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 يصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

بيانا صحفياً بمناسبة يوم البيئة العالمي 

األحراش الفلسطينية بين إجراءات : بعنوان

 االحتالل واالستغالل الجائر
 

يونيو من كل عام يوم     /يـصادف الخامس من حزيران    

البيـئة العالمي، الذي أعلنت عنه الجمعية العامة لألمم         

 وذلك في ذكرى افتتاح مؤتمر      1972المـتحدة العـام     

  . استكهولم حول البيئة اإلنسانية
 

 لطبيعة في ا :الغابات "شـعار يـوم البيئة لهذا العام هو       

رسالة تركز على األهمية    وهـي بمـثابة     ،  " خدمـتك 

للغابات ومساهمتها في الحد من تلوث البيئة       المركـزية   

  .ه الجوفية وحماية التربةاوتوفير مصادر طبيعية للمي
 

يحتفل العالم بهذه المناسبة في ظل العديد من التحديات         

استمرار انبعاث غازات الدفيئة    : البيئـية العالمية أهمها   

ممـا يـؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الكون وزيادة          

ظاهـرة تغيـر المـناخ وزيادة التصحر ونقص الغذاء          

والفقـر وقلـة التنمـية المـستدامة وزيادة الفيضانات          

 .زل والبراكين وغيرهاوثورات الزال
 

بقيام إسرائيل  فإن هذا التاريخ يذكرنا     أمـا في فلسطين     

باحتالل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع        

 فبعد   .1967عام   غزة وغيرها من األراضي العربية    

، ما زال شعبنا    هذا االحتالل  عامـا علـى      44مـرور   

اف استنزه التي تتمثل ب وممارسات تهعـيش تحـت وطأ    ي

 وتدميرها  ةالمـوارد البيئـية فـي األراضي الفلسطيني       

إقامـة المـستعمرات التي تركت آثارا مدمرة طالت         و

جمـيع عناصر البيئة الفلسطينية، فباإلضافة إلى أعمال        

مـصادرة األراضـي ومنع المواطنين الفلسطينيين من        

المختلفة، فإن هناك الكثير     دخـولها وممارسة أنشطتهم   

 .للبيئة الفلسطينيةمن مظاهر التدمير 
  

األحراش الفلسطينية بين إجراءات االحتالل والغابات 

 واالستغالل الجائر

: تقـسم الغابـات في فلسطين إلى نوعين رئيسين وهما         

ومعظمها من الصنوبر   الغابـات المزروعة الصناعية     

الغابـات الطبيعية وتحتوي على العديد من   ، و والـسرو 

السريس والبلوط  األشـجار المتوطـنة مثل الخروب و      

 .والبطم والملول وغيرها
 

  األراضيمعظم    كانت الغابات تكسو 1967قبل العام 

 جرداء من جراء أصبحت أن كثيرا منها  إالالفلسطينية 

 والبيئة الفلسطينية،   األرض بحق اإلسرائيلية اإلجراءات

 .   لهذه المصادر الشجرية     البشري الجائر  االستغاللو
 

حات المتضررة منها حسب مساحة الغابات والمسا

 )2الوحدات كم (1999 حتى حزيران المنطقة
نسبة 

المساحة 

المتضررة

المساحة 

المتبقية

المساحة 

المتضررة

المساحة 

  األصلية

 المنطقة

  الفلسطينيةاألراضي 301.0 212.8 88.2 70.7
 الضفة الغربية 259.0 174.0 85.0 67.2
 قطاع غزة 42.0 38.8 3.2 92.4

 مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني: المصدر
 

مساحة في  اًاستقرار 2006 إلى 2000  األعوام شهدت 

  أنها إال الفلسطينية  األراضي في واألحراشالغابات 

 شهدت زيادة طفيفة  2008 و2007 األعوام خالل 

 األرض تشجير  إلى نتيجة اتجاه الحكومة والمواطنين     

 واإلجراءات كنوع من الحماية ضد المصادرة    

 .اإلسرائيلية
 

 )2آم (2008-2000 لألعوام  واألحراشمساحة الغابات 

90
91
92
93
94
95

2000 2002 2004 2006 2008

السنة

km
2

قاعدة   .2008 الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر

 األراضيبيانات استعماالت 
البصمة البيئية لألراضي الفلسطينية هي األقل بين  

 دول الجوار 
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  الطبيعية  الموارد   على  الطلب   جانب البيئية   البصمة  تمثل

 جانب البيولوجية    السعة  تمثل حين في اإلنسان  قبل من

  تستوجب  المثلى  الحالة   إن    .الموارد   لك ت من  العرض

  وذلك   البيئية  للبصمة  مساوية  البيولوجية   السعة  تكون  أن

  البصمة  تتجاوز  عندما أما  ،التوازن  على  للمحافظة

 في عجز هناك يعتبر المتاحة  البيولوجية  السعة  البيئية

 . الدولة   لهذه  الطبيعية   الموارد 

 

 تقرير صدار   إ البرية الحياة  لحماية العالمي  الصندوق    بدأ

 حالة   إبراز بهدف وذلك  1998 عام منذ  الحي  الكوكب

 .   عليها  البشرية األنشطة  واثر العالم   ي فالطبيعة
 

 تقريرال في جاء لما وفقاو   الفلسطينية لألراضي  بالنسبة

  فإن 2007 العام بيانات على والمبني   2010 لعام

  0.74 بلغت الفلسطينية   لألراضي البيئية  البصمة

  فلسطين في المقيم الفرد   أن  أي الواحد   للفرد  1كتاره

  سجلت   وقد ، هكتار 40.7  إنتاج يوازي  ما  يستهلك

  دول  مستوى  على رقم  أدنى الفلسطينية   األراضي

  اضيلألر  البيولوجية  السعة  بلغت حين في، الجوار 

  العجز   يبلغ  وبذلك  الواحد    للفرد هكتار 0.16 الفلسطينية

   .كتاره 0.58
 

 لوجية والبصمة البيئية للفرد فيومعدل السعة البي

 )هكتار عالمي للفرد (2007بعض الدول والعالم، 
البصمة  العجز

 البيئية

السعة 

 البيولوجية

 المنطقة/الدولة

 الفلسطينية األراضي 0.16 0.74 0.58

 ناألرد 2.05 0.24 1.81

 لبنان 2.90 0.40 2.50

 مصر 1.66 0.62 1.04

 إسرائيل 4.82 0.32 4.50

 العالم 2.70 1.78 0.92
 2010تقرير الكوكب الحي : المصدر

 األراضي  البصمة البيئية في   مصادرهذا وانحصرت   

والتي تمثل ما نسبته   الزراعية  باألراضيالفلسطينية 

                                                 
  دونم10=  هكتار عالمي 1 1

  قطاع الطاقة     يليها،ةالبيئي  البصمة  مجمل من % 47

    .الرعي أراضي  من %7 والباقي   %46 بنسبة

 

 لألراضي لوجيةيوالب والسعة البيئية البصمة

 )هكتار عالمي للفرد (2007 لعامالفلسطينية 
السعة  العجز

 البيولوجية

البصمة 

 البيئية

 المكون

 المجموع 0.74 0.16 0.58

  الزراعيةراضياأل 0.35  

 المراعي 0.05  

 لغاباتا 0.0  

 األسماكصيد  0.0  

 الكربون 0.34  

 المباني 0.0  

 2010تقرير الكوكب الحي : المصدر
 

نصيب الفرد الفلسطيني من انبعاثات الكربون في 

 ارتفاع مستمر

 Titi Tudorancea  دولية ومنها مجلة  أشارت تقارير

Bulletin   نصيب  أن  إلىالمتخصصة في قطاع الطاقة

من انبعاثات غاز ثاني  األراضي الفلسطينية   الفرد في 

   %50  بنسبة قد ارتفع  من قطاع الطاقة   أكسيد الكربون  

ويعزي  ،2001، بالمقارنة مع العام 2008خالل العام  

 . االزدياد في استهالك مشتقات البترول   إلى هذا التغير  
 

اني أآسيد الكربون من قطاع نصيب الفرد من آميات ث
 2008-2001 )عام/طن (الطاقة
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عالمياً بلغ نصيب الفرد من كميات ثاني أكسيد الكربون   

  الجدول  .   عام/ طن4.54من قطاع الطاقة في العالم  
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 لألراضي الفلسطينية وبعض     الفرد نصيب  يبينأدناه 

 .دول الجوار والعالم     
 

 نصيب الفرد من ثاني أآسيد الكربون من قطاع الطاقة
 2008، )عام/طن (بعض الدول والعالم للفرد في

  عام/طن  المنطقة/الدولة
 األراضي الفلسطينية 0.787

 األردن 3.578

 لبنان 3.618

 مصر 2.133

 إسرائيل 9.871

 العالم 4.540
 The Titi Tudorancea Bulletinمجلة : المصدر       

 
 :للمزيد من المعلومات، االتصال على

 2982700 2 (970/972+): هاتف

 diwan@pcbs.gov.ps:  بريد الكتروني
 


