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 دولة فلسطين

 التقرير الوطني األول حول تغير المناخ

 المقدم الى اتفاقية األمم المتحدة االطارية حول تغير المناخ

 " الملخص التنفيذي"

 الظروف الوطنية

 حوال الوطنية لدولة فلسطين.أليعرض الفصل االول من هذا التقرير الظروف وا

مؤتمر  دية االمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ  أثناء انعقاإلتفاق على وثيقة االنضمامدولة فلسطين  وقعت

ثم وقعت  2016االتفاقية حيز التنفيذ في السابع عشر من شهر اذار عام  األطراف في باريس ودخلت

يها ، وانتهت بذلك فترة كانت فابريل على اتفاقية باريس لتغير المناخ 22بتاريخ بعد ذلك وصادقت فلسطين 

بيرة حيث يمنحها فوائد كاالطارية لالتفاقية  االتفاقية. وكون دولة فلسطين طرفامراقبة في ولة فلسطين د

 . بفعالية لتحقيق أهداف االتفاقية نها تستطيع التعاونأيعني هذا 

. لقد تم عبر السنين 1967على حدود عام  من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزةتتكون فلسطين 

 االسرائيلي انشاء العديد من المستوطنات االسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية ومنذ بدأ االحتالل

ا راضيها ومواردهأللحكومة الفلسطينية على  كاملة سيطرة ال يوجد والقدس الشرقية وتبعا لذلك فانه

الفلسطينية  ةالحكوم قدرة سلبي ملحوظ في أثير. ومما ال شك فيه أنه يوجد لالحتالل االسرائيلي تةالطبيعي

 2005يجدر بالذكر أن قطاع غزة ما زال يعاني من حصار اسرائيلي منذ العام وسياساتها البيئية. على تنفيذ 

 مما كان له أثر كبير وملحوظ على الظروف المعيشية في القطاع.

ار مطأب وشتاء قصير, وجاف حار وسط، فان مناخها يتميز بصيف طويلألنظرا لموقع فلسطين في الشرق ا

 تلفةفريدة بين مناطق بيوجغرافية مخذار. و تقع  فلسطين في منطقة آتمتد  من شهر تشرين الثاني وحتى 

قسم البالد الى حمر. وتألبيض المتوسط و البحر األا فريقيا وبين البحرأسيا وآبا و وورأبين قارات  حيث تقع

ه بة , المرتفعات الوسطى و السهول شردن, المنحدرات الشرقيأل) وادي اوهي خمسة مناطق زراعية بيئية 

ردن حار وجاف جدا في ألكل من هذه المناطق له مناخ مختلف. فوادي او الساحلية والسهول الساحلية( 
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تتعرض نه بارد ورطب، وإما الشتاء فأالجنوب ويصنف فصل الصيف في الضفة الغربية بالحار والجاف، و

ن إف يلبرد في بعض أوقات الشتاء، بينما قطاع غزة الساحلالمرتفعات الوسطى أحيانا للثلوج والصقيع وا

قة  تتمتع فان المنط محاذاته للصحراء. ونتيجة للمناخ و البيوجغرافيه المتميزةن جوه أكثر اعتداال بالرغم م

 غني.بتنوع حيوي 

اه لميا لى مصادرإالبيئي الفلسطيني, حيث أن الحق في الوصول  الملف في أهم قضية المياهر وتعتب

االحتالل  دولةثارة للجدل في المفاوضات بين دولة فلسطين وإ كثرألالنقاط ا بين من واستغاللها يعتبر

ن مالمياه المتاحة، و يحد االحتالل اإلسرائيلي يحد من إمكانية الوصول إلى موارد حيث أن  .االسرائيلي

زانات المياه خإنشاء راج المياه الجوفية واستخ على ية على تحسين الحالة )مثل القيودالحكومة الفلسطينقدرة 

جاتها المائية، حيث من احتيا %95كثر من ألفلسطين على المياه الجوفية  تعتمد دولة و لحصاد األمطار(.

تبر ردن.  وتعألالفلسطينيين من الوصول إلى النهر الوحيد الدائم المتاح لهم، و هو نهر ا منعت اسرائيل

يسة في دولة فلسطين هي الغربية والشمالية الشرقية والشرقية وخزان  المياه أحواض المياه الجوفية الرئ

 الجوفية في قطاع غزة.

وع  األمن موض 2010في العام  تم اعدادهاحددت االستراتيجية  الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، والتي 

ر لتغير ثير المباشأالت ثراً في "دولة فلسطين" مع التأكيد علىأت القطاعات األكثرالمائي والغذائي كأهم 

خرى. ويقلل االحتالل اإلسرائيلي إلى حد كبير من القدرات التكيفية "لدولة ألالمناخ على جميع القطاعات ا

يود هذه القإن  لى تفاقم وازدياد سرعة التاثر.إفلسطين" فيما يتعلق بالعديد من القطاعات مما يؤدي 

 %61كل لتي تش)ج( وا ن" هي األكثر انتشارا في مناطقالمفروضة على القدرات التكيفية "لدولة فلسطي

مختلفة ر القطاعات الأثسرعة ت رائيلي يزيد أيضا منحتالل اإلس، كما أن االقطاع غزة من الضفة الغربية و

 فيها.

. و من 2010مليون في العام  4الى  1980مليون في العام   1.5لقد ازداد عدد السكان في فلسطين من 

ن أ. ومن المهم مالحظة 2050مليون في العام   8.9زيادة عدد السكان للوصول الى  ستمرالمتوقع ان ت

وهم الذين يعيشون في المخيمات، سواء  رخذها بعين االعتباأهناك مجموعة كبيرة من الفلسطينيين يجب 

شخص( مليون  1.5في الداخل أو في الخارج. حوالي ثلث الالجئين الفلسطينيين المسجلين )ما يزيد عن

ردن ولبنان و سوريا والضفة الغربية وقطاع غزة بما ألمخيم فلسطيني معترف به في ا 58يعيشون في 

 في ذلك القدس الشرقية.
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ركة  حة تواصل اسرائيل فرض القيود على في ظل الوضع السياسي القائم والجمود في العملية السياسي

واألعمال التجارية. ومع تزايد القيود  االستثمار ع مما يحول دون استعادة الثقة فيوالبضائ السكان

ا وتقييده المفروضة على نقاط العبور أكثر من أي وقت مضى، تواصل إسرائيل حصارها لقطاع غزة

دمير تإسرائيل أيضا تواصل و الفلسطينية وإلى العالم الخارجي. ضداخل األرحركة البضائع والسكان 

عن مصادرة وحرمان دولة فلسطين من  ، فضالية واالقتصاديةالمنازل الفلسطينية والمنشآت الصناع

ال تزال هذه الممارسات تقوض الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قوي و السيطرة على مواردها الطبيعية.

 األداء االقتصادي، وانعكس هذا في معدلفي  اوقد شهدت فلسطين تراجع وتحقيق االستقالل المالي التام.

لعجز اكفاية االستثمارات باإلضافة إلى ، وعدم رنسبة البطالة وزيادة مستوى الفق في نمو منخفض، زيادة

 التجاري.

-2014وضاع القائمة  فقد  أعدت  الحكومة الفلسطينية خطة التنمية الوطنية للفترة  ألوفي محاولة لتحسين ا

يطرتها على ية و توطيد سالسيادة الوطن تهدف لتحقيقتميزت بوضع سياسات واستراتيجيات والتي   2016

و السيما وادي االردن واستعادة القدس الشرقية و قطاع  مواردها الطبيعية وتطوير ما يعرف بمنطقة )ج(

"دولة فلسطين" تبذل جهدا كبيراَ لتعزيز اقتصادها الوطني واستقاللها أشارت الخطة بوضوح إلى أن  غزة.

يدة. التنافسية وعلى خلق فرص عمل جدقدرته اإلنتاجية واالقتصادي وتعزيز قدرة القطاع الخاص على بناء 

المؤسسات  تعزيز الستمرارتواصل بذل المساعي الوطنية   2016-2014إن خطة التنمية الوطنية 

الوطنية وضمان االستقرار المالي و في نفس الوقت تقدم خدمات عامة ذات جودة و كفاءة عالية ومستدامة. 

 – 2014ة جودة البيئة في فلسطين باعداد وتطوير استراتيجية قطاع البيئة )بناء على ذلك، بادرت سلط

( والتي تتلخص رؤيتها ب "الوصول الى والمحافظة على بيئة فلسطينية سليمة وآمنة تمكن وتهيئ 2016

 .تحت سلطة وسيادة فلسطينية مستقلة"ستدامة الموارد الطبيعية إتحقيق لى إ

ن إحيث إنتاج الطاقة وبدون مصادر طاقة تجارية محلية متطورة ف عالوة على ذلك وكسوق محدود من

. خص الكهرباء والمنتجات النفطيةألوبا مدادات الطاقة المستوردة إتعتمد بالكامل تقريبا على فلسطين 

باسثناء تسخين المياه المعتمد على -ن معظم هذه االيرادات إف ا لعوامل سياسية ولوجستية مختلفةونظر

تأتي من اسرائيل. ويتم تزويد جميع  -باالضافة لمشاريع اخرى صغيرة وحديثة و سيةالطاقة الشم

الكهرباء تقريبا في الضفة الغربية بما فيها القدس من محطات توليد الطاقة في االحتياجات الوطنية من 

أن  إسرائيل مما يعني حدوث عملية انبعاث غازات الدفيئة داخل اسرائيل وليس داخل أراضي فلسطين.  إال

من طاقتها الكهربائية عن طريق محطة غزة لتوليد  %30الوضع في غزة يختلف قليالً حيث يتم تزويد 

(. وعلى الرغم من الوضع السياسي في المنطقة فقد استمر نمو الطلب على الطاقة بسرعة GPPالطاقة )

 ية .لتنمية االقتصادكبيرة، بسبب النمو السكاني المستمر باإلضافة إلى التطور المحدود في عملية ا
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ولمعالجة جميع المسائل المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة آثارها المختلفة على فلسطين 

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، سوف تحتاج الحكومة الفلسطينية الى تعزيز الخبرات والنظم والقدرات 

دية القدرة والخبرة ومن ضعف عام للتصدي على المستوى المؤسساتي، حيث أنها تعاني حاليامن محدو

 لهذه التحديات.

 

 الحصر الوطني النبعاثات غازات الدفيئة في فلسطين

عن النشاط البشري لدولة فلسطين من حيث  اتجةاالنبعاثات الن عرض الفصل الثاني من هذا التقريري

 دفيئة غير الخاضعة "لبروتوكوللجميع غازات ال / البواليع المصادر وعمليات اإلزالة بواسطة المصارف 

انبعاثات غازات ر ن أن متطلبات البالغ الوطني لحص. بالرغم م2011مونتريال" والتي تم تقديرها للعام 

ات وأنشأت هذه المتطلبن دولة فلسطين تجاوزت إنشاء قائمة حصر االنبعاثات لسنة واحدة فقط، فإالدفيئة هو 

. و قد تم انشاء قائمة 2013لى إ 2006سلسلة زمنية تمتد من انبعاثات غازات الدفيئة ل قائمة لحصر

عوامل االنبعاث الواردة بالتزامن مع المنهجيات و 2006ام لع  IPCCحصرالغازات باستخدام برمجيات

 ".IPCC 2006في المبادئ التوجيهية ل" 

 

 حسب القطاع ونوع الغاز 2011تصنيف وحصرغازات الدفيئة لدولة فلسطين للعام 

 (جيجاغرام مكافيء ثاني اكسيد الكربون  3226حوالي  2011مجمل االنبعاثات في فلسطين في العام قدر 

eq.  23,226 Gg (CO  وقد كان التوزيع القطاعي لمجموع انبعاثات دولة فلسطين من غازات الدفيئة

 كالتالي:
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جمالي االنبعاثات من غازات الدفيئة في فلسطين حسب القطاع.إ: 1الجدول   

 قطاعال
اجمالي االنبعاثات )جيجاغرام 

 مكافيء ثاني اكسيد الكربون(
 (%) نسبة االنبعاثات الوطنية 

 62 1997.7 الطاقة

العمليات الصناعية و استعمال 

 المنتوجات
 -- لم يتم تقديرها

الحراجة الزراعة و 

 واستعماالت االراضي
476.9 15 

 23 751.7 النفايات

من غازات الدفيئة في فلسطين حسب نوع الغاز. جمالي االنبعاثاتإ: 2جدول   

GHG 
جيجاغرام اجمالي االنبعاثات )

 .مكافيء ثاني اكسيد الكربون
 (%) نسبة االنبعاثات الوطنية 

 2CO 1900.2 59 –ثاني اكسيد الكربون 

 4CH 802.6 25 –ميثان 

 O2N 523.5 16 -اكسيد النيتروز

 -- لم يتم تقديرها Fغازات 

ت غير المباشرة االنبعاثا

 لغازات الدفيئة
 -- لم يتم تقديرها

 

تبين السلسلة الزمنية أن االنبعاثات في زيادة مطردة مع الزمن ولكن ال يوجد هناك أي عالقة مباشرة 

ي بشكل رئيسي من احتراق الوقود ف تيأتن غالبية االنبعاثات ألالمعالم بين الزمن واالنبعاثات  واضحة

 الى أن استهالك الوقود يختلف من سنة إلى أخرى. قطاع الطاقة باالضافة
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 تصنيف و حصر انبعاثات غازات الدفيئة حسب القطاع

 الطاقة

جيجاغرام مكافئ ثاني 1997.7ينبعث من قطاع الطاقة، وهو المصدر  الرئيس لالنبعاثات،  في فلسطين 

كسيد أو CH)4 (جدا من الميثان ( ثاني اكسيد الكربون مع انبعاثات محدودة%97اكسيد الكربون، معظمها )

. وجميع هذه االنبعاثات ناتجة عن حرق الوقود. وكان أكبر مساهم في انبعاثات قطاع  O)2(Nالنيتروز

( يليه بشكل رئيسي استخدام الطاقة في القطاع المنزلي %47الطاقة على أساس  فرعي هو قطاع النقل )

ما انواع الوقود الرئيسية أ (%3ية و االنشاءات )و الصناعات التحويل (%20(، وصناعات الطاقة )30%)

 خشاب.ألاالمسال وز تخدمة فهي الديزل و الغاالمس

تظهر السلسلة الزمنية لقطاع الطاقة عموما اتجاها متزايداً في االنبعاثات حيث يتصدر هذه الزيادة في 

و تزايد عدد مل لالتجاه المتزايد هانبعاثات غازات الدفيئة الرئيسة غاز ثاني اكسيد الكربون. والتفسير المحت

 السكان و من ثم االستخدام المتزايد لوسائل النقل و كذلك زيادة استهالك الطاقة في القطاع المنزلي.

 استعمال المنتوجاتالعمليات الصناعية و

ال يوجد في فلسطين صناعات ثقيلة وانما بعض الصناعات الخفيفة على نطاق صغير. و عالوة على ذلك  

ي أو الصناعات االلكترونية. لذا لم يتضمن الجرد أتحتوي فلسطين على الصناعات الكيماوية و المعدنية  ال

 انبعاثات من هذا القطاع.

 الزراعة و األراضي الحرجية و استعماالت االراضي

 كسيد الكربون و هوالقطاع الوحيدأجيجاغرام مكافئ ثاني   476.9صافي االنبعاثات من هذا القطاع هو 

جيجاغرام مكافئ ثاني اكسيد الكربون  35.4الذي يتم فيه ازالة  ثاني اكسيد الكربون. فصافي االزالة بلغ 

 زنبعاثات اكسيد النيتروإاضي. أما رألاستعماالت ا تغيرتي هذه االزالة من االخشاب وا. وت2011في العام 

خدام كبريتات االمونيوم كسماد. جيجاغرام مكافئ ثاني اكسيد الكربون وهو ناتج عن است  328.0فبلغت

جيجاغرام مكافئ ثاني اكسيد الكربون وهي ناتجة عن الثروة الحيوانية 184.3نبعاثات الميثان قدرت ب إأما 

 دارة مخلفاتها من الروث.إو

يتروز كسيد النأالسلسة الزمنية تحتوي على كل من االنبعاثات وعمليات االزالة. من المالحظ أن انبعاثات 

جمالي االنبعاثات إمن بالوعات الكربون لنفس العام مما أدى الى كون  بركانت أك 2011ان للعام والميث

الزمن بسبب  النبعاثات من هذا القطاع مع مرورصفر(. و مع ذلك تراجع صافي ا >الصافية موجبا )أي 

ربون الثابتة ع بالوعة الكأكسيد النيتروز والميثان التي قلت باالجمال في السنوات األخيرة مقارنة منبعاثات إ

 في نفس الفترة الزمنية.
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 النفايات

جيجاغرام مكافئ ثاني اكسيد الكربون , االنبعاثات من الميثان هي السائدة 751.7 انبعث من قطاع النفايات 

(. ويرجع منشأ معظم انبعاثات النفايات من تصريف ومعالجة مياه %23( يتبعها اكسيد النيتروز )76%)

وحرق النفايات  %31(، في حين التخلص من النفايات الصلبة يمثل %66عي والمنزلي )الصرف الصنا

 فقط من مجموع انبعاثات النفايات. %3في الخالء تمثل 

يف مياه سكان، وتزايد تصرالتظهر السلسلة الزمنية اتجاها  متزايدا في االنبعاثات وذلك بسبب تزايد عدد 

 النفايات.الصرف الصحي وكذلك تزايد التخلص من 

 

 غازات الدفيئةلحصر انبعاثات  الترتيب المؤسساتي

ترتيبات  وضعإن من أهم النشاطات التي يتم القيام بها حالياً على المستوى البيئي في دولة  فلسطين هي 

مميزة تهدف الى خلق نظام موثوق،  قابل للتكرار وقادر على إعداد  التقارير مؤسساتية ذات نوعية 

قائمة حصر غازات الدفيئة.ولتحقيق هذه الغاية اختارت فلسطين كال من سلطة جودة البيئة  المستقبلية من

اء لالحص لتكون الجهة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن حصر انبعاثات غازات الدفيئة  والجهاز المركزي

جود هذه . تجدر االشارة أن و((Inventory Agencyالفلسطيني ليكون وكالة  الحصر لهذه اإلنبعاثات 

من إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ  1العناصر غير مطلوب من الدول غير المدرجة في الملحق 

ية في التطورات المستقبل متين لمراقبةإال أن  فلسطين قد اعتمدتها لضمان أفضل الممارسات واقامة اساس 

ي فلسطين  فؤسساتي للنظام الذي تم اعتماده الم حصر انبعاثات الغازات الدفيئة. ويلخص الشكل ادناه البناء

 لحصر انبعاثات غازات الدفيئة.
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 : البناء المؤسساتي لنظام حصر انبعاثات غازات الدفيئة1الشكل 

 

 تقييم اآلثار المرجوة من التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة

طيع دولة الل تطبيقها تستات  التي من خيتناول الفصل الثالث من هذا التقرير الوسائل المختلفة و االجراء

القطاع و يتكون  التحليل على مستوى يتمبل من انبعاث غازات الدفيئة. سأن تحقق تخفيفا في المستقفلسطين 

 عناصر هي:  3من 

  بناء على مسارين سياسيين  2030التنبؤات لغازات الدفيئة في دولة فلسطين حتى نهاية العام

 أساسيين،

 ارات الحد من الغازات الدفيئة و التي من المحتمل أن تكون مناسبة للتطبيق في تحليل كمي لخي

 فلسطين،

 غازات معينة في فلسطين. انبعاثاقتراح مشاريع مناسبة للحد من اختيار و 

معين كمرجع و يعرف هذا مسار عتبار إجراء تحليل للحد من غازات الدفيئة ، من المتعارف عليه إعند 

 المسار بمسار
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. و حيث ان هناك عدم وضوح بالنسبة للمستقبل  (Business As Usual BAU)لعمل كالمعتاد"" ا 

 سياسيين للمستقبل و هما  مسارينفي فلسطين فقد تم وضع 

 مسار االستقالل لدولة فلسطين(، و  " العمل كالمعتاد"" مسار( 

 مسار استمرار االحتالل( "مسار الوضع القائم "(Status Quo)   2030حتى سنة) 

 

ي ثير مسارات سياسية مختلفة على غازات الدفيئة فأمكننا أن ندرس تي المسارينبناء على النتائج من هذين 

"  يفترض ان دولة فلسطين تحقق االستقالل التام وتكون لها السيطرة المطلقة  اإلستقاللفلسطين. مسار "

جم عن ازات الدفيئة الناار التغير في الغيبين مس فهذا المسارها وينتهي االحتالل االسرائيلي. على موارد

اداَ قتصادي القائم على دولة فلسطينية مستقلة وتغير في التركيبة السكانية استنإلالزيادة في النشاط االحرية و

ية وقد تم تصميم هذا المسار اعتمادا على الخطط الرسم لتي وضعتها الحكومة الفلسطينية.لبعض الفرضيات ا

م الحصول ت تم بلورته بالتنسيق مع الجهات و المؤسسات ذات الصلة في فلسطين.ية وللحكومة الفلسطين

 على االفتراضات االقتصادية في هذا المسار من الجهات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية.

يفترض أن الوضع السياسي الحالي )االحتالل( سيستمر قائما  اثاني امرجعي امساريضا أو تناول التحليل 

د في عد لزيادة" ويفترض مستوى أقل من امسار الوضع القائم . هذا المسار يعرف ب "2030حتى السنة 

اد مثل عدإكما هو متوقع جراء استمرار القيود على الدولة الفلسطينية. ان  قتصاديإلا السكان وفي النمو

ارة يان االثار الضحوال قبول الوضع السياسي الراهن بل المقصود منه بألي حال من اأهذا المسار ال يعني ب

 ساس االتجاهات القائمة حاليا.أمن استمرار الظروف الحالية. االفتراضات االقتصادية تم وضعها على 

تحت كل من هذين المسارين األساسيين، تم اعتبار ودراسة ثالثة سيناريوهات، كل منها يعتمد مستويات 

سيناريوهات، ثالثة  6بالتالي أدى الى بلورة  مختلفة من تطبيق الجراءات التخفيف من غازات الدفيئة. هذا

مكن ". يمسار الوضع القائم و ثالثة منها تقوم على اساس مسار"" اإلستقالل منها تقوم على اساس مسار "

 تلخيص الثالثة سناريوهات  لكل من المسارين األساسيين كالتالي:

 ' إلستقاللاين والموصوفين فوقا )' لكل من المسارين األساسيين المفترضالعمل كالمعتادسيناريو 

 والذي يفترض عدم اتخاذ أي اجراءات إضافية للحد من غازات الدفيئة، (status quoو 

 ' نفيذ و الذي يفترض انه سيتم ت سابقا' لكل من المسارين األساسيين اإلجراءات الواقعيةسيناريو

 اجراءات مجدية اقتصاديا للحد من غازات الدفيئة،

 ' والذي يفترض أن فلسطين ستقوم بتنفيذ كافة االجراءات الالزمة للحد االجراءاتكافة سيناريو  '

 من االنبعاثات 
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 Long-Range Energyتم تعريف السيناريوهين المرجعيين المذكورين آنفا بواسطة نموذج"

Alternatives Planning" (LEAP) لتصميم أنظمة الطاقة.  تم تعريف السيناريوهين لقطاعات

 باالعتماد على فرضيات مالئمة لكل من القطاعات كما هو موضح أدناه. مختلفة

 " لقطاع توليد الكهرباء اإلستقالل مسار "

  تم افتراض أن محطة توليد الكهرباء في غزة سوف تعمل بالغاز الطبيعي بكامل قدرتها

 قل وتوزيعاالنتاجية )مما يعني أن القيود الحالية على عملية توليد الكهرباء وعلى مقدرة ن

 الكهرباء سيتم رفعها(،

  تم افتراض انه سيحدث ازدياد في القدرة االنتاجية للكهرباء المولدة من الغاز في الضفة الغربية

 و غزة،

  2040تم افتراض أنه لن يكون هناك استيراد للكهرباء بحلول عام. 

 " للقطاع المنزلي اإلستقالل مسار "

 ازدياد أعداد المنازل 1دياد استهالك الطاقة منزليا هي تم افتراض أن المسببات الرئيسة الز )

( شدة وكثافة االستخدام المنزلي للطاقة 2)وبالتالي وبصورة غير مباشرة ازدياد عدد السكان(, 

 ( نوع الوقود المستخدم لالغراض المنزلية،3و 

 منزل ثابتين التم افتراض ان عدد االفراد في االسرة الواحدة و معدل الطلب على الطاقة في ال 

يتغيران مع الزمن، باستثناء زيادة في فعالية استخدام الطاقة الناتج عن تطبيق الخطة الوطنية 

 ،NEEAPلفعالية الطاقة 

  تم افتراض أن هناك فروق في استهالك للطاقة ما بين المنازل في الضفة الغربية والمنازل في

 قطاع غزة من حيث نوع الوقود و كمية االستهالك.

 " للقطاع التجاري و الصناعي اإلستقالل سار "م

  تم افتراض أن المسببات الرئيسة لالزدياد في الطلب على الطاقة في القطاع التجاري و

( الخطة الوطنية لكفائة الطاقة 2و  GDP( الناتج المحلي االجمالي 1الصناعي هما 

NEEAP، 

 جاالت الجير والصناعات يتضمن انشاء مصنع اسمنت و توسع في النشاط الصناعي في م

 الكيميائية واالغذية والمشروبات.
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 " لقطاع النقل اإلستقالل مسار "

  ملكية السيارات يحركها الناتج المحلي االجمالي و ستزدادمسافة السفر للشخص الواحد بشكل

 كبير.

 بيانات المركبات استندت على معلومات وزارة النقل 

 لغابات واستعمال االراضي " لقطاع الزراعة و ااإلستقالل مسار "

 النشاطات الزراعية ستنمو في ضوء النمو السكاني 

 مساحة تغطية الغابات ستبقى ثابتة 

 " لقطاع النفايات اإلستقالل مسار "

 ،تم افتراض ان تركيبة النفايات تبقى ثابتة 

  تم افتراض ان كمية النفايات الناتجة تزداد مع النمو السكاني 

 اع المياه و مياه الصرف الصحي " لقطاإلستقاللمسار "

  تم افتراض ان الطلب  المستقبلي على المياه و عليه الطلب على الطاقة للتحلية و المعالجة للصرف

 الصحي تتبع االستراتيجية الوطنية للمياه،

  تم افتراض ان الزيادة في استهالك المياه سيتم توفيرها من خالل الزيادة في مقدرة منشآت تحلية

 المياه،

  تم افتراض ان االنبعاثات من مصادر غير الطاقة لم يتم تضمينها و اعتبر استخدام الطاقة في هذه

 .القطاعات استخداما صناعيا

 ":اإلستقاللانبعاث غازات الدفيئة في "مسار 

جيجاغرام مكافئ ثاني  3450تقدر انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري في دولة فلسطين 

" فان هذه االنبعاثات متوقع أن ترتفع اإلستقالل. ووفق مسار " 2015في عام  (2COالكربون) اكسيد

 2030و  2020عوام ألجيجاغرام مكافئ ثاني اكسيد الكربون بحلول ا 18060و    10020و 5960الى

. أما في  2040الى 2015ضعاف خالل الفترة أزيادة خمسة على التوالي و هذا يشكل تقريبا  2040و 

تقدرِب   2040و  2030و  2020" فتوقعات انبعاثات غازات الدفيئة لالعوام status quoسار "م

كيد أعلى التوالي.  يجب الت( 2COجيغاغرام مكافئ ثاني اكسيد الكربون)  9130و    6860و  5200

ؤ في النمو باطنما نتيجة التإئة ليس نتيجة الجراءات التخفيف والتقليل في االنبعاثات لغازات الدفي على أن

 .نتيجة اإلجراءات التي تقوم بها سلطات اإلحتالل االقتصادي والتقدم االجتماعي
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عن النمو في قطاع الطاقة حيث ازدادت هذه ة في االنبعاثات ناتجة بشكل كبيرالمالحظ أن الزيادة الواضح

ا يعادل نمو وهذ 2040جيجاغرام في عام  9070الى حوالي  2015جيجاغرام عام  340االنبعاثات من 

من مجموع االنبعاثات في العام  %50االنبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء تقارب . %9.8سنوي بنسبة 

ن إ". بالمقابل فstatus quoفي سيناريو " 2040وهي تقريبا مساوية لمجموع االنبعاثات لعام  2040

 .2015في عام من مجموع االنبعاثات  %10نبعاثات من توليد الطاقة تشكل اقل من اإل

قامة عدد من محطات التوليد بالغاز على إالمحرك والمسبب الرئيسي للنمو في نشاطات هذا القطاع هو 

اساس الدورة الثنائية للتوربينات الغازية. وبناء على ذلك فان الزيادة هي نتيجة لزيادة االعتماد على الذات 

ان تقليل وانهاء استيراد الكهرباء يعني انخفاض في توليد الطاقة في دولة فلسطين. من الجدير مالحظته 

 االنبعاثات من توليد الكهرباء في الدول المجاورة. 

جيجاغرام في  1180الى  2015جيجا غرام في عام  90لقد زادت االنبعاثات في القطاع الصناعي من 

ثات الصناعية هو نبعازيادة في اإلالعامل الرئيسي لل. %7.6. وهذا يعادل نمو سنوي بنسبة 2040عام 

 حرق الفحم في صناعة االسمنت.

. بينما النمو السنوي من االنبعاثات 2040جيجاغرام في عام  2900التوقع لالنبعاثات من قطاع النقل هي 

.  و 2040من مجموع االنبعاثات في عام  %16, وبهذا تشكل االنبعاثات من النقل تقريبا  %2.1حولي 

 ". االنبعاثات محركها هو الزيادةاإلستقالللى مصدر لالنبعاثات في " مسار هذا يجعل قطاع النقل ثاني اع

في ملكية المركبات و معدل منخفض لشطب المركبات القائمة و هذا العامل االخير يؤدي الى تقادم المركبات 

 و تقليل فعاليتها على الطرق.

.  و هذا سيكون 2040ارية باتجاه عام ستقل اهمية قطاعات النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والتج

بشكل كبيربسبب النمو السريع في القطاعات االخرى كما تم بيانه أعاله. فاالنبعاثات المتوقعة من هذه 

جيجاغرام في القطاع  970جيجاغرام من ادارة النفايات الصلبة،  1310هي  2040القطاعات في عام 

 %1.5جيجاغرام للقطاع التجاري  وهذه  تعادل 170و  جيجاغرام في القطاع الصناعي 880المنزلي و 

 على التوالي.  %3.6و1.6%،   1.5%، 

ميجاغرام للسنة في   0.8كمية االنبعاثات الفردية )أي كمية االنبعاثات للشخص الواحد( يتنبأ نموها من 

ميجاغرام   3.6بالمقارنة مع االنبعاثات للشخص الواحد   2040ميجاغرام للسنة   1.6الى  2011عام

في السنوات التي تم رفع البالغات الوطنية فيها والموضحة في  ميجاغرام في لبنان  4.7في  االردن و 

 .الفصول الداخلية للتقرير
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 سيناريوهات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة

 استخدام( 1" خمسة اجراءات لتخفيف الغازات و هي:االجراءات الواقعيةتناول التحليل في سيناريو "

نتاج إ( استخدام النفايات في 3( تحسين وتطوير كفاءة الطاقة في المباني، 2الخاليا الشمسية الكهروضوئية، 

ضافة الى الميثان من مكبات النفايات. باإل نتاج غازإ( 5( استخدام النفايات في انتاج الكهرباء، و4سمنت،اإل

( استخدام المركبات العاملة 6 ،افية من االجراءاتذلك، تطرق سيناريو "كافة االجراءات" الى مجموعة اض

( برامج تهدف الى تغيير أنماط 8( استخدام السيارات الكهربائية الهجينة، 7على الغاز الطبيعي المضغوط 

 ( التحريج .9النقل، و 

د الناتجة ئلى التكلفة والفواإضافة ليل التقليل المحتمل للغازات باإلولكل من هذه االجراءات فقد تناول التح

زات الدفيئة، جراءات وبرامج تخفيف وتقليل غاإستثمار في لتقييم التكلفة والفائدة السنوية لإل عن تحقيق هذا.

 .متحفظ كسعر فائدة%12استخدام بمقدار فقد تم

"االجراءات الواقعية" وسيناريو "كافة االجراءات" تؤديان الى سيناريو نإستقالل التام فاإل فتراضإب

. و 2040جيجاغرام في العام  13640جيجاغرام و 14200ات التالية النبعاثات غازات الدفيئة التوقع

على التوالي. الفائدة المتوقعة من برامج التخفيف  %24.4و   %21.3هذه االرقام تعني تخفيف بنسبة  

ريكي مأ مليون دوالر 13.3مليون دوالر امريكي لسيناريو "االجراءات الواقعية" و   55.4تساوي

 ال تفترض تكلفة تجنب انبعاثات غازاتو هذه الفوائد هي توفيرمالي مباشر لسيناريو "كافة االجراءات".

 الدفيئة او تقييم للمنافع غير النقدية.

من سيناريو  2040النبعاثات غازات الدفيئة في عام  " فان التوقعاتstatus quoبافتراض سيناريو "

و من سيناريو "كافة االجراءات"  %12.5يجاغرام اي بتخفيف نسبته ج 7980"االجراءات الواقعية" هي 

 .%12.8جيجاغرام اي بتخفيض نسبته  7950هي 

 سرعة التأثر و اجراءات التكيف

 تحضيرها مع تغير المناخ في دولة فلسطين والتي تم  NAPيفتكالوطنية لليصف الفصل الرابع الخطة 

ن عساس الدليل المرجعي الصادرأعلى  خطة الوطنية للتكيفتم بناء الحيث  بالتوازي مع هذا التقرير.

يجية الوطنية ستراتنمواً كذلك تم اإلستناد إلى األ المناخ المعد للدول األقلية األمم المتحدة اإلطارية لتغيرإتفاق

نامج ستراتيجية التكيف مع تغير المناخ، وبرا روأيضا" تم األخذ بعين اإلعتبا للتكيف مع التغير المناخي

 .2010العمل للسلطة الفلسطينية لعام 
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 عملية تحضير الخطة الوطنية للتكيف تضمنت: تم أخذها بعين االعتبار أثناءالقضايا التي أهم 

   تأثرا في دولة فلسطين و لهما تاثير ينعكسالقطاعات من الغذائي أكثر و األأوال: أن قطاعي المياه 

 سلباَ على القطاعات االخرى،

 ة وجود نتيج في فلسطينالمناخي  عن التغير ةثر المناخي واآلثار الناجمأثانيا: تقزم سرعة الت

 مناخية تؤدي إلى طمس والحد من ظهور اآلثار المناخية بشكل جلي،أسباب أخرى غير

 تلفة بعض األحيان ولكن مخثيرات متشابهة في أربية و قطاع غزة تواجهان تغثالثا: كون الضفة ال

 في أحيان أخرى،

 عتبار أن التغيرات المناخية غير مؤكدة،خذ بعين اإلرابعا: الحاجة لأل 

 ك التكيف كذلثرنتيجة التغير المناخي وأخامسا: قلة المعلومات الكمية فيما يخص خيارات سرعة الت

 معها،

   ئيسيين. تم االتفاق على عملية صحاب المصلحة الرأسادسا: الحاجة الى تفهم عام والتزام من 

الغربية  الضفة فيالمناخ مع الشركاء وأصحاب العالقة  رمع تغيالخطة الوطنية للتكيف تحضير 

 عالية بالتغير المناخي.ثرأتم تحديدها باعتبارها ذات سرعة تطاع ق 12و قطاع غزة وذلك ضمن 

ة  وسرعة ن للمساعدة في فهم  الحساسية المناخيالتاريخية للتغير المناخي في دولة فلسطي تم تقييم االتجاهات

 ثيرات المحتملة. أالت

من التقرير التقييمي الخامس طلحات اإلحصائية حول درجة الثقة يستخدم المص 3الملخص في الجدول 

 .IPCC AR5للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي 
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 ناخ في دولة فلسطين: االتجاهات التاريخية لتغير  الم 3جدول 

 التغيير المالحظ  العامل

 معدل درجات الحرارة

 100درجة عالية من الثقة بأن درجات الحرارة قد ارتفعت خالل ال 

عام المنصرمة، لكن أقل ثقة  بكميات و معدالت التغيير  بسبب االرتباط  

 المكاني و الموسمي وجودة  المعلومات المتوفرة.

 درجات الحرارة القصوى
درجة عالية من الثقة بان تكرارااليام/ الليالي الدافئة و االيام/ الليالي 

 الباردة قد زادت/قلت على الترتيب.

 اجمالي هطول االمطار 

السنوي و أن مجموع هطول االمطار بدرجة منخفضة جداً من الثقة 

عام المنصرمة لكن  50تغير في كال االتجاهين خالل ال الموسمي قد 

نه لم يحدث تغير في مجموع أمنخفضة جداً من الثقة بيضا درجة أ

 مطار السنوي والموسمي.األ

 مطار الشديدةألا

رجة منخفضة جداً من الثقة يمكن ان تعزى للتغير في هطول االمطار د

الشديدة بسبب محدودية األدلة وباالضافة الى الندرة النسبية لمثل هذه 

 األحداث.

 

لغربية و قطاع ا قطاعات اإلثني عشر المستهدفة في الضفةالالمرتبطة بكل من و لتقييم سرعة التأثر المحتملة

ر الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي عيةالجمتقرير ات المصطلحات وفقتعريفغزة تم استخدام 

. 2007والذي صدر في العام  AR4الرابع  والتي كانت قد تغيرت منذ التقرير  IPCC AR5المناخ 

وحيث أن سرعة التأثر تم تعريفها "الميل والنزعة للتأثر السلبي" فقد تم تحديدها من خالل تقييم الحساسية 

قة فهوم و يمكن اصحاب العالوهذا يبسط الم يما يخص كل  المواضيع ذات البحث.المناخية ومقدرة التكيف ف

يوهات سينار تم تحديدها بغض النظر عن المساهمة بسهولة أكبر والتأكد من أن سرعة التأثر المناخي قدمن 

ية ن هذا التقييم ينطوي على بعض عدم اليقين في ثناياه. المواضيع التي تصنف عالإبهذا فالتغير المستقبلية و

(  هي التي تم التركيز عليها لتحديد وبيان أولويات خيارات 4التاثر تحت االحتالل االسرائيلي ) جدول 

 التكيف.
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 عالية التاثر على أنها ضيع التي حددت: الموا4جدول 

 القطاع
 النشاطات عالية التأثر

 الضفة الغربية  

 لنشاطات عالية التأثرا

 قطاع غزة  

 الزراعة

إنتاج الزيتون، العنب، اللوزيات، 

الخضروات البعلية، المحاصيل 

لحقلية، الخضروات المروية، ا

التربة، مناطق الرعي، مياه  تدهور

 الحيوانيالري، اإلنتاج  

إنتاج الثروة الحيوانية، صيد 

األسماك/مصائد األسماك، تكلفة 

اإلنتاج الزراعي، العمالة، إنتاج 

الخضروات،  إنتاج الزيتون، 

 والحمضيات، مياه الري

الساحل  والحياة 

 البحرية
- 

صيد السمك، الزراعة الساحلية، وضع 

 الشواطئ.

 الطاقة
انتاج الطاقة المحلي ، استيراد 

 ة، حالة البنية التحتيةالطاق

انتاج الطاقة المحلي، استيراد الطاقة، 

 حالة البنية التحتية

 الغذاء
أسعار المواد الغذائية المحلية، 

 أسعار المواد الغذائية المستوردة

أسعار المواد الغذائية المحلية، أسعار 

 المواد الغذائية المستوردة

 النوع االجتماعي
اه المياألمراض الرئيسة المتصلة ب

 والصرف الصحي

العمالة ونوع الجنس، األمراض 

الرئيسة المتصلة بالمياه والصرف 

الصحي، األمن الغذائي والنوع 

 االجتماعي 

 الصحة
األمراض الرئيسة المتصلة بالمياه 

 والصرف الصحي والغذاء

األمراض الرئيسة المتصلة بالمياه 

 والصرف الصحي والغذاء

 الصناعة

م المستوردة، البنية قيمة المواد الخا

التحتية، اإلمداد بالطاقة، الطلب 

 على الطاقة

قيمة المنتجات الصناعية المصدرة، 

قيمة المواد الخام المصدرة، العمالة، 

 اإلمداد بالطاقة، الطلب على الطاقة

 تواصل الموائل –وادي غزة  تواصل الموائل  النظم االيكولوجية
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  وضع  التراث الثقافي السياحة

لحضر و البنية ا

 التحتية
 التمدن  والبناء

ظروف البناء، الصرف الصحي 

 المديني 

النفايات و مياه 

 الصرف الصحي
 ادارة النفايات ادارة النفايات

 المياه
مصادر المياه الجوفية ، ادارة 

 الفيضانات، حالة البنية التحتية

مصادر المياه الجوفية، نوعية المياه 

 ناتالجوفية،  ادارة الفيضا

 

بالتوافق مع االستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ، وجد من خالل عملية التقييم ان العديد من 

. ايضا على قطاعات أخرىقطاعات المياه والزراعة والغذاء تؤثرالنشاطات عالية التأثر وخاصة المتعلقة ب

األخرى وأبرزها  قطاع  ام بالقطاعاتبشكل ع يد من هذه النشاطات له صلة وطيدةوقد تبين أيضا أن العد

عالوة على ذلك فان االحتالل االسرائيلي يقلل الى حد كبير بل ويحد من القدرة على التكيف لدولة الطاقة. و

لى إ لى تفاقم وتعاظم اآلثار السلبية لتغير المناخ مما يؤديإفلسطين في العديد من المواضيع و يؤدي بالتالي 

 ثر به.أسرعة الت

الواردة في  إلى الفرضياتضعت سيناريوهات للتوقعات المستقبلية المناخية  لدولة فلسطين استناداً وقد و

للمساعدة في تحديد وترتيب  AR5الخامس للهيئة الحكومية المعنية بالتغير المناخي  التقييميالتقرير

ات عالمكانية المتعلقة بتوقو ير بالذكرأن  التفاصيل الزمانية (. الجد5األولويات لخيارات التكيف )الجدول 

ن بعض المسائل العلمية المتعلقة مازالت قيد الدراسة والتحليل. من ألها بعد خدامالنموذج االقليمي لم يتم است

 حيث احتمالية الحدوث،

  نبعاثات من غازات الدفيئة ال تؤدي الى زيادة حتماال في حال كانت اإلإاالكثر  1يعتبر السيناريو

مع المتطلبات الموضوعة درجة مئوية وهو ما يتفق  2ي لدرجة الحرارة بأكثر من المتوسط العالم

 لتالشي اآلثار الحادة للتغير المناخي،المنظمات الحكومية لتغير المناخ من قبل 

  األكثر احتماال اذا استمرت االنبعاثات بالزيادة وفق المعدالت الحديثة، مع  2يعتبر السيناريو

تويات السابقة، لكن مع عدم تحقيق هدف الحد من زيادة المتوسط بعض االنخفاض عن المس

 درجة مئوية، 2العالمي لدرجة الحرارة ل 
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  بأي  امالتزيفترض ان االنبعاثات ال تزال مستمرة وفق المعدالت السابقة وبدون  3بينما السيناريو

 التغير المناخي.    تجنباستراتيجيات للحد منها أو ل
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المناخية المستقبلية لدولة فلسطين بناًء على سناريوهات االنبعاثات المقترحة من : التوقعات  5جدول 

 قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

 1سيناريو 

 درجة الحرارة

 ،2025درجة مئوية بحلول عام  1زيادة في درجة الحرارة  ~ 

 ،2055بحلول  C°1.5زيادة في درجة الحرارة ~

 .2090درجة مئوية قبل  2ة الحرارة ~ زيادة في درج

 أمور متعلقة بدرجة الحرارة
كرارا، تانخفاض فترات البرد و فترات أكثر دفئا تصبح اكثر

 مع الوقت كالهما تصبح أكثر وضوحا 

 2035ال يتغير، أو ربما يزيد قليالً  حتى العام  هطول االمطار

 أمور متعلقة بهطول االمطار

دة احاالت الفيضانات.  احتمال صغير لزي احتمال ضئيل بازدياد

محدودة ، التغير االجمالي فترات الجفاف ولكن بشكل عام 

 لخصائص األمطار.

  2سيناريو 

 درجة الحرارة

 ،2025درجة مئوية بحلول عام  1زيادة في درجة الحرارة ~ 

 ،2055بحلول  C°2زيادة في درجة الحرارة ~

 . 2090مئوية قبل درجة  3زيادة في درجة الحرارة ~ 

 متعلقة بدرجة الحرارةأمور 

تقليص في فترات البروده والفترات األكثر دفئا تصبح اكثر ، 

كالهما يصبح أكثر بروزا مع الوقت وبشكل أكثر مما هو متوقع  

 .1تحت السيناريو 

 هطول االمطار
بحلول  %15، ~ 2025بحلول عام  %10أن يقل بمقدار ~ 

 2090بحلول  ٪ 20، ~ 2055

 أمور متعلقة بهطول االمطار
مخاطر  لزيادة وربما ليس هناك إحتمالية تغير طفيف

الفيضانات. احتمال كبير للجفاف أكثر تواترا. عموما ربما 
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هطول األمطار لليوم الواحد أقل من معدل هطول األمطار في 

 المتوسط 

 3سيناريو 

 درجة الحرارة

ئوية بحلول عام درجة م 1.5زيادة في درجة الحرارة ~ 

2025، 

 ،2055بحلول  C°2.5زيادة في درجة الحرارة~

 .2090درجة مئوية قبل  4.5زيادة في درجة الحرارة~ 

 متعلقة بدرجة الحرارةر أمو

تقليص في فترات البروده و الفترات األكثر دفئا تصبح اكثر، 

كالهما يصبح أكثر بروزا مع الوقت ربما معتدل قليالً في "قطاع 

 غزة".

 هطول االمطار
، وإلى ~ 2055في جميع أنحاء البالد حتى  ٪ 20انخفاض ~ 

 .2090بحلول  30%

 أمور متعلقة بهطول االمطار

ً من االنخفاض في معدل سقوط  بصفة عامة، متوقع نمطا

األمطار اليومية وفي مساهمات اكبر لمجموع األمطار من ايام 

 ويلة وتقليصالهطول الشديد لالمطار ، متوقع فترات جفاف ط

الفترات الرطبة؛ ومن ثم زيادة في مخاطر الجفاف في جميع 

االمطار قد ندرة أنحاء البالد. ومع ذلك، هناك مؤشر إلى أن 

تصبح أكثر تواترا، وبخاصة في الضفة الغربية، وبالتالي، زيادة 

 احتمال وجود خطر الفيضانات المتزايدة.

 

الحد من سرعة التأثر من خالل  التقليل من الحساسية لتغيرالمناخ إلى  تهدف تم تحديد خيارات التكيف التي

ويات لأو زيادة القدرة على التكيف فيما يتعلق بالسيناريوهات الثالثة المناخية  المستقبلية . لقد تم تحديد األو

 ماعي,التأثير, الفعالية, التوقيت والحاجة الملحة لالجراء, القبول االجت) من خالل عدد من المعايير

, الفوائد  10-5و السنوات  5-1و التكاليف خالل فترة السنوات التكنولوجيا , توفرالمهارات و المعارف 

المشتركة مع القطاعات االخرى, الفوائد المشتركة للتخفيف من انبعاث غازات الدفيئة(. و قد تم فحص كل 
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يما اذا كانت وفنتهى االحتالل االسرائيلي. ا فيما يتعلق باستمرار الحاجة قائمة في حال من خيارات التكيف 

 له الحاجة فقط اذا استمراالحتالل االسرائيلي قائما.

ثر أالتي تم تحديدها فيما يتعلق بالمواضيع عالية التو لوطنية تتضمن كل خيارات التكيف خطة التكيف ا

م مقارنة خيارات التكيف نه من غير المالئأن من المهم مالحظة إولويات. ألبغض النظر عن ترتيبها في ا

ي نه في كل حال تم استخدام مقياس نسبأو بين القطاعات المختلفة حيث أبين الضفة الغربية و قطاع غزة 

 للمقارنة بين هذه الخيارات. 

استعرض الخبير الدولي الذي قام بتحضير التقرير حول سيناريوهات المناخ المستقبلية في فلسطين  لقد 

داد برامج العمل ة "دولة فلسطين" لرفع القدرات الخاصة بنمذجة المناخ بهدف إعأيضا دراسة حول حاج

في المستقبل.  لقد تم تقدير التكاليف الناتجة عن ذلك إلدراجها في برنامج العمل الوطني الوطنية للتكيف 

 دوالرأمريكي .  2,120,000بحوالي  ئرة األرصاد الجوية الفلسطينية" من خالل " دا

واسعة وضع خطة العمل الوطنية األولى "لدولة فلسطين"  الحصول على  مدخالت من مجموعة ء تم أثنا

ن من جميع الوزارات ذات الصلة من قبل المشاركير ، وكان هناك التزام كبيمن أصحاب العالقة والشركاء

ال. وسوف يها مستقبن يبنى علأساسا متينا وتم بنجاح التمكن من الحصول على وثيقة حية يمكن أمما وفر ،

الجهات التمويل من وتقديمها للحصول على اريع مفصلة مقترحات مشإعداد تشمل الخطوات الالحقة: 

المانحة الدولية؛ استعراض االستراتيجيات القطاعية التابعة للسلطة الفلسطينية والسياسات المرتبطة بها  

ملية تمويلها الحقاً  وكذلك إدماج وتعميم التكيف لضمان أنها تتماشى مع خطة العمل الوطنية مما يسهل ع

مع تغير المناخ؛ التخطيط لتنفيذ خيارات التكيف )بما في ذلك المخطط  الوطني المكاني في حال سمحت 

برنامج العمل ل بهدف التحسين المستقبلي والمستمرمتطلبات البيانات ر وفي؛ وتانات المتوفرة بذلكيالب

 م؛ وبناء القدرات والتدريب )لجميع األنشطة األخرى في هذه القائمة(.الوطني، والرصد والتقيي

 القيود والفجوات واالحتياجات المالية و التقنية و القدرات ذات الصلة

يصف الفصل الخامس القيود والفجوات واالحتياجات المالية والتقنية والقدرات ذات الصلة لكل من العناصر 

م مدى غازات الدفيئة وتقييم التخفيف وتقيي غ الوطني و هي: حصر انبعاثاتالثالثة الرئيسية في هذا البال

 والتكيف. و فيما يلي  ملخص لهذه العناصر:ثرأسرعة الت

 حصر انبعاثات غازات الدفيئة

يحتاج الفريق الفلسطيني إلى دعم تقني ومالي للقيام بالعمل للتأكد من ان جرد الغازات هو كامل ودقيق، و 

 مليات و نظم الجرد الالزمة .عويضع األسس ل
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 االحتياجات التقنية المحددة هي:

  مزيد من التدريب التقني بشأن النهج المستخدمة لتقدير االنبعاثات، وكيفية التحكم بنوعية العمل

المنجز للقيام بهذه التقديرات. المطلوب دورات تدريبية مصممة خصيصا لكل قطاع من القطاعات 

المعنيين في إعداد   العالقةت الصلة لجميع أصحاب الدورات ذا كذلك واحتياجاتهم المحددة ،

 تقارير حصر انبعاثات غازات الدفيئة.

 االحتياجات المالية المحددة هي:

 نشطة بناء القدرات،أالدعم المالي للتدريب و 

  جدوى مالية و قابل لالستمرار ذي معلوماتجل نظام أدعم فعال من 

 درات هي:االحتياجات المحددة للق

  ل ستمرار وتواصإغازات الدفيئة والتخطيط من اجل ضمان تعزيز قدرات فريق حصر انبعاثات

 الموظفين،عندما تواجه مشاكل مؤقتة في توفرعمل الفريق عندما  يتغير الموظفون أو 

 الي:موجزة  كالت المجاالت الرئيسة لبناء القدرات على أساس القيود والثغرات التي تم تحديدها 

سين نوعي في المجموعات من أجل تحالعالقة  ألصحابرشات عمل رسمية و إرشاد و -

قة ودعم  حصائيات الطاللبيانات المرتبطة بالنشاطات لجميع القطاعات ) بما في ذلك ااألساسية 

في مجال جمع البيانات لقطاع استخدامات األراضي والتغير الحاصل فيها  فني وقدرات

 والغابات(،

ؤسسات المشاركة في النظام الوطني لحصر انبعاثات غازات الدفيئة للسماح لها تدريب الم -

 بتقديم التزامات اإلبالغ المقبلة مرارا وتكرارا وبشكل موثوق،

جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني لتحسين النظام المجمل لجمع البيانات و طواقم تدريب  -

مع الممارسات الجيدة في ضمان / مراقبة للتكيف مع مصادر جديدة و محسنة للبيانات تماشيا 

 الجودة،

كيفية عمل  الوزارات والمؤسسات ذات العالقة لتحسين جمع البيانات و طواقمتدريب  -

 التقديرات و الفرضيات في غياب البيانات،

 دعم فريق احصائيات الطاقة لزيادة التفاصيل في بيانات قطاع الطاقة، -

 ن تغير المناخ لعامة الجمهور.دعم فلسطين في رفع مستوى الوعي بشأ -
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 الدفيئة اجراءات التخفيف من غازات

تعتمد جودة تحليل اجراءات التخفيف والحد من االنبعاثات بشكل كبير على توفر وجودة  البيانات المستخدمة 

 يفي التحليل ولهذا يجب ان تكون األولوية لجمع البيانات ومن ثم التحقق من جودتها. إن الوضع الحالي ف

فلسطين يجعل جمع المعلومات صعبا. باالضافة لذلك فالبيانات المجموعة بحاجة  للفحص والتدقيق عبر 

عملية تحكم في نوعية البيانات قبل استخدامها. وحيث تكون الموارد محدودة فهناك حاجة لمراقبة منهجية  

 للبيانات التي تستخدم في التحليل.

 

 االحتياجات التقنية المحددة هي:

 ا لزيادة فهمهم للتكنولوجيالعالقة الالزمة تشمل تدريب تقني الصحاب الموارد  مهارات المحددة وال

 لدفيئة،ا للتخفيف من غازات المتوفرة و الممكن استخدامها في فلسطين

 فضل الممارسات لنشر هذه التكنولوجيا في مناطق أقني للمشاركة في تبادل الخبرات وتدريب ت

 اخرى في الشرق االوسط(. مشابهة ) مثال مناطق

 

 االحتياجات المالية المحددة هي:

 يمكن توفير قروض منخفضة التكلفة لدعم أنشطة التخفيف من آثار لردم فجوة التمويل الرئيسة ،

الغازات الدفيئة. كما لوحظ في مكان آخر فهناك عدد من المشاريع التي سوف تحقق الفوائد المالية 

كلفتها األولية مرتفعة. فمعظم مشاريع الطاقة المتجددة تقع ضمن هذه اإلجمالية لفلسطين ولكن ت

ذها بأسعار فائدة معقولة، فان هذه المشاريع قد ال يتم تنفيبدون فوائد او الفئة. وما لم يتوفر التمويل 

 أو قد يتم تأخيرها لفترات طويلة، 

 ،الدعم المالي ألنشطة بناء القدرات والتدريب 

 ام  معلومات ذي جدوى مالية و قابل لالستمرار.دعم فعال من اجل نظ 

 

 :هي المحددةاحتياجات القدرات 

  المؤسسات ذات الصلة بحاجة إلى الموارد الالزمة للمشاركة في دراسات الجدوى أو مشاريع

 تجريبية إلثبات جدوى  التقنيات  الجديدة داخل فلسطين،
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 حيث من المرجح  قطاعات محددةل " مد"نظام تخطيط طاقة بديلة طويلة األ تدريبات على برنامج

 أن تقدم أفضل الخيارات لمسار تنمية منخفض الكربون،

 والتقرير والتحقق قياسالتدريب على كيفية عمل ال  ((MRV  للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة

 من النشاطات المختلفة بما في ذلك استخدام المؤشرات لتتبع التقدم المحرز والنتائج المتحققة،

 دريب جميع أصحاب العالقة الذين لهم دور في تنفيذ أو رصد أنشطة التخفيف من آثار غازات ت

الدفيئة على فهم ما يمكن أن يشكل نوعية جيدة ونظام لجمع البيانات بكفاءة وعلى التكيف مع 

 مصادر جديدة ومحسنة للبيانات وتطبيق الممارسات الجيدة في ضمان  و مراقبة الجودة.

 التكيف

 بالنسبة لكل من خيارات التكيف التي تعالج المواضيع ذات سرعة التاثر العالية االحتياجات التقنيةحديد تم ت

 في كل قطاع.

 

 االحتياجات المالية المحددة هي:

  االحتياجات المتعلقة  بتكاليف كل من خيارات التكيف المحددة في كل قطاع و كما هي مبينة في

 .6جدول 

 اج لقدرة النتن يكون لها اأا يخص االحتياجات االالزمة لدولة فلسطين بضافة الى ذلك و فيمإ و

ة و يقدر يكمدخالت لعملية النمذجة المناخية في خطتها الوطنية للتكيف المستقبلالبيانات المطلوبة 

 دوالر امريكي.  2,120,000اجمالي هذه االجتياجات

  



25 | P a g e  
 

 عالية التاثر في الخطة الوطنية للتكيف : التكلفة االجمالية  لخيارات التكيف للقطاعات6جدول 

التكلفة االجمالية 

 بالدوالر األمريكي

 التكلفة االجمالية

 قطاع غزة

 بالدوالر األمريكي

 التكلفة االجمالية

 الضفة الغربية

 بالدوالر األمريكي

 القطاع

 الزراعة 1,024,400,000 212,940,000 1,237,340,000

114,000,000 114,000,000 --------------  
الشواطيء والحياة 

 البحرية

 الطاقة 267,046,000 176,000,000 443,046,000

 الغذاء 289,500,000 153,750,000 443,250,000

 النوع االجتماعي 2,200,000 9,400,000 11,600,000

 الصحة 8,530,000 3,750,000 12,280,000

 الصناعة 171,800,000 77,500,000 249,300,000

 النظم االيكولوجي 12,000,000 1,400,000 13,400,000

 السياحة 9,600,000 ---------- 9,600,000

 الحضر والبنية التحتية 31,000,000 22,600,000 53,600,000

63,250,000 16,000,000 47,250,000 
النفايات ومياه الصرف 

 الصحي

 المياه 311,300,000 582,200,000 893,500,000

 المجموع الكلي 2,174,626,000 1,369,540,000 3,544,166,000

 

من خالل خيارات التكيف التي تعالج مواضيع ذات سرعة التاثر العالية  القدرات المطلوبةتم تحديد 

 في كل قطاع.
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 المعلومات األخرى التي تعتبر ذات صلة بتحقيق هدف االتفاقية

 

والمراقبة المنهجية؛ بناء القدرات؛ وكذلك  البحثيقدم الفصل السادس معلومات عن نقل التكنولوجيا؛ 

 المعلومات والربط الشبكي 

 نقل التكنولوجيا

سوقاً راسخة للطاقة الشمسية الحرارية، و احتى االن هناك نقل لبعض التكنولوجيا لدولة فلسطين. فهناك سوق

ة الطاقة دام الطاقة )مثل كفاءدخال تكنولوجيا الكفاءة في استخإنامية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، كما تم 

 خل الى دالتكنولوجيات األخرى المتصلة بخيارات التخفيف والتكيف عليها ان تن أفي اإلضاءة(. في حين 

 السوق الفلسطينية  حديثاَ.

 

 البحث و المراقبة المنهجية

علقة المتعلمية الدولة نامية، وتواجه محدودية في الموارد المالية المتاحة للبحوث تعتبر دولة فلسطين 

المناخ. و رغم العوائق المالية والتقنية فقد بذلت فلسطين جهدا إلجراء بعض الدراسات وبرامج البحث تغيرب

لفهم التحديات والفوائد من التخفيف والتكيف مع تغير المناخ. كما ان اعداد هذا البالغ الوطني االول لتغير 

 في المجاالت الرئيسية للتخفيف و التكيف مثل االتجاهات المناخ عمل على تسهيل البحث و تجميع النتائج

دفيئة و غازات الثر والتكيف وقوائم حصرأوهات التغير المناخي , وسرعة التالمناخية التاريخية وسيناري

 التخفيف من اثارها المحتملة.

 

 بناء القدرات

أن يساعدها على بناء وتطوير بناء القدرات أمر على درجة كبيرة من األهمية  لدولة فلسطين، وينبغي 

وتمتين وكذلك تعزيز وتحسين قدراتها على تحقيق أهداف االتفاقية وأهدافها الوطنية.  و قد بدأت  فلسطين 

في بناء القدرات في كل من مستوى النشاطات وعلى المستوى المؤسسي واالداري من خالل المشاركة في 

اإلضافة إلى بناء القدرات الالزمة التي تم تحديدها في العديد من ورشات العمل اإلقليمية بالخصوص. ب

"القيود والفجوات واالحتياجات المالية والتقنية والقدرات ذات الصلة" أعاله، فان نمذجة المناخ وخدمات 

األرصاد الجوية  تحتاج إلى التحسين. وعالوة على ذلك، واآلن بعد أن أصبحت فلسطين طرفا في  إاتفاقية 

خرى سوف تحتاج إلى بناء أفان مجاالت رئيسية  UNFCCC ة اإلطارية لتغير المناخ األمم المتحد

 القدرات مثل:
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  واالبالغ والتحقق  للقياستطوير نظامMRV  ونظام الرصد والتقييمM&E  المبين بمزيد من(

 (7.1.2التفصيل في البند 

  وإعداد خطط التخفيف المالئمة وطنيا  تحديد وترتيب األولوياتNAMAs. 

 ر تطوي( استراتيجية التنمية منخفضة االنبعاثاتLEDS.) 

 المناخي.ر اوضين المتخصصين في موضوع التغيتدريب المف 

 ول حصرالمطلوب كل سنتين حر ومنها التقريلالزمة إلعداد التقارير الدورية بناء القدرات ا 

 "تقرير يتم تحديثه كل سنتين ". إنبعاثات غازات الدفيئة

 

( وآلية التنمية PMRالشراكة لتهيئة السوق )ن فيما إذا كان ينبغي الدخول في أيضا فلسطيوسوف تنظر 

 (، واعتماداً على نتائج هذه القرارات، يمكن تحديد متطلبات  أخرى محددة لبناء القدرات.CDMالنظيفة )

تمكن من كي تلمؤسسات في "دولة فلسطين" درات استحتاج المؤسسات أيضا إلى بناء القدرات لتعزيز ق

التصدي لتحديات تغير المناخ في مجاالت اإلبالغ والتخفيف والتكيف والتمويل المناخي وتطوير ونقل 

 التكنولوجيا.

 

 والتشبيكالمعلومات 

من ضمن العديد من التحديات التي تواجهها دولة فلسطين  علومات على المستوى الوطني يعتبرتبادل الم

في مجال تدفق المعلومات والتنسيق بين الموظفين منها يواجه صعوبات و .بسبب اإلحتالل اإلسرائيلي

لى وجود الحواجز عويحد من ذلك أيضاً كل من الضفة الغربية و قطاع غزة العاملين في تغير المناخ في 

الطرق ونقاط التفتيش وضعف امكانية التحرك بحرية بين المنطقتين. كما أن الترتيب لعقد االجتماعات او 

دورات التدريبية وجها لوجه للمناقشة والتخطيط لمواضيع ذات العالقة بتغير المناخ دائما عرضة للتغيير ال

خير بسبب السيطرة االسرائيلية على التنقل وعلى المعابر التي تربط الضفة الغربية بقطاع غزة. أو الت

ى ضا. وال شك ان هذا يؤثر علوعدم القدرة على التحرك بحرية تؤثر على قدرة تدفق المعلومات بحرية اي

جودة المنتج النهائي و يعيق االمكانيات الحقيقية لفلسطين للتصدي بفعالية لتغير المناخ. و على الرغم من 

 هذه الصعوبات فقد عملت فلسطين بجد الضفاء الطابع المؤسسي على الجهود المبذولة لتبادل المعلومات.

 

 خاذها لتنفيذ االتفاقيةوصف عام للخطوات المتخذة او المزمع ات

 يناقش الفصل السابع الوصف العام للخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لتنفيذ االتفاقية.
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وبعد أن   UNFCCCفلسطين  طرفاً في اتفاقية  األمم المتحدة لتغير المناخ  ةاالن و بعد ان اصبحت دول

ة فعليا الخطوة االولى الالحقة المتعلق نجزتأوقعت وصادقت على إتفاقية باريس حول تغير المناخ، فقد 

 Country’s)بالتمويل المناخي. و تم تحديد سلطة جودة البيئة لتصبح "السلطة الوطنية المعينة للدولة" 

National Designated Authority (NDA لصندوق المناخ االخضر )GCF جل الوصول أ. من

اخ االخضر و الوفاء بواجباتها "كسلطة وطنية معينة  المالية المتوفرة عن طريق صندوق المنر الى المصاد

 عامبشكل وعدد من العمليات المؤسسية.  للدولة" لصندوق المناخ االخضر فعلى سلطة جودة البيئة القيام ب

ينة سس المتألالتمويل الوطني لتغير المناخ وهيكل الحوكمة الجيدة ما زاال بحاجة لالنشاء من اجل وضع ا

 يل المناخي في فلسطين. للجاهزية للتمو

 

وهذا  في نظام التمويل العام،وهذا يشمل إنشاء بنية التمويل الوطنية المتعلقة بالمناخ، وادماج تغير المناخ 

مهم فيما يتعلق بمصادر المؤسسات الحكومية، وكذلك فيما يتعلق باجتذاب المزيد من التمويل من  أمر

(، أو الصندوق الوطني للمناخ NCFق المناخ الوطني )وعالوة على ذلك، فان صندو الجهات المانحة.

للوفاء بمتطلبات اإلبالغ بموجب االتفاقية اإلطارية، كما تخطط فلسطين  البيئة، بحاجة الى إنشاء وتفعيلو

فهذا سيسمح لفلسطين من تعظيم فعالية إجراءاتها  .MRVفعال وكفؤ  قياس وتقرير وتحققلوضع نظام 

مزيدا من تمويل المناخ الدولي و لالطالع بشكل عام على التمويل المناخي  للتخفيف والتكيف، وتلقى

وأالنواع أالخرى من الدعم الدولي وضمان االستخدام الفعال لها. المجاالت االربع ذات الصلة بنظام 

MRV  :هي 

 حصر انبعاثات غازات الدفيئة 

 اجراءات التخفيف من غازات الدفيئة 

 كما تم بل ( ورتها في خطة التكيف الوطنية و الرصد و التقييم اجراءات التكيفM&E )لها 

 الدعم المالي 

كما تخطط فلسطين للعمل في الرصد و التقييم فيما يتعلق بخطة التكيف الوطنية و سيتم النظر في الخيارات  

 الممكنة للرصد ذات الصلة بكل من المواضيع سريعة التاثر من حيث التغيرات في:

 و/او الحساسية المناخية .1

 مقدرة التكيف ذات العالقة و/او .2

 ثر و/اوأسرعة الت .3

 غير المباشرة و التي يمكن ارجاعها الى التغير المناخي و/اوثرات المباشرة وأالت .4

 ولوية.أالتقدم في تنفيذ خيارات التكيف ذات الصلة والتي تم تحديدها واعتبارها ك .5
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فمن المهم لدولة  UNFCCCإلطارية لتغير المناخ و عالوة على ذلك و كطرف في اتفاقية األمم المتحدة ا

. NDCفي مجال تغير المناخ  ااوطنيالمحددة ول تقرير حول المساهمات ن تبدأ التحضير ألأفلسطين 

/ خطة عمل حول أهم الخطوات التي ستقوم بها في مجال قد وضعت دولة فلسطين خارطة طريق خيرا فأو

الخطط الواردة في البالغ الوطني األول حول تغير ذ بهدف تنفي Climate Actionتغير المناخ 

 . INCRالمناخ


