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 مقدمة:

 "وجهات النظر العالمية حول المناخ والطاقة" بعنوان القدس )أريج( الحدث التشاوري –عقد معهد األبحاث التطبيقية 

وعدد من مؤسسات المجتمع المحلي ذات الفلسطينية  بالشراكة مع سلطة جودة البيئة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية
سكرتاريا االمم المتحدة التفاقية  كل من الحدثيرعى  .5102حزيران  6العالقة في مدينة رام اهلل يوم السبت الموافق 

(، والمجلس الدنماركي CNDP) (، واللجنة الوطنية الفرنسية لدعم المناظرة الجماهيريةUNFCCCير المناخي )التغ
، وبدعم من الحكومة الفرنسية؛ المضيفة إلجتماع األطراف التفاقية  (PM)( والبعثات الجماهيريةDBTللتكنولوجيا )

وجهات ل الحدث التشاوريفي حيث يعتبر معهد أريج شريك وطني  .في مدينة باريس  COP 21التغير المناخي 
 .لدولة فلسطين مناخ والطاقة ممثالالنظر العالمية حول ال

جميع أنحاء العالم في  منإلى إشراك المواطنين  وجهات النظر العالمية حول المناخ والطاقة"" الحدث التشاورييهدف 
 ومن نظر جميع شرائح المجتمع بما فيهم الشباب وكبار السنوفهم وجهات  اخلتغير المن ةالعالمي ةتصميم السياس

 العالمية حولالنظر بهدف سن وجهات  5102حزيران  6 لقد تم اختيار يوم. لموضوعا حول هذا جميع أنحاء العالم
حول  دولة 83 من( الدول المشاركة مجموع)في  مواطن 16,000مع من خالل المشاورات وذلك  المناخ والطاقة

  .وذلك قبل موعد انعقاد االجتماع ختغير المناحيث تم تزويد المشاركين "المواطنين" بمواد حول  العالم. 

من قبل المواطنين والتصويت  على المستوى العالمي تغير المناخموضوع كيفية التعامل مع تم مناقشة الحدث خالل 
 المواطنينجمع نتائج أصوات التشاوري. وبعد عملية التصويت تم مسبقا من قبل منسقي الحدث على أسئلة محددة 

مقارنتها مع نتائج التصويت  ليصبح باإلمكان بالتزامن مع الدول االخرى، للحدث التشاوريااللكتروني  موقعالعلى 
 لمؤتمر األطراف الواحد والعشرينالجتماع ا في. وعالوة على ذلك، سيتم عرض النتائج ات األخرىقار الو ان بلدلل

(COP 21) يمكن االطالع(  :عليه على الموقعhttp://unfccc.int/2860.php) )) فرنسا في شهر تشرين في
اآلراء ووجهات  حولسيعطي صانعي القرار فرصة فريدة للحصول على نظرة ثاقبة وهو ما ، 5102عام من الالثاني 

 .تغير المناخسياسات  حولجميع أنحاء العالم  مننظر المواطنين 

وجهات ل الحدث التشاوريفي  فلسطين لدولة الممثل وطنيالالشريك القدس )أريج(  -معهد األبحاث التطبيقية ويعتبر 
 وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة الفسطينية وسلطة الطاقةفان المعهد؛ وبالتالي  .المناخ والطاقة حولالنظر العالمية 

هو المسؤول عن إعداد  المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، الفلسطينية وعدد من والموارد الطبيعية
اإلبالغ عن الشريكة األخرى و بالتزامن مع الدول فلسطين في  5102حزيران  6يوم  في  يتشاور الحدث الوتنظيم 

 حولية وجهات النظر العالمل الحدث التشاوريمنسق  -للتكنولوجيا  الدنماركيمجلس للنتائج التصويت الفلسطيني 
 موتأتي اهمية االنضما. 5102بداية عام منذ  الحدث التشاوري تحضيراتعلى وقد تم البدأ بالعمل والطاقة.  المناخ



 

المناخ  حولحلف وجهات النظر العالمية  إلىطينيين لالنضمام سفرصة للفلالى مثل هذا الحدث التشاوري كونه يمثل 
 تم اختيار ودعوة ما يقاربقد و على المستوى العالمي.  تغير المناخكيفية الحد من بشأن  أرائهملتعبير عن ل والطاقة
، بطريقة طيني(تجمع فلس 33محافظة و 00) من مختلف محافظات الضفة الغربية عاديا مواطنا فلسطينيا 036
 التجمع ونوعوالمهنة، والتعليم،  ،العمر والجنسبلسكان في الضفة الغربية فيما يتعلق ل وتوزيع متساوي تنوع تعكس

 .تم اختيار عينة تمثيلية من مختلف المحافظاتكما جغرافي، ال

المهندس و  العام لمعهد اريج،المهندس نادر هريمات، نائب المدير كل من  لقد افتتح الحدث التشاوري في فلسطين
القائم بأعمال االدارة العامة  ؛فالح الديميري المهندسو  ،مشتسار رئيس سلطة جودة البيئة لتغير المناخ نضال كاتبة؛

، والسيدة روبينا غطاس؛ مديرة وحدة التنوع الحيوي للطاقة المستدامة، في سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية الفلسطينية
خالل الكلمات  .هالل؛ مديرة وحدة البيئة والمياه في معهد أريجأريج، واآلنسة جين من الغذائي في معهد واأل

ح دور المعهد في االلتحاق بالتحالف الدولي لوجهات النظر العالمية الذي انضم له المعهد مع يوضاالفتتاحية تم ت
لدولية كخطوة تحضيرية عدد كبير من الدول األخرى بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في توجيه السياسيات ا

ن معهد أريج قد شارك من قبل في هذا او تقوم بمناقشة االتفاقات الدولية ذات العالقة، الجتماع األطراف التي 
، 5105التحالف في التحضير لمؤتمر األطراف الحادي عشر لمعاهدة التنوع الحيوي الذي تم انعقاده في الهند عام 

للتواجد الفلسطيني على الساحة الدولية من خالل تواجد الفئات المختلفة من  عتبر المعهد هذا الحدث مهماحيث ي
يوصل وجهات نظر المجتمع الفلسطيني للعالم ولصناع يعكس و المجتمع الفلسطيني والتي تشكل قوس قزح متكامل 

ر المناخ والطاقة أهمية عالقة تغي تم التأكيد على القرار في مواضيع ذات أهمية قصوى مثل المناخ والطاقة. كما
 بالزراعة المستدامة واألمن الغذائي للدول. 

بمتابعة جميع القضايا المتعلقة  وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية دور سلطة جودة البيئةكما تم توضيح 
في بالمناخ والطاقة على الساحة الدولية بما فيها اجتماع األطراف الثاني والعشرين حول المناخ والطاقة في باريس 

أهمية مشاركة دولة فلسطين في هذا االجتماع؛ مما يجعل نتائج وجهات النظر شهر تشرين ثاني من هذا العام، و 
البرامج كما تم ذكر المناخ والطاقة من خالل هذا الحدث دعم مباشر لهذه المشاركة.  الفلسطينية حول موضوع

 جودة البيئة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية واالستراتيجيات والتقارير الوطنية وغيرها التي أعدتها سلطة
الدولية بما فيها شار الى أهمية االنضمام الى المعاهدات تمت اإل؛ كما والطاقة المستدامة بخصوص تغير المناخ

 .(UNFCCCاتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ )

 



 

البدء لسيدة كريستينا فيجيريس و لكلمة األمانة العامة ألمم المتحدة إلتفاقية االطارية لتغير المناخ؛  تم عرضمن ثم 
القة بتغير المناخ منها ضرورة بنشاطات الحدث التشاوري الذي تخلله ستة جلسات متخصصة بمواضيع ذات الع

التصدي لتغير المناخ، وسائل التصدي لتغير المناخ، مفاوضات األمم المتحدة وااللتزامات الوطنية، االنصاف وتوزيع 
الجلسات خالل ناقش المواطنين ومن ثم  طاقةالجهود للتخفيف من تأثير تغير المناخ، اتخاذ تعهدات بشأن المناخ وال

بعد عرض أفالم إعالمية موضحة لمواضيع الجلسات  موضوع تغير المناخ على المستوى العالمي كيفية التعامل مع
مسبقا من قبل سكرتارية األمم المتحدة. وبعد عملية على أسئلة محددة من قبل المواطنين التصويت المختلفة ومن ثم 
 بالتزامن مع الدول األخرى المشاركة، للحدث التشاوريااللكتروني  موقعالعلى  التصويتنتائج التصويت تم رفع 
خالل الحدث مع دول أخرى تم التواصل لقد . ات األخرىقار الو ان بلدمقارنتها مع نتائج التصويت لل ليصبح باإلمكان

دول أخرى شريكة بالحدث،  تقوم بعقد نفس الحدث مباشرة كفرصة للتفاعل ما بين مواطني دولة فلسطين مع مواطني
  ( والبعثات الجماهيريةDBTالمجلس الدنماركي للتكنولوجيا )عدة مقابالت مع المواطنين المشاركين ومع  عقدكما تم 

(MP.خالل يوم الحدث ) 
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ممثلين بالسيدة ايناس بنورة، اآلنسة ندين  إضافة للحضور فقد عمل عدد من المختصين والفنيين من معهد اريج
أنس السايح، السيد فراس بدران، السيد منيف دودين، السيد اياد خليفة، السيد أحمد دابوقي، السيد ساحوري، السيد 

اضافة لبعض المختصين من المؤسسات الفلسطينية  السيدة رشا اليتيم، السيد مجد خوري، وغيرهم، ،بشر قسيس
، بالسيدة صافيناز بدر، السيدة عبير جمعه، والسيد سامح جرار ممثلة (NARCمثل مركز البحوث الزراعية )االخرى 

، المركز الفلسطيني للتنمة االقتصادية واالجتماعية ممثلة بالدكتور جواد شقير والسيدة ضياء ردايدة جامعة القدس
(ESDC) مياة الضفة  دائرة–، سلطة المياه ممثلة بالسيد محمد حديدون  ، محافظة القدسممثل بالسيد ابراهيم حريبات

 ؛اآلنسة ّاالء أبو عينبممثلة  (PENGON، وشبكة المنظمات األهلية البيئية )محمد سليمان السيدالغربية ممثلة ب



 

يسرين إلدارة عملية نقاش المواطنين والعمل على حثهم بالمشاركة بآرائهم وبشكل فاعل، حيث وزع المشاركين على كم
تص من الميسرين، كما قام فريق أريج بتيسير جميع االمور اللوجستية حلقة نقاش تم توجيه كل منها بمخ ستة عشر

 والفنية والتقنية من أجل انجاح نشاطات هذا اليوم التشاوري.

، تغير المناخسياسة  فيالمشاركة الفلسطينية  المناخ والطاقة حولوجهات النظر العالمية ل عزز الحدث التشاوري  
 في أوساط المواطنين الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدنيير المناخي التغوالتوصل إلى فهم أفضل لقضايا 

شراك المواطنين الفلسطينيين في عملية صنع القرار السياسيالمشاركة فرصة فريدة من نوعها  كانتوبالتالي  ،، وا 
على وجهات  مطلعين(، COP 21)لمؤتمر األطراف الواحد والعشرينالجتماع افي  ينلجعل صانعي القرار الفلسطيني

 حولوجهات النظر العالمية الحدث التشاوري للمزيد من المعلومات حول  جميع أنحاء العالم. منمواطنين النظر 
 www.wwviews.org : الحدث التشاوري، يرجى زيارة موقع لمناخ والطاقةا

  



 

 نتائج التصويت لفلسطين 
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كافة شرائح ، حيث مثل هؤالء محافظة( 00) واطنا فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربيةم 103لقد شارك 
العمر والجنس، والمهنة، والتعليم، ونوع التجمع  على مستوىمتساوي لسكان الضفة الغربية المجتمع الفلسطيني وبشكل 

 من فئة فعلى مستوى الجنس فقط شارك تقريبا النصف جميع محافظات الضفة الغربية.وعلى مستوى ، الجغرافي
شارك  :على مستوى العمر فقد شارك جميع الفئات العمرية كاآلتيو %(، 44نساء )من فئة الرجال والنصف اآلخر ال

من % 02، كما شارك 32-31ا بين الفئة العمرية م% من 55كما شارك ، 52-08الفئة العمرية ما بين  % من58
ما  من الفئة العمرية% 8وشارك ، 22-21ما بين  من الفئة العمرية% 01وشارك ، 42-41ما بين  العمريةالفئة 
ن بالحدث التشاوري. اما ي% من مجموع المشترك6عاما فشكلوا  10، اما المشتركون اللذين أعمار فوق 62-61بين 

% 34شهادة االبتدائي أو االعدادي، من المشتركون من فئة الحاصلون على  %50على مستوى التعليم فقد شارك 
كما كان للمشتركين % حاصلون على شهادة البكلوريوس، ماجستر أو دكتورة. 42حاصلون على الثانوية أو الدبلوم، 

 . الموظف، رب أسرة، العامل، وغيرها جر،التفمنهم المزارع، اتنوع في المهن والحرف التي يمارسونها 
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في هذا الجزء من التقرير سوف يتم عرض نتائج وجهات النظر العالمية حول المناخ والطاقة على شكل سؤال يطرح 
ختاروا اإلجابات المختلفة من فلسطين مقارنة بتلك االجابات على افكرة وشكل يعبر عن نسب األشخاص الذين 

  للمعلومات أكثر انظر الموقع األلكتروني التالي:مستوى العالم. 

http://climateandenergy.wwviews.org/results/ 

 

 نتائج الجلسة األولى بعنوان: ضرورة التصدي لتغير المناخ  

% من الفلسطنيين المشاركين في استطالع الرأي يؤكدوا قلقهم 81أن ما يقارب بينت نتائج التصويت  في هذه الجلسة
% من المواطنين يعتقدوا ان االجراءات المتخذة لمكافحة تغير المناخ تشكل 66أن بشأن ّاثار تغير المناخ، كما 

د المقبلة بنفس القدر % منهم يرى أنه يجب تركيز الجهود العالمية في العقو 63عموما فرصة لتحسين نوعية حياتنا، و
على التكييف والتخفيف من ّاثار تغير المناخ ويجب على العالم أن يقرر في باريس اتخاذ جميع االجراءات الالزمة 

مم المتحدة % منهم يرى أن نتائج مفاوضات األ10كما ان أيا كانت للحيلولة دون تجاوز االحترار درجتين مؤيتين، 
من المواطنين يعتقدوا أن  %11في التصدي لتغير المناخ وكذلك شكل كافي لم تسهم ب 0225حول المناخ منذ 

 % منهم يعتقدوا أن المسؤولية تقع على مبادرات المجتمع المدني والمواطنين.48المسؤولية عالمية أساسا و 

 وعلى التوالي:خالل الجلسات  ذات العالقة على األسئلةالتصويت فيما يلي عرض نتائج 

     

http://climateandenergy.wwviews.org/results/
http://climateandenergy.wwviews.org/results/


 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

: وسائل التصدي لتغير المناخبعنوان الثانيةنتائج الجلسة   

% من المواطنين أيدوا فرض ضريبة الكربون على جميع البلدان لكن 40التصويت أن في هذه الجلسة بينت نتائج 
 % منهم يرى أن هناك ضرورة لتقديم دعم لطاقة26بتكاليف ترتفع تدريجيا في البلدان التي ال تخفض انبعاثاتها، و

% من المواطنين يرى أن الحلول المنفذة 22الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة المياه، وطاقة الحرارة الجوفية، كما أن 
كثر مالئمة % منهم يرى ان من األدوات األ18عالميا هي التي ستكون أكثر فعالية للتعامل مع تغير المناخ،  كذلك 

% يرى 40ج التعليمية حول تغير المناخ الموجهة لجمهور اوسع وبراماللتخفيض مستوى انبعاثات غازات الدفيئة هي 
 ى أنه% من المواطنين ير 42لتصدي لتغير المناخ، وبينت النتائج أن لحماية الغابات المدارية لها نفس األهمية كأداة 

 . ياطي الوقود االحفورييجب الكف عن التنقيب عن جميع احت

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 



 

 مفاوضات األمم المتحدة وااللتزامات الوطنيةبعنوان: الثالثة نتائج الجلسة 

% 32أن عند سؤال المواطنين عن مدى معرفتهم باالتفاق الدولي لتغير المناخ، نتائج التصويت  تبينفي هذه الجلسة 
 اال القليل عن عملية التوصل التفاق عالمي حول المناخ قبل المشاركة في وجهات النظر العالمية، نكانوا يعرفو منهم 
الكثير عن هذا االتفاق،  نأصبحوا يعرفو  ،% منهم أكدوا أنهم اآلن وبعد المشاركة في وجهات النظر العالمية22ان 

أن تكون اولوية وطنية  ب% من المواطنين ان تغير المناخ ليس اولوية وطنية في دولة فلسطين ولكن يج46كما يرى 
% 68كما يرى  .اولوية وطنية ويجب ان تبقى كذلكتغير المناخ  أن وايجداللذين  % من المشاركين43بالمقارنة مع 

من المواطنين أنه يجب أن يكون اتفاق باريس هدف عالمي طويل األجل للوصول الى انخفاضات في الكربون شبه 
% من المواطنين أنه يجب على بالدهم فلسطين 12عديمة بحلول القرن ويجب أن يكون ملزما لجميع الدول. كما أكد 

تخاذ اجراءات لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة التي يطلقها حتى ان لم تتخذ الكثير من البلدان األخرى اجراءات ا
 مماثلة. 



 

 

  



 

 

 



 

 



 

 االنصاف وتوزيع الجهودبعنوان: الرابعة  نتائج الجلسة

عليها تحديد طموح أن افضل قاعدة يمكن أن يقوم  وا% من المواطنين يجد60في هذه الجلسة بينت النتائج ان 
% من المواطنين أنه يجب 12المساهمات الوطنية بشأن المناخ هي القدرات االقتصادية الحالية والمستقبلية، كما يرى 

على البلدان المرتفعة الدخل دفع مبالغ اكبر من تلك المتفق عليها أصال بشأن تغير التخفيف والتكييف في البلدان 
انه يجب احتساب مساهمات  العالمية المواطنين اللذين اشتركوا في وجهات النظر% من 24المنخفضة الدخل. ويرى 

لتمويل المناخ لتصل المساهمة الى  ،القطاع الخاص كجزء من العروض المقدمة من طرف الدول المتقدمة نموا
مسؤوليات تحمل كثر نموا كمجموعة ثالثة األ% منهم انه يجب معاملة البلدان النامية 22النصف او أكثر، كما يرى 

أكبر مقارنة مع البلدان النامية األفقر واألقل نموا وعلى ان تكون هذه المسؤوليات مع ذلك أقل مقارنة بالبلدان 
 المتقدمة نموا. 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 اتخاذ تعهدات بشأن المناخ والوفاء بهابعنوان: الخامسة  نتائج الجلسة

% من المواطنين المشاركين في الحدث لتشاوري لوجهات النظر العالمية 25في هذه الجلسة بينت نتائج التصويت أن 
سنوات،  2البلدان في باريس على عملها المناخي كل  تحديث التزامات  المناخ والطاقة موافقين على ضرورة لحو 

نصاف العمل المناخي إلت للقيام بدراسات تقييم مم المتحدة السلطا% منهم أنه يجب ان تملك األ60كما يعتقد 
انه يجب أن يحصل كل بلد على حق في تفتيش البلدان من المواطنين  21%ولكل بلد على حدة. كما أكد  ؛للبلدان

% من المواطنين يرى انه يجب أن يتضمن اتفاق 10ت أيضا النتائج أن نخرى عن جهود التخفيف والتكييف. بياأل
جميع البلدان االبالغ على  على انه ينبغي ونمنهم يوافق %21وطنية ملزمة قانونا لجميع البلدان، وباريس أهداف 

   انبعاثاتهم واالبالغ عن التقدم الذي حققته مساهمتها في التخفيف من هذه االنبعاثات.  عن



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

لوجهات النظر العالمية حول المناخ  سئلة تقييم عمل وتنظيم يوم الحدث التشاوريأخيرة تضمنت الجلسة األ
 . من التقرير . للمزيد من المعلومات انظر االسئلة  واالجابات في الجزء التاليوالطاقة

 

 



 

 

 



 

 

 



 

ن    وم

ومن الجدير ذكره أن عدد االجابات تمثل عدد األشخاص اللذين أدلوا بّارأهم خالل يوم الحدث التشاوري والذي يصل 
تركين اكبر وذلك ألن هناك على عدد مشيمكن أن تدل شخص في فلسطين، مع العلم ان االجابات  013عددهم الى 
 سئلة التي تسمح بإجابة أو أكثر.بعض األ

  



 

  

 

 

 

 

 

  



NARC

للمزيد من املعلومات عن الحدث التشاوري الرجاء

التوجه اىل املوقع االلكرتوين التايل :

http://www.wwviews.orgوجهات النظر العاملية حول املناخ والطاقة فلسطني

الحدث التشاوري للمواطنني
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ملخص عن نتائج التصويت يف فلسطني

إعداد : معهد األبحاث التطبيقية-القدس )اريج(

   




