
State of Palestine 
Environment Quality Authority

دولة فلسطین
سلطة جودة البیئة 

االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
التدابیر وااللیات التي تم اتخاذھا للحفاظ على التنوع 

البییولوجي والحد من التدھور



:المناطق النباتیة
اقلیم نباتات البحر المتوسط1.
الطورانیة–اقلیم النباتات االیرانیة 2.
اقلیم النباتات الصحرویة3.
اقلیم نباتات التداخل السودانیة4.
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التخطیط المكاني
لحمایة التنوع 

البیولوجي 
والمحمیات الطبیعیة
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محمیة حسب 
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الوطني 
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المناظق 
الرطبة في 
فلسطین



KBA’s of 
Palestine

مناطق 
KBAs  تضم
كافة الماطق 

الغنیة بالتنوع 
الحیوي 

ومتداخلة مع 
الھیئات المحلیة
وذلك من اجل 
تعزیز واشراك 
ھذه المجتمعات 
في الحفاظ على 
التراث الطبیعي



مقتطفات من قانون البیئة الفلسطیني
1999من عام / 6/7صدر بتاریخ  

:یھدف ھذا القانون إلى ما یلي): 2(المادة 
یة إدخال أسس حمایة البیئة في خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماع

یال بما یراعي حق األجةوتشجیع التنمیة المستدامة للمصادر الحیوی
.القادمة

بیئیة الحفاظ على التنوع البیولوجي وحمایة المناطق ذات الحساسیة ال
.وتحسین المناطق التي تضررت من الناحیة البیئیة

تشجیع جمع ونشر المعلومات البیئیة المختلفة وزیادة الوعي 
الجماھیري بمشاكل البیئة



حمایة الطبیعة والمناطق األثریة والتاریخیة: الفصل الخامس•
)40(المادة 

معاییر بالتنسیق مع الجھات المختصة بوضع أسس و) وزارة شؤون البیئة(تقوم الوزارة 
نشاء المحافظة على المحمیات الطبیعیة والمتنزھات الوطنیة ومراقبتھا واإلعالن عنھا وإ

.وتحدید المتنزھات الوطنیة ومراقبتھا

ماك یحظر صید أو قتل أو إمساك الطیور والحیوانات البریة والبحریة واألس): 41( المادة •
نقلھا المحددة بالالئحة التنفیذیة لھذا القانون، ویحظر حیازة ھذه الطیور والحیوانات أو

دام أو التجوال بھا أو بیعھا أو عرضھا للبیع حیة أو میتة كما یحظر إتالف أوكارھا أو إع
.بیضھا



لى تحدد الوزارة بالتحدید مع الجھات المختصة الشروط الالزمة للمحافظة ع): 42(المادة •
.التنوع الحیوي في فلسطین

•
ر تتولى الوزارة بالتنسیق مع الجھات المختصة وضع األسس والمعایی): 43(المادة 

ھا أو إتالفھا الكفیلة بتحدید النباتات واألشجار الحرجیة والبریة التي یمنع قطفھا أو حصد
.أو قطعھا منعاً مؤقتاً أو مستدیماً بما یضمن بقائھا أو استمرارھا

•
یحظر على أي شخص القیام بأي إعمال أو تصرفات أو أنشطة تؤدي إلى ):44(المادة 

ثریة اإلضرار بالمحمیات الطبیعیة أو المناطق الحرجیة أو المتنزھات العامة أو المواقع األ
والتاریخیة



:االحكام الخاصة•
المخطط الوطني لحمایة الموارد الطبیعیة والمعالم التاریخیة•

ى ما یقتصر استخدام المحمیات الطبیعیة ومناطق التنوع الحیوي عل•
صتحدده القوانین والتشریعات الفلسطینیة الساریة بھذا الخصو



سوسنة -الزھرة الوطنیة
الطائر الوطني عصفور فقوعة

الشمس الفلسطیني



شكرا جزیالً لحسن انتباھكم   
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