
 فلسطيندولة 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

  05/06/2017: صدر بتاريخ

 

 1 

اإلحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة يصدران بيانًا 
 يوم البيئة العالمي صحفيًا بمناسبة 

 ربط الناس بالطبيعة  حول
 

الخاام   2791في عام خصصت الجمعية العامة لألمم المتحدة  
آليااة اساسااية  لي ااوح لبيئااة العااالميل ا  يوماامااح حريااماح مااح  اا  عااام 
ولام   .والعم  مح اجا  البيئاة ي العالميلألمم المتحدة لتشجيع الوع

 ا  عالميا ا  امي ماع ماموم اوعاوام ليصابب منبام ينفك هذا الياوم فاي التنا
دولاة  211ا ثم ماح للتوعية العامة تحتف  به اوطماف المعنية في 

وياادوم موعااوم يااوم البيئااة العااالمي هااذا العااام   .علاان نطاااس واسااع
دمات التاي والمحافظاة علان اساتدامة الخا مبط النا  بالطبيعاةحو  

 .تقدمها النظم البيئية لمفاه بني البشم
 

انها  إالمنطقة جغمافية صغيمة،  وح فلسطيح  علن المغم مح
ينع   ، اومم الذي تبايح  بيم في التعامي  والمناخبتتمير 

الرماعية و الحيوية  البيئيةوالنظم  نماطاوعلن توريع وتنوم 
 والجغمافية 

 

بعة اجراء جيومومفولوجية ام  العفة الغمبية إلن تنقسمحيث 
اخدود وادي و  ،وجبا  القد ، وجبا  الخلي ، جبا  نابل  :مئيسية
منطقة المنطقة الجبلية مح العفة الغمبية بمثابة تعتبم و   .اومدح

واوحواض المئيسي لخرانات المياه والمغذي جمع مياه اومطام 
 ينابيعالعديد مح الودياح والانتشام  مما ساهم في .  الجوفية

 .بام االمتوارية في هذه المناطسواآل
 

عبامة عح شميط ساحلي، تقع في الشما  منه هو فقطام غرة اما 
 02-02امتفاعها عح سطب البحم مح  امبعة ممتفعات تتدمج في

ممتفعات الساح ، وممتفعات غرة، :  وهذه الممتفعات هيمتم، 
 .  وممتفعات المنطام، وممتفعات بيت حانوح

 

 المحمية  المناطق
إلن  1122المقم مح مجل  الورماء عام  المخطط الم انياشام 

العفة الغمبية بما فيها  اح إجمالي مساحة المحميات الطبيعية في
مح مساحة العفة  %7مش لة  ه تام 121219الشمقية  القد 
 .الغمبية

 
 

تقع في المنحدمات الشمقية ومنطقة نهم هذه المحميات معظم إح 
والعم  بحمية إليها ح مح الوصو  و نع الفلسطينيم، وقد اومدح
اوهداف اإلسمائيلية مح وماء إعالح اومم الذي يوعب اح فيها، 

تلك المحميات هي اهداف سياسية احتاللية وليست  وهداف 
وقد تم تحوي  جرء مح هذه التنوم الحيوي، الطبيعة و حماية 

عس مية، قواعد ، و إسمائيلية غيم قانونيةات ستوطنالمحميات إلن م
 .جدام العم والتوسع داخ تم عمه  وجرء  بيم

 

 

تقع عمح معظم المحميات الطبيعية الموجودة في العفة الغمبية 
مح المساحة  %22.1او ) محمية فقط 21بينما تقع ، جمنطقة 
 .عمح منطقة ب( للمحمياتال لية 

 

 

 الغابات
 91811  حواليإجمالي مساحة الغابات في العفة الغمبية بلغ 

فقط مح إجمالي مساحة العفة  %2) 1121ه تام في العام 
ه تام تم عمها خلف جدام العم  21111، منها (الغمبية

عظم م.  ه تام تقع شمقي جدام العم والتوسع 211والتوسع، و
خال  االنتداب في العفة الغمبية وقطام غرة رمعت الغابات 

تت وح مح بقايا ليلة جدا  ونسبة قدامة اومدنية واثناء اإلالبميطاني، 
  . الغابات الطبيعية

 

 األمطار 
 ما تماوحت المطم  ميات اح 1122خال  العام  البيانات اظهمت

اميحا، في  محطة في ملم 219 نابل ، محطة في ملم 282بيح 
حيح اح المعد  السنوي لسقوط اومطام في محطة نابل  يبلغ 

اما علن مستوى  ميات    .ملم 222 ملم وفي اميحا 221
االمطام فقد تم رت في معظم المحافظات في شهمي  انوح او  

 . و انوح الثاني
 

 المياه
مح اوسم في % 71اح  1121بينت نتائج مسب البيئة المنرلي 

فلسطيح تقيم في مسا ح متصلة بشب ة المياه العامة، في حيح بلغ 
قطام المنرلي حوالي مجموم  مية المياه المستهل ة شهميا  في ال

مالييح متم م عب  10.4مليوح متم م عب مورعة بواقع  16.3
 .مالييح متم م عب في قطام غرة 5.9في العفة الغمبية و
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اما بخصوص معد  استهالك اوسمة مح المياه المنرلية شهميا  فقد 
في العفة الغمبية  1م 28.1، بواقع 1م 28.9بلغ في فلسطيح 

 .رةفي قطام غ 1م 27.9و
 

 المياه العادمة
بلغت نسبة اوسم في فلسطيح التي تتخلص مح مياهها العادمة 

% 54حوالي  1121بواسطة شب ة الصمف الصحي خال  عام 
بينما نجد اح (.  في قطام غرة% 84في العفة الغمبية و% 18)

مح اوسم في فلسطيح تستخدم الحفم االمتصاصية  وسيلة % 32
مح اوسم تستخدم حفم % 13، وللتخلص مح المياه العادمة

، اما 1121صماء للتخلص مح المياه العادمة وذلك في العام 
فتستخدم طمس اخمى للتخلص مح المياه % 1النسبة المتبقية وهي 

 .العادمة مث  إلقاءها في اوودية

 
 التنوع الحيوي في فلسطين  

طيح يقدم عدد اونوام الحية النباتية والحيوانية التي تعيش في فلس
نوم حيث تش   هذه اونوام ما يقمب  121111التاميخية حوالي 

 . ٪ مح التنوم البيولوجي العالمي1مح 
 

اما في العفة الغمبية وقطام غرة فيقدم عدد اونوام الحيوانية 
نوم مح الالفقاميات،  111111انوام؛ منها  111811حوالي 

، مح الثدييات 71مح اوسماك، و 179مح الطيوم، و 191و
 .  مح البممائيات 1مح الرواحف، و 82و
 

 : المصادر
بياح  صحفي : 1129 ،الجهار المم ري لإلحصاء الفلسطيني .2

 مام اهلل فلسطيح. الجوية  ليوم العالمي لألمصادبمناسبة ا
مسب البيئة : 1121 ،الجهار المم ري لإلحصاء الفلسطيني .1

 فلسطيح -مام اهلل. 1121 المنرلي
ملخص .  0212، ام  للتنوم الحيويالتقميم الوطني الخ .3

 .فلسطيح -مام اهلل .احصائي

 
 
 
 
 
 

 :للمزيد من المعلومات

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين –رام هللا  ،7461. ب.ص

  (070/072) 0 2700 298: هاتف

  (070/072) 0 2710 298: فاكس

 1022322322: الرقم المجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية   

 

 

 سلطة جودة البيئة

 فلسطين – هللا رام

 2403495 2 (970/972+): هاتف

 2403494 2 (970/972+):فاكس

 info@environment.pna.ps: بريد الكتروني
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