
حوالي  7400الفلسطيني عام  لإحصاءحسب تقارير الجهاز المركزي  دولة فلسطينالزراعي في  اإلنتاجبلغت قيمة 

القطاع الزراعي مساهمة  نأ إال، (قطاع غزة من% 04الضفة الغربية و من% 74حوالي )، مليون دوالر أمريكي 08796
 .الضفة الغربيةفي  7400العام في % 0.0، و7400عام % 0.0حوالي متدنية حيث بلغت الناتج المحلي  إجماليفي 
 

، وقطاع غزة، األردنيعتمد على الزراعة المكثفة والمروية في مناطق غور  بأنهدولة فلسطين هرا ويمتاز قطاع الزراعة في 
فقط من المساحة % 04 نأبالرغم من .  في باقي المناطق فيعتمد على الزراعة البعلية أماومحافظات طولكرم وجنين، 

هره الزراعة  نأ إالهي مغطاة بزراعة مروية ( من قطاع غزة% 54في الضفة الغربية، و% 6)المزروعة في فلسطين 
االستغالل الجائر لمصادر المياه الجوفية، واالستخدام المكثف  إن.  على االستدامة على المدى البعيد ت ثر سلبا   نأيمكن 
 أنهاللتنوع الحيوي حيث  تشكل تهديدا  الزراعية، والمبيدات، والمواد العضوية غير القابلة للتحلل كالبالستيك وغيرها،  لألسمدة

نمامواد خطرة ليس فقط للتربة   .النباتات والحياة البرية المحيطة أنواعلكافة  وا 
 

من % 96يشمل هرا النوع من الزراعة أن بالرغم من فكل، االعديد من المش دولة فلسطينفي تعاني الزراعة البعلية 
 اإلهماليعاني من زال انه ما ي إال، في قطاع غزةالزراعية  األراضيمن % 04و، في الضفة الغربيةالزراعية  األراضي

انخفاض المساحات  إلى أدىالري  األمروغير كافية، ضعيفة حول هرا النوع من الزراعة  األبحاثزال تال وعدم التطور، و 
السبب الرئيسي في هرا ويعود ، 0990في عام % 74قل من أ إلى 0957في عام % 07من المزروعة في الضفة الغربية 

 .األخيرةوخاصة في السنوات  األمطاروقلة ، تغيرات المناخو ، األسواقعلى  اإلحتاللالقيود التي يفرضها  إلىاالنخفاض 
 

 الغابات 2.2
 :كاآلتينشر دراسة حول القيمة المالية للغابات الفلسطينية، حيث كانت النتائج  لقد تم م خرا  

 
 القيمة المالية للغابات الفلسطينية حسب المنتج والسنة: 2جدول 

 (US$2008)القيمة المالية  (US$1998)القيمة المالية  الكمية نوع المنتج
 040,411 025,111 0,511 (0م) أخشاب

 14,111 75,111 0,511 (0م)حطب 

 221,211 211,111 511 (طن)برور، وحجارة، وفواكه 

 277,111 245,111 711 (طن)نباتات طبية 

 010,111 21,111 311 (طن)فواكه طبيعية 

 07,111 05,111 51 (طن) أخرىوملونات  أصباغ

 45,211 41,111-  أخرى

 571,111 514,111 5,141 (أعالفطن )الرعي 

 1,291,200 1,412,000  االستعماالت المباشرةمجموع قيم 

 البيانات غير متوفرة(: -)

Source: Breghiet and Qanam 1998, cited in Merlo and Croitoru 2005, p. 142. Euro values converted to 2008 Euro based on 

harmonised historic inflation figures (HICP). 
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 والبرية الصالحة لألكلالنباتات الطبية  6.6

في جميع العشرين  في القرنعلى نطاق واسع  والنباتات الطبية كان شائعا   األعشابوخاصة استخدام الطب التقليدي  إن
لعالج األمراض والنباتات الطبية تم استخدام األدوية العشبية في فلسطين، حيث أنحاء الشرق األوسط، بما في رلك 

 .والعقم، والخراجات الجلدية، واألمراض المزمنة ،أمراض الجهاز الهضمي، والتهابات المسالك البوليةالمختلفة بما في رلك 
 

الطب في مستخدمة أو /قائمة من النباتات الطبية التي كانت معروفة ومراجعة منهجية للدراسات التي شملت  إجراءلقد تم 
 ا  نوع ,05ضم تو  دولة فلسطينقائمة وطنية من النباتات الطبية في على هره المراجعة تم نشر  الشعبي الفلسطيني، وبناءا  

، والمنطقة الجغرافية، ةالعربيباللغة االسم و ، االنجليزيةاالسم باللغة و اسم العائلة، و الالتينية،  أسمائهامع الطبية من النباتات 
 .النبات إلىتشير  والمراجع التي، اإلزهاروفرة، ووقت و شكل النمو، و 
 

 ا  نوع 50 األقلهناك على  نأخبير نباتات طبية في الضفة الغربية  047بينت نتائج مسي حول النباتات الطبية اجري بين 
وكرلك السرطان ، أمراض البروستاتاو المعدة، و ، من النباتات الطبية ال تزال تستخدم في عالج الجلد، والجهاز البولي

 .ومحدودة قطاع غزة ما زالت مقيدة جدافي ات الطبية عن النباتالمعرفة  نأوأمراض أخرى، في حين 
 

 وأظهرتفي شمال الضفة الغربية،  ا  سكاني ا  تجمع 06مقارنة عن النباتات البرية الصالحة لألكل في  دراسة وأجريتهرا 
الدراسة  أظهرتكرلك و ، عائلة 75و جنسا   74من النباتات البرية الصالحة لألكل، موزعة على  نوعا   044هناك  نأالنتائج 

             رالشم   أو، والشمرة الشائعة (Origanum syriacum) سوريالمردقوش ال: هي األنواع أهم نأ
(Foeniculum vulgare)، خبازة برية و (Malva sylvestris) قصعين مخشوشب، و (Salvia fruticosa)،  بخور و

الميرمية ، و (Clinopodium serpyllifolium) قرن الغزال، و (Cyclamen persicum) فارسيالمريم 
(Clinopodium serpyllifolium) ، والطيون(fruticosum) واللوف الفلسطيني ،(Arum palaestinum) والحلبة ،
(Trigonella foenum-graecum) والعكوب الجبلي ،(Gundelia tournefortii) والبابونج الرهبي ،    
(Matricaria aurea.) 
 

من  ا  مبحوث 0,7على التجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة شمل  7445استطالع آخر اجري عام وفي 
 ,70عائلة و 7, إلىمن النباتات تنتمي  نوعا   760هناك  نأنتائجه  أظهرتمن قطاع عزة، مبحوثا   060الضفة الغربية و

 ال أجناس 047عائلة و 64تنتمي إلى  نوعا   074هناك  نأنما ، بيال تزال تستخدم لعالج األمراض البشرية المختلفة جنسا  
عائلة ال تزال قيد  0,تنتمي إلى  نباتيا   نوعا   750هناك  نإ، هرا وكشفت الدراسة تزال قيد االستخدام في قطاع غزة

، وتضم (Papilionaceae) الُفوِليَّةالُبُقوِليَّة أو كانت  تمثيال   األكثرالعائالت   .دام في الضفة الغربية وقطاع غزةاالستخ
الفصيلة جنسا ، تليها  ,0نوعا  و 74وتضم ( Asteraceae) الفصيلة النجمية أو المركبةجنسا ، تليها  70و نوعا   77

 .جنسا   05نوعا  و 09وتضم ( Risaceae) الَوْرِديَّة
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 بنك الجينات 2.6

، غير الحيويمن األولويات الوطنية للحفاظ على التنوع  باعتباره واحدا  دولة فلسطين في إنشاء بنك جينات وطني تنجي لم 
ة التي قامت بانشاءها المراكز والجهات رات العالقة بالتنوع الحيوي، هره البنوك صغير الالعديد من بنوك الجينات هناك  نأ

المحلية التي يتم تكييفها لظروف السالالت واألصناف من معظم المحاصيل والخضروات الصغيرة تهتم بسالالت القمي و 
 .لعديد من األمراض الشائعةاومقاومة ، والملوحة ،الجفاف

 
التقليدية، وآليات  األصنافمن حيث ، لديهم البرور الحالي لفهم وضعوقد أجريت الدراسة في ست قرى من محافظة نابلس 

حياء نظم صيانة األصناف، وبالتالي ضمان أمن على إهم تشجيعتوعية المزارعين و  إلىالمحافظة عليها، وهدفت الدراسة 
وتشير النتائج إلى أنه على مدى العقود القليلة الماضية، كان هناك  . المحاصيل الغرائية على مستوى األسرة والمجتمع

إلى التغيرات  ويرجع رلك جزئيا  ، انخفاض كبير في عدد من أصناف المحاصيل المحلية المزروعة في محافظة نابلس
وقد أدى هرا االتجاه في  . السريعة التي تمخضت عنها التكنولوجيا الزراعية، بما في رلك إدخال أصناف جديدة أو محسنة

اختيار األصناف في  المزارعينخيارات وانخفاض ، المحلية المكيفة جغرافيا   التآكل الوراثي واختفاء أصناف المحاصيل
 .للخطر واالندثار نتقاء البرور والمعالجة والتخزينامزارعين في معرفة الالتقليدية، وتعريض 

 
 ثر فلسطين على التنوع الحيوي العالمي أ. 3

 

 البصمة البيئية 2.3
عندما قاسوا مساحة األرض  ،ا مع بداية تسعينات القرن الماضيالبصمة البيئية مصطلي ابتكره باحثون من جامعة كولومبي

بالمواد، والموارد بشكل عام بناء على معدالت االستهالك المتباينة جغرافيا  وكرلك قياس المساحة المطلوبة لتزويد السكان 
وتقاس  Ecological Footprint وأطلق على هره الطريقة المبتكرة البصمة البيئية. التي يتطلبها امتصاص نفاياتهم

ويوضي م شر . كوكب األرض ونظمه الطبيعيةم شر لقياس تأثير مجتمع معين على  هيالبصمة البيئية ف.  بالهكتار
يتم التوصل ، و البصمة البيئية مدى مستوى استدامة نمط عيش سكان دولة محددة، ومدى تأثيرهم وضررهم بكوكب األرض

 .للموارد الطبيعية مع قدرة األرض على تجديدها همإلى هره النتيجة من خالل مقارنة استهالك
 

بمخزون  وهو ما نطلق عليه البصمة البيئيةنحتاج لحساب البصمة البيئية مقارنة معدل الطلب على الموارد الطبيعية، 
بما في في الكوكب  األراضية لمساحات يالحيو  اإلنتاجيةتمثل السعة البيولوجية والتي و ما نطلق عليه الموارد الطبيعية، وه

لقامت بامتصاص الكثير  لو تركت متعمدا  هره المناطق، ، األسماك، ومصائد اعيةواألراضي الزر ، والمراعيالغابات، رلك 
 . ال سيما انبعاثات الكربونو  إنتاجهامن النفايات التي يتم 

 
 : الحكومات التي تستخدم البصمة البيئية تكون قادرة على إن

 .ييم قيمة األصول البيئيةتق (0)
دارة  (7)  .صولاألرصد وا 
 .البيئي العجزبتحديد المخاطر المرتبطة  (0)
 .جعل حماية الموارد أولوية قصوىتتعيين السياسات التي  (0)
 . قياس التقدم نحو أهدافهم (6)



PCBS :ملخص إحصائي. 5102، التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي 

40 

 

، والمراعي، المحاصيل أراضيالثالثة األولى، وهي  ؛األراضي المختلفةمن أنواع  خمسةل الطلب على البصمة البيئية تحل
توفر فهي واألراضي المبنية ، الغابات أمائية، الغراالصناعات في المقام األول من قبل الزراعة و مطلوبة مناطق الصيد، و 

 . مواد البناء ووضع األسس الالزمة لبناء البنية التحتية مثل المدن والطرق
 

 (1222تقرير الكوكب الحي، ) 1222، األراضيالبصمة البيئية لدول حوض البحر المتوسط حسب نوع 

 
 

 مناطق التنوع الحيوي 1.3
أدرجت حيث ، الحيويلتنوع لمواقع  أنهاتم تعريفها على  موقعا   64بما في رلك أكثر من  الحيويالتنوع بدولة فلسطين غنية 

هره المواقع تم تحديدها في العام   .ألراضيهامن أي تغيير أو استخدام تها لحماي المخطط المكاني الوطنيهره المواقع في 
تقييمات حديثة لها ولتقييم التنوع الحيوي فيها لتحديد الحدود الجديدة  إلجراءمزيد من الفحص  إلى اآلن، وهي بحاجة 0995

 .لها، ونشر خرائط محدثة
 

 المناطق المحمية  2.3
، بمساحة تبلغ في الضفة الغربية طبيعية ةمحمي ,0 وجود اإلسرائيلي اإلحتاللالمحميات الطبيعية، أعلن بفيما يتعلق 
 أشارالمخطط المكاني  نأ إال، 7446من مساحة الضفة الغربية خالل العام  %07.06، مشكلة ما نسبته هكتار 598909

من %9مشكلة  هكتار 608067الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية  إلى أن إجمالي مساحة المحميات الطبيعية في
 .مساحة الضفة الغربية
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والعمل بحرية  إليهان من الوصول و نع الفلسطيني، وقد مومنطقة نهر األردنتقع في المنحدرات الشرقية هره المحميات  إن
 ت وليس ةاحتالليسياسية  أهدافتلك المحميات هي  إعالنمن وراء  ةاإلسرائيلي األهداف نأالري يوضي  األمرفيها، 
قواعد ، و غير قانونيةإسرائيلية ات ستوطنم إلىالمحميات وقد تم تحويل جزء من هره حماية التنوع الحيوي،  ألهداف

 .جدار الضم والتوسع داخلتم ضمه  وجزء كبيرعسكرية، 
 

مس من خُ  أكثروتبلغ مساحتها البحر الميت في محافظة بيت لحم، أكبر محمية طبيعية على المناطق المطلة على تقع 
سيطر م، وهو ما يعني أنها جمنطقة تقع ضمن معظم المحميات الطبيعية الموجودة في الضفة الغربية .  المناطق المحمية

( لمحمياتلمن المساحة الكلية %00.0أو )محمية فقط  00، بينما ال تقع ةاإلسرائيليبالكامل من قبل اإلدارة المدنية عليها 
وصول الفلسطينيين  اإلحتالل اتقيد سلطتوبالتالي فهي من حيث المبدأ تحت السيطرة الفلسطينية، ما لم ، ضمن منطقة ب

الم سسات الفلسطينية وهرا يعني أن  ،اإلسرائيلي اإلحتاللإلى هره المناطق، ألن دولة فلسطين محتلة بالكامل من قبل 
في الوصول إلى معظم المناطق المحمية ها وزارة الزراعة ال يمكنو سلطة جودة البيئة، المحميات الطبيعية مثل  بإدارةالمعنية 

 .والصيانةغراض اإلدارة ألالضفة الغربية 
 

 الغابات 2.3
فقط من إجمالي مساحة الضفة %0) 7407هكتار في العام  78,04حوالي إجمالي مساحة الغابات في الضفة الغربية بلغ 

عظم م  .جدار الضم والتوسعهكتار تقع شرقي  064، وجدار الضم والتوسعهكتار تم ضمها خلف  08744، منها (الغربية
  . تتكون من بقايا الغابات الطبيعية جدا   قليلةونسبة خالل االنتداب البريطاني، في الضفة الغربية وقطاع غزة زرعت الغابات 

 
القيمة البيئية  إن  .الفلسطيني الحيويعلى التنوع يمكن أن يكون لها تأثير كبير  واألحراشالغطاء النباتي للغابات فقدان  إن

، والوقود، األثاثالمستخدمة في  لألخشابالقيمة االقتصادية لها، حيث تشكل الغابات مصدر  إلىتضاف  نأللغابات يجب 
 .واإلنشاءات

 
 (IPAs) الهامةمناطق النباتات  3.3

 األخرىالمناطق  أما، عالميا   هامةمواقع  أنهامنها تم تعيينها على  0في فلسطين،  هامةمناطق نباتات  9لقد تم تحديد 
يوجد ثالث مناطق نباتات .  المتوفرة اإلمكانياتوقلة  إليهامزيد من الفحص بسبب صعوبات الوصول  إلىفهي بحاجة 
 إالمحدودة االنتشار بشكل كبير  أنواععلى جميع المناطق تحتوي بينما ، في فلسطين لوحدها باتات متوطنةنتحتوي على 

 في شمال الضفة الغربية التاريخية خصوصا   فلسطين، المنتشر في (Iris haynei) سوسن فقوعةعابرة للحدود مثل  أنها
 .منطقة جنينو 
 

         البطم الفلسطيني: الكثيفة والمفتوحة والتي تحتوي على األدغال دولة فلسطينهامة في مناطق النباتات التسود 
(Pistacia palaestina) البطم العدسي ، و(lentiscus) يد الفلسطيني أو السدر الفلسطيني، و             السو 
(Rhamnus palaestina)،  السنديان العادي أو البلوط الفلسطيني و(Quercus calliprinos) ، يتخللها بساتين من

فشاغ ، و (salvifolious) القريضة مريمية األوراق، و (Cistus incanus) القريضة الزغبية الشاحبةالزيتون القديم وبها 
             المردقوش السوري : ، ويوجد العديد من النباتات الطبية والعطرية مثل(Smilax aspera) خشن

(Origanum syriacum) ،وغيرها ممن وجدت في بعض مناطق النباتات الهامة. 
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 (IBAs)مناطق الطيور الهامة  3.3
ريحا، وشرقي أعين الفشخة، و : مناطق طيور هامة من قبل االتحاد العالمي للطيور، وهره المناطق هي 0لقد تم تحديد 

هكتار ورلك وفق المعايير الدولية لهره المناطق من حيث وجود  708644قدرها  إجماليةالقدس وبرية القدس، بمساحة 
 وأعدادويتم في كل موقع تحديد وصف الموقع، والتنوع الحيوي الموجود،   .األنواعهره  وأعدادالمختلفة في الموقع،  األنواع
التهديدات و الطيور،  أعدادبرنامج مراقبة لهره المواقع لتقييم التغير في  إلنشاءهناك حاجة   .الموجودة في الموقع األنواع

 .إليهانه يمكن تطبيق خطط الحماية في حال الحاجة أالمحيطة بمسارات الطيور، وللتأكد من 
 

 العالمي للطيورحسب معايير االتحاد  دولة فلسطينمناطق الطيور الهامة في : 2جدول 
 األراضياستخدامات  منطقة محمية؟ الموئل هكتار/المساحة  IBAمعايير  المنطقة

 (رئيسي)مناطق رعي  نعم صحراء/ مناطق رطبة  A4iv, B1iv, B2, B3 2,511 ن الفشخة يع
 (فرعي)مناطق زراعية 

 (فرعي)سياحية مناطق 
 واألبحاثالحفاظ على الطبيعية 

(044)% 
نقل / صناعية /مناطق حضرية ال مناطق رطبة وجافة  A1, A4iv, B1iv, B2, B3 3,511 أريحا

 (رئيسي)
 (فرعي)مناطق زراعية 

 (رئيسي)مناطق سياحية  ال جافة وأراضيجوانب  A1, B2 511 شرقي القدس
نقل /صناعية/مناطق حضرية

 (رئيسي)
رطبة  وأراضيصحراء  A4i, B1i, B1iv, B2, B3 0,511 برية القدس

 ومناطق صخرية
 (رئيسي)مناطق رعي  ال

 (فرعي)مناطق زراعية 
 (فرعي)مناطق سياحية 

 

 

 الرطبة  األراضي 1.2

ويشمل دولة المشروع التجريبي اإلقليمي التفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة  GlobWetland IIيعتبر مشروع 
االستشعار عن بعد في مجال استخدام تسهيل الى هدف المشروع (. ESA)والممول من وكالة الفضاء األوروبية فلسطين، 

دارة األراضي الرطبة نشاء، (G-WOS)مجموعة نظام مراقبة األراضي الرطبة العالمي  إنشاءالمساهمة في ، و حفظ وا   وا 
معلومات الخرائط و الإنتاج خاص، ويعمل على  يتكون النظام من خرائط وبرنامج . األراضينظام معلومات تجريبي لهره 

موقعا لألراضي الرطبة  744أكثر من يحتوي النظام   .الخاصة بها األراضي الرطبة والم شراتبجغرافية المتعلقة ال
 .(أدناهموضحة في الشكل ) دولة فلسطينمناطق تقع في  6بما فيها خرائط لر  والمناطق المحيطة بها،
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 : هي أعاله إليهاالمناطق المشار  
 

 وادي غزة 2.7.3
بالتنوع  المناطق الرطبة الساحلية ويقع على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وهو غني جدا   أهميعتبر وادي غزة من 

يعتبر منطقة بالعكس، كرلك من الشمال إلى الجنوب و لمسارات هجرة الطيور محطة ، ويعتبر الحيوي النباتي والحيواني
ألهميتها  ، وتقديرا  والمتوطنة، واألنواع النادرة في رلك المهددة عالميا  ، بما الحيويريدة تتميز بدرجة عالية من التنوع ف

، 7444عام محمية طبيعية عنها  اإلعالنفقد تم ، دولة فلسطين األراضي الرطبة الوحيدة في كمنطقة طبيعية وباعتبارها
وخاصة في  اإلسرائيلي اإلحتاللل هرا وقد شهد الوادي العديد من عمليات التدمير الممنهجة خالل الفترات السابقة من قب

 . السنوات العشر األخيرة من الحصار
 

 األردنالمنطقة الجنوبية من نهر  1.7.3
 بالتنوع الحيوي النباتي ، وتعتبر المنطقة الجنوبية من النهر منطقة غنية جدا  مترا   كيلو 760حوالي  األردنيبلغ طول نهر 

من  ا  نوع 76أكثر من حوالي )في فلسطين في تلك المنطقة  حصريا  تم العثور على معظم النباتات المتوطنة وقد والحيواني، 
 .في هره المنطقةمعظم الثدييات البرية وجود  إلى باإلضافة، (هره األنواع المتوطنة
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 الفشخة 2.7.3
عن سطي البحر تنخفض حتوي على الكثير من الينابيع العربة والمالحة، ترطبة، أراضي منطقة محمية وتعتبر منطقة وهي 

مسافة تمتد لالبحر الميت في الجزء الجنوبي من هره المنطقة، والتي يقع و ، تقع جنوب مدينة أريحام، و  044-0,4ما بين 
، وتحتوي النباتي والحيوانيبالتنوع الحيوي  غنية جدا  هره المنطقة ، ول إلى البحر الميت في عدة مواقعمتر للوص 0044

 .بيئيةمنطقة سياحة منطقة الأيضا الينابيع التي تجعل من 
 

 مرج صانور 2.7.3
، وهو محاط بالجبال ل في الجزء الشمالي من الضفة الغربية في منطقة محافظة جنينو سهالأكبر حد أيعتبر مرج صانور 

مزروعة  هكتار 90ومسلية، و غابات طبيعية في سيريسعبارة عن هكتار  704، من هره الجبال األربعةمن االتجاهات 
حيوي لمرج صانور ال لتنوع الاإن .  الجرداء في صانور والجديدةالمناطق هكتار من  777يوجد سيريس، و غابات في 

 ،وأياريختلف عن المناطق الشمالية للضفة الغربية، مع وجود بعض الخصوصية من حيث تناقص المياه خالل نيسان 
 . الهبوط في المنطقة إلىطيور المهاجرة الري يدفع ال األمر

 
، باإلضافة ات شبه االستوائيةالنباتالنباتات الصحراوية و  إلى باإلضافة، في المنطقةالبحر األبيض المتوسط ات هيمن نباتت

حيث الطيور بسبب الطيور المهاجرة التي تمر عبره خالل الربيع حيوي في مرج صانور أكبر تنوع يوجد لدى إلى رلك، 
 .تهبط في المنطقة لالستراحة والتزود بالغراء

 
 واد الباذان 3.7.3

 ونظرا  ، منطقة رئيسية للسياحة البيئية والترفيه على المستوى الوطنيوهو الفارعة،  روافد الرئيسية لوادحد الأيعتبر واد الباران 
يعتبر واد  لهراالطيور، الحيوي وخاصة التنوع ب فهي غنية جدا  السنة،  أوقاتبالينابيع التي تجري معظم ألن المنطقة غنية 

 لتوفرفي هره المنطقة قيم تباإلضافة إلى رلك، فإن معظم أنواع الحيوانات ، (IBA)حد مناطق الطيور الهامة أالباران 
 .الغراء والماء

 
مهم  موقعفلسطين، يوجد دولة في  GlobWetland IIباإلضافة إلى مواقع األراضي الرطبة السابقة التي اقترحها 

 : راضي رطبة في المستقبل القريبيعامل ك نأويجب 
 

 وادي المقطع 3.7.3
نحو البحر األبيض ويسير جنين في ئيسية ر المياه العربة من أربعة ينابيع فيه مع تتج ا  في األصل نهر هرا الواد كان 

يستضيف العديد من يزال ال نه أ إالمياه الصرف الصحي، بسبب ملوثة  أصبحتمياه الواد  نأ، وبالرغم من المتوسط
                   مصريالزقزاق ال أوقطقاط شوكي الجناح ، وال(moorhen) دجاجة الماءالحيوانات والطيور مثل 

(Spur-winged lapwing) فأر النهر أو الَكْيب، و (coypu) باسم ثعالب الماء وكالب  الُقضاعات والتي تعرف أيضا  ، و
الف من الطيور المهاجرة مثل طائر أبو منجل آ إلى باإلضافة، (caspian turtle) وسلحفاة بحر قزوين، (otter) الماء
 كرسوع أسود الجناحين أوالمغازل  وأبو، (sandpipers) األرض، ودجاج (plovers)زقزاقاوات وال، (glossy ibis) اللماع

(black wing stilt) الرعرة الصفراء ، و(yellow wagtail)والعديد من األنواع األخرى ،. 
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 الراهن واالتجاهات الوضع: باالنقراضالمهددة  األنواع. 3
 

 النباتات 2.3
دراسة مقارنة على مسوح النباتات التي تم تنفيرها  بإجراء( أريج)التطبيقية  األبحاثلقد قام باحثون ومختصون من معهد 

نوع من  78475 أصل من)من النباتات  ا  نوع 505من  أكثر نأالماضية، حيث وجد  04 إلى 74ل السنوات الر خال
هره النتائج إلى أن ، وتشير نادرة جدا   نوعا   94مهددة باالنقراض، منها ( دولة فلسطينفي  تنموالتي النباتات المسجلة 

هره النباتات  تعرض لضغوط من أنواع مختلفة، والتي تتسبب في حدوث انخفاض في عددت دولة فلسطينفي النباتات 
ويهدد استدامتها  ىأخر  وأنواع األنواعيهدد هره  وأسبابهافان استمرار هره الضغوط وبالتالي، ، وتهدد بشكل كبير وجودها

 .المدى الطويلعلى لها وعدم وجود جدوى 
 

برية القدس والخليل : الوسطى دولة فلسطينجبال لتدهور الغطاء النباتي في السفوح الشرقية "نتائج دراسة بعنوان  أشارت
 : اآلتيةالحقائق  إلى" كحالة دراسية

 

 هي انتشار  والدالالت على هره التغييرات في برية القدس، وجود عالقة قوية بين تغير المناخ وحالة الغطاء النباتي
انخفاض في كثافة بعض األنواع التي  إلى باإلضافةواألنواع الغريبة في وتيرة سريعة غير عادية، ، النباتات الغازية

 644 منحيث انخفضت وخاصة إرا علمنا أن األمطار أظهرت تغيرات كبيرة  األمطارتعتمد على كميات معينة من 
 .سنة/ملم 64 إلىسنة /ملم

 لتي تم التقاطها من الغطاء النباتي في البرية في العشرينات من القرن العشرين أكدت تغييرات كبيرة في كثافة الصور ا
الرين في المجتمعات البدوية وافقت هره الحقيقة مع المعلومات المقدمة من الشيوخ وكبار السن وقد توأنواع النباتات، 

، والتبغ االزرق (Ricinus communis)الخروع  بيرة مثلبكميات كمن النباتات و انتشار أنواع ضارة  أكدوا
(Nicotiana gluaca.) 

  مناطق  إلىوتحويل المراعي  األراضيومصادرة  اإلسرائيلي اإلحتاللتدهور الغطاء النباتي في برية القدس بسرعة بعد
 .عسكرية

  الرعي : األنشطةه المنطقة، حيث تشمل هره على األنواع النباتية في هر شكل تهديدا  تاألنشطة البشرية السلبية في البرية
ت دي معظم هره األنشطة حيث ان ، وطناتستموعمليات الحفر لغرض إقامة ال، ومكبات النفايات، والحرائق، الجائر

سيادة الوترك ، النباتيةالمزيد من األنواع  نجرافاومن ثم ، وزيادة معدالت الجريان السطحي، إلى إزالة الغطاء النباتي
 .في المنطقة نواع الضارة والغريبةلأل

 
إلى فقدان أو تهميش أعداد كبيرة من النباتات البرية رلك وأدى ، دولة فلسطينلقد اختفت العديد من الغابات الطبيعية في 

من مساحة  %70أن يقدر انه  إال ،(هكتار 08944حوالي )مساحة الغابات في الضفة الغربية صغر  رغم.  المحلية
المستوطنات والقواعد  إنشاءهرا الدمار من خالل معظم  وقد وقع. 0999 -0970خالل الفترة من  الغابات دمرت

 .ةاإلسرائيليالعسكرية 
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 النباتات الطبية 2.2.3
مستوى آثار هره ، ويختلف األنشطة البشريةوالتي تتمثل في  في بيئتهاالبرية التهديدات التي تواجه النباتات هناك العديد من 

المبيدات الحشرية، وتوسيع األراضي : التي تمثل تهديدا للنباتات في بيئتهاومن بين األنشطة ر، من موقع إلى آخاألنشطة 
 .، والحرائق غير المسيطر عليهااإلفراط في الحصادو الرعي الجائر، و الزراعية، وجمع الحطب، 

 
المهددة باالنقراض، وهرا يتأتى من  األنواعحماية وحفظ في المناطق بهدف حماية  إجراءاتبتطبيق  اإلطاريوصى في هرا 

وعي جماهيري ومجتمعي يشجع على حماية وصيانة ورعاية هره النباتات  حداثوا  مناطق محمية،  أومحميات  إنشاءخالل 
 .البرية

 
 الحيوانات 1.3

 

 الطيور 2.1.3
والتدمير  اإلحتالل، فإلى العوامل البشريةيعزي  نأيمكن وادي غزة في كثير من أنواع الطيور  أعداد االنخفاض في إن

على حساب النظم اإليكولوجية الطبيعية، وانعدام الوعي والتثقيف العمراني والتوسع ، الزيادة السكانيةالممنهج، و  اإلسرائيلي
ستخدام المفرط للمبيدات، االومياه الصرف الصحي، و ، مزروعةمناطق  إلىوتحويلها الموائل البيئية وتدمير  ونقل، البيئي

 أعداداالنخفاض الكبير في  إلى أدت، كل هره العوامل ئيةوضعف تطبيق القوانين والتشريعات البي، واإلفراط في الصيد
وعلى ية والنباتية، انالحيو المجتمعات تغيير هيكل يعمل على  مساحات مزروعةبلموائل الطبيعية استبدال ا إن  .الطيور
إلنسان والحياة البرية لكل من ا فعليةمشكلة التي تعتبر مياه الصرف الصحي  إلى باإلضافة، األنواعتركيبة ووفرة رأسها 
 .والبيئة

 
 الثدييات 1.1.3
اقتالع  تمحيث ، أمنيةودواع ألسباب طبيعية أو المزروعة السواء النظم اإليكولوجية بتدمير  اإلسرائيلي اإلحتالللقد قام 

تجزئة الموائل  إن  .منطقةالتأثير كبير على البيئة والحياة البرية في  إلى أدىالري  األمر األشجارمن مساحات شاسعة 
وزيادة العزلة ، فقدان الموائلففي تغيير تركيب الحيوانات في المنطقة وتوزيعها،  األكبر األثروتعديلها في قطاع غزة كان له 

 .األنواع منقرضةبحيث تصبي هره لمستويات منخفضة الحيوانات  داعدأ يمكن أن تقلل من
 

تعرض لمختلف االضطرابات ، وياإلسرائيلي اإلحتاللبالكامل من قبل هو محاصر ومحاط بسياج والري  قطاع غزة إن
، والرئاب ( Canis aureus)ابن آوى مثل  ة، يعاني من غياب الثدييات الكبيرة باستثناء األنواع المتشردوالعسكرية البشرية

ات أو الجحور أو من خالل الثغر قطاع غزة من فلسطين التاريخية  إلىتدخل  أنهابدو يالتي و ( Canis lupus)الرمادية 
 .مستحيال  يعتبر ومزدحمة مثل قطاع غزة  وجود الثدييات الكبيرة في منطقة صغيرة جدا   إن، من الواضي تحت هره األسوار

 
 إالدراسة، من الثدييات في منطقة ال نوعا   00هناك  نأ" في بيت لحمالحيوي للفقاريات تراجع التنوع "راسة بعنوان د أظهرت

 00من الر  األخيرةنوع خالل السنوات الخمس  00، حيث لم يتم تسجيل جدا  كبيرة تتغير بسرعة في هره المنطقة  األمور نأ
الخفاش البني  نأ Tristramعلى سبيل المثال الحظ الباحث تريسترام   .يناتالستينات والسبع أعوامتم تسجيلها في التي 
، الكهوف والمقابر حول بيت لحم والقدسفي  في جميع البالد خصوصا   شائع جدا  ( Plecotus auritus)الطويلة  األرنرو 
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أجهزة الكشف واستخدام تقنيات متطورة و نه لم يتم مالحظته خالل الفترة الماضية بالرغم من عمليات البحث الواسعة أ إال
 .ميز هره األنواعتفوق الصوتية التي من المفترض أن عن الموجات 

خالل فترة  ةنادر  تأصبح أنواع 0، وسجلتلم  نوعا   00هناك في منطقة الدراسة،  التي تم جمعها سابقا   00الر  من األنواع
، كرلك أنواع 7أنواع من أصل  0انقرضت  أوحيث اختفت  ،أيضا  الخفافيش لقد طال الضرر  . 7400-,744الدراسة 

       العربية  األرانب أعدادفقط، كرلك انخفضت  أنواع 0 إلى أنواع ,من  لحيوانات آكلة اللحوماانخفضت أنواع 
(Arabian Hare ) خالل السنوات الخمس الماضيةمنها إلى المستوى الري لم يالحظ أي. 
 

 والبرمائياتالزواحف  2.1.3
الزراعية  واألراضي، لنظم البيئية المختلفة بما في رلك األراضي الرطبة، والكثبان الرملية، والغطاء النباتي الطبيعيتوفر ا

ومع رلك، فإن   .وتمويه المواقعمناطق التفريخ، و  ،والغراء ،المأوىكافة احتياجاتها من لزواحف والبرمائيات ، لوالبساتين
  .هدد العديد من أنواع الحياة البريةتعلى الموارد الطبيعية الموجودة في قطاع غزة المتزايدة والضاغطة  البشرية األنشطة

 
هره النتائج تعزز  إن  .الضفادع والعديد من أنواع الزواحف آخرة في االنخفاض في اتجاه يبعث على القلق أعداد إن

 .المجتمعات الحيوانيةتغيرات على المدى الطويل من أجل فهم والموجودات مخزونات حصر الضرورة  إلىالحاجة 
 

سوء ، و مكثفةالالسكنية والزراعية، ومشاريع البنية التحتية والتنموية العمرانية و ، والتوسعات االزدحام السكانيمن المتوقع أن 
، في المنطقة الحيويتدريجي للتنوع النخفاض االهم في اهي العوامل الرئيسية التي تس، تنفير القوانين والتشريعات البيئية

 .وتدميره للنظم الحيوية والبيئية في المنطقة اإلسرائيلي اإلحتاللناهيك عن 
 

بسرعة  أعدادهة في منطقة برك سليمان وارطاس وانخفضت الشائع األنواعكان من ( Hyla savignyi)الضفدع الشجري 
العلجوم األخضر أو العلجوم صغيرة في مناطق بتير وحوسان، كرلك  بأعداد موجودا   يزالنه ال أ إالخالل العقود الماضية، 

 .السبعينات من هرا القرن في المنطقةفي  شائع جدا  كان ( Pseudepidalea viridis) األخضر األوروبي
 
 الراهن واالتجاهات الوضع: مهددات التنوع الحيوي. 7

الخطر فلسطين، ولعل  ة فيعلى توافر وسالمة الموارد الطبيعي تفرض ضغوطا  هناك مجموعة كبيرة من العوامل التي 
، واالستخدام غير المستدام للموارد اإلسرائيلي اإلحتاللمنهجي من قبل التدمير ال على التراث الطبيعي الفلسطيني هواألكبر 

، والتحضر ةالتكنولوجي، والتطورات النمو السكاني إن . تحديات إدارة األراضي، والتلوثو تنمية، لالتخطيط لوسوء الطبيعية؛ 
على  أوي دي إلى آثار سلبية، سواء على األرض الري  األمر، عن االرتفاع السريع في استهالك الموارد مسئولةكلها 

 . لمصادر الطبيعية والمواردا
 

 تفكي وفقدان الموئل 2.7
تدمير الموائل يأتي  إن  .على المنطقة بشكل عامهناك العديد من التحديات التي تعترض الحفاظ على التنوع الحيوي وت ثر 

جراءاته اإلسرائيلي اإلحتالل أهمها من مجموعة واسعة من المصادر القمعية بحق البيئة والمصادر الطبيعية الفلسطينية،  وا 
زالة الغاباتالمصادر الطبيعية والتوسع العمراني غير المخطط له، والرعي الجائر، واإلفراط في استغالل والحراجة غير  ، وا 

في التضييق على التنوع  اإلسرائيلي اإلحتاللدور  إن . المخطط لها، والتصحر، والجفاف، واألنواع الغريبة الغازية والتلوث
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مصادرة األراضي ، و C، وBو ،Aمناطق  إلىسياسيا  هاوتقسيم األرضوتدمير اقتالع األشجار، الحيوي ال يقتصر على 
قامةوالطرق االلتفافية  ،بناء المستوطنات والقواعد العسكرية ألغراض مجتمعة هره العوامل  إن.  جدار الضم والتوسع وا 

 .ن هرا المورد الثمينضعف تركيبة األنواع في المستقبل، مما يزيد من فقداوبالتالي ت  ثر على التبادل الجينيت
 
على الموارد الطبيعية  السيطرةهو عدم  الحيويفي الحفاظ على تنوعها فلسطين  أحد المعوقات الرئيسية التي تواجه إن

هرا باإلضافة إلى الواقع السياسي من الحرمان من الوصول والسيطرة على األرض والموارد ، اإلسرائيلي اإلحتاللبسبب 
 .اإلسرائيلي إلحتاللادولة فلسطين مع الطبيعية على النحو المتفق عليه في اتفاقات السالم الدولية التي وقعتها 

 
من إجمالي مساحة الضفة  %00.5عزل يقوم ب كم، ومن المتوقع أن 770يمتد مسافة  سوف جدار الضم والتوسع إن

منع يبمثابة حاجز مادي يعد  الضم والتوسعلبناء جدار الموائل نتيجة وتفكك تجزئة  إن . من بناءه الغربية عند االنتهاء
على بقاء مجموعات محددة أو ت دي  لغراء والتزاوج، والتي قد تشكل خطرا  اإلى مصادر الوصول العديد من الثدييات من 

عن طريق التأثير  الفلسطينيالتراث الطبيعي فقدان زيادة احتمال  إلىي دي ومثل هرا اإلجراء  ،فرعية جديدة أنواعإلى خلق 
من ممارسات  أصالعلى وجود عدد كبير من األنواع النباتية والحيوانية التي تنمو وتعيش في هره المنطقة التي تعاني 

 .ال رجعة فيهاتتسبب في فقدان موارد قيمة مدمرة أخرى 
 

األجزاء الغربية والشرقية من على طول  جدار الضم والتوسع إلقامةحيال التأثيرات المحتملة يجب القلق  أخرىمن ناحية 
المتزايدة على المنطقة المعزولة، فان لمساحة األراضي التي صودرت من الضفة الغربية، والضغوط  ونظرا  . الضفة الغربية

الموائل وبخاصة بين تواصل بب تحديات كبيرة في الحفاظ على النظم اإليكولوجية، والمناظر الطبيعية، و يس األمرهرا 
وتقسيمها وعزل وتقسيم  تهيئة األراضييتسبب للمنطقة المعزولة في  جدار الضم والتوسع إنوالغابات،  ميةالمناطق المح

   .الغطاء النباتيو لغابات ا
 

من مجموع % 76.6و % 66.6منطقة محمية في المناطق المعزولة، وتشكل ما نسبته  04غابة و 09يوجد حوالي 
تأثير ضار على وظائف له  هرا العمل سوف يكون إن  .الضفة الغربية على التواليمساحة الغابات والمناطق المحمية في 

الفريد الموجود في  الطبيعية، وال سيما الحفاظ على الحيوان، والنبات، وتهدد وجود الغطاء النباتي الطبيعيالمحميات 
 .المنطقة

 
 التصحر وتآكل التربة 1.7
من مساحة  %64والي م سنويا، والتي تشكل حلم 044األمطار أقل من هطول رات والمناطق الشرقية المنحدرات  إن

أو العوامل / هي من بين المناطق األكثر عرضة للتصحر بسبب الظروف المناخية وتغير المناخ و، الضفة الغربية
أدت هره ، لقد ةية، التي تعتبر المراعي الطبيعياألراضي الهامشالتوسع الزراعي على حساب و ، البشرية، مثل الرعي الجائر

وتدهور النظام البيئي، باإلضافة إلى انخفاض في خصائص ، الحيويوفقدان التنوع ، العوامل إلى تدهور الغطاء النباتي
 . التربة الفيزيائية والبيولوجية وتآكل التربة

 
مية وشدة األمطار، كفي  تغيراتفالفي عملية تآكل التربة؛  هاما   الظروف المناخية واألنشطة البشرية تلعب دورا   إن

والعجز في الغطاء النباتي يجعل التربة أكثر عرضة للتآكل بواسطة ، وانخفاض الخصائص الفيزيائية والبيولوجية للتربة
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حيث قدرت كمية أصبحت مشكلة خطيرة على البيئة البحرية والساحل،  الرمالوسرقة استخراج  إن . الرياحأو / المياه و
 األرضهكتار من  674مليون متر مكعب من مساحة  76الماضية أكثر من  74 الررررررسنوات خالل الالرمال المسحوبة 

وكاسرات وأحواض السفن، ، بناء العديد من المرافق، مثل الموانئنتيجة نتج بصورة رئيسية يتآكل مشكلة أخرى ال إنفقط، 
 .الترسيب الطبيعيعمليات تسببت في تآكل الرمل وعدم التوازن في والتي ، والطرق وغيرها، األمواج

 
 التحضر 2.7
كبر مما كانت عليه في العام أ 7446في العام  وأصبحت هالبير مناطق الحضرية في مدن رام اهلل و ادت مساحة الدز لقد ا

من األراضي الزراعية %,0إلى  7446مساحة األراضي الزراعية في المدينتين في عام  ، فيما انخفضت٪077بر  0977
من  المنطقةهره الزراعية في  األراضيفي تقليص  رئيسيا   يلعب االستيطان دورا  .  0977متواجدة في عام التي كانت 

وبسغوت  لإيبيت مستوطنات ضم أخصب األراضي الزراعية إلنشاء وتوسيع و خالل إصدار األوامر العسكرية لمصادرة 
أصحابها شجعت زيادة قيمة أسعار األراضي  إن . توسع المدينتين إلى الشرق والشمال الشرقي ب، والحد منوكوخاف يعقو 

ساهم إنشاء هرا وقد  ،راضي الزراعية في المدينةص األيالمباني العالية واألبراج التي ساهمت في تقل إلىلبيعها وتحويلها 
سهولة تحويل األراضي الزراعية الزراعية بشكل كبير ل البنية التحتية من قبل البلديات والم سسات الحكومية في المناطق

 .سكنية وتجارية وصناعيةى مناطق إل
 

 األشجاراقتتع  2.7
 اإلحتاللمع وتزامن على األشجار الفلسطينية في وقت مبكر  اإلسرائيلي اإلحتالللسلطات قد بدأ الهجوم المنظم ل

انتفاضة  ومع بداية  .0999عام  شجرة 084448444وأسفر عن اقتالع أكثر من  0957للضفة الغربية عام  اإلسرائيلي
الهجوم العدواني على الزراعة واألشجار الفلسطينية بشكل خاص ألسباب  اإلسرائيلي اإلحتاللات قو كثفت ، 7444عام 

، ةااللتفافي الطرق، و عازلةالمنية األمناطق الو ، عسكريةالقواعد المزيد من الإقامة المتمثلة ب منيةاألغراض أهمها األكثيرة، 
األراضي حيث بدأت بتدمير آالف الدونمات من  7447عام  جدار الضم والتوسعولكن التدمير الحقيقي بدأ مع بداية إنشاء 

 .شجار لتحديد مسار الجداراألاقتالع مئات اآلالف من ، و الزراعية
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 في الضفة الغربية وقطاع غزة األرضيء والغطا األراضياستعماالت : 3جدول 
 1223في قطاع غزة،  األرضيوالغطاء  األراضياستعماالت  1223في الضفة الغربية،  األرضيوالغطاء  األراضياستعماالت 

 (1كم)المساحة  البند (1كم)المساحة  البند
 22.10 الصالحة للزراعة األراضي 250 الصالحة للزراعة األراضي

 25.42 مناطق زراعية غير متجانسة 023 متجانسةمناطق زراعية غير 

  المراعي 552 المراعي

 43.27 المزروعة بالمحاصيل الدائمة األراضي 0,072 المزروعة بالمحاصيل الدائمة األراضي

 01.71 البيوت البالستيكية 02 البيوت البالستيكية

  مناطق اصطناعية غير زراعية 1 مناطق اصطناعية غير زراعية

 2.12 مناطق صناعية وتجارية ونقل 5 مناطق صناعية وتجارية ونقل

  ومكبات وتعدين إنشاءاتمواقع  24 ومكبات وتعدين إنشاءاتمواقع 

 031.17 مناطق سكنية فلسطينية  222 مناطق سكنية فلسطينية 

  إسرائيليةمستوطنات  011 إسرائيليةمستوطنات 

   إسرائيليةقواعد عسكرية  47  إسرائيليةقواعد عسكرية 

  غابات 70 غابات

 42.01 بدون غطاء نباتي  أومناطق مفتوحة مع قليل من  0,114 بدون غطاء نباتي  أومناطق مفتوحة مع قليل من 

 0.71 شجيرات أومناطق رات غطاء عشبي  214 شجيرات أومناطق رات غطاء عشبي 

  والتوسعجدار الضم منطقة  1 جدار الضم والتوسعمنطقة 

 1.74 (مناطق رطبة)مناطق رات مياه داخلية  0 (مناطق رطبة)مناطق رات مياه داخلية 

 19467 المجموع 3,990 المجموع

Source: Palestine's Fifth national Report to the onvention on Biological Diversity 2015 

 
 الرعي الجائر 3.7

في بعد الحصاد حيث تتوفر مخلفات المحاصيل ( خالل مراحل اإلزهار واإلثمار)في فصل الربيع الجائر يبلغ رروته الرعي 
 أعداداالنخفاض الحاد في  إلىي دي  ألنواع األكثر قيمة، وبالتاليلهرا ي دي إلى الحد من تجدد البرور ، و الصيفبداية 

إلى  دورهي دي بالنباتي االنخفاض في الغطاء  إن . اتيالكتلة الحيوية من الغطاء النب ، وأيضا  األنواع وأعدادالنباتات، 
الري يساهم في عمليات جرف التربة، وبالتالي  األمر األرضباطن  إلى األمطارحقن المياه الجوفية وتغلغل مياه انخفاض 
وخاصة في فقدت  أوقد استنفرت  األعشاب واألعالفهناك العديد من  . القدرة االستيعابية لألرض بشكل دائمانخفاض 

         ، والنفل الفلسطيني(Vicia Palastinaea)البقوليات مثل الكرسنة حالة األنواع التي تنتمي إلى عائلة 
(Trifolium spp.) والحلبة ،(Trigonila spp)مثل الشعير عائلة النجيليات ، و(Hordeumspp). 
 

على المناطق التي يحدث فيها الرعي الجائر خاصة في المناطق الوعرة من المحافظة محافظة الخليل هي مثال جيد 
وتدهور الكتلة الحيوية من نباتات المراعي، فقدان الكثير من األنواع المفيدة  إلى أدىالري  األمر، (المنحدرات الشرقية)

 . 0957لرعاة بعد عام لطق الرعي مفتوحة فقط من منا %06ترك تم كثافة الرعي عالية خاصة وأنه لقد كانت ، النباتية
 

النتش  أوالبالن الشوكي  مثلة شائكالوالشجيرات الطبية  لنباتاتاسائدة في المنحدرات الشرقية هي الاألنواع 
(Sarcopoterium)النباتات  إن، ترعى إال بصعوبة من الماعزال لتي عادة ما تكون رات قيمة غرائية منخفضة و ، وا

الفلسطينيين المتبقية من هره البرية محظورة على  %6,وال تزال الر  الجائر، بسبب الرعيالتنافسية لهره المنحدرات اختفت 
 .اإلسرائيلي اإلحتاللقوات اإلعالن عنها مناطق عسكرية مغلقة من قبل بسبب 
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 األراضيتدهور  3.7
إلى األنشطة البشرية والعوامل  دولة فلسطينتدهور األراضي في  إلىالتي ت دي القوى الدافعة أو العوامل يمكن تصنيف 

 . الطبيعية
 

 البشرية  األنشطة 2.3.7
 

 الجوانب التاريخية  2.2.3.7
 إتالففي ساهم البشر فقد ، لغطاء النباتيشديد لتدمير  إلىعبر التاريخ التاريخية  فلسطينالحروب التي شهدتها  أدتلقد 

وقامت باستغالل الموارد  أرضهاعلى  كافة الحضارات التي استوطنت فلسطين خاضت حروبا   . ةينظمة الطبيعتوازن األ
منر مستمرة قطع الغابات في فلسطين بدأ منر قرون، وهي ممارسة  نأ إلىوتشير المراجع القديمة .  الطبيعية الموجودة فيها

في  رئيسيا   دورا   بلعب اإلسرائيلي اإلحتالل، و االنتداب البريطانيو راك، األتلقد قام  . رلك الحين بدرجات متفاوتة من الشدة
لبناء أو بناء السكك الحديدية، ا ألغراضتوفير مناطق لوقد تم قطع آالف األشجار الحرجية ، الغطاء النباتيو تدمير الموائل 

وقد ساهمت هره األنشطة البشرية إلى حد . النقراضدرجة ا إلىللصيد  قد تعرضت العديد من األنواعل . وقودك هاأو حرق
 .رات الصلة البيئيةفي النظم  تسريع التغيراتوعملت على كبير في تدهور األراضي وفقدان األنواع، 

 
 الجوانب السياسية 1.2.3.7

على حالة تدهور  اني ثر للران ا انالرئيسين العامالما وغياب السيطرة الفلسطينية على األرض ه اإلسرائيلي اإلحتالل إن
  .األراضي اتاستخداموخطط بالحفاظ على األراضي على كافة الجوانب المتعلقة أثر ، وهرا الوضع فلسطيناألراضي في 

 . Cو، Bو ،A مناطق الضفة الغربية إلىفانه تم تقسيم  والفلسطينيين اإلسرائيلي اإلحتاللالموقعة بين ات يالتفاقلوفقا و 
تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة األمنية  Bمنطقة و يجب أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة،  Aمنطقة ف

 . اإلسرائيليالحتالل ل كاملةالتحت السيطرة  Cمنطقة و ة، اإلسرائيلي
 

 B، ومساحة المنطقة المصنفة (من مساحة الضفة الغربية% 07) 7كم 777بحوالي  Aتقدر مساحة المنطقة المصنفة 
، ويوجد من مساحة الضفة الغربية% 57حوالي  C، فيما تبلغ مساحة المنطقة المصنفة %(77.5) 7كم ,0800حوالي 
مناطق ، و إسرائيليةعلى مستوطنات  Cتحتوي المنطقة المصنفة   .تم اعتبارها على انه محميات طبيعية% 0حوالي 

حيث تبلغ نسبة هره المرافق من محميات طبيعية  أنها، ومناطق معلنة على اإلسرائيليجيش للمعسكرات ، و سكرية مغلقةع
مساحة  إجماليمن  %04، فيما تحتل القرى والتجمعات الفلسطينية حوالي %67مساحة الضفة الغربية حوالي  إجمالي

ومن الواضي وفقا لهرا الوضع مدى صعوبة إدارة الموارد الطبيعية مع األخر في االعتبار أن المنطقة . الضفة الغربية
 .ستخدام الزراعيلالمناطق حضرية أساسا مع مساحة صغيرة هي  افلسطينيالمسيطر عليها 

 
 االجتماعية واالقتصاديةالجوانب  2.2.3.7

حيازة وملكية نظام غموض ، فأثرت سلبا على حفظ التربةبدولة فلسطين الحقائق االجتماعية واالقتصادية الخاصة  إن
وانعدام ، يةلنقدانتيجة عدم وجود الطرق الريفية والزراعية، ونقص السيولة  األراضيوعدم إمكانية الوصول إلى ، األراضي
لمزارعين، وعدم وجود تسهيالت وقروض للمزارعين، وعدم وجود تسهيالت ائتمانية لدى االتعليم وقلة االقتصادية،  الحوافز

قل أعوامل اجتماعية واقتصادية هامة أدت إلى استخدام ، هره كلها في الزراعةالمستخدمة تكنولوجيا في التسويق، وبدائية ال
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 إلى باإلضافة، سنويا  % 0رلك النمو السكاني المضطرد بمعدل  إلى أضفها، مزيد من تدهور  إلىوبالتالي راضي، لأل
الري يفاقم الفقر في هره  األمر، المهددةفي بعض المناطق الريفية الكثافة السكانية العالية التي تتزايد بوتيرة متسارعة 

 .األراضيالمناطق ويسرع من عملية تدهور 
 

 (سوء إدارة األراضي)دام األراضي غياب تخطيط استخ 2.2.3.7
كانت الضفة الغربية وقطاع غزة لقد   .ستخدام األراضيالتتأثر سلبا بسبب عدم وجود تخطيط  لألراضيالفعالة  اإلدارة إن

قيودا على استخدام األراضي ألغراض مختلفة  اإلحتاللهرا ، وقد فرض 0957منر عام  اإلسرائيلي اإلحتاللتحت سلطة 
         .إسرائيليالحصول على تصريي دون المنزلية  اآلبار، حيث تم حظر البناء وحتى حفر منيةاألسباب األ أهمها

  . وهي مناطق إما حضرية أو زراعية Bو Aالمصنفة  مناطقعلى الحاليا، تقتصر مشاريع استصالح األراضي 
 

 عوامل طبيعية 1.3.7
إلى التي ت دي طبيعية، البشرية أو الالضغوط على األرض هي معظم القوى الدافعة، سواء و ندرة المياه، ، و عتبر المناخي

التأثيرات الرئيسية لهره الضغوط وتتمثل  . تدهور نوعيتها وكميتها إلىمما ي دي أنواع مختلفة من الضغوط على األرض 
والمزيد من التخلي عن الممارسات الزراعية التي ت دي مجتمعة إلى مزيد من ، لألراضيانخفاض اإلنتاجية الزراعية  في

من  والحيوان وهو ما لوحظ م خرا   اإلنسانالري ي ثر بشكل غير مباشر على صحة  األمر، الهشةالبيئية الفقر والنظم 
ما  إرابمرض السرطان، وبشكل عام فان النظام البيئي الفلسطيني يزداد سوءا على شتى المستويات  اإلصابةارتفاع نسبة 

 .قورن مع فترات سابقة
 

 األنواع الغريبة الغازية 7.7
، ولكن أنواع غريبة غازية من كل من النباتات والحيواناتالمائية تحتوي على  أوفلسطين سواء البرية  كافة الموائل في إن

وآثارها على ونشأتها، ، التي تسلكها الممراتو أسبابها، دراسة للبحث في  أوتقييم  أولم تجر أي عمليات مسي لسوء الحظ، 
 والوقاية، لمكافحة إستراتيجيةسياسات وطنية  أووعالوة على رلك، ال توجد أدوات، . وعلى البيئة بشكل عام الحيويالتنوع 
دارةمن،  بعض النباتات والطيور غازية من كون قد تم التحقق ل  .فلسطين والقضاء على األنواع الغازية حتى اآلن في، وا 
والقضاء تها وطنية لمكافح إستراتيجيةية لوضع قييم األنواع الغاز ، ولكن هناك حاجة ملحة إلجراء مسي شامل وتفلسطينفي 
   .يهاعل
 

الَمْينة ، و (Pisttacula krameri) مطوقةالدرة ال أوالبراكيت األخضر : وهي ثالثة أنواعالغازية تشمل أنواع الطيور 
معظم هره الطيور   .(Lonchura malabarica) مونيا ماالباري أو مونيا هندي، و (Acridotheres tristis) الشائعة
 تتركز فلسطين، و  أرجاءومن مربي الطيور، وانتشرت حديثا في معظم من أقفاص من محالت بيع الحيوانات األليفة هربت 

الغني وادي األردن الطقس الدافئ حيث تمكث في فضل تلى الفواكه والبرور، وفي الشتاء تتغرى عحيث  في المرتفعات
 . الزراعة المكثفةو الفاكهة بالمحاصيل وبساتين 

 
أنواع النباتات تشمل   .الثدييات الغازيةمن ( Myocaster coypus) الَكْيب، والري يشتهر كرلك باسم فأر النهريعد 

    غاف عسيلي األزهار أو المسكيتال: رات الدرجات العالية من الغزونوعا، وتشمل األنواع  64حوالي الغازية 
(Prosopis juliflora)،  األيلنط الباسق أو اإليلنطس ويعرف أيضا  بإسم شجرة السماءو (Ailanthus altissima) ،
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شجري التبغ الزرق أو األتبغ ال، و (Conyza bonariensis) األريغارون البوناري أو الكونيزة البونارية أو النفال أو الخوعو 
، (Oxalis pes-caprae)  ماعزيةالحميضة الماعزي أو القصليس األ، و (Nicotiana glauca) زرقاءالنيكوتية الأو 
 .غيرهاو 
 
هره القيود الرئيسية على استيراد ، بسبب ان االنتشارتتزايد سواء في عدد األنواع وفي درجة في فلسطين األنواع الغازية  إن

اال  ،هاالوعي المتزايد لمشاكلو  اإلدراكمع بعض ، لحيوانالوضع الصحي لآفات المحاصيل و و مبيدات بال أساساتتعلق األنواع 
على التنوع  وأثرهامن حيث توزيعها، وانتشارها، وتحركاتها، األنواع الغازية، قائمة ب أعدادعلى يجري العمل حاليا انه 

 .مساراتها إلى باإلضافة، البيولوجي
 

 تغير المناخ 7.7
تسير العالم العربي في ر تغير المناخ التي يتسبب فيها اإلنسان اثآ نأعلى  7407لبنك الدولي في نوفمبر اكشف تقرير 

لعالم العربي المنتشرة في ا يالمناخمحطات الرصد الماضية أظهرت  74 رررالسنوات ال، فخالل اتجاهات غير مستدامةب
معدالت الحواسيب انه خالل العقود الثالثة القادمة ستنخفض تتنبأ نمارج درجات الحرارة السنوية، فيما في متوسط ارتفاع 
التغيرات  إن. درجات مئوية 6-0، فيما سترتفع معدالت درجات الحرارة بمقدار %76في منطقتنا بحوالي  األمطارتساقط 
، وما يطرأ من ارهطول األمطلمألوفة الغير نماط األعلى الموائل بسبب تطرأ ألمور بسبب التغييرات التي ية تعقد االمناخ

 .تغييرات نتيجة هره الظروف مثل التحضر وتنقالت السكان وغيرها
 

التي تنطوي على تحديات خطيرة وطويلة األجل من شأنها و األزمات الكبرى التي تواجه البشرية،  أهماحد تغير المناخ يعتبر 
وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية  البيئةدير بالركر أن سلطة جودة من الجو  . أن ت ثر على مناطق مختلفة من العالم

ن بشأن تغير المناخ والتحديات المرتبطة ان هامتاوثيقت 7449إلنمائي، وضعت في عام وبدعم من برنامج األمم المتحدة ا
ستراتيجيةو ، تحليل وضع تغير المناخ: وهما مستوى الفلسطينيالبها على  وخلصت هاتان ، تغير المناخ مع التكيف ا 

 :آلثار ونتائج تغير المناخ بطرق مختلفةستكون عرضة  فلسطينأن الى وثيقتان ال
 
  من شأنهالري  األمردرجات الحرارة، على معدالت ارتفاع ، و هطول األمطارفي معدالت انخفاض حدوث من المتوقع 

        بينما تراوح سيتشير التقديرات إلى أن ارتفاع درجة الحرارة   . دي إلى تفاقم مشكلة الجفاف وندرة المياهيأن 
وبنسبة  7474بحلول عام  %04معدل هطول األمطار السنوي بنسبة فيما سينخفض درجة مئوية،  6.0–7.7
 .7464بحلول عام 74%

  ت ثر سلبا على اإلنتاج إلى تفاقم مشكلة تدهور األراضي والتصحر، والتي سوف تغير المناخ  دي يمن المتوقع أن
وقد يكون لهرا آثار اجتماعية واقتصادية من حيث زيادة الفقر وعدم االستقرار ، الزراعي وتهدد األمن الغرائي

 .االجتماعي
  األحداث المناخية المتطرفة، مثل العواصف  أوالجفاف زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية الناتجة عن تتمثل في أخرى آثار

 .وموجات الحرارةوالفيضانات 
  لقد طرأ ارتفاع على درجات الحرارة خالل الخمسين عاما الماضية : درجات الحرارة السنويةالتغيرات في متوسط

بحلول العام ( درجة مئوية 7-0بمقدار )ن يطرأ المزيد من االرتفاعات أدرجة مئوية، فيما من المتوقع  0بمقدار 
7464  . 
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 ألجزاء كبيرة من من المتوقع انخفاض هطول األمطار السنوي المتوسط : التغيرات النسبية في هطول األمطار السنوي
 .7464بحلول العام ( ٪04حتى )المنطقة 

 
من فلسطين ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في فقد بلغت كمية الفلسطيني الجهاز المركزي لإحصاء بيانات إلى  واستنادا  

من  تمليون طن نتج 7.7موزعة بواقع مليون طن،  0.0حوالي  7400النفايات خالل عام ، و والطاقة، قطاعات الزراعة
 . ألف طن من قطاع النفايات نتيجة الحرق في الهواء الطلق 50طن من قطاع الزراعة، و ألف 075قطاع الطاقة، و

بين عامي % 07قد ازدادت بنسبة  النفايات، و والطاقة، ةقطاعات الزراعمن  فلسطينكمية االنبعاثات في  نأ إلىيشار 
 .7400و 7440

 
 االستغتل المفرط 7.7

 

 الصيد 2.7.7
معظم  . ، والبقعةحلحولو أريحا، وتتركز في مناطق ، مرخصةصيد غير قطعة سالح  08444حوالي يوجد في فلسطين 
باإلضافة  . لعدم وجود سيطرة فلسطينية على هره المناطق (ج)المصنفة  في المنطقةيقطنون  همستخدميأصحاب السالح و 

، وبعضها ويةالشتخالل توقفها في المناطق  وأالعديد من األنواع المهاجرة من خالل طرق هجرتها، يتم اصطياد إلى رلك، 
حيث يورد المهاجرة،  األنواعمن  العديدفلسطين يتم اصطياد في . في انخفاض مستمر وأعدادهامعرضة للخطر عالميا 

 .المهاجرة التي يتم اصطيادها في فلسطين األنواع أهم أدناهالجدول 
 

 دولة فلسطينالطيور المهاجرة التي يتم اصطيادها في : 3جدول 
 االسم الشائع االسم العلمي االسم باللغة العربية

 Anas crecca Teal البط الشتوي الحرف، الشتوي الحرف

 Anas querquedula Gargany صيفي شرشير

 Coturnix coturnix Quail السمانى

 Streptopelia turtur Turtle Dove القمري اليمام، القمرية، بر حمام القمري، القمري

 Anthus pratensis Meadow Pipit بصوة المروج جشنة، المروج جشنة، الزرعي

 Anthus trivialis Tree Pipit بصوة الشجر جشنة، الشجر جشنة، الشجر فصية ابو

 Erithacus rubecula Robin لحناا أم، الحن اء أبو، الحناء أبو

 Luscinia megarhynchos Nightingale العندليب

 Luscinia luscinia Thrush Nightingale األرقط العندليب، العندليب

 Luscinia svecica Bluethroat الزور أزرق هزار

 Phoenicurus phoenicurus Redstart حميراء

 Phoenicurus ochruros Black Redstart دبساء حميراء

 Oenanthe oenanthe Wheatear شمالي أبلق

 Turdus philomelos Song Thrush مطربة سمنة

 Sylvia borin Garden Warbler البساتين دخلة

 Sylvia atricapilla Black Cap قلنسوة أبو

 Sylvia hortensis Orphean Warbler هازجة

 Sylvia curruca Lesser Whitethroat فيراني هازجة

 Sylvia communis Whitethroat فيراني دخلة

Source: Palestine's Fifth national Report to the onvention on Biological Diversity 2015 
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قنفر طويل ، وال(Lupus capensis) الصحراء البري أو القواع البني أو القواع الصحراوي ألرنبالصيد غير القانوني  إن
الستهالك اللحوم في وادي غزة ( Paraechinus aethiopicus) حبشيالقنفر ، وال(Hemiechinus auritus) األرن

حد  إلىإلى مستويات متدنية وتخفضها هره الثدييات  أعدادالممارسات الشائعة التي يمكن أن ت ري هي من وقطاع غزة 
 .االنقراض

 
التي يتم  األنواعلصيادين بشكل خاص والجمهور بشكل عام عن لعدم وجود معلومات هره الممارسات تحدث بسبب  إن

لعدد الكافي من البرامج والمشاريع التي تدعم المحافظة على األنواع المهاجرة والطيور، اصطيادها، وبسبب عدم وجود ا
وليس هناك أي دراسات بحثية عن أنظمة إدارة  ،بريةالحياة الرصد لأريحا تثناء العمل المتواضع الري حدث في محطة باس
 .أنواع الطيورمن ي أللصيد المستدام ا
 

 لألسماي الصيد الجائر 1.7.7
كثافة عالية قطاع غزة هناك في في المنطقة البحرية  . هناك مخاوف بشأن الصيد الجائر ألسماك السطي وأسماك القاع

وباإلضافة إلى رلك،  ،الصغيرةألسماك اصطياد ا، وهناك أيضا أدلة على (7كم 554رق على زو  770)من الصيادين 
وتشكل ، تقوم باصطياد اسماك القاعسفن الصيد الكبيرة  . ، لكن األرقام الدقيقة غير معروفة"الصيد العرضي"هناك مشكلة 
وخاصة في المنطقة الساحلية تحت تهديد شديد  األسماك أنواعتعتبر كافة  . في قطاع غزة لألسماكأكبر تهديد هره السفن 

طريقة أخرى   .بهره الطريقة صغار السمكاصطياد  إلىالمفرط لشباك الصيد حيث يصار الستخدام االضحلة نتيجة 
وهرا ي ثر ، (األسماك الصغيرة)ك الزريعة سماالزجاجات البالستيكية لجرب األوهي المياه الضحلة في  األسماكالصطياد 

على  األمثلة، ومن العديد من أنواع األسماك التي توجد عادة في موسم وضع البيض بالقرب من الشاطئعلى أيضا 
 (.Striped sea bream)شبوط ال أوالمهددة بواسطة هره الطريقة من االصطياد هي سمك المرمار  األنواع

 
 البرية واستخدامها األحياءتجارة  2.7.7

فقد تم على أنواع الحياة البرية من خالل التجارة غير الشرعية والتهريب،  ةالمستمر ومنع االعتداءات  في محاولة لمكافحة
ومع رلك، . من الحيوانات والنباتاتالحيويلتحديات الحفاظ على موارد التنوع لكثير من الجهود الوطنية للتصدي اتطبيق 

عامل بصفة وت (CITES)ألنواع المهددة باالنقراض للم تصادق على اتفاقية التجارة الدولية فلسطين  إن على الرغم من
رصد  إن  .والتهريب منر سنوات عديدةغير الشرعية المحاوالت لمنع أنشطة التجارة تم تنفير العديد من انه  إالمراقب، 

تجارة في أنواع الحياة البرية على لرصد الاألسواق المحلية من قبل موظفي سلطة جودة البيئة وبالتعاون مع وزارة الزراعة 
 . المحلية األسواقفي  اتالحيوان داعدأإلى نقص كبير في  أدىمدار السنة 

 
تم التركيز على الثدييات من الطيور الجارحة، و ا ومنهأنواع نادرة من الطيور البرية على  األنواعفي تجارة تركيز الكان لقد 

مصادرة عدد تم  نأنشطة الرصد لقد كان نتيجة أ. قنفر، وبعض األنواع من النباتات الطبية المستخدمة تقليدياوالالغزالن، 
بترخيص أنظمة الصيد على المستوى تتعلق من عدم وجود تشريعات وقوانين التي يتم االتجار بها بالرغم األنواع من 

ال تزال القوانين القديمة العثمانية الصيد  بأنشطةومع رلك، فإن جميع األنظمة والقوانين المتعلقة  . الوطني الفلسطيني
 . ا  ضعيفها ريتنفال يزال التي و ة اإلسرائيليوالبريطانية واألردنية، واألوامر العسكرية 
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 لألنواعوالتهريب التجارة غير المشروعة نشطة ألميدانية  مسوحليس هناك أي تقييمات حقيقية أو رلك ف إلى باإلضافة
ميدانية للتعرف  مسوحم مني التراخيص، وتنفير انظو وهرا الوضع يتطلب جهدا جماعيا لتطوير قانون صيد وطني، البرية، 

التشريعات سن القوانين و اع والوقت المسموح به للصيد، و نواع، ولوائي الصيد بما في رلك قوائم األنو الحالي لأل على الوضع
 .CITESاتفاقية البرية لتتوافق مع  األحياءالمنظمة لتجارة 

 
من خالل ومدارة ألنها ليست منظمة  حدودة جدا  فلسطين م البرية واستخدامها في ءحيااألتجارة المعلومات المتوفرة عن  إن

وتدمير الموائل ، وغياب الوعيالبرية التجاري،  األحياءجمع  نأ إلىوتشير البيانات المتوفرة أنظمة التصاريي والتراخيص، 
 فإنومع رلك، . هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى اختفاء العديد من أنواع الحيوانات البرية اإلسرائيلي اإلحتاللمن قبل 

نص على أن يلنقل السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية،  0996لسنة ( 6)القانون رقم 
 . 0990قبل عام الموجودة لسلطة الوطنية الفلسطينية كل الحقوق القانونية لتنفير وتطبيق جميع القوانين واللوائي ل
 

 74أكثر من موجودة في فلسطين، و  CITESمن الزواحف مدرجة ضمن قوائم  أنواع 5 هناك حوالي نأ إلىتشير البيانات 
بخور مريم  واحد فقط من األنواع النباتية التي هي، ونوع من الثدييات نوعا   00إلى أكثر من باإلضافة نوع من الطيور، 

 (.Cyclamenpersicum) فارسيال
 

 التلوث  22.7
 

 تلوث التربة  2.22.7
باإلضافة إلى االستخدام المفرط للمبيدات الزراعية،  واألراضي األوديةيحدث التلوث نتيجة التخلص من المياه العادمة في 

. ، مما ي دي إلى ملوحة التربةمم سنويا   744األمطار أقل من معدالت واألسمدة الكيماوية، وخاصة في المناطق رات 
الحجر والرخام في انسداد مسام صناعة مقالع الحجر و الناتجة عن مخلفات  واألتربةيساهم الغبار وباإلضافة إلى رلك، 

يعاني الساحل .  تلوث مصادر المياه وأهمهاهرا التلوث يشتمل على العديد من المخاطر  إن . التربة وتدمير الغطاء النباتي
المصدر الرئيسي لهرا التلوث هو . كلة التلوثمن العديد من المشاكل البيئية، ال سيما مشوالبيئة البحرية في قطاع غزة 

لقاء النفايات على طول الشاطئ في شمال ووسط وجنوب قطاع غزةالمياه العادمة تصريف  وقد أدى هرا . غير المعالجة وا 
 .الموجودة األسماك عن تدهور نوعية والحياة البحرية، فضال  للبشر مشاكل صحية كبيرة وجود  إلىالتلوث 

 

 األسمدةبواسطة تلوث ال 1.22.7
مثيرة أنه قد يكون هناك عالقة قوية بين تلوث التربة مع حقيقة أن الضفة الغربية استنتاجات  األخيرة اآلونةلقد برزت في 
المبيدات ، حيث تعتبر ير منظمة الصحة العالمية األخيرةالسرطان في العالم وفقا لتقار لمرضى أعلى نسبة لديها وقطاع غزة 
أراضي مروية في الضفة كهكتار تستخدم  748464هناك  نأيقدر   .لتربة في المناطق المرويةالرئيسية للوثات الحشرية الم

فلسطين خالل  وتشير التقديرات إلى أن كمية المبيدات المستخدمة في  .كل مكثف لهره المواد الكيميائيةتعرض بشتالغربية 
 .مبيدات المستخدمة محرمة دوليابعض ال ن، وأطن 060هي  0996/0995العام الزراعي 

 

وتشير التقديرات . هو مصدر آخر للتلوث لكل من التربة والمياه الجوفيةالكيماوية  لألسمدةاالستخدام المفرط والعشوائي  إن
التخلص من النفايات  نأ. طن 098074 يه 0996/0995إلى أن إجمالي كمية األسمدة المستخدمة في السنوات 

مياه التيارات ، كرلك يمكن مالحظة مصدر آخر لتلوث التربة في الضفة الغربيةبشكل عشوائي يعتبر الصناعية والبلدية 
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هناك حوالي  نأ إلىيشار  . المدن الكبرى مما ي دي إلى تلوث شديد للتربةالتجمعات و بسهولة في جميع أنحاء عادمة ال
الزراعية أو  واألراضيفي األماكن الخطأ إما متاخمة لألراضي الصالحة للزراعة ها قع معظم، يمكب للنفايات الصلبة 064

 .قريبة من المناطق السكنية
 

 التخلص من المياه العادمة 2.22.7
النظام البيئي مشكلة خطيرة على يعتبر قطاع غزة  فيغير المعالجة في المياه الضحلة التخلص من المياه العادمة  إن

حوالي )من المياه العادمة الناتجة في قطاع غزة دون معالجة في البحر %4,يتم التخلص من حوالي ، حيث البحري
من العوالق  غير المعالجة ي ثر على السلسلة الغرائية البحرية بدءا  التخلص من المياه العادمة  إن  (.يوميا 0م 648444
للتخلص من هام الثر األ إن  .الثدييات، و ألسماك، وا، والطحالبائنات البحريةوالك، والقشريات، العوالق الحيوانيةو النباتية، 

 مياهالالمواد العضوية في كثافة هو انخفاض محتوى األكسجين الرائب في الماء، ورلك بسبب المياه العادمة غير المعالجة 
رات  أنهافي مياه قطاع غزة  فاألصلفي المياه العادمة،  تأثير آخر هو اإلثراء الغرائي، وزيادة تركيز المغريات  .العادمة

، حيث تغيير النظام البيئييعمل على تراكيز المغريات فان الزيادة في وبالتالي ، (oligotrophic)محتوي غرائي قليل 
، وازدياد النباتية العوالقمن ز نمو أنواع يتعز  إلىوأشعة الشمس ، الحرارة المرتفعة درجاتو ، مستوى المغريات ي دي ارتفاع 

معينة  أنواعيعمل على نمو زيادة المغريات وتركيزات المواد العضوية إن  . بشكل مفرطنمو البكتيريا ، و سمية مياه البحر
 .أخرىأنواع على حساب نمو 

 
 النفايات الصلبةالتخلص من  2.22.7

الجسيمات الصغيرة، ؛ فأشكالبعدة  البيئي البحري ثر على النظام يالنفايات الصلبة في البيئة البحرية التخلص من  إن
نفايات الصلبة التحتوي ، كرلك األسماكهره تنفس  ثر على تيمكن أن تسد خياشيم األسماك، وبالتالي مثال  البالستيكك

لنفايات وعالوة على رلك، فإن كميات كبيرة من ا. عض المواد السامة، مثل بقايا النفط والدهانات والمبيدات الحشريةعلى ب
تأثير آخر هو . لموائل األنواع الساحلية والبحرية مباشرا   ساحل قطاع غزة تشكل تهديدا  التي يتم التخلص منها على الصلبة 

جمع النفايات الصلبة من قبل شباك الصيادين مما يقلل من معدل صيد األسماك عن طريق منع األسماك لدخول شباكهم 
 .لتنظيف شباكهم وترك النفايات على الشاطئل أطو ن وقتا و الصياديقضي وبالتالي 

 
 تسرب النفط 3.22.7

من مخلفات  أوالمياه العادمة، وقوع حوادث كبيرة، ولكن من مصبات نتيجة  يحدثال في مياه قطاع غزة التلوث النفطي  إن
عمليات تسرب صغيرة،  إلىالمصادر ت دي معظم هره . بالقرب من مدينة عسقالننقل النفط عمليات من وربما ، السفن

 . على البيئة البحرية مزمنة تشكل خطرا  مشكلة  وتصبيتسرب النفط انتشار لكنها ت دي إلى و 
 

ممكنة في مياه قطاع غزة ولكنها حوادث التسرب الرئيسية وهره نادرة الحدوث هو و من التلوث النفطي آخر هناك نوع 
قناة السفن التي تدخل وتخرج من  أو، ساحل عسقالنوالواقعة قبالة قريبة الناقالت النفط الحدوث في المناطق القريبة وهي 

المتغيرة بسبب الظروف الجوية ونوعية النفط الخام  سمية النفط المتسرببسبب األضرار معقد تشخيص هره  إن  .السويس
 .وم األول من التسربتتبخر أو تروب خالل اليالمواد السامة والمركبات المتطايرة معظم المتسرب، بشكل عام فان 
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 الحشريةمبيدات الاستخدام  3.22.7
سرائيل إمستخدمة في  ا  نوع 064مقارنة مع الحشرية من المبيدات  نوعا   070 يستخدم حاليا في فلسطين ما مجموعه

الصحة منظمة من قبل  محظورة دوليا  نوعا   00المستخدمة في فلسطين هناك  األنواعمن بين .  في األردننوعا   000و
ال  أنها إالالزراعة في الدول الصناعية،  ألغراضهره المواد محظور استخدامها . ألسباب صحية وبيئية( WHO)العالمية 

للسيطرة على سنويا تقدر كمية المبيدات بما فيها الكبريت المستخدمة   .تزال تستخدم في الدول النامية بما فيها فلسطين
طن يتم استخدامها من قبل البلديات  0، وطن من ميثيل البروميد 744طن و 047.7والحشرات الزراعية حوالي  اآلفات

 .ألغراض الصحة العامةوالمجالس القروية 
 
وتبلغ المساحة اإلجمالية ، المبيدات المحظورة وهرا يشمل أيضا  ، طن من المبيدات سنويا   044في قطاع غزة، تستخدم  

على الرغم من رلك، . زراعة مروية%76.0، وزراعة بعلية%70.7هكتار، منها  0,8700.0حوالي المبيدات بتعامل التي 
أكبر هرا وتقع   .من إجمالي استهالك المبيدات%65.6الزراعة المروية حوالي فقد بلغت نسبة استهالك المبيدات في 

ويتركز املة بالمبيدات، المعمن المساحة الكلية %59حوالي ضم وت األردنالمبيدات في منطقة نابلس وغور بمساحة تعامل 
 .منطقة الخليلبالمبيدات في المعالجة ثلث المنطقة البعلية 

في عدد من الطيور والحيوانات المحلية بسبب التغيرات في الممارسات الزراعية حاد  انخفاضالمبيدات بتسبب قد تم توثيق ل
على صحة الطيور والحيوانات البرية والداجنة من خالل   ثر سلبا  تزيادة استخدام المبيدات الحشرية  إنفلسطين، حيث في 

تضع الصقور ن إفنتيجة التعرض للمبيدات الحشرية، ، كرلك لكولين والحد من تفاعالت األكسدةا أنزيمانخفاض التسبب في 
تأخير موسم  إلى، مما ي دي بسهولة أثناء الحضانةالري يعرضها للكسر  األمراكثر هشاشة وحاضنات  أعشاشفي  البيض

أسمدة  إن، حيث اه الجوفية، وهي مشكلة خطيرة جدا   دي إلى تلوث الميياالستخدام المكثف للمبيدات  إن  .التكاثر والنمو
معظم اآلبار  إن . قطاع غزةفي المياه الجوفية مصادر من حمولة نترات في %74نترات المستخدمة في الزراعة تشكل ال

المستخدمة إلمدادات المياه لألغراض المنزلية تحتوي على تركيزات نيترات أعلى بكثير من معايير منظمة الصحة العالمية 
، DDTنوع من المبيدات تستخدم في فلسطين ومنها  064من  أكثرهناك  نأ إلى اإلشارةتجدر  . لمياه الشرب

 . وع استخدامها من قبل منظمة الصحة العالميةوهي المبيدات الممن Parathioneو، Lindenو
 

 جدار الضم والتوسع 22.7
من فمع األخر بعين االعتبار كل ما سبق،  . الجدار غير قانونين إفوفقا للقانون الدولي وفتوى محكمة الجنائية الدولية 

 :يليمن خالل ما النباتي الحيواني و  الحيويبناء الجدار على التنوع  ي ثرالمتوقع أن 
  الجدار يشكل حاجز مادي على النظام البيئي األرضي نأبسبب تدمير الموائل الطبيعية لمناطق كبيرة. 
  لحيوانات البرية والموائل المتاحةحركة اتجزئة األنظمة االيكولوجية والموائل مما يحد من. 
  الغطاء النباتي  إزالة نإ، حيث الجدارمنها يمر التي إزالة وتنظيف الغطاء النباتي الطبيعي من المناطق البرية

 .مصادر للغراء أو مأوىبدون ترك الحيوانات البرية في المنطقة الجدار سوف يمن المناطق المحيطة ب الطبيعي 
 التوازن الطبيعي للنظام البيئي والموائل الطبيعية من خالل تدمير الموائل وتجزئتهاعلى  التأثير. 
 تشررم وعزلة وفقدان الموائلتجزئة و ات والحيوانات نتيجة تهديد العديد من أنواع النبات. 
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البيئة الصغرى  تأثرتفقد ونتيجة لفقدان الموائل،  . األمدوطويلة من المتوقع أن اآلثار السلبية للجدار سوف تكون شديدة، 
، المناطق المضطربةتنمو وتغزو ربما ( غازية)ما تكون غريبة  ومسببات األمراض التي غالبا  ، الضارة فاألعشاب، للمنطقة

. البيئي المحلييقلل من التنوع األصلي للنظام و شكلة لألنواع األصلية، مما يسبب مفي المناطق المجاورة ومن ثم تنتشر 
الصغيرة المتبقية من  األعدادمعاناة  إلى، مما ي دي النباتات والحيوانات يقلل التنوع الجينيلكل من تجزئة الموائل  إن

 . والكوارث البيئيةعشوائي في ترددات الجين، الاالنجراف ، و تدهور الوراثي من زواج األقاربال: الندرة والتي تتمثل في مشاكل
 
 إزالةتم  ؛خالل عملية البناء، فسوف تتأثر أعداد األنواع المقيمةجود طويل األمد للجدار، ، والو البناء نشطةألنتيجة وك

، النظم البيئية تكاملط على و الضغهره  إن.  اآلالف من األشجارعشرات ، واقتالع ناطق واسعةالغطاء النباتي من م
واالقتصادية للتنوع ، والبيئية، الثقافيةو التاريخية، فقدان القيم زيد من خطر فقدان سبل العيش، و ، تاستقرار الموارد الطبيعيةو 

وال ، أو قد تكون في الواقع ال تقدر وال تحصى كميا  الفلسطيني، على الرغم من أن هره التكاليف يصعب قياسها  الحيوي
فلسطين  ركائز التنمية المستدامة في المستقبل فيحد أ وتنوع البيولوجي، على وجه الخصوص، هال إن. يوجد بديل لها

 .ويمكن أن تفسر على أنه م شر على جودة البيئة
 

في الجدول فقد تم تلخيص التهديدات السابقة ، لدرجة التهديدالصندوق العالمي للطبيعة تصنيفات إلى  استنادا  و في الختام، 
 .الخبراء وآراءفي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة اعتمادا على الخلفيات المتاحة درجة التهديد تصنيف التالي حيث تم 

 
 درجات التهديد للتنوع الحيوي في الضفة الغربية وقطاع غزة: 1جدول 

 األسباب التهديد
 التهديددرجة 

 قطاع غزة الضفة الغربية
 التمدد العمراني العشوائي  تجزئة الموائل 

 الغابات  إزالة 
 الغابات العشوائية  أنشطة 
 الجفاف 
  األراضيمصادرة  
  االستيطان 
 الطرق االلتفافية 
 جدار الضم والتوسع  

 مرتفع جدا مرتفع جدا

 الرعي الجائر  التربةالتصحر وتآكل 
  الزراعية األراضيتمدد 
  تجريف الرمال 
 موانئ الصيد 
  الطرق 

 مرتفع جدا مرتفع

 العسكرية األنشطة   التحضر
  ةاإلسرائيليالمستوطنات 
  الوضع السياسي 
  المدن الكبيرة إلىالهجرة 
 مناطق تجارية وصناعية  إنشاء 

  متوسط مرتفع جدا

 موانئ الصيد إنشاء  (المحاجر)البناء  ألعمالالصخور  إزالة
  المياهحواجز 
 الساحلية األنشطة 

 مرتفع جدا متدني جدا
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 األسباب التهديد
 التهديددرجة 

 قطاع غزة الضفة الغربية
 ةاإلسرائيليالمستوطنات   األشجار اقتالع

  ةاإلسرائيليالقواعد العسكرية  
  األمنيةالمناطق العازلة  
 الطرق االلتفافية  

 مرتفع متدني

  األمطارتدني معدالت سقوط   الرعي الجائر
 متدني جدا متدني الضارة  زيةاالغالنباتية  األنواع 

  اإلسرائيلي اإلحتالل   األراضيتدهور 
  ةاإلسرائيليالمستوطنات 
  ةاإلسرائيليالقواعد العسكرية 
  العجز في المبادرات االقتصادية 
  نقص المعرفة لدى المزارعين 
  واإلقراضنقص التسويق  
 نقص التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة 
  األراضيغياب تخطيط استخدامات  

 مرتفع جدا مرتفع

 ال يوجد بيانات  ال يوجد بيانات    الغازية  األنواع
 المناخ غير االعتيادية  أنماط  تغير المناخ 

  متوسط متدني  النمو السكاني 

 التشريعية الضعيفة  األدوات  االستنزاف الجائر 
  الصيد التقليدي والتجاري 
  القانون  إنفارضعف 
 ضعف الوعي العام 
  صيد السمك الجائر 

 جدا مرتفع مرتفع

 واألراضي األوديةالتخلص من المياه العادمة في   التلوث
 الزراعية 

  الكيماوية  واألسمدةاالستخدام المكثف للمبيدات 
 التخلص من المياه العادمة في البحر 
  التخلص من المياه العادمة على طول الساحل في

 شمال ووسط وجنوب غزة
  التخلص العشوائي للنفايات الصناعية والبلدية 
  انسكاب النفط المزمن 
  حوادث تسرب النفط 

 مرتفع جدا متوسط

  اإلسرائيلي اإلحتالل  جدار الضم والتوسع
  ةاإلسرائيليالمستوطنات 
  ةاإلسرائيليالقواعد العسكرية 

 متدني جدا مرتفع جدا

Source: Palestine's Fifth national Report to the onvention on Biological Diversity 2015 
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 الفصل الثاني
 

 جودةالالمنهجية و 
 

جراءات الجودة التي اتبعت في   5102تجميع بيانات التقرير الخامس للتنوع الحيوي، يعرض هرا الفصل المنهجية العلمية وا 
جراءات ضبط الجودة المتبعةمن مصادرها المختلفة،   .باإلضافة إلى دقة البيانات وا 

 

 عدادإبشأن ( CBD)التفاقية التنوع الحيوي على الخطوط التوجيهية  اعتمادا   للتنوع الحيويالخامس التقرير  عدادإتم لقد 
 .  تقارير التنوع الحيوي

 

بالتنسيق مع سلطة جودة البيئة والجهات العاملة في مجال التنوع الحيوي ( IUCN)االتحاد الدولي لصون الطبيعة لقد قام 
التفاقية التقرير الخامس للتنوع الحيوي وتم تقديمه  عدادإبالفلسطيني  لإحصاءالجهاز المركزي و الفلسطينية الزراعة وزارة و 

المتحدة، وقد تم اعتماد التقرير من قبل  األممفي  مراقبا   عضوا   أصبحت نأالتنوع الحيوي كاستحقاق على دولة فلسطين بعد 
 .12/5102اتفاقية التنوع الحيوي خالل شهر 

 

مبسط يخدم فئة  إحصائيملخص  عدادإببالتعاون مع سلطة جودة البيئة الفلسطيني  لإحصاءقام الجهاز المركزي 
 .وصناع السياسة ومتخري القرار من التقرير الخامس للتنوع الحيوي باللغة العربية اإلحصائيين

 

 جمع البيانات 0.1
، منها على سبيل المثال ال بيانات التقرير الخامس للتنوع الحيوي إلىللوصول لقد تم االعتماد على العديد من المصادر 

 ،سلطة المياه الفلسطينيةو سلطة جودة البيئة، و ، الزراعة الفلسطينيةزارة و الفلسطيني، و  لإحصاءالجهاز المركزي : الحصر
، (EEC)ومركز التعليم البيئي ، (PWLS)، وجمعية الحياة البرية الفلسطينية (ARIJ)القدس  –التطبيقية  األبحاثومعهد 
والدراسات، ومتحف فلسطين للتاريخ  لألبحاث، ومركز الباشا العلمي (BERC)التنوع الحيوي والبيئة  أبحاثومركز 
 .، وجامعة بير زيت، ووزارة الش ون الخارجية(PMNH)الطبيعي 

 

ضافاتكان هناك مداخالت  األهليةالم سسات الحكومية والمنظمات  إلى باإلضافة من قبل خبراء التنوع الحيوي كل في  وا 
 .مجال تخصصه

  

 ضبط الجودة إجراءات 5.1
دارةعملية جمع  أثناءضبط الجودة  إجراءاتلقد تم اتخار العديد من  جل استبعاد البيانات رات الجودة البيانات من أ وا 

فحص : المتخرة في هرا الخصوص اإلجراءاتلقد تضمنت .  المنخفضة وسد فجوة البيانات في القطاعات المختلفة
تقييم و تقييم مجاميع البيانات، و مقارنات بين مصادر البيانات، و السالسل الزمنية، وفحص الترابط الداخلي بين البيانات، 

 .منطقية البيانات
 

 جودة البيانات 2.5
ما تم نشره في التقرير الخامس للتنوع الحيوي هو ما تم االتفاق عليه من قبل كافة المراكز والجهات العاملة في هرا  إن

 .رات العالقة األطرافالمجال وبالتالي يعتبر بمثابة المرجع الوطني لبيانات التنوع الحيوي المتفق عليه من قبل كافة 
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 الثالث الفصل
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

حيث تستند هره المفاهيم إلى توصيات . يعرض هرا الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التي تم استخدامها في التقرير
مع األخر بعين االعتبار خصوصيات المجتمع الفلسطيني في الزراعة والتنوع الحيوي األمم المتحدة في مجال إحصاءات 

متوافقة مع باقي المواضيع المتقاطعة في الجهاز المركزي لإحصاء  كما أن هره المفاهيم والمصطلحات.  هرا المجال
 .في الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطينياإلحصائية المستخدمة المصطلحات معجم الفلسطيني، وهي واردة في 

 
 :حقليةالمحاصيل ال

ولية كالحمص والفول كالقمي والشعير والمحاصيل البق محاصيل الحبوبهي مجموعة من المحاصيل الم قتة وتشمل 
اليابس، والمحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس والسمسم وفستق العبيد، والمحاصيل الدرنية مثل البطاطا، واألبصال، 
والمحاصيل الطبية مثل اليانسون والميرمية والنعناع ومحاصيل التوابل مثل الكمون والقزحة، والمحاصيل العلفية مثل البرسيم 

 .والفصة والبيقيا
 

 :المحاصيل العلفية
في السنة وتشمل ثالث مجموعات رئيسية  من مرة أكثرزراعتها  إمكانيةلمحاصيل الم قتة التي تزرع بشكل مكثف مع هي ا

؛ البقوليات، بما في رلك البقول التي تحصد خضراء، خضراءاألعشاب، بما في رلك الحبوب التي تحصد : من العلف
، إما كعلف أخضر، كما القش، أي المحاصيل األنواعبهره لحيوانات اويتم تغرية . والمحاصيل الجررية التي تزرع كعلف

فيف األعالف الخضراء المحفوظة دون تجوهي  السيالج. المحصودة الجافة أو المجففة بعد الحصاد، أو كمنتجات السيالج
 .ألعالف المركبةلمكونات كبعض المحاصيل العلفية وتدخل . فسادها لتأخيرعن طريق التخمير 

 
 :المناخ
أنه المحصلة الطويلة المدى للعناصر  أو.  مدى فترة زمنية طويلة على" منطقة صغيرة مناخ"في موقع معين  الجو ظروف
 سرعتها"والرياح  ،"وكميته تواتره"مثل الحرارة، اإلشعاع الشمسي، الرطوبة، الضغط الجوي، نوع الهطول المطري  الجوية

 .واتجاهها
 

 : ( DDT)دى دى تى 

كرران يسررتخدم علررى نطرراق واسررع بسرربب م اكتشررافه فررى أوائررل االربعينررات و مبيررد حشرررى يرردخل فرري تركيبرره الكلررور العضرروي ترر
 . تطبيقاته العديدة وقلة سميته وتأثيره على الثدييات باإلضافة إلى سهولة تصنيعه وقلة تكلفته النسبية

 
 :(Ecosystem)النظام اإليكولوجى 

لظرروف الطبيعيرة منظومة معقدة مكونة من النباتات والحيوانات والفطريات والكائنرات المجهريرة والجمرادات مرن الكيماويرات وا
 . والجيولوجية التي تدخل في العمليات الحيوية لهره الكائنات الحية
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 :(Deforestation)إزالة الغابات 

األعمال واألنشرطة التري تر دي إلرى زوال الغابرات، ورلرك نتيجرة قطرع األشرجار السرتخدام األخشراب فري األغرراض الصرناعية 
واإلنشاءات، أو نتيجة لحرق األشجار أو إزالتها الستغالل أراضي الغابات في زيادة مساحة األراضي الصالحة للزراعة وفي 

 . سائر األغراض التنموية
 

 :(Wetlands) األراضي الرطبة 

مساحة من األرض مشبعة بالمياه السطحية أو المياه الجوفية لفترات كافية لدعم حيراة النباترات والحيوانرات والطيرور واألحيراء 
تعتبررر األراضرري الرطبررة . وتحترروي األراضرري الرطبررة عررادة علررى مسررتنقعات أو بحيرررات ضررحلة أو مصرربات األنهررار. المائيررة

رة حيث أنهرا تضرم عرادة نظرام إيكولروجي متروازن يضرم كثيررمن الكائنرات الحيرة التري تتكراثر فيهرا، أماكن رات أهمية بيئية كبي
 . وتحتوي أيضا  في كثير من األحوال أمكان لحضانة البيض أو صغار الحيوانات النادرة واألسماك النادرة والطيور المهاجرة

 
 :( Biodiversity)التنوع الحيوي 

، ويقراس التنروع الحيروي فري منطقرة معينرة ة الموجودة في النظام اإليكولروجيع الكائنات الحيمصطلي يطلق لوصف تعدد أنوا
وأهميرة وجرود التنروع الحيروي تنبرع أن كرل نروع مرن . أو في نظام إيكولروجي محردد بمقردار أنرواع الكائنرات الحيرة الموجرودة فيره

ى هررا النرروع ير دي رلررك إلرى اخرتالل الترروازن فري النظررام الكائنرات الحيرة يقرروم بوظيفرة محرددة فرري النظرام اإليكولرروجي إرا اختفر
 . اإليكولوجي وحدوث العديد من األضرار البيئية

 
 :(land Drought) جفاف األرض

ظاهرة يحدث فيها نقص شديد في تساقط األمطار وجفاف الطقس لفترات زمنية طويلة مما ي دي نقص مروارد المراء وتردهور 
 . األراضي الزراعية وتصحرها وتأثر الثروة الحيوانية، وبالتالي حدوث المجاعات والنقص الشديد في توفر المواد الغرائية

 
 :(Over Grazing)الرعى الجائر 

التررى يربيهررا اإلنسرران ويعتمررد عليرره كثررروة حيوانيررة تمررده ( كالماشررية)علررى المراعررى الطبيعيرره مررن قطعرران األنعررام هررو الضررغط 
بالغراء البروتينى، ويحدث بتمكين أعداد كبيرة من الحيوانات بالتغري على بقعة محدودة من المراعري إلنتراج كميرة أكبرر مرن 

 . اللحوم
  

 :(Natural Park) المحميات الطبيعية 
  ظرواهر أو بحريرة أو بريرة حيوانيرة أو نباتيرة حيرة كائنرات بوجرود تتميرز الداخليرة أو السراحلية الميراه أواالرض  مرن مسراحة هري

 الخارجيرة والعوامرل التأثيرارت مرن حمايتهرا لغررض وعزلها حصرها يتم جمالية، أو سياحية أو علمية أو ثقافية قيمة رات طبيعية

 .نساناإل وخاصة
 :الغريبة الغازيةاألنواع 

والترري ، (لررةيأنررواع دخ)األنررواع الغازيررة هررو نرروع مررن النباتررات، والفطريررات، أو الحيوانررات الترري ليسررت أصررلية فرري موقررع معررين 
، تسرربب ضررررا علررى البيئررة واالقتصرراد البشررري أو صررحة اإلنسررانأنهررا إلررى درجررة يعتقررد لالنتشررار والتكرراثر ميررل  الررديهيوجررد 

  .في فلسطينوالمناظر الطبيعية الحيويموارد التنوع  وبالتالي تشكل خطرا على
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