المشاكل

الحلول

ضعف ادارة ينابيع المياه
وصعوبة الوصول اليها

زراعة نباتات
مقاومة للجفاف

حصاد مياه
االمطار باستخدام
القنوات المائية

الجفاف،
العواصف الرملية
وموجات الحر

الري غير الفعال

استنزاف المياه
الجوفية

االستخدام المفرط
لالسمدة الكيماوية
والمبيدات

 ...تبلغ مساحة فلسطين التاريخية  26,990كم ،2من
ضمنها  5,879كم 2في الضفة الغربية و  378كم 2في
قطاع غزة تشكل بمجموعها  6,257كم 2مساحة دولة
فلسطين الحالية

تخزين الغذاء في
ثالجات باستخدام
الطاقة المتجددة

حصاد مياه االمطار و
استعمال المياه بمسؤولية

استنزاف مصادر المياه

هل تعلم...

 ...تبلغ مساحة االراضي الصالحة للزراعة في الضفة الغربية
وقطاع غزة  2500كم 2اي ما يقارب  % 40من االراضي
ومساحة المراعي  750كم 2اي ما يقارب  %12من االراضي
 ...تبلغ نسبة العاملين في المزارع في فلسطين  %12و
يساهمون ب  %6من الناتج المحلي االجمالي

تدمير
قنوات الري

علينا االهتمام
بالزراعة بشكل اكبر من
اجل انتاج الغذاء و
زيادة الدخل

إصالح قنوات الماء
واعادة تاهيلها
ري النباتات
بالتنقيط

 ...الزراعة المحلية تغطي نسبة كبيرة من احتياجات
المجتمع الفلسطيني للمحاصيل الزراعية
 ...الجو القاسي مثل موجات الحر الشديد و الصقيع تدمر
المحاصيل الزراعية فمثال في عام  2015ادت االجواء
المناخية الصعبة الى خسارة  10000طن من العنب
وفي  2010ادت موجات الحر الشديدة الى خفض انتاج
الزيتون بنسبة %20

بناء البيوت البالستيكية
من مواد معاد تدويرها

 ...من المتوقع ان يرتفع الطلب على المياه في الضفة
الغربية عام  2030بنسبة  200الى  % 300و بنسبة
 %100في قطاع غزة
 ...ال يمكن الوصول الى مياه نهر االردن من قبل الجانب
الفلسطيني وكمية قليلة جدا من هذه المياه يتم
االستفادة منها
 ...تتسبب القيود المفروضة على الجانب الفلسطيني في
الحد من التوسع في مجال معالجة المياه العادمة
واعادة استخدامها .وهو ما يؤدي الى تصريف % 60
من المياه العادمة في فلسطين في مجاري االودية مما
يتسبب بمشاكل بيئية وصحية

الزراعة

الجفاف و الجو القاسي يؤثر على المحاصيل و الماشية و تسبب اجهاد حراري و تأثيرات صحية تؤثر على جميع
الكائنات الحية ومن ضمنها العمال في المزارع .االستخدام الفعال لمصادر المياه و حماية التربة و المحاصيل و
الماشية من التاثيرات المناخية تعد من االمور االساسية التي تسهم في توفير الغذاء و المحافظة على جودة الحياة
و الموارد الطبيعية.

التحول الى
الزراعة العضوية
استخدام
السماد الطبيعي

المصادر والمراجع

الزراعة

توفير ملجئ
للحيوانات

جعل عملية الزراعة و كفائة استخدام المياه ذات فعالية اكبر

التغير المناخي و البيئة في فلسطين

 ...المياه الجوفية تغطي  % 90من احتياجات فلسطين
للمياه

استخدام انظمة
االستزراع السمكي النتاج
االسماك والنباتات

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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