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اإلحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة يصدران 
التجارة  حوليوم البيئة العالمي بيانًا صحفيًا بمناسبة 

 .البريةلألحياء غير الشرعية 
يصعدف ي اذذ  حتفل بو كل ععم بيم  البيئ  العالم  اذذ ذُي   نَن 

شكل  حدى  ايسعيل  ارييسيئ اشحذ   ذُي  اخعلس لن حزير ن
يقد  عتعد   يع  البييئ  اللحئ ي اللعصرةتجعه  اقضع  ايعم  البيم

 العام أن بخصص اكل ععم شلعر ايسلط  اضيء على  اقضعيع 
شلعر بيم  البيئ ايذ   العم ي البييئ  ألكثر  احعحع اذاك  العم  

"   بلني ن  الريئ األحيعءحيل  اتجعرة غبر  اشرعيئ  2016
 ." اذىعب اللريئ لن  جل  احيعة

ي الستغالل  أللثل الي ردىع بجلل ىذ  ة   ن  احفعظ على  البئ
 اكيكب  اذذ نليش عليو كيكبًع آلنًع  كذاك  لكعنيئ  ستد لئ 

 . احيعة عليو
  

 التنوع الحيوي في فلسطين  
 ال أنيع تلد لن أجلل بقعع  ديائ فلسطبنرغم صغر لسعحئ 

  اتم تتلبز لتنيع  اغطعء  انبعتم  العام؛ يذاك اطليلتيع  اخالبئ 
 انعجم عن  اتبعبن  اجغر فم صعحبو لن تنيع الحيعة  الريئ ييلع 

ي النعخم يلع بتصل لذاك لن تفعيت فم للدالت  أللطعر 
يتيزيليع  يتنيع  اتربئ ي ختالف تركبليع  اجبيايجم  بعإلضعفئ 
 اى  الختالفعت  اي ضحئ فم تضعريسيع  اطليليئ  ي اتم تتبعبن 

يصل  رتفععيع  اى لع  لع لبن لنعطق صحر ييئ يلنعطق جلليئ
اى لنعطق سيليئ  بزيد عن أاف لتر فيق سطح  ابحر  ي

اى لنعطق غيريئ  سعحليئ تلتد على لستيى سطح  ابحر ي  
  أدى  اى معن لستيى سطح  ابحر؛ م  ً لتر 394تنخفض 

بزخر لثرية ىعيلئ تضم  الدبد لن   ً طليلم  ً كين فلسطبن لتحف
 .بأني عيعي اكعينعت  احيئ  ريئ انبعتعت  الريئ  ازىريئ يغبر  ازه

 
 اتم تليش فم  احيئ  انبعتيئ ي احبي نيئ يقدر عدد  ألني ع 

حبث تشكل ىذه  ألني ع نيع  51,000حي ام  اتعريخيئ فلسطبن 
 . ٪ لن  اتنيع  البيايجم  العالم3لع يقرب لن 

 

 احبي نيئ   ألني عيقدر عدد ألع فم  اضفئ  اغربيئ يقطعع غزة ف
 االفقعريعت   نيع لن 30,000ع؛ لنيع  نيأ 30,904حي ام 

 اثدبيعت  لن  92  ي ألسلعكلن  297ي   اطبيرلن  373ي
  .  الرلعييعتلن  5  ي ازي حفلن  82ي
 

يجيد   اى ادر سعت  احدبثئ على  اطبير فم فلسطبن  تشبر
ععيلئ  21يععيلئ   69ي  صنفعً  23  ي اتم تلثل نيععً  373
 ىذه  ألني ع فعن فلسطبن  اى ضعفئبعإل  جنسعً  172  يفرعيئ

 138لن  انبعتعت لن  نيععً  2,850تستضبف   اتعريخيئ
   .ععيلئ

 
 تجارة األحياء البرية

 ة الستلر ي إلسعءة الستغالل  اجعير الكعفحئ  اسلم   طعرفم 
 ني ع  احيعة  الريئ لن خالل  اتجعرة غبر  اشرعيئ ي اتيريب أل

دذ اتحديعت  احفعظ على لي رد  اجييد  ايطنيئ التصتم تكثبف 
رصد لر قبئ ي  ن  . انبعتم أيسي ء  احبي نم  اتنيع  البيايجم 

 ألسي ق  الحليئ لن قلل ليظفم سلطئ جيدة  البيئ يبعاتلعين 
تجعر فم أني ع  احيعة  الريئ على لد ر النع  اللع يز رة  ازر عئ 

 اسيق  فم  الريئ  تد  احبي ن عدأ اى نقص كلبر فم  ى العم أد
يذاك على  ارغم لن  ألحتالل يللعرسعتو ضد   الحليئ

.  لصعدرنع  اطليليئ يسيطرتو على  احديد ي اللعلر
 

تركزت  اتجعرة سعبقع على  اطبير  انعدرة بشكل ععم اقد 
دبيعت  اى  اث بعإلضعفئبشكل خعص   اطبير  اجعرحئ ي

.    يبلض  انبعتعت  اطليئي اغزالن
 

 ألني ع  اليددة بعالنقر ضل اديايئ   تفعقيئ  اتجعرةحسب 
“CITES”  يكلع ىي ي ضح فم  الالحق  اخعصئ بعالتفعقيئ

 6عدة  ني ع يلنع  التجعر ليع يتشلل  فعنو بيجد فم فلسطبن
بعإلضعفئ   طبيرنيع لن  ل 20يأكثر لن لن  ازي حف   أني ع

ي حد فقط لن  ألني ع   ينيع  اثدبيعتنيع لن  13 اى أكثر لن 
. (قرن  اغز ل)  افعرسم ىم لخير لريمي انبعتيئ 
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الملف البيئي المساعد  
المياه 

لن  ألسر % 93أن  2015لبنت نتعيج لسح  البيئ  النزام 
  فم سعكن لتصلئ بشبكئ  اليعه  العلئتقيم فم م فلسطبنفم 
فم  اقطعع  للل لجليع كليئ  اليعه  الستيلكئ شيريعً حبن 
 10.4لتر لكلب ليزعئ لي قع  للبين  16.3 حي املنزام  ل

لتر لالببن  5.9لتر لكلب فم  اضفئ  اغربيئ ي لالببن
. لكلب فم قطعع غزة

 
 ألع لخصيص للدل  ستيالك  ألسرة لن  اليعه  النزايئ شيريعً 

فم  اضفئ  3م 18.3لي قع   3م 18.7فقد للل فم فلسطبن 
 .فم قطعع غزة 3م 19.7 اغربيئ ي

 
 مطار األ

 أللطعر  كليعت أن 2015خالل  العم   اليعنعت أظيرت
 فم للم 201ي طياكرم  لحطئ فم للم 667 لبن لع تر يحت
اسقيط  أللطعر فم   العمأريحع  فم حبن أن  اللدل  لحطئ

ألع على  . للم 166 للم يفم أريحع 602لحطئ طياكرم للل 
للظم  فقد تركزت فم  أللطعرلستيى تيزيع كليعت 

الل  العم فظعت فم شيرذ كعنين ثعنم يشبعط  خحع ام
2015 .

 
المياه العادمة 

للغت نسبئ  ألسر فم فلسطبن  اتم تتخلص لن ليعىيع 
 2015 العدلئ لي سطئ شبكئ  اصرف  اصحم خالل ععم 

فم قطعع % 84فم  اضفئ  اغربيئ ي% 38% )54حي ام 
لن  ألسر فم فلسطبن تستخدم % 32لبنلع نجد أن .  (غزة
حفر  اللتصعصيئ كيسبلئ التخلص لن  اليعه  العدلئ   ل
 لن  ألسر تستخدم حفر صلعء التخلص لن  اليعه% 13ي

% 1  ألع  انسبئ  التبقيئ يىم 2015يذاك فم  العم   العدلئ
فتستخدم طرق أخرى التخلص لن  اليعه  العدلئ لثل  اقعءىع 

 .فم  أليديئ

 

النفايات الصلبة 
خدلئ   اتم تتلقىأن نسبئ  ألسر  2015لبنت  انتعيج العم 

% 79جلع  انفعيعت  اصلبئ لن قلل  ايبيئ  الحليئ قد للغت 
فم % 81فم  اضفئ  اغربيئ ي% 78)لن  ألسر فم فلسطبن 

خدلئ جلع   اتم تتلقىأن نسبئ  ألسر لقعلل   (قطعع غزة
لن  ألسر % 9قد للغت  يكعائ  اغيث انفعيعت  اصلبئ لن قلل 

 ألسر تتخلص لن  انفعيعت بطرق  لن% 6  يفم فلسطبن
حدى  اجيعت  لبنلع  أخرى كعالشعركئ لبن  حد أفر د  ألسرة ي  

.   لن  ألسر ال تتلقى خدلئ جلع  انفعيعت% 6
 

لتيسط  نتعج  ألسرة  ابيلم لن  انفعيعت  النزايئ فم للل 
  التيسطىذ  كغم  يقد تبعبن  2.9 حي ام 2015فلسطبن العم 

كغم  3.2 ذ للل  التيسط   ة يقطعع غزةلع لبن  اضفئ  اغربم
ىذ  يقد .  كغم فم قطعع غزة 2.4 فم  اضفئ  اغربيئ لقعلل

 للغت  اكليئ  اتقدبريئ لن  انفعيعت  النزايئ  النتجئ فم فلسطبن
 1,835.0لي قع   2015طن بيليًع العم  2,551.0حي ام 

 طن فم قطعع غزة 716.0طن فم  اضفئ  اغربيئ  ي
 

 :عليلعتاللزيد لن  ام
 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
فلسطين  –رام هللا  ،1647. ب.ص

  (972/970) 2 2700 298: ىعتف
  (972/970) 2 2710 298: فعكس

 1800300300:  ارقم  الجعنم
  diwan@pcbs.gov.ps: لريد  اكترينم

 http://www.pcbs.gov.ps: صفحئ  اكترينيئ   
 

 سلطة جودة البيئة
 فلسطبن – هللا ر م

 2403495 2 (970/972+): ىعتف
 2403494 2 (970/972+):فعكس

 info@environment.pna.ps: لريد  اكترينم
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