
التنوع الحيوي
بناء  والتوسع،  الضم  جدار  بناء  االلتفافية،  الطرق  انشاء  االراضي،  تجزئة  من  فلسطين  في  البرية  الحياة  تعاني 
المستوطنات، االستخدام المفرط للموارد و سوء االدارة. تسهم عملية التناقص المستمر للغطاء النباتي في زيادة 
يسهم  كما  الجو،  من  الكربون  اكسيد  ثاني  امتصاص  من  والتقليل  الحيوي  التنوع  على  المناخية  الظروف  تاثير 
التغير المناخي في زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي الموجود فيها. يمكن الحد من االستنزاف 

المستمر للموارد الطبيعية والحياة البرية عبر الحفاظ على البيئة خضراء وجمع الجهود للحفاظ على استدامتها
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التنوع الحيوي
حماية الطبيعة من التدخل البشري و وتاثير التغير المناخي 

التغير المناخي و البيئة في فلسطين

هنالك 
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التي يمكن عملها

 لحماية الطبيعة و 
الحياة البرية 

هل تعلم...
تقع فلسطين ضمن منطقة الهالل الخصيب وتعد من  	...

ابرز مراكز التنوع الحيوي في الشرق االوسط 

النباتات،  من  نوع   2000 من  اكثر  فلسطين  في  يوجد   	...
373 نوع من الطيور، 297 نوع من االسماك، 92 نوع من 

الثديات، 81 نوع من الزواحف، و 5 انواع من البرمائيات

يوجد في الضفة الغربية من فلسطين 48 محمية طبيعية  	...
بمساحة اجمالية 700 كم2 ومن ضمنها محمية ام التوت، 

محمية القرن و محمية وادي القف. 

الغربية بسبب بناء المستوطناتتجزئة االراضي في الضفة
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حماية المناطق المهمة للتنوع 
الحيوي والمناطق الزراعية من 

عمليات التوسع العمراني

تحتل الغابات مساحة 79 كم2 فقط من الضفة الغربية  	...
من  الغربية  الضفة  مساحة  من   %1 يشكل  ما  وهو 
فلسطين. و تسهم عملية توسيع الغابات في الحد من 

انجراف التربة وتقليل االنبعاثات الكربونية في فلسطين

مساحة  الغربية  الضفة  في  السكانية  التجمعات  تحتل  	...
الفصل  جدار  و  االسرائيلية  المستوطنات  اما  كم2   400

العنصري تحتل ما يقارب 250 كم2

سلطة جودة البيئة

Online information sources
Palestine Museum of Natural History: https://www.palestinenature.org 
Environment Quality Authority of Palestine: http://environment.pna.ps
Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch 
United Nations Framework Convention on Climate Change: https://unfccc.int/
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