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 31( 2)17 سلسلة دراسبت التنوع الحيوي والبيئة  

تعيين وحدات النظام البيئي الطبيعي، غير الممثمة أو الممثمة تمثياًل ناقًصا في المناطق المحمية، 
باستخدام التخطيط المنهجي لمحفظ، من شأنه أن يوجه صانعي القرار، إلنشاء أو تحسين اإلدارة 

 تمثيل أفضل لمتنوع الحيوي فيها. من أجل
 ، رنا ماجد جاموس، سالم يوسف أبو زيتون*محمد سميم عمي اشتية

 مركز أبحاث التنوع الحيوي والبيئة، بيرك، تل، نابمس، فمسطين
 mohd.saleem.shtayeh@berc.ps الباحث الذي ترسل له المراسالت: *
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تعيين وحدات النظام البيئي الطبيعي، غير الممثمة أو الممثمة تمثياًل ناقًصا (. 2022اشتية، م. س. ع.، جاموس، ر. م.، أبو زيتون، س. ي. )
 في المناطق المحمية، باستخدام التخطيط المنهجي لمحفظ ، في دولة فمسطين، من شأنه أن يوجه صانعي القرار، إلنشاء أو تحسين اإلدارة من

 (ISSN: 1818-3751) .31 -13(، 2) 17، سمسمة دراسات التنوع الحيوي والبيئةجل تمثيل أفضل لمتنوع الحيوي فيها. أ

منها في الضفة الغربية وواحددة فدي قطداع غدزة(.  50محمية طبيعية أو منطقة محمية ) 51في دولة فمسطين، في نحو الحيوي يتركز معظم التنوع 
دورهدددا فددي حمايددة التنددوع الحيددوي،   بددد لهددا أن تتصدددف بالتمثيددل لوحدددات الددنظم البيئيددة فددي الدددبالد،  المندداطق المحميددةشددبكة ومددن أجددل ان تدد دي 

دارتهدا مدن والشمولية، والتوازن، والكفاية، وا تساق والتكامل، والفعاليدة مدن حيدث التكمفدة، والكفداءة واإلنصداف. ولهدذا يعدد تعيدين المنداطق المحميد ة وا 
ولهدذا فقددد هددفت هددذا الدراسدة تلددا: استقصداء وحدددات األنظمددة  اسددمة فدي الجهددود الوطنيدة لمحفدداظ ومدا التنددوع الحيدوي وحمايددة البيئددة.المكوندات الح

ومدددت تمثيددل المندداطق المحميددة فددي الضددفة الغربيددة لوحدددات األنظمددة البيئيددة،  (المحميددات الطبيعيددة)المندداطق المحميددة  البيئيددة الطبيعيددة السددائدة فددي
المساحة الطبيعية غير المحمية المتبقية من كل وحدة نظام بيئي، ومن ثم تحديد ا حتياجات من األراضي االطبيعية الالزمدة لتمثيدل جميد  وتحديد 

 % وما األقل من كل وحدة من وحدات النظام البيئي الطبيعي األرضدي 17وحدات األنظمة البيئية في المناطق المحمية بحيث يتم الحفاظ وما 
(، واقتدراح حمدول 11، الفئدة ج الهددف Aichi Biodiversity Targets)أهدداف أيشدي لمتندوع البيولدوجي CBDحسد  اتفاقيدة التندوع الحيدوي وذلدك ب

ومن أجل التنب  با حتياجات لألراضي الالزمة لحماية التندوع الحيدوي، بمدا فدي ذلدك أراضدي المنداطق  لمحفاظ وما التنوع الحيوي في دولة فمسطين.
المندداطق  المحميدة الحاليدة، باإلضددافة تلدا تعيدين محميددات تكميميدة جديددة لحفددظ المدوارد الوراثيدة النباتيددة فدي الموقد ، قمنددا بدراسدة مددت تمثيددل شدبكة

 Systematicلضدددفة الغربيددة لوحددددات األنظمددة البيئيدددة فيهددا باسدددتخدام أسددمو  التخطدديط المنهجدددي لمحفددظ المحميددة )المحميددات الطبيعيدددة( فددي ا
Conservation Planning ومن ثم تحديد ا حتياجات من األراضي الالزمة لتمثيل جمي  وحدات األنظمة البيئية فدي المنداطق المحميدة بنسدبة ،

يقل ون تحدت وشرة وحدة من وحدات النظام البيئي في الضفة الغربيدة، تشدكل ثدالث منهدا نحدو أظهرت الدراسة وجود ما    %(.17  تقل ون )
 Semi-steppe batha (SSB)%(، و 42) Evergreen Mediterranean maquis (EMM)% من المساحة الكمية لمضفة الغربية: 78
% فقدط مدن 13الوحدات البيئية الثماني األخرت نحدو %(، في حين تشكل 18) Shrubby steppes in arid climate (SSAC)%(، و 27)

وقددد تبددين مددن تحميددل وحدددات النظددام البيئددي مقابددل اسددتخدام األراضددي كمندداطق محميددة )محميددات طبيعيددة(، ودراسددة التقدداط  بددين  المسدداحة الكميددة.
يدة المحميدة غيدر متكدافن بدين وحددات النظدام البيئدي خريطة وحدات النظم البيئيدة وخريطدة المحميدات الطبيعيدة، أن التوزيد  المكداني لممنداطق الطبيع

الخميدل، فبينمددا يوجددد القميددل مدن المحميددات الطبيعيددة الصددغيرة نسدبيا غددر  هددذا الخددط،  –القدددس  –المختمفدة وخاصددة شددرق وغدر  مرتفعددات نددابمس 
الفريدد فدي التندوع الحيدوي، ف نندا نفتدرض أن التمثيدل  هناك العديد من المحميات الطبيعيدة الكبيدرة شدرقه. ونظدًرا ألن كدل وحددة نظدام بيئدي لهدا طابعهدا

كمدا أظهدرت نتدائح تحميدل تمثيدل وحددات النظدام  الجيد لجمي  وحدات النظدام البيئدي فدي المنداطق المحميدة سديمثل التندوع الحيدوي العدام فدي المنطقدة.
وحدددات تمددا غيدر ممثمددةث أو ممثمددة تمثدياًل ناقًصدداث أو ممثمددة دولدة فمسددطين، بددأن هدذا ال –البيئدي فددي المنداطق المحميددة الطبيعيددة فدي الضددفة الغربيددة 

ت مدن األراضدي الطبيعيدة الالزمدة تضدافتها تلدا المنداطق المحميدة -وبنداءا ومدا مدا سدبق، تدم حسدا  ا حتياجدا .ابشكل كافث أو ممثمة تمثياًل زائدد
دولدة فمسدطين  –المنداطق المحميدة الطبيعيدة فدي الضدفة الغربيدة  ، بمدا يضدمن تمثيدل جميد  وحددات النظدام البيئدي فديلطبيعية الحاليةأو المحميات ا

٪ من كل نوع من النظم البيئية األرضية(. تبدين النتدائح بأنده يمكدن تمبيدة احتياجدات تمثيدل وحمايدة 17وما الوجه المناس  المطمو  )الحفاظ وما 
لطبيعيددة ودن طريددق تنشدداء مندداطق محميدة جديدددة مناسددبة، بمسدداحات التندوع الحيددوي فددي الموقدد  لوحددات النظددام البيئددي غيددر الممثمدة مددن األراضددي ا

 Alluvial valleys in Mediterranean climate بحسدد  وحدددة النظددام البيئددي ذات العالقددة ) 2كددم 26.2 – 0.056تتددراوح مددا بددين 
(AVMC)و ،Sand dunes (Soil) along the coastline (SDSC) أراضدي طبيعيدة تلدا المنداطق (. وفي المقابدل،   توجدد حاجدة إلضدافة

 Desert، و MS%( )17المحميددة أو المحميددات الطبيعيددة الواقعددة ضددمن وحدددات نظددم بيئيددة ممثمددة تمثدديال كافيددا أو زائدددا )يسدداوي أو أكبددر مددن 
salines (DSs) و ،SSACو ،Park forest (PF)و ،Dead sea (DS)، وSSBثديال (. وامدا بالنسدبة لوحددات الدنظم البيئيدة الممثمدة تم

 Alluvial valleys in arid climate، و Mediterranean Evergreen maquis (EMM) ناقصدا وهدي وحددة النظدام البيئدي المتوسدطية 
(AVAC)،  وMeanders of the S Jordan River (MSJR) فديمكن زيدادة تمثيمهدا تلدا المسدتوت المناسد  ودن طريدق تضدافة المسداحات ،

لطبيعيددة تلددا المندداطق المحميددة الحاليددة و/أو تنشدداء مندداطق محميددة جديدددة. ومدد  األخددذ فددي ا وتبددار أهميددة التمثيددل الالزمددة المتاحددة مددن األرض ا
حدة لصدون الجيد لجمي  وحدات النظام البيئي في المناطق المحميدة ودورا فدي تمثيدل التندوع الحيدوي العدام فدي المنطقدة، تقددم هدذا الدراسدة حمدو  مقتر 

 البيئية في دولة فمسطين، تقوم وما التكامل بين التنوع الحيوي في المناطق الطبيعية المحمية، وغير المحمية.التنوع الحيوي والنظم 



 تعيين وحدات النظام البيئي الطبيعي، غير الممثلة أو الممثلة تمثياًل ناقًصا في المناطق المحمية، باستخدام التخطيط المنهجي للحفظ،   14

 مقدمة

للتنوع البيولوجي في الخطة    Aichi Targetsأدرجت أهداف أيشي  
للفترة   البيولوجي  للتنوع  التمدها    2020-2011االستراتيجية  التي 

( العاشر  التنوع  2010االجتماع  اتفاةية  في  األطراف  لمؤتمر   )
 ,Convention on Biological Diversity (CBD)البيولوجي )

لتحقيق  2013 ضرورة  األهداف  هذه  الن  الوصول  ألتبر  وقد   ،)
( لالتفاةية  A-Eالخمسة )  Strategic Goalsاالستراتيجية    األهداف

(CBD Quick Guides to the Aichi Biodiversity 

Targets, 2013  تتعلق هذه األهداف بزيادة الولي بأهمية التنوع .)
المحلية   التنمية  استراتيجيات  في  الحيوي  التنوع  ةيم  وإدماج  الحيوي، 

لحوافز واإللانات التي تضر بالتنوع  والوطنية، والحد من الفقر، وإزالة ا 
الحيوي، واإلنتاج واالستهالك المستدامين، الخ. وقد تم تشايل األهداف  
البيولوجي،   التنوع  لفقدان  األساسية  الدواف   االلتبار  في  األخذ  م  
التنوع   وحالة  والضووط  الدواف   لبر  للتحسينات  معايير  ولتحديد 

وت منه،  المستمدة  والفواةد  الصلة  البيولوجي  ذات  السياسات  نفيذ 
 والظروف التماينية.

 وكان من أهم األهداف االستراتيجية لالتفاةية الهدف االستراتيجي

( الذي ينص للن: "تحسين حالة التنوع الحيوي من  Cالثالث )ج أو  
خالل حماية النظم البيئية واألنواع والتنوع الجيني"، وذلك لن طريق  

الهدف   لام    (،Target 11)  11استيفاء  "بحلول  أنه  يقتضي  الذي 
% من المناطق األرضية بما في    17، يتم حفظ ما ال يقل لن  2020

و   الداخلية،  المياه  والبحرية، وال   10ذلك  الساحلية  المناطق  من   %
النظم   وخدمات  الحيوي  للتنوع  الخاصة  األهمية  ذات  المناطق  سيما 

والممثل والمنصفة  الفعالة  اإلدارة  خالل  ومن  وأنظمة البيئية،  بيئيا؛  ة 
مترابطة جيًدا للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القاةمة  
البحرية   والمناظر  الطبيعية  المناظر  في  والمت املة  المنطقة،  للن 

 األوس .
بشال   المحاومة  المحمية(  )المناطق  الطبيعية  المحميات  وتعتبر 

الم لحماية  أكيدة  طريقة  فعال  بشال  تدار  والتي  الطبيعية  جيد  واةل 
ومجمولات األنواع ولتقديم خدمات النظام البيئي الهامة. وهناك حاجة 
الن تركيز خاص لحماية النظم البيئية الحرجة مثل األراضي الرطبة  
الساحلية. وحاإلضافة الن ذلك، يتوجا زيادة االهتمام بتمثيل المناطق  

ا بينها وفعالية  المحمية لوحدات النظام البيئي في المنطقة والتواصل أيم
اإلدارة فيها. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبوي استيفاء لدة شروط 

من أهمها: زيادة تمثيل   conserved areaتتعلق بالمنطقة المحفوظة 
للن الصعيد العالمي، م    -المناطق المحمية لوحدات النظام البيئي

ل المحمية  المنطقة  تشمل  وأن  بااللتبار؛  الوطنية  األهداف  لن  أخذ 
المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع الحيوي وخدمات النظام البيئي،  
التنوع الحيوي أو األنواع المهددة، والمناطق   الونية في  مثل المناطق 
األحياةية والمواةل المهددة، والمناطق ذات المواةل المهمة بشال خاص  
الهامة،  النباتية  والمناطق  الرةيسية،  الحيوي  التنوع  مناطق   )مثل 

والمناطق البحرية الحساسة الخ(، والمناطق المهمة لالستمرار في توفير  
خدمات النظام البيئي )مثل المناطق المهمة إلمدادات المياه، وماافحة  
التعرية، والمواق  المقدسة، الخ(؛ وأن ت ون المنطقة المحمية ممثلة بيئًيا  

لنطات  )أي أن تحتوي أنظمة المناطق المحمية للن تمثيل كاف من ا
ال امل لينظمة البيئية والعمليات البيئية الحالية(؛ وأن تدار بشال فعال 

م  اتخاذ تدابير التخطيط لضمان السالمة البيئية وحماية  -ومنصل 
ال املة  المشاركة  م   البيئي،  النظام  ولمليات  والمواةل  األنواع 
والمناف الت اليف  تقاسم  يتم  بحيث  والمحلية،  األصلية     للمجتمعات 

بالمناظر األرضية   -للمناطق بشال لادل؛ وأن ت ون للن تواصل جيد  
والشباات   الممرات  باستخدام  البحرية  المناظر  أو  األوس   الطبيعية 
البيئية للسماح بالتواصل والت يف م  توير المناخ وتطبيق نهت النظام  

 البيئي.  

الن المناطق المحمية وحعض األشاال األخرى    11ويشير الهدف  
المنطقة. وال تقتصر المناطق  من   القاةمة للن  الفعالة  الحفظ  تدابير 

المحمية للن المناطق المحمية الصارمة فقط ول ن يمان أن تشمل  
أيًضا المناطق المحمية التي تسمح باالستخدام المستدام بما يتفق م   
تضمين   يمان  كما  البيئي.  النظام  ولمليات  والمواةل  األنواع  حماية 

المحم المناطق  المناطق  وكذلك  والمحلية  األصلية  للمجتمعات  ية 
الشروط   استيفاء  بشرط  اإلجمالية  المساحة  في  الخاصة  المحمية 

منذ أن حددت األخرى. وللن الرغم من مرور ما يزيد لن لشر سنوات  

عشرين   (CBD)للتنوع البيولوجي   المتحدةاألطراف في اتفاقية األمم  

، التي كان من المفترض أن يحققها  البيولوجيهدفًا للحفاظ على التنوع  
لم يتم تحقيق أي من  ،  2020العالم )بما أيه دولة فلسطين( بحلول لام  

العالمي المستوى  كامل على  لتقرير    ، وذلكهذه األهداف بشكل  وفًقا 
البيولوجي   للتنوع  العالمية  التنوع    5التوقعات  اتفاةية  لن  الصادر 

 Secretariat of the Convention on Biologicalالبيولوجي )

Diversity, 2020  أهداف تحقيق ستة  تم  التقرير،  هذا  وححسا   .)
( البيولوجي  للتنوع  العشرين  أيشي  أهداف  بين  من  - 2011جزةيا 

(، بينما لم ُتظهر خمسة أهداف تقدًما كبيًرا. وتشمل هذه األهداف  2020
بالنظم   الضار  والتلوث  الطبيعية،  المواةل  فقدان  البيئية،  الخمسة 

 والضووط البشرية للن الشعا  المرجانية، وانقراض األنواع المهددة. 
ومهما كان التقدم الذي تم احرازه قليال، اال أنه يجا أن يتم من 

)خلق    1خالل تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التالية: الهدف  
من المناطق البرية    %  17)  11الولي ب يمة التنوع الحيوي(؛ والهدف  

من المناطق الساحلية والبحرية، يجا ادارتها    %  10والمياه الداخلية و  
)الحصول للن الموارد الجينية والتقاسم    16بفعالية وإنصاف(؛ والهدف  

)انشاء   17العادل والمنصل للمناف  الناشئة لن استخدامها(؛ والهدف  
فعالة   الحيوي  للتنوع  وطنية  لمل  وخطة  استراتيجية  وتنفيذ  والتماد 

والهدف  وت ومحدتة(؛  والقالدة   19شاركية  المعرفة  ونشر  )تحسين 
 العلمية والتقنيات المتعلقة بالتنوع الحيوي(.
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وحالرغم من أهمية تقييم التنوع الحيوي والنظم البيئية المرتبطة به  
فواةدها وخدماتها الهامة للبشر ومعاملتهما  بشال صحيح م  مرالاة 

أنن اآلن، ةياسات  للن أنهما رأس مال طبيعي، اال  نملك، حتن  ا ال 
مباشرة لتتب  تقدم الحفظ. ويعد هذا ليبًا كبيرًا في أهداف أيشي مما  
يجعل من الصعا للن المستوى الوطني تحقيق االتسات والمقارنة بين  
األطراف في ةياس مؤشرات الهدف، وذلك نظًرا ألن ةياس األداء بشأن  

توطية المواةل الطبيعية،  التنوع الحيوي يتطلا مؤشرات متعددة )مثل: 
يتم  ال  تدهوره  أو  الحيوي  التنوع  فقدان  فإن  المهددة(،  األنواع  ولدد 
تسجيله من خالل مؤشر بسيط. ومن المتوق ، أنه باستخدام ةياسات  
أبسط، سياون من األسهل أيًضا تقييم ما اذا كانت المساهمات الوطنية  

بالتنوع الحيوي. ويمان   المجمعة كاأية لتحقيق األهداف الدولية المتعلقة
 أن ياون هذا اإلطار مفيًدا أيًضا في سيات اتفاةية التنوع البيولوجي.

محمية   51وفي دولة فلسطين، يتركز معظم التنوع الحيوي في نحو  
رقم  الوزراء  مجلس  )قرار  محمية،  منطقة  أو  طبيعية 

لعام  04/37/17 )2015/م.و./ر.ح  الورحية    50(،  الضفة  في  منها 
، ما 2كم  516.34في قطاع غزة(، توطي ما مساحته نحو  وواحدة  
 6020% من مساحة الضفة الورحية وقطاع غزة والبالوة 8.58يعادل 

(. ول ي يمان لمجمولة المناطق  1، شال  1كيلومتًرا مرحًعا )جدول  
المستوى   للن  الحيوي  التنوع  حماية  في  بدورها  ال يام  هذه  المحمية 

لتمثيل لجمي  وحدات النظم البيئية في  الوطني، ال بد لها أن تتصل با
( المحمية  Day et al., 2012البالد  المناطق  تعيين  يعد  ولهذا   .)

وإدارتها من الماونات الحاسمة في الجهود الوطنية للحفا  للن التنوع  
مدى   فلسطين  دولة  في  يعرف  ذلك، ال  وم   البيئة.  وحماية  الحيوي 

لمناطق المحمية الطبيعية،  تمثيل وحدات النظم البيئية األرضية في ا
مما يقلل من كفاءة ادارة هذه المناطق ويجعل من اماانية فهم الخطوات  
التي ينبوي اتخاذها لتحسين الحفظ أو تمثيل التنوع الحيوي في المناطق  

 غير المحمية أمرا بعيد المنال.  

وفي قطاع غزة، توجد محمية طبيعية واحدة )محمية وادي غزة( 
من األراضي الساحلية الرطبة، ولما كان الترويت    2كم   2.84تت ون من  

إللالن المزيد من المناطق المحمية في قطاع غزة يااد ياون مستحياًل  
في هذا الجزء المزدحم من دولة فلسطين، يصبح من الضروري التف ير  
ببداةل لحفظ التنوع الحيوي أيه من بينها انشاء متنزهات وطنية تمثل  

انشاء حداةق نباتية جديدة   ةدة في المنطقة، اضافة النالنظم البيئية السا
 في الجامعات المحلية وتوسي  الموجود منها.

األنظمة  وحدات  استقصاء  الن:  الدراسة  هذه  هدفت  فقد  ولهذا 
ومدى  المحمية  المناطق  من  واحدة  كل  في  الساةدة  الطبيعية  البيئية 

األ لوحدات  الورحية  الضفة  في  المحمية  المناطق  البيئية  تمثيل  نظمة 
فيها، وتحديد المساحة الطبيعية غير المحمية المتب ية من كل وحدة 
  نظام بيئي، ومن تم تحديد االحتياجات من األراضي الالزمة لتمثيل
جمي  وحدات األنظمة البيئية في المناطق المحمية ووصول هذه النسبة  

 %، واقتراح حلول للحفا  للن التنوع الحيوي. 17الن 

 موزعة بحسب وحدات النظام البيئي السائدة فيها.  : المناطق المحمية )المحميات الطبيعية( في الضفة الغربية 1جدول 
المساحة  

 ( 2)كم
الفئة بحسب 

IUCN**  الرقم االسم العربي االسم االنجليزي  المحافظة 
Mediterranean Evergreen maquis (EMM) 

 1 أبو سودة  Abu Sauda الخليل  - 0.05
0.01 III رام هللا والبيرة Esh Sh. Qatrawani (Sheikh Katrawany)  الشيخ القطروانيª § 2 
 3 اللطرون  Laturn رام هللا والبيرة - 0.38
0.38 IV   جنين El Mari (Umm at Tut)   §*4 أم التوت 
 5 أم الريحان  Ummer Rihan (Umm ArRihan) جنين  - 2.38
 *5 الصورى  أم الريحان Ummer Rihan (minor) جنين  - 0.18
0.69 Ia  جنين El Miksar (Sirirs) 6 *§الماسر 
 7 النبي غيث  En Nabi Gheit رام هللا والبيرة - 0.04
 8 جبل االقرع Jebel el Aqra جنين  - 0.22
 9 طاروجاجبل  Jebel Taruja نابلس  - 0.04
13.4 Ia  الخليل Suba 10 +§سوحا 
0.62 IV  جنين Dhahrat Hayis (Fahmeh) 11 +§ظهرة حايص 
0.46 IV رام هللا والبيرة Ein et Tuleib 12 § لين الطليا 
0.48 IV رام هللا والبيرة Ein el Maghara  13 §لين الموارة 
0.1 IV رام هللا والبيرة Ein Dara 14 +§لين دارة 
0.38 IV رام هللا والبيرة Ein Qawabish 15 §لين قوابيش 
 16 ف ي يس  Fuqeigis الخليل  - 1.62
 17 كرزة  Karza (kurza) الخليل  - 1.66
 18 مرج الزلرور  Marj ez Za'rur القدس  - 0.61
3.13 IV رام هللا والبيرة Wadi el Dilb (Wadi Al Dilb)  19 +§ وادي الدلا 
3.73 V  الخليل Wadi el Quff (Wadi Al Quff)  20 * §وادي القل 
3.36 III رام هللا والبيرة Wadi Jannata اوادي جناتª § 22 
13.34 IV رام هللا والبيرة Wadi Ein ez Zarqa el Elwi (Wadi Zarqa Al Elwey) 23 +§ وادي لين الزرقا العلوي 
قانا وادي  Wadi Qana قلقيلية –سلفيت - 17.42  24 
0.03 IV رام هللا والبيرة Ein el Auja (Ein Al 'Auja) 33 §* لين العوجا 
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 / تتمة1جدول 

المساحة  
 ( 2)كم

الفئة بحسب 
IUCN**  الرقم االسم العربي االسم االنجليزي  المحافظة 

   Semi-steppe batha (SSB)   
0.907 Ia  الخليل Abu Sauda  1 أبو سودة 
 6 *§الماسر El Miksar (Sirirs) جنين  - 0.462
 17 كرزة  Karza (kurza) الخليل  - 1.845
 21 وادي الماوك  Wadi el Makkuk رام هللا والبيرة  20.535
20.981 IV  طوحاس El Muzawqa 25 المزوقة 
18.19 Ia  طوحاس Jebel Tammun  26 §*جبل الطمون 
0.66 IV  الخليل Jebel El Qarn (Al Qarin)  27 §* القرن جبل 
25.18 IV  نابلس Jebel el Kabir (Jebel Al Kabeer) 28 §*جبل ال بير 
Deir Razeh (Deir Razih الخليل   0.51  (  29 §+دير رازح 
9.77 IV  أريحا Ras Umm el Kharrub  30 راس أم الخروحة 
10.51 IV  طوحاس Ras Jadir (Tayasir) 31 §*راس جادر 
47.555 IV  طوحاس Shubash 32 §*شوحاش 
 33 §* لين العوجا Ein el Auja (Ein Al 'Auja) رام هللا والبيرة  12.336
 35 ةبة النجمة Qubbat en Najama رام هللا والبيرة  0.72

30.344 IV  أريحا Qarn Sartaba  36 قرن صرطبه 
 37 §* وادي القلط Wadi el Qilt (Wadi Al Qilt) القدس   24.065
 38 وادي فصايل  Wadi er Rashshash نابلس   8.38
 39 يطا Yatta الخليل   0.28
 48 ال انو   El Kanub (Al Kanoub) الخليل   3.906

Alluvial valleys in arid climate (AVAC) 
 21 وادي الماوك  Wadi el Makkuk رام هللا والبيرة  0.12
 25 المزوقة El Muzawqa طوحاس   0.82
 34 لين بصة الريح  Ein Bassat er Rih أريحا   0.11
 36 قرن صرطبه  Qarn Sartaba أريحا   0.83
 40 الرشيدية  Tell er Rusheidiya أريحا   0.292
 41 ال تار  El Katar أريحا   3.24
 42 وادي جوزلة  Wadi Jauzala أريحا   8.51
 43 وادي األحمر  Wadi el Ahmar أريحا   14.03
 44 وادي المالحة  Wadi el Mallaha أريحا   14.26
 50 بصة وادي المالحة  Bassat Wadi el Mallaha أريحا   2.10

 45 لين جدي Ein Jidi (Ein Jedi) بيت لحم   3.3099
 46 لين الفشخة Ein Fashkha (Ein Fash'ha بيت لحم   0.38

Shrubby steppes in the arid climate (SSAC) 
 45 لين جدي Ein Jidi (Ein Jedi) لحم بيت   80.52
 47 لين الووير Ein el Ghuweir بيت لحم   0.86
 48 ال انو   El Kanub (Al Kanoub) الخليل   44.97
 49 ال ويس  Al Kuweiyis الخليل   13.55
3.72 IV  القدس Wadi el Qilt (Wadi Al Qilt) 37 §* وادي القلط 

Desert salines (DSs 
 50  بصة وادي المالحة Bassat Wadi el Mallaha أريحا   2.648

Mountain streams (MS) 
0.956 IV  القدس Wadi el Qilt (Wadi Al Qilt) 37 §* وادي القلط 

Park forest (PF) 
6.89 IV  طوحاس Shubash 32 §*شوحاش 

Meanders of the S Jordan River (MSJR) 
 34 لين بصة الريح  Ein Bassat er Rih أريحا   0.552
 42 وادي جوزلة  Wadi Jauzala أريحا   1.154
 43 وادي األحمر  Wadi el Ahmar أريحا   1.093
 44 وادي المالحة  Wadi el Mallaha أريحا   0.097

Dead sea (DS) 
 40 الرشيدية  Tell er Rusheidiya أريحا   2.02
 46 لين الفشخة Ein Fashkha (Ein Fash'ha) بيت لحم   2.193
 47 لين الووير Ein el Ghuweir بيت لحم   0.903
 45 لين جدي Ein Jidi (Ein Jedi) بيت لحم   1.715

 ( 2021سلطة جودة البيئة .) 
 *Ia  محميطات طبيعيطة ذات حمطايطة صططططططططططططططارمطة؛ ،Ib  منطاطق بريطة؛ ،II متنزهطات وطنيطة؛ ،III معطالم طبيعيطة؛ ،IV  منطاطق ادارة ألنواع أو مواةطل طبيعيطة معينطة؛ ،V مشططططططططططططططاهطد طبيعيطة ،

تدار من قبل وزارة الزرالة؛ + تدار بالشطططراكة بين  . *(EQA, 2014; Garstecki et al., 2010ُُ ) ، مناطق محمية ذات اسطططتخدام مسطططتدام للموارد الطبيعيةVIبرية/بحرية محمية؛  
  تم تسليمها للسلطة الفلسطينية بموجا اتفاةيات أوسلو. تدار من قبل وزارة الزرالة ووزارة األوقاف االسالمية.    مال ي األراضي ووزارة الزرالة ؛  
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معالم،  -الضفة الورحية )بناء المجمولة العالمية للهندسة واالستشاراتخارطة استخدام األراضي كمناطق محمية )محميات طبيعية( في . 1شكل 
 . 1(. أرقام المحميات كما هو وارد في جدول2022
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 طرق البحث  

التمطططدنطططا في هطططذه الطططدراسططططططططططططططططة تعريف االتحطططاد الطططدولي لحفظ الطبيعطططة  
IUCN  للمنطقطة المحميطة ،Protected Area (PA) حيطث يعرفف .
IUCN    ،المنطقة المحمية بأنها "مسططططططططططططاحة جوراأية محددة بوضططططططططططططوح

معترف بها ومخصطططططصطططططة ومدارة، من خالل وسطططططاةل قانونية أو غيرها 
لن الطبيعططة، للن المططدى من الوسطططططططططططططططاةططل الفعططالططة، لتحقيق الحفططا  ل

الطويططل، وللن خططدمططات النظططام البيئي وال يم الثقططاأيططة المرتبطططة بهططا".  
 Natureوغالبًا ما يسطططتخدم هذا المصططططلح مرادفًا للمحمية الطبيعية  

Reserve. 

كما تم في هذه الدراسطططططططططططة التماد وصطططططططططططل المناطق المحمية، وفًقا 
  ي لحفظ الطبيعططة ألهططداف ادارتهططا بحسطططططططططططططططا مططا قططام بططه االتحططاد الططدول

(Day et al., 2012)  من خالل اللجنة العالمية للمناطق المحمية ،
(WCPA  فئططططات ادارة وأنواع حوكمططططة سططططططططططططططططططت  تعريف  (، من تطوير 

ا، وهطططذه الفئطططات هي: محميطططات   للمنطططاطق المحميطططة المعترف بهطططا دوليطططً
 Category Ia. Strict Nature)  طبيعيطة ذات حمطايطة صططططططططططططططارمطة

Reserves)  مناطق برية ،)Wilderness Areas -Ib (  متنزهات ،
Natural  -III، معطالم طبيعيطة )) National Parks -II(وطنيطة  

Monuments or Features  مواةطططططططل أو  ألنواع  ادارة  منطططططططاطق   ،)
( معينطططططططة  Habitat / Species Management  -IVطبيعيطططططططة 

Area( مشطططططططططططططططاهطد طبيعيطة بريطة/بحريطة محميطة ،)V - Protected 
Landscape / Seascape مناطق محمية ذات استخدام مستدام ،)

 VI- Protected Area with Sustainableللموارد الطبيعيطة )
Use of Natural Resources  أن االلتبططططططار  في  األخططططططذ  م    .)

تصططططططططططططططنيف المنطقططة المحميططة التي تفي بتعريف االتحططاد الططدولي لحفظ  
ناطق للحفظ بالوسططططاةل  (، يتطلا أن تتم ادارة هذه المIUCNالطبيعة )

القانونية أو غيرها من الوسططططاةل الفعالة، وحالتالي من المرجح أن ياون 
االلتراف والحماية القانونيين للن المسطططططططططتوى الوطني أو دون الوطني  
موجوًدا في هذه المواق ، للن الرغم من أنها ليسططططططططططت الزامية في حالة 

ل االلتراف  وجود وسطططططططططاةل أخرى للحفظ )للن سطططططططططبيل المثال من خال
بحيطازة األراضططططططططططططططي(. يختلل مسططططططططططططططتوى الحمطايطة القطانونيطة واإلنفطاذ بين  
البلدان، ويعتمد للن نوع الحوكمة في المنطقة، التي تتلقن مسططططططتويات 

 مختلفة من االلتراف من قبل الحاومات في مختلل البلدان.  

لقد أترت الزيادة المسطتمرة في لدد السطاان وكذلك الطلا المتزايد  
نمية االقتصطادية بشطدة للن جمي  مناطق فلسططين، وقد ت ون للن الت

الحيوي   التنوع  للن  الحفطططططا   في  لنطططططا  أمطططططل  اخر  المحميطططططة  المنطططططاطق 
المتقلص؛ خاصطططططططة في وضططططططط  سطططططططياسطططططططي غير مسطططططططتقر. ويعد تعيين  

من الماونات الحاسطططمة في الجهود  (PAsالمناطق المحمية وإدارتها )
لحيوي وحماية البيئة. وتصططططططططبح الوطنية والعالمية للحفا  للن التنوع ا

هذه المهمة أكثر تعقيًدا ول نها أكثر أهمية في دولة فلسطططططططططين بالنظر  
 الن التحديات البيئية التي يفرضها االحتالل. 

أجطل التنبؤ بطاالحتيطاجطات ليراضططططططططططططططي الالزمطة لحمطايطة التنوع   ومن
الحيوي بما في ذلك أراضطططططي المناطق المحمية الحالية باإلضطططططافة الن  
في  النبططططاتيططططة  تعيين محميططططات ت ميليططططة جططططديططططدة لحفظ الموارد الوراتيططططة 
مططططدى تمثيططططل مجمولططططة المنططططاطق المحميططططة   الموق ، قمنططططا بططططدراسطططططططططططططططططة 

ة الورحيططة لوحططدات األنظمططة البيئيططة  )المحميططات الطبيعيططة( في الضططططططططططططططفطط 
 Systematicباسطططططططططططتخدام أسطططططططططططلو  التخطيط المنهجي للحفظ   فيها

Conservation Planning،   من االحتيطططططاجطططططات  تحطططططديطططططد  تم  ومن 
األراضططططططططططي الطبيعية الالزمة لتمثيل جمي  وحدات األنظمة البيئية في 

 الموصن بها من قبل %(  17)الن النسبة  ووصولها  المناطق المحمية 
، الفئة ج )أهداف أيشطططي للتنوع البيولوجي CBDاتفاةية التنوع الحيوي  

 (. 11الهدف  

من أجل تحديد وحدات النظام البيئي األرضطي في الضطفة الورحية  
تم التماد خريطة وحدات النظم البيئية في فلسططططططين التاريخية التي تم 

، والتي تم Rotem & Weilمن قبل   2014بناؤها ونشطططططرها في لام  
من قبطل المجمولطة  بطالتعطاون م  مؤلفي هطذه الطدراسططططططططططططططة،  ادة بنطاةهطا، الط 

. وقد التمد تحديد 2022معالم،    -العالمية للهندسطططططططة واالسطططططططتشطططططططارات
وحطدات النظطام البيئي األرضططططططططططططططي في الخطارططة المطذكورة للن بيطانطات 
المناخ، وسططمات أو ظروف التشططال، والترحة والجيولوجيا، والتضططاريس 

مناظر الطبيعية، والوطاء النباتي الذي يشططير الن  أو النمط الرةيسططي لل
 ,Zoharyالسططططططططططططططططاةططدة )النمط الماططاني للنبططاتططات الولططاةيططة أو األنواع  

1980; Rabinowitz, 1981; Danin, 1992; Kadmon & 
Danin, 1999  واسطططتخدمت في بناء الخارطة المذكورة طرت رسطططم .)

الخراةط التقليدية، واسططططططتندت البيانات الحيوية فيها الن خراةط وأدبيات 
 ,Rabinowitz, 1981; Danin, 1992; Zohary)نططططبطططططططاتططططيطططططططة  

1980; Kadmon & Danin, 1999)  البيطططططانططططات ، واسططططططططططططططتنطططططدت 
ال يطططاسططططططططططططططيطططة     GISالالحيويطططة الن طبقطططات نظم المعلومطططات الجوراأيطططة 

 ,Braver)  المتوفرة وإلن األدبيطات المنشططططططططططططططورة، بمطا في ذلك المنطاخ
 Zilberman et al., 2011; Bentor et)  ، والجيولوجيا (2010

al., 1970) والجيومورفولوجيا ،(Nir, 1989،)    والترحة(Dan et 
al., 1972; Rabinowitz, 1981 .)    تحططططديططططد كمططططا التمططططدنططططا في 

مسططططططططاحات وحدات النظام البيئي األرضططططططططي في الضططططططططفة الورحية للن  
بططططططيطططططططانطططططططات   قطططططططالطططططططدة  فططططططي  الططططططمططططططنشططططططططططططططططططططورة    BioGISالططططططبططططططيطططططططانطططططططات 

(https://biogis.huji.ac.il). 

تحليل وحدات النظام البيئي مقابل استتتتتتتتتتخدام امراتتتتتتتتتتي  محميات  
 طبيعية 

لن   ني لخريططططة وحطططدات النظطططام البيئي،من أجطططل اجراء تحليطططل ماطططا
فقطططد قررنطططا االسططططططططططططططتنطططاد الن خطططارططططة   طريق التخطيط المنهجي للحفظ

والتي   Land-use mapاسططططططططططططتخدام األراضططططططططططططي كمحميات طبيعية  
تشطططتمل للن مجمولة المحميات الطبيعية المعتمدة من دولة فلسططططين  

الططوزراء   مططجططلططس  لططعطططططططام  04/37/17رقططم  )قططرار  (  2015/م.و./ر.ح 
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شال  ) معالم  -وقامت ببناةها المجمولة العالمية للهندسة واالستشارات
(. ونظًرا ألن الهططدف من خريطططة اسططططططططططططططتخططدام  2022( )اشططططططططططططططتيططة،  1

األراضطططي كمناطق محمية كان هو التقاط  م  خريطة وحدات النظام 
البيئي، فقد قررنا تجنا اسطططططتخدامات األراضطططططي الموازية، للن سطططططبيل  

التحتيططة )الطرت(  المثططال الزرالططة د اخططل المحميططات الطبيعيططة أو البنن 
التي تتططداخططل م  المنططاطق المبنيططة. ومن تحليططل وحططدات النظططام البيئي  
مقابل اسطططتخدام األراضطططي كمحميات طبيعية قمنا بدراسطططة التقاط  بين  
خريطططة وحططدات النظم البيئيططة وخريطططة المنططاطق المحميططة )المحميططات 

(،  1نظام البيئي السططططططططططططططاةدة فيها )جدول الطبيعية( ، وتعيين وحدات ال
  (2وتحديد مسطططططططططططططاحات وحدات النظام البيئي في الضطططططططططططططفة الورحية )كم 

(BioGIS, 2022).وحسا  نسا تمثيلها في المناطق المحمية ، 

كما تم تحديد وحسطططا  مسطططاحات المناطق الطبيعية غير المحمية 
التحتية واألراضططططططططططي التي تم فيها اسططططططططططتثناء األبنية والبنية  و  ()االحتياط

من أجطل توظيفهطا في زيطادة  وذلطك    لطاليطة ومتوسططططططططططططططططة ال يمطة الزرا يطة
تمثيل التنوع الحيوي في المناطق المحمية لن طريق زيادة مسططططططاحات  
المحميات القاةمة و/أو انشططططاء مناطق محمية جديدة. م  مالحظة أن 
هذه المناطق الطبيعية غير المحمية يمان أن تشططططططططططططططمل جزةيا أو كليا 
مناطق مشطططططططططططهد طبيعي، ومناطق مناظر طبيعية أو مشطططططططططططهد جمالي، 

(،  Key Biodiversity Areas, KBAsومناطق تنوع حيوي هامة )
البيولوجي   والتنوع  للطيور  هطططططططامطططططططة    Important Birds)ومنطططططططاطق 

Areas, IBAs)  بطططططالتنوع الونيطططططة  الطبيعيطططططة  المنطططططاطق  من  ، وغيرهطططططا 
الواقعططة خططارج المنططاطق المحميططة. العلم بططانططه تم في هططذه    م   الحيوي 

(  IUCNالططدراسطططططططططططططططة التمططاد تعريفططات االتحططاد الططدولي لحفظ الطبيعططة )
 للمصطلحات المذكورة الاله. 

هي "مواق  تسططططاهم بشططططال كبير   .(KBAsمناطق تنوع حيوي هامة )
في الثبات العالمي للتنوع الحيوي، في النظم البيئية األرضطططططططططية والمياه 

ار العطالمي لتحطديطد منطاطق التنوع الحيوي  العطذبطة والبحريطة". يحطدد المعيط 
ا لتحطططديطططد  IUCN, 2016الهطططامطططة ) ( المعطططايير المتفق لليهطططا لطططالميطططً

KBAs   في جمي  أنحطاء العطالم. وال يؤدي تحطديطد منطقطة مطا للن أنهطا
منطقطططة تنوع حيوي هطططامطططة، بطططالضططططططططططططططرورة، الن الحمطططايطططة القطططانونيطططة أو 

% 47  -%  16، فطإن االلتراف من قبطل الحاومطة الوطنيطة. وم  ذلطك
من هطذه المنطاطق في المتوسططططططططططططططط تق  داخطل منطاطق محميطة وحطالتطالي  

نيططة. ويمان أن يططدلم تحططديططد منططاطق تتمت  هططذه األجزاء بحمططايططة قططانو 
التنوع الحيوي الرةيطططططسية أيًضا تعيين مناطق محمية اضاأية أو توسي   

لتوجيه التوسط  الفعال لشطباة  KBAsأخرى قاةمة. كما يمان اسطتخدام  
  المناطق المحمية في البالد.

وهي مواق  ذات   .(IBAs)  المنتاطق الهتامتة للطيور والتنوع الحيوي 
لضططططططططططططططمطان بقطاء مجمولطات  ، وذلطك لحمطايطة أنواع الطيورأهميطة لطالميطة 

ا  IBAقابلة للحياة لمعظم أنواع الطيور في العالم. تمتلك شطططططباة  أيضطططططً
نسططططططططططططبة كبيرة وتمثيلية من التنوع الحيوي اآلخر. وتعتبر هذه المناطق 

(. وال تتمت   KBAsمجمولططات فر يططة من منططاطق تنوع حيوي هططامططة )
في كثير من األحيطان بطأي   IBAsالمواق  التي تم تحطديطدهطا للن أنهطا  

التراف وحمطططايطططة قطططانونيطططة مطططا لم ت ن جزًءا من منطططاطق أخرى محميططة  
 قانوًنا.

تحتتديتتد االحتيتتاجتتات من امراتتتتتتتتتتي الالزمتتة لتمثيتتل جمي  وحتتدات 
 %17نسبة بامنظمة البيئية في المناطق المحمية 

االحتياجات ليراضطططي الالزمة لحماية التنوع الحيوي  ومن أجل التنبؤ ب
بما في ذلك أراضططططططططي المناطق المحمية الحالية باإلضططططططططافة الن تعيين  
محميات ت ميلية جديدة لحفظ الموارد الوراتية النباتية في الموق ، قمنا 
بدراسة مدى تمثيل المناطق المحمية )المحميات الطبيعية( في الضفة 

نظمة البيئية فيها. ومن تم قمنا بتحديد االحتياجات  الورحية لوحدات األ
من األراضططططططططططططططي الطبيعيطة غير المحميطة الالزمطة لتمثيطل جمي  وحطدات  
األنظمة البيئية في المناطق المحمية ووصططول هذه النسططبة الن النسططبة  

)أهداف  CBD%( من قبل اتفاةية التنوع الحيوي   17الموصططططن بها )
 (. 11الهدف  أيشي للتنوع الحيوي، الفئة ج  

 النتائج والمناقشة

 تحديد وحدات النظم البيئية في الضفة الغربية

وحدات النظام البيئي في الضطططططططفة الورحية  يتضطططططططح من دراسطططططططة خارطة  
(BioGIS, 2021 فيهططططا. اذ ( وجود تنوع كبير في األنظمططططة البيئيططططة 

( وجود ما ال يقل لن احدى لشطططططرة وحدة من 2تبين الخارطة )شطططططال  
% من اجمطالي    87وحطدات النظطام البيئي، تشططططططططططططططاطل تالث منهطا نحو  

(:  2كم 4684مسططططططططططططططاحطة النظم البيئيطة االرضططططططططططططططيطة للضططططططططططططططفطة الورحيطة )
Evergreen Mediterranean maquis (EMM) (1980  2كم ،

 27، 2كم  steppe batha (SSB)-Semi  (1277%(، و   42
 Shrubby steppes in arid climate (SSAC)  (838، و %(
، في حين تشططططططططططططال الوحدات البيئية الثماني األخرى نحو  %(18، 2كم
 .(2)جدول   % فقط من المساحة ال لية13

 
 



 تعيين وحدات النظام البيئي الطبيعي، غير الممثلة أو الممثلة تمثياًل ناقًصا في المناطق المحمية، باستخدام التخطيط المنهجي للحفظ،   20

 
بالتعاون بين مؤلفي  ، GIS layerتم الادة بناء الخارطة للضفة الورحية (. BioGIS, 2022وحدات النظام البيئي في الضفة الورحية ). 2شكل 
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( بحسا اهداف  2وحدات النظام البيئي ونسا تمثيلها في المناطق المحمية و االحتياجات من األراضي الطبيعية )كممساحات    .2جدول  
AICHI  لمعاهدة التنوع الحيويCBD (17)%. 

 BioGIS (2022)

تمثيل وحدات النظام البيئي في المناطق المحمية في الضفة  
 الغربية

طول    الطبيعية من الشمال الن الجنو  للن تنتشر المحميات  
وقد تبين من تحليل وحدات النظام البيئي مقابل    المنطقة بأكملها. 

استخدام األراضي كمناطق محمية )محميات طبيعية( ودراسة التقاط  
المحمية   المناطق  وخريطة  البيئية  النظم  وحدات  خريطة  بين 

الطبيعية( أن  (3شال  ) )المحميات  للمناطق  ،  المااني  التوزي  
النظ  وحدات  بين  مت افئ  غير  المحمية  البيئي الطبيعية   ام 
نابلس   مرتفعات    –القدس    –المختلفة وخاصة شرت وغر  

(، فبينما تتركز المحميات الطبيعية الصويرة  1الخليل )شال  
الخط   هذا  غر   نحو  نسبيا  المساحة  14)تشال  من   %

المحمية(  للمناطق  المحميات  االجمالية  من  العديد  هناك   ،
شرقه   ال بيرة  كل  %(86)نحو  الطبيعية  ألن  ونظًرا  وحدة  . 

نظام بيئي لها طابعها الفريد في التنوع الحيوي، فإننا نفترض  
المناطق   في  البيئي  النظام  وحدات  لجمي   الجيد  التمثيل  أن 

 المحمية سيمثل التنوع الحيوي العام في المنطقة.
تمثيل وحدات النظام البيئي في    ولموما فقد أظهرت نتاةت تحليل 

ا الضفة  في  الطبيعية  المحمية  فلسطين    –لورحية  المناطق  دولة 
اما  2021) الوحدات  هذه  بأن  تمثياًل  أنها  (،  ممثلة  أو  ممثلة،  غير 

كاف،  ناقًصا،   بشال  ممثلة  المناطق  أو  في  زاةدا  تمثياًل  ممثلة  أو 
  CBDالمحمية الطبيعية، بناًء للن توصيات اتفاةية التنوع البيولوجي 

الحفا  للن    -   11)أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، الفئة ج الهدف  
أن  17 النتاةت  تبين  اذ  األرضية(.  البيئية  النظم  من  نوع  كل  من   ٪

 ,AVMC   وحدات النظم البيئية األرضية التالية غير ممثلة:
SDSC  وأن الوحدات التالية ممثلة تمثيال ناقصا )لم يتم تمثيلها  

؛ وأن الوحدة التالية  AVAC  ،MSJR، و  EMMبشال كاف(:  

وأن الوحدات التالية ممثلة تمثيال   ؛SSACممثلة بشال كاف: 
، شال 2)جدول    MS ، و DS، و  DSs، و  PF، و SSBزاةدا:  

4.)   
الموق   في  البيئية  والنظم  الحيوي  التنوع  لحماية  االحتياج  تقدير 

 )المناطق المحمية، المحميات الطبيعية(  
 CBDوحناءا للن ما سبق، وححسا توصيات اتفاةية التنوع البيولوجي  

الحفا  للن    -   11)أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، الفئة ج الهدف  
االحتياجات  17 بحسا   قمنا  البيئية(،  النظم  من  نوع  كل  من   ٪

األراضي   من  الموق (  في  البيئية  والنظم  الحيوي  التنوع  )لحماية 
المحمية   غير  أو   الالزمةالطبيعية  المحمية  المناطق  الن  اضافتها 

المحميات الطبيعية الحالية، بما يضمن تمثيل جمي  وحدات النظام 
البيئي في المناطق المحمية الطبيعية في الضفة الورحية للن الوجه  

 (. 2المناسا المطلو  )جدول 
التنوع الحيوي  وتبين النتطاةت بطأنطه يمان تلبيطة احتيطاجطات تمثيطل وحمطايطة  

غير الممثلططططة  في البيئي  النظططططام  ، أو الممثلططططة تمثيال  الموق  لوحططططدات 
لن طريق انشطاء   (،1من أراضطي االحتياط الطبيعية )شطال أ.  ناقصطا،

مناطق محمية جديدة مناسططبة، و/أو توسططعة المناطق المحمية القاةمة، 
بعد دراسطططططططططتها  مناسططططططططبة من أراضططططططططي االحتياط الطبيعية  بمسططططططططاحات  

، بحسطططططططططططا وحدة النظام ا الورض وفحص مدى صطططططططططططططالحيتها لهذ 
 ، وAVMC، وMSJR، و EMM، و AVAC) البيئي ذات العالقة

SDSC  انشطططططططاء شطططططططباة من مواق  الحفظ الصطططططططويرة (؛ باالضطططططططافة الن
والمالذات االمنطة والحطداةق النبطاتيطة والمتنزهطات الوطنيطة بهطدف حمطايطة  

ول  الواقعططة خططارج المنططاطق المحميططة )جططد   التنوع الحيوي والنظم البيئيططة
وفي المقابل، ال توجد حاجة السططططططططتخدام أراض طبيعية اضططططططططاأية (.  2

كمنطاطق محميطة أو محميطات طبيعيطة في وحطدات النظم البيئيطة الممثلطة  
 (.2)جدول %( 17تمثياًل كاأيًا أو زاةدًا )يساوي أو أكبر من 

  
 وحدات النظام البيئي 

مساحات وحدات  
امنظمة البيئية  

في الضفة  
 الغربية

مساحات المناطق 
المحمية )% تمثيل  

امنظمة البيئية(  وحدات 
2022 

مناطق احتياط  
 بيئي

االحتياجات الكلية من المناطق  
الطبيعية في وحدات امنظمة  

  Aichiالبيئية بحسب أهداف 
(17)% 

المساحة المطلوبة من  
المناطق الطبيعية لتحقيق  

 %Aichi  (17)أهداف 

Evergreen Mediterranean maquis (EMM) 1980 105.72 (5.3  )% 734.8 336.6 230.9 
Semi-steppe batha (SSB) 1277 237.14 (19 %) 723.9 217.1 - 
Shrubby steppes in arid climate (SSAC) 838.3 143.61 (17%) 757.6 142.5 - 
Alluvial valleys in arid climate (AVAC) 339.3 47.99 (14 %) 210.5 57.7 9.71 
Alluvial valleys in Mediterranean climate (AVMC) 154.2 0 9 26.2 26.2 
Park forest (PF) 26.76 6.89 (26 %) 3.9 4.5 - 
Meanders of the S Jordan River (MSJR) 23.09 2.897 (13%) 16.5 3.9 1.003 
Desert salines (DSs) 4.6 2.648 (58%) 1.6 0.8 - 
Mountain streams (MS) 1.34 0.956 (71 %)   0.2 - 
Sand dunes (Soil) along the coastline (SDSC) 0.33 0   0.056 0.056 
Dead sea (DS) 38.886 6.83 (18%) 30.6 6.61 0 
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(. يمثل الخط التوصية بتمثيل النظم البيئية بنسية 2022دولة فلسطين ) – تمثيل وحدات النظام البيئي في المناطق المحمية الطبيعية في الضفة الورحية . 4شكل 
 . 2. االختصارات كما في جدول  CBDلمعاهدة التنوع البيولوجي AICHI% للمناطق المحمية االرضية وفقا الهداف 17

البيئي  Meanders of the S Jordan River النظام 
(MSJR)  .  23.09تبلغ مساحة األراضي الواقعة ضمن هذا النظام 

بصة    (%13)2كم  2.897منها    2كم )لين  محمية  مناطق  اراضي 
الريح، وادي المالحة، وادي االحمر، وادي جوزلة( تق  جميعها ضمن  

و اريحا،  طبيعية    2كم  16.5محافظة  )أراضي  بيئي  احتياط  أراضي 
ال يمة   ومتوسطة  لالية  واألراضي  التحتية  والبنية  األبنية  من  خالية 

حقيق ما نسبته  الزرا ية(. في حين تبلغ مساحة األراضي االالزمة لت
وحهذا تبل     2كم  3.9% من المحميات في هذا النظام البيئي نحو  17

اضافتها   الالزمة  األراضي  البيئي  مساحة  االحتياط  أراضي  الن  من 
 .   2كم 1المناطق المحمية نحو 

البيئي   النظام  في  التمثيل  شرط  تحقيق  طريق    MSJRويمان  لن 
ط البيئي في هذا النظام استخدام األراضي الواقعة في منطقة االحتيا

من الجهتين الشمالية والشرةية من محمية المزوقة، بحيث تصبح هذة 
 ، AVACو    SSBو  MSJRالمحمية ممثلة لثالتة انظمة بيئية وهي  

من أو   النظام  هذا  في  البيئي  االحتياط  أراضي  استخدام  خالل  من 
هذ وحذلك تصبح  الرشيدية،  محمية  من  والشمالية  الجنوحية  ة الجهتين 

أو    AVACو    DSو  MSJRالمحمية ممثلة لثالتة انظمة بيئية وهي  
لن طريق استخدام األراضي الواقعة ضمن منطقة االحتياط البيئي في  
هذا النظام من الجهتين الوسطن والشرةية من محميتي وادي جوزلة 

 ( .  2،3،4: 5ووادي االحمر )شال 
. Alluvial valleys in arid climate (AVAC) النظام البيئي

 منها  2كم339.3تبلغ مساحة األراضي الواقعة ضمن هذا النظام نحو 
في محافظة   8مناطق محمية موزلة للن النحو التالي:  2كم 47.99

اريحا وهي )لين بصة الريح، قرن صرطبه، الرشيدية، ال تار، وادي 
في    2جوزلة، وادي األحمر، وادي المالحة، بصة وادي المالحة(، و  

في كل من رام هللا والبيرة    1بيت لحم وهي لين جدي ولين الفشخة، و  
)ا وطوحاس  الماوك(،  للن  )وادي  النظام  هذا  يشتمل  كما  لمزوقة(. 

الالزمة   2كم210.5 األراضي  مساحة  تبلغ  بيئي.  احتياط  اراضي 
 57.7% من المحميات في هذا النظام البيئي  17لتحقيق ما نسبته  

وحهذا تبل  مساحة اراضي االحتياط البيئي الالزمة اضافتها الن    2كم
 .  2كم 9.691المناطق المحمية نحو 

التمثيل من خالل استخدام األراضي الواقعة في ويمان تحقيق شر  ط 
منطقة االحتياط البيئي في هذا النظام من الجهتين الشمالية واالشرةية  

وحذلك، تصبح هذة المحمية    2كم  6من محمية المزوقة بما مساحته  
  AVACو    SSBو  MSJRانظمة بيئية وهي    3متواصلة وممثلة ل  

اراضي االحتياط الواقعة من    2كم  3.691وكذلك اضافة ما مساحته  
الن الشمال الورحي من محمية الرشيدية لهذه المحمية، وحذلك تجم   

)شال   AVACو  DSهذه المحمية بين اتنين من االنظمة البيئية هما  
5 :2 ،4 .) 

البيئي  Alluvial valleys in Mediterranean النظام 
climate (AVMC).   النظام تبلغ مساحة األراضي الواقعة ضمن هذا

محمية   2كم 154.2 نحو اراضي  أية  للن  تشتمل  محميات  أال  و 
فقط    2كم    9.0يحتوي هذا النظام البيئي للن نحو  طبيعية. في حين  

المقابل وفي  المحمية.  غير  الطبيعية  األراضي  مساحة   من  تبلغ 
الالزمة   التمثيل  األراضي  شرط  نحو  لتحقيق  البيئي  النظام  هذا  في 

األراضي الطبيعية غير المحمية الواقعة ضمن  حما ان  . و 2كم  26.214
( ال ت في لتمثيل النظام البيئي بالنسبة الموصن  2كم    9هذا النظام )  

بها، لهذا نوصي من أجل تمثيل هذا النظام البيئي وتلبية احتياجات  
الصويرة   الحفظ  مواق   من  سلسلة  بإنشاء  أيه  الحيوي  التنوع  حماية 

reserves-micro  ومن ذلك اقامة موقعي 2كم  3ة  بمساحة اجمالي ،
ل ل منهما، أحدهما   2كم 0.25للن مساحة ال تتجاوز  حفظ صويرين

في األراضي الطبيعية غير المحمية الواقعة بين قريتي لرانه ولرحونه 
 (. 6،5:  5واآلخر في المنطقة الطبيعية الواقعة غر  ميثلون )شال
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تمثيال ناقصطططططططططططططا، من أراضطططططططططططططي  حفظ التنوع الحيوي في المناطق المحمية لن طريق تلبية احتياجات تمثيل التنوع الحيوي لوحدات النظام البيئي غير الممثلة، أو الممثلة   .5شتتتتتتتتكل  
في حال وجدت بناءا للن الدراسات البيئية المستقبلية؛    SDSCي  . اقامة مواق  حفظ صويرة لحماية االنواع المهددة في منطقة قلقيلية الواقعة ضمن النظام البيئ1االحتياط الطبيعية  

وتصططبح هذة المحمية ممثلة لثالتة    AVAC و  MSJRبجانا محمية المزوقة وحذلك يتم تحقيق جزء من شططرط التمثيل للنظم البيئية 2كم 4. اقامة موق  حفظ صططوير للن مسططاحة 2
و    MSJRبجانا محمية الرشطططططططططيدية و بذلك يتم تحقيق شطططططططططرط التمثيل للنظم البيئية  2كم 4صطططططططططوير للن مسطططططططططاحة  . اقامة موق  حفظ3؛  AVACو   SSBو    MSJRانظمة بيئية 

AVAC   و تصططططططبح هذة المحمية ممثلة لثالتة انظمة بيئيةMSJR,DS ,AVAC  الن الشططططططرت من محمية وادي جوزلةأو وادي    2كم 4. اقامة موق  حفظ صططططططوير للن مسططططططاحة 4؛
. اقامة موق  حفظ للن مساحة 6بين قريتي لرانه ولرحونه؛   2كم 0.25. اقامة موق  حفظ للن مساحة ال تتجاوز 5؛ MSJRيق التمثيل للنظام البيئي  األحمر وحذلك يتم شرط تحق

لدراسططططططططططططططتها و فحص مدى  EMM. اقتراح بعض المواق  من اراضططططططططططططططي االحتياط البيئي ضططططططططططططططمن النظام البيئي  7في المنطقة الطبيعية الواقعة غر  ميثلون؛  2كم 0.25ال تتجاوز  
 وادي القل،  7hوادي المخرور،    7gوادي الشطالر،    7fدير بلوط،   7eكور، 7dبلعا،   7cالريحان،   7bام التوت، ام   7a صطالحيتها اللتبارها محميات طبيعية في المواق  التالية

7i .حول محمية سوحا   
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البيئي    Evergreen Mediterranean maquisالنظام 
(EMM).    2كم  1980تبلغ مساحة األراضي الواقعة ضمن هذا النظام 

)   5.3منها   تشمل  (  2كم%105.72  محمية   2كم  64.52منطقة 
غابات. ويبلغ لدد المحميات الواقعة    2كم  41.2محميات طبيعية و  

نحو   النظام  هذا  للن    24ضمن  موزلة  للن    6محمية  محافظات 
في كل من جنين )أم التوت، جبل االقرع، أم الريحان،   5النحو التالي :  

الصورى، الماسر، ظهرة حايص( والخليل )ف ي يس، كرزة،   أم الريحان
و   القل(،  وادي  سوحا،  سودة،  را  11أبو  )الشيخ  في  والبيرة  هللا  م 

القطرواني، اللطرون، النبي غيث، لين الطليا، لين الموارة، لين 
دارة، لين قوابيش، وادي الدلا، وادي جناتا، وادي لين الزرقا العلوي،  
لين العوجا(، وواحدة في كل من نابلس)جبل طاروجا( والقدس )مرج 

الن  هدا  ضمن  يوجد  كما  قانا(،  )وادي  وسلفيت  تالتة الزلرور(  ظام 
المهددة، مالذ واحد  امنة لسوسنة نابلس والنباتات المتوطنة  مالذات 

(. ومن الجدير بالذكر، بان 6في كل من تل وياصيد ولقرحا )شال  
تعتبر من بين أقل وحدات النظام    EMMوحدة النظام البيئي المتوسطية  

%(، فهي تحتاج الن اضافة   5.3البيئي في الضفة الورحية تمثيال )
التمثيل    2كم  230و  نح نسبة  لتحقيق  البيئي  االحتياط  أراضي  من 

 المطلوحة.
المناطق المحمية  من  يمان أن تدلم المساحات ال بيرة  ولموما  
 ,MacArthur & Wilsonلدًدا أكبر من األنواع )الطبيعية  
في  (1967 الجفاف  في  التدرج  وجود  وحسبا  ذلك،  وم    .

ا مساحة  الن  حاجة  فهناك  الورحية  المنطقة  الضفة  من  قل 
فيها   البيولوجي  التنوع  لتمثيل  متوسطية  شبه  أو  المتوسطية 

(EMM  مقارنة بالنظم البيئية الجافة في المنطقة الصحراوية )
(. ويعزى السبا في ذلك الن ما يسمن  SSACو    SSB)مثل  

بانتاجية النظام التي تعتمد للن الظروف المناخية الفيزياةية.  
تدلم النظم البيئية الصحراوية لدًدا  ولذلك فإن من المتوق  ان  

أقل من األفراد ل ل وحدة مساحة وحخاصة األنواع ذات الصلة  
األبيض   البحر  بمناطق  مقارنة  الجسم،  كتلة  بنفس  الوتيقة 

 . ( Huenneke & Noble, 1996المتوسط ) 
من   كاف  بشال  المتوسطي  النظام  هذا  تمثيل  يمان  ولهذا 
الحفظ   ومواق   المحمية  المناطق  من  محدود  لدد  خالل 

اقامة  micro-reservesالصويرة   نقترح  ذلك  اجل  ومن   .
محميات طبيعية في بعض المناطق المتوق  أن ت ون غنية  
دراستها   بعد  البيئي  االحتياط  اراضي  من  الحيوي  بالتنوع 

مدى صالحيتها لهذا الورض في المواق  المشار اليها  وفحص  
)شال الخارطة  الن 7a  –  7i:  5  للن  باإلضافة  اقامة   (، 

مواق  حفظ صويرة في كل من فقولة ونابلس ولقرحا والخليل  
 (.7)شال  

 Sand dunes (Soil) along the coastlineالنظام البيئي  
(SDSC).    تق  جمي  اراضي النظام البيئيSDSC  المنطقة    ضمن

خالية من اية    2كم  0.33بمساحة  (المبنية للن اراضي مدينة قلقيلية  
اراضي طبيعية(. االمر الذي يحول دون تحقيق شرط التمثيل في هذا  
لحماية   صويرة  حفظ  مواق   باقامة  التوصية  يمان  انه  غير  النظام. 
االنواع المهددة أو/ والمتوطنة في حال التاكد من وجود اي منها في  

 (. 1: 5المنطقة المذكورة بناءا للن الدراسات البيئية المستقبلية )شال
في المناطق    –حفظ التنوع الحيوي الموجود خارج المناطق المحمية  

 الطبيعية غير المحمية 
لموما، يمان العمل للن صون التنوع الحيوي الموجود في  
المناطق الطبيعية غير المحمية )خارج المحميات( لن طريق  

شباة من مواق  حفظ صويرة تت امل م  شباة المناطق   انشاء 
المتوطنة  المحمية، من   النباتية  األنواع  دمت مجتمعات  أجل 

الن   والوصول  المحمية  المناطق  خارج  والموجودة  والمهددة 
نظام متعدد الوساةط قادر للن صون التنوع الحيوي والبيئة  
المناطق   كفاءة  ورف   شمولية،  بصورة  وحمايتهما  الطبيعية 
من   العديد  انقراض  ووقل  مختلفة،  بداةل  وتوفير  المحمية 

ذلك  األنو  ومن  المتوطنة.  أو  المهددة  حفظ  ااع  مواق   قامة 
المهددة    الطبيعية   صويرة في األماكن التي تنمو فيها النباتات 

االتحاد   لن  الصادرة  للنباتات  الحمراء  القاةمة  في  الواردة 
الطبيعة   لحماية  األنواع  ومنها  (،  3)جدول    IUCNالعالمي 

التي   السو المهددة  مثل  بيرك،  قبل  من  أو  تم رصدها  األبيض  سن 
نابلس   في    Iris lortetii var. samariaeسوسن  متوطن  )نبات 

كبير   بشال  مهدد  نابلس،  مستوى    Endangeredمحافظة  للن 
الصويرة لسوسن  .  العالم( قد تم اختيار مواق  الحفظ  م  العلم بأنه 

( للن  بااللتماد  حيث  Abu-Zaitoun et al., 2022نابلس   .)
للد األولية  النتاةت  جدا أظهرت  مهدد  النبات  هذا  بأن  األخيرة  راسة 

. كما حددت IUCNبحسا المعايير المعتمدة من قبل    ENباالنقراض  
الدراسة المواق  التي تتركز فيها مجتمعات النبات، والتي وق  االختيار  

، شال 1أ. لليها كمواق  حفظ صويرة مقترحة لسوسن نابلس )جدول
6 ) 

المتوطنة  سوسن نابلس  ويمان أيضا حماية وإنقاذ مجتمعات  
الواقعة تحت تهديد محدت بالتدمير في مواطنها الطبيعية لن  

امنة   مالذات  انشاء  )مالجيء    safe havensطريق 
تقريبا   الماان  لين  في  الحفظ  طريقة  باستخدام  للنباتات( 

Quasi in-situ   وكذلك لن طريق حفظها داخل الحداةق ،
تية التعليمية البحثية والبنوك الجينية )الحفظ خارج الماان  النبا 

ex-situ  او ضمن مواق  خاصة لهذا الورض كما هو الحال )
الموق  الوطني الفلسطيني لصون السوسن المل ي واألنواع النباتية  في "

نابلس   تل،  في  البحثية  التعليمية  النباتية  بيرك  حداةق  في  المهددة" 
 (. 7، شال 2أ. )جدول
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بيانات نظام  . األنواع المهددة و IUCN Red Listمواق  الحفظ الصويرة المقترحة لنباتات دولة فلسطين المهددة الواردة في القاةمة الحمراء لل . 6شكل
 . 1أ. كما في جدول GPSتحديد المواق  العالمي 
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: المالذ اآلمن لسوسنة نابلس في b: المالذ اآلمن للسوسن المل ي في قشدة،  Iris lortetii var. samariae  a مالذات امنة لحفظ سوسن نابلس.  7شكل  
: المالذ اآلمن لسوسنة نابلس في الحديقة العامة في eنابلس،  -المالذ اآلمن لسوسنة نابلس في ليبال  d: المالذ اآلمن لسوسنة نابلس في الباذان،  cياصيد،  
)بيانات نظام تحديد   اع نباتية أصلية مهددة أخرى )مثل سوسن فقولة وسوسن الشفا، وغيرها( في تل، نابلس: الموق  الوطني لحفظ سوسن نابلس وأنو fلقرحا،  

(2أ.  كما في جدول GPSالمواق  العالمي 
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f  

e  
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الحيوي  هذا ويمان   التنوع  حفظ  في  هام  ال يام بدور  للحداةق 

والحفظ    in situباستخدام أسلوحي الحفظ في الموطن الطبيعي  
الموطن   للن  ex situخارج  المحافظة  في  والمسالدة   ،

ادخال   المهددة من خالل توسي  نطات مهمتها في  النباتات 
النباتات واست شافها، بحيث يمان لهذه النباتات تلبية بعض  

حتياجات الالزمة للمصادر الوراتية الجديدة استجابة لتوير  اال 
الوراتية   األصول  وحماية  جم   للن  العمل  وكذلك  المناخ. 
البرية للمحاصيل الحقلية التي يتوق  أن يزيد الطلا لليها في  
الناحيتين   من  المهمة  البرية  واألنواع  المناخ،  توير  مواجهة 

سهم بشال ملحو  في  االقتصادية واالجتما ية، كتلك التي ت 
الثانوية،   أو  الهامشية  والمحاصيل  والصحة،  التوذية  مجالي 

 ومنها محاصيل الزيوت والطاقة.
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Most of the biodiversity in the State of Palestine is concentrated in about 51 nature reserves or protected areas 

(approved by the Palestinian Council of Ministers) (50 of them in the West Bank and one in the Gaza Strip). In order 

for these protected areas to play their role in protecting biodiversity, they must be characterized by representation (of 

the country’s ecosystem units), comprehensiveness, balance, sufficiency, consistency, integration, cost-effectiveness, 
efficiency, and equity. That is why the designation and management of protected areas is a critical component of 

national efforts to conserve biodiversity and protect the environment. Therefore, this study aimed to: Investigate the 

units of natural ecosystems prevailing in each of the protected areas and the extent to which the protected areas in the 

West Bank represent the units of ecosystems, and determine the remaining unprotected natural area of each ecosystem 
unit. This study also aimed to determine the necessary land needs to represent all units of ecosystems in protected 

areas so that at least 17% of each unit of the terrestrial natural ecosystem units is preserved. In order to predict the 

need for land needed to protect biodiversity, including existing protected areas, as well as to designate new 

complementary protected areas for the conservation of plant genetic resources in situ, we studied the extent to which 
the network of protected areas (natural reserves) in the West Bank represents its ecosystem units using Systematic 

Conservation Planning method and then determining the land needs to represent all units of ecosystems in protected 

areas by at least (17%) according to the CBD (Aichi Biodiversity Targets, Category C Target 11). In order to 

determine the units of the terrestrial ecosystem in the West Bank, we relied on the map of ecosystem units in historical 
Palestine available in BioGIS (2022) database. In order to conduct a spatial analysis of this map, through systematic 

conservation planning, we have adopted the map of protected areas approved by the Environmental Quality Authority. 

Since the intent of the protected area map was to intersect with the map of ecosystem units, we decided to avoid 

parallel land uses, for example, agriculture within nature reserves or infrastructure (roads) that overlapped with built-
up areas From the analysis of ecosystem units versus the use of land as protected areas (natural reserves), the 

intersection between the map of ecosystem units and the map of protected areas (natural reserves) was studied, thus 

determining the prevailing ecosystem units in these areas, as well as determining the total areas of the ecosystem units 

in the West Bank. The percentages of representation of ecosystem units in protected areas were also calculated, as 
well as the identification and calculation of the areas of the remaining unprotected natural areas. In order to predict 

the land needs to be needed to protect biodiversity, including the lands of the existing protected areas, as well as to 

designate new complementary reserves to conserve plant genetic resources in situ, the extent to which the protected 

areas (natural reserves) in the West Bank represent the units of the ecosystems therein at present were studied. 
Accordingly, the land needs were determined to represent all units of ecosystems in protected areas at a percentage 

of no less than (17%) of each of the ecosystem units existing in the State of Palestine. The study revealed the presence 

of eleven ecosystem units, three of which constitute about 87% of the total area of the West Bank: Evergreen 

Mediterranean maquis (EMM) (42%), Semi-steppe batha (SSB) (27%), and Shrubby steppes in arid climate (SSAC) 
(18%), while the other eight ecosystem units constitute only about 13% of the total area. The analysis of ecosystem 

units versus land use as protected areas (natural reserves), and the study of the intersection between the map of 

ecosystem units and the map of protected areas (natural reserves), have shown that the spatial distribution of protected 

natural areas is uneven between the different ecosystem units, especially east and west of the Nablus Highlands - 
Jerusalem – Hebron line. While there are a few relatively small protected areas west of this line, there are many large 

protected areas east of it. Since each ecosystem unit has its own unique biodiversity, we assume that a well-represented 

system of protected areas of all ecosystem units will represent the overall biodiversity of the area. In general, the 
results of the analysis of the representation of ecosystem units in the natural protected areas in the West Bank - State 

of Palestine as of 2021, showed that these units are either not represented: SDSC and AVMC; or underrepresented: 

EMM, AVAC, MSJR; or adequately represented: SSAC; or over-represented: SSB, DSs, MS, DS and PF based on 

Aichi Biodiversity Targets, Category C Target 11 - Maintain 17% of each terrestrial ecosystem type. Based on the 
above, the needs (to protect the biodiversity and ecosystems on site) were calculated from the natural lands to be 

added to the existing protected areas or nature reserves, in order to ensure that all units of the ecosystem are properly 

represented in the natural protected areas in the West Bank - State of Palestine. The results show that the needs for in 

situ representation and protection of biodiversity of unrepresented ecosystem units of natural lands can be met by 
creating appropriate new protected areas, with areas ranging between 0.056 - 26.2 km2 depending on the relevant 

ecosystem unit (AVMC and SDSC). In contrast, there is no need to add natural lands to protected areas located within 

adequately- or over-represented ecosystem units (SSAC, MS, DSs, DS, PF, and SSB). As for the underrepresented 

ecosystem units EMM, MSJR, and AVAC, their representation can be increased to the appropriate level by adding 
the necessary areas of natural land to the existing protected areas and/or creating new protected areas. This study also 

presents proposed solutions for the conservation of biodiversity and ecosystems, in the State of Palestine, based on 

the integration between biodiversity in protected and unprotected natural areas.  
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 للمالذات اآلمنة وشبكة مواق  الحفظ الصغيرة المقترحة.   GPSملحق أ. مناطق االحتياط البيئي وبيانات ال 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)المحميات الطبيعية(،  ظهر فيها المناطق المبنية، واألراضي )لالية ومتوسطة ال يمة( الزرا ية، والمناطق الطبيعية المحمية  ت خارطة الضفة الورحية و  1شكل أ.
(. 2022والوابات المزرولة، والمناطق الطبيعية غير المحمية )االحتياط( )اشتية،   
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 IUCNمواق  الحفظ الصويرة المقترحة للنباتات الواردة في القاةمة الحمراء لل : 1جدول أ.

GPS  اسم النبات العلمي  حالة الحماية اسم الماان  احداتيات   
32°18'7"N 35°18'14"E برديبا -ياصيد  Endangered Iris lortetii var. samariae a 
32°18'5"N 35°17'47"E خلة ابو زهير   -ياصيد  
32°17'35.2"N 35°18'36.3"E  وادي المراش - ياصيد  
32°18'3"N 35°18'15"E ال سارة   -ياصيد  
32°06'22.0"N 35°21'40.6"E  خرحة الطويل - لقرحا  
32°7'51"N 35°22'8"E  الدوا - لقرحا  
32°15'14"N 35°19'47"E  جبل ال بير  –الباذان  
32°11'27.8"N 35°23'53.5"E  الب ي  األبيض  –بيت دجن  
32°13'19"N 35°16'43"E  1ليبال-نابلس  
32°13'20"N 35°16'18"E  2ليبال -نابلس  
32°08'01.9"N 35°21'02.9"E  الدوارة -اوصرين  
31°24'00.0"N 35°00'00.0"E الظاهرية-الشوياة  Endangered Bellevalia warburgii b1 
31°30'00.0"N 35°00'00.0"E الظاهرية -ف يقس  b2 
32°00'00.0"N 35°18'00.0"E رام هللا-خرحة ابو فالح  Endangered Ornithogalum fuscescens c1 
31°54'00.0"N 35°18'00.0"E  دير دبوان -خلة الموارة  c2 
31°30'00.0"N 35°06'00.0"E  الخليل بالقر  من البوليت نك Vulnerable Aegilops sharonensis d 
32°00'00.0"N 35°18'00.0"E رام هللا -خرحة ابو فالح  Vulnerable Iris vartanii e 
32°29'08.2"N 35°23'40.4"E  فقولة Vulnerable Iris haynei f1 
32°17'25.0"N 35°27'06.0"E سلحا f2 
32°17'54.6"N 35°27'05.7"E  يرزا f3 
32°17'25.0"N 5°27'06.0"E6  المنطقة القريبة من يرزا f4 
31°31'59.4"N 35°09'08.7"E الخليل -بني نعيم  Near Threatened Iris atrofusca g 
31°48'00.0"N 35°24'00.0"E  وادي القل Near Threatened Tamarix jordanis h1 
32°00'00.0"N 35°30'00.0"E نهر االردن - وادي المالحة  h2 
32°18'00.0"N 35°30'00.0"E االغوار -خرحة سمرة  Near Threatened Arum hygrophilum i 
32°06'00.0"N 35°18'00.0"E  قبالن Near Threatened Allium carmeli j 

 

والموق  الوطني لحفظ األنواع النباتية المتوطنة   Safe Havensلمواق  المالذات ااآلمنة   GPSبيانات نظام تحديد المواق  العالمي . 2جدول أ.
 . micro-reserveوالمهددة في حداةق بيرك النباتية 

GBS coordinates    اسم الموق  
 32°18’18.15”N, 35°19’30.14”E  المالذ اآلمن لسوسنة نابلس في الحديقة النباتية في قشدة، طوحاس a  
 32°17’46.07”N, 35°16’41.21”E ياصيد -حديقة سوسنة نابلس المل ية البيضاء b 
 32°16’4.47”N, 35°19’0.15”E  طلوزة، نابلس  –الباذانالمالذ اآلمن لسوسنة نابلس في أحراش c 
 32°13’42.19”N, 35°17’35.87”E نابلس -المالذ اآلمن لسوسنة نابلس في غابة الشهيد ياسر لرفات، لسار d 
32° 7’6.90”N, 35°20’32.34”E المالذ اآلمن لسوسنة نابلس في لقرحا e 

32°11’43.51”N, 35°12’15.16”E 
- المل ي واألنواع النباتية المهددة في فلسطين الموق  الوطني لحماية السوسن 

 حداةق بيرك النباتية، تل 
F 
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