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ه ; ارتفمات عيساحع ،لارتفمات غز  ،لارتفمات عيطظظار،

اإلحصاء الفمسطيني وسمطة جودة البيئة

لارتفمات بةج حااهن.

يصدران بياناً صحفي ًا بمناسبة يوم البيئة
العالمي حول التنوع الحيوي تحت شعار
"االحتفال بالتنوع الحيوي"
تت

خصصت تتج عيةطال ت ت عيماا ت ت ي ات تتم عيطت ت تتد

أهمية التنوع الحيوي

ييتظها عي ةهي أهطل لئرى

ت تتام 2:83

له

عيخااس ان حزيرعن اتن لتع تام يهاتا ايطلتا ييئة ت يلكتهن آيلت
أساسل ي اتم عيطت تد يتيتةلل عيته
عيئة  .ليم يظفك هذع عيةهم

عيمتايط لعيمطتع اتن أ تع

أن ييتظها عي ةهي أهطل
عالقتصادي

عيمايط هذع عيمام حهل عيتظها عي ةهي لأهطل عي فاظ يله.

عيطساح  ،إال أاها تتطةز بت اين لئةر
ي

عألار عيذي عامكس

لتظقسم عيضف

عيغربل

إي

غرعفل صغةر
لعيظظم عيئة ل

ةهاهر هيه ل

عيظ اتات ،ل 722أيف اها ان عيفظريات ،ل 47.5أيف اها ان

لأخدلد لعدي عألردن لتت ل اظام عإلقيلم عيسهدعا  ،عيسفهح

عألليلات ،ل 38.6أيف اها ان عيظالئالات عيص غل .

عييرقل (عيطظ درعت عييرقل ) ،لتت ل عإلقيلم عإليرعا عيظهرعا ،

لعيطظظق ش ه عيساحيل  ،لتت ل إقيلم عي ر عيطتهسط ،لتمتئر

أسباب التنوع الحيوي في فمسطين

طل الاه

رغم صغر اساح دلي

عألاظار لعيطغذي عيرئلس يخزعاات عيطلاه لعألحهعض عيةهفل .
اطا ساهم
عالرتهعزي

عيظا م

هذه عيطظاطق.

عيطتهسط ،تقل

يسظةن إال أاها تمد ان أ طع بقاا

عيمايم؛ لذيك يظئلمتها عيخالب

عاتيار عيمديد ان عيهديان لعيةظابلل لعآلبار

أاا قظاا غز هه ع ار ن شريط ساحي

أ طا عي ار لعيط لظات.

أن هظاك  8.9ايةهن اها ان عي ةهعاات ،ل 3:9أيف اها ان

تت ل اظام إقيلم عي ر عيطتهسط ،غهر

عيطظظق عيةئيل ان عيضف عيغربل بط اب اظظق

خاص

ل دت درعس أصدرها عإلت اد عيدلي يصهن عيظئلم ()IUCN

رئلسل ; سيسي عية ال عيهسظ ( ال اابيس ،ل ال عيقدس،
ل ال عيخيةع) ،له

(خداات عيظظم عيئة ل ) لعيتكظهيه ل

ايةهن تسكن

أربم

عيمايم ،باإل ا

إي

عألهطل

حقائق عالمية حول التنوع الحيوي
ُي ِقدر عيخئرعء دد عألاهعا عي ةهي عيطه هد ي عألرض بظ ه
 9.8ايةهن اها ،اظها  7.6ايةهن تالش ي عيلابس  ،ل3.3

عي ةهي لعيزرععل لعيةغرعفل .
اظاطق

ان خالل

طيل

تظهير

عيصظا ات عيدلعئل لعيسلاح عيئة ل .

عيتضاريس لعيطظاخ،

تهزيل لتظها عألاطا

يطل

لت سةن عيه ل عيغذعئ

ي ت اظتتا لعستتل .ليتتدلر اه تتها يتتهم عيئة ت

لتتطةز يسظةن ي

تضطن دلعم عستقرعر عيظظم عيئة ل لعتزعاها ،لطا أن

عيط ادئ عألساسل ييتظطل عيقابي يالستطرعر ييطهعرد عيئة ل  ،لطا

عيتظاا ال ارلر عأل تهعم يلصت

عيرغم ان لهاها اظظق

عيت

عيتااةن ي

عي لا يي يري

طماء

عيتظها عي ةهي يمتئر اخزلاا لرعثلا طئلالا ي اهعا ،إذ يمتئر ان

اظئر ايطلا ييتهعل عيماا ت تفع به عألطرعف عيطمظلت ت أر تر
ع

اتتن  2:1دلي ت

طاي عيتظها عي ةهي ه

عيمديد ان اةاالت عي لا ،

تفالت

ن عيت اين عيةغ عر

تضاريسها عيظئلال  ،لعيت

عييطال اظه أربم ارتفمات تتدرج

لعيطظاخ

لاا يتصع بذيك ان

امدالت عألاظار لتهزيمها ،لتظها عيترب لعختالف

ترلةئها عيةةهيه  ،باإل ا

يت ل إقيلم عي ر

عيت تتطةز بتظها عيغظاء عيظ ات

إي

عالختال ات عيهع

تت اين اا بةن اظاطق ص رعلي

لاظاطق ئيل يصع عرتفا ها إي اا يزيد ن أيف اتر ه

عرتفا ها ن سظ عي ر ان  02-02اتر ،لهذه عيطرتفمات

سظ

1

عي ر ،لإي

اظاطق سهيل ساحيل تطتد

ي

استهى
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عي ر لإي

سظ

اتر
اظاطق غهري تظخفض  4:5ع

ن

المحميات الطبيعية في فمسطين

استهى سظ عي ر؛ اطا أدى إي لهن يسظةن ات فا طئلالا

أشار عيطخظط عيطكاا عيطمد ان قئع لزعر عي كم عيط ي

يزخ ر ب رل هائي تضم عيمديد ان عيظ اتات عيئري عيزهري لغةر

 3125إي أن إ طاي اساح عيط طلات عيظئلال

عيزهري لعيكائظات عي ل بأاهع ها.

ان اساح عيضف عيغربل .

دد عألاهعا عي ل عيظ اتل لعي ةهعال عيت

إن امظم هذه عيط طلات تقل

تالش

اا يقرب ان  ٪4ان عيتظها عيئةهيه
أاا

يسظةن فلقدر

ب ري

عيمايط .

ةها ،عألار عيذي يه

ألهدعف حطاي عيظئلم لعيتظها عي ةهي ،لقد تم ت هيع زء ان

دد عألاهعا عي ةهعال حهعي

هذه عيط طلات إي استمطرعت إسرعئةيل  ،لقهع د سكري  ،ل زء

عيظةهر ،ل 3:8ان عألسطاك ،ل :3ان عي ديلات ،ل 92ان

رئةر تم

عيزلعحف ،ل 6ان عيئراائلات.

طه دعخع دعر عيضم لعيتهسل.

امظم عيط طلات عيظئلال عيطه هد
طن عيطظاطق عيطصظف

النباتات واألزهار البرية في فمسطين
حهعي

أن عألهدعف عإلسرعئةيل ان

لرعء إ الن تيك عيط طلات ه أهدعف سلاسل عحتاليل ليلسج

 41,959اها؛ اظها  41عيف اها ان عيال قاريات ،ل 484ان

تيةر بلااات سيظ

عيطظ درعت عييرقل لاظظق

اهر عألردن ،لقد اظل عيفيسظةظةهن ان عيهصهل إيةها لعيمطع

يسظةن عيتاريخل حهعي  62أيف اها حةث تيكع هذه عألاهعا

دلي

عيضف

عيغربل بطا ةها عيقدس عييرقل  62,268هكتار ايكي %:

التنوع الحيوي في فمسطين
يقدر

ام

إي

هد عيئة

 2,750اه ا ان عيظ اتات عيئري

( %22.4ان عيطساح

أاه تم ت ديد للصف

عيطصظف ب.

يسظةن عيتاريخل

عيضف عيغربل تقل

ج ،بةظطا تقل  24ا طل
عيكيل

ييط طلات)

قط

طن عيطظاطق

طن  249ائي  ،ليئيغ دد عألاهعا عيظ اتل عيطتهطظ اظها
يسظةن حهعي  061اه ا ،اظها  35اها خاص بفيسظةن.
دلي

يسظةن يه د حهعي

انتهاكات االحتالل اإلسرائيمي السبب الرئيس في تدهور التنوع

الحيوي

ييار إي

 2,076اه ا ا اتلا ،اظها :1

اه ا اهددع باإلاقرعض ،ل 747اه ا سةيج ل اي اادر دع.

أن عيتظها عي ةهي

عيضف عيغربل

لئةر  ،إذع يم تتخذ عيتدعبةر عيالزا يهقفها

لعي د ان تأثةرعتها.

قد بيغ دد عألصظاف عيظ اتل عيظادر  4:2صظفا أي اا اسئته

اادر دع أي
 %31ان إ طاي عألصظاف عيظ اتل  ،ل 79صظفا ع
اا اسئته  %4.6ان إ طاي عألصظاف عيظ اتل

يسظةن يماا

لأخظار لئةر  ،قد تؤدي إي عاقرعض عيمديد ان عيكائظات عي ل
لعختفائها بسر

أاا بخصهص عألصظاف عيظادر ان عيظ اتات

عن ان أهم هذه عيطهددعت ه
أل عر

يسظةن.

عيدلي

عيفيسظةظل

عالحتالل عإلسرعئةي

لاصادرها عيظئلال

عيطرت ظ به لإاياء عيطستمطرعت عإلسرعئةيل
ل

قظاا غز بيغ دد عألصظاف عيظ اتل عيظادر  266صظفا

أي اا اسئته  %23ان إ طاي

عيطستطر
لعيظياطات

ي

عأل عر

عيخضرعء لعيط طلات عيظئلال  ،لإاياء عيظر عاليتفافل  ،لإقاا

عألصظاف عيظ اتل  ،ل33

اادر دع أي اا اسئته  %2.9ان إ طاي
ع
صظفا

ان اهددعت

دعر عيضم لعيتهسل ،لاا يظتج ن هذه عيظياطات عإلسرعئةيل

ان تةريف أ عر

عألصظاف

عيظ اتل .

عيغابات لقظل عألشةار لتةزئ لتفتةج

عيطهعئع لعيئة ات عيظئلال

0

لتيتةج عيميائر يي لا

عيئري
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عي ةهعال  ،لل ل عيك ةر ان عألاهعا ي الئ

عألاهعا عيطهدد

لمزيد من المعمومات يرجى االتصال:

باالاقرعض.
عن ان عيطهددعت أيضا ،عألاهعا عيغري
يسظةن لعيت

اه هد

عيغازي عيت

الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

يم تكن

تستهطن عيطهعئع عيظئلال لعيظظم

ص.ب ،7461 .رام هللا – فمسطين

عيط ْةظ عييائم  ،لاهالا ااالباري .عاا أاهعا
عيئرعرةج عألخضر ،ل َ
عيظ اتات عيغازي تيطع حهعي  61اه ا ،اظها; عيغاف سةي

فاكس(970/972) 2 2982710 :

عيئة ل عيهي لعيضالف  ،لتيطع ان عيظةهر ثالث أاهعا له ;

هاتف(970/972) 2 2982700 :

خط اةاا ; 1800300300

عألزهار ،لعألييظط عي اسق أل عإلييظظس ،لعألريغارلن عيئهااري،

بريد عيكترلا ;
diwan@pcbs.gov.ps
إيكترلال ;
صف
http://www.pcbs.gov.ps

لعيت غ عألزر  ،لعألقصيلس عيطا زي ،لغةرها .عن هذه عالاهعا

ت ؤدي إي

عيظظم عيئة ل لإحدعث تأثةرعت لئةر

خيع

ي

عيطةتطمات عيظ اتل لعي ةهعال عألصةي لقي عيخداات عيت
يهذه عيطهددعت عستظزعف عيطصادر عيئة ل

تقداها ،لإ ا

عيظئلال ا ع عيصةد عيةائر لعير

سمطة جودة البيئة

عيةائر لقظل عألشةار،

رعم هللا – يسظةن

رذيك عيتيهث عيظاتج ن عألايظ عي يري  ،ا ع عيظفايات عيصي
لعالستخدعم عيطفر

لعيظفايات عيزرععل

باإل ا إي عيتيهث بطلاه عيصرف عيص
عيطظاخل لآثارها عيسيئل

ييطئةدعت عي يري

عيهطظ  ،إ ا
عيئةهيه

لبايتاي

عيطظتة

مف عألان عيغذعئ

مف عألب اث عيميطل عيطتميق بايتظها

 ،ل مف عيه

لديطهاته يظا لي

بريد عيكترلا ;
info@environment.pna.ps

ي عيتظها عي ةهي لديطهاته.

لقي عإلاتاج عيغذعئ
إي

ارس;( 970/972) 2 2403494

 ،دع ن عيتغةرعت

عن عيتص ر لاا يصاح ه ان تدههر ي عر
لعيخص

هاتف; (970/972) 2 2403495

عيمام بأهطل

لال عيقادا  ،لش

تخصلص اةزعال ييط ا ظ

ي

عيتظها عي ةهي

عيطهعرد عيطايل ل دم

عيتظها عيئةهيه

ه أيضا ان اهددعت عيتظها عي ةهي

لاكهااته،

يسظةن.
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