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:مقدمة

بیان وتوضیح الى "األمدطویلةو متوسطةقصیرة،حلول : غزةقطاعفيالمتجددةالطاقة"دراسة حالةتهدف 
التحدیات، والتوصیات التي تجلت من نبات أفكار المشاركین الرئیسیین خالل ستة ورشات عمل و العقبات، 
األلمانیةفریدریش ایبرتمؤسسة ات االستراتیجیة و ثینك للدراس، التي بدأتها مؤسسة بالالعصف الذهنيونقاشات 

."غزةقطاعفيالكهرباءألزمةمستدامكحلالمتجددةالطاقة"مشروعضمن

، وذلك لكي األمدقصیرة، متوسطة، وطویلة واجب إتباعها على ثالثة مستویات:لقد ركزت التوصیات والمناهج ال
ازمةعلىجزئیةبصورةولوللتغلبالبدیلةالطرقبحثللمستقبلالقرار إعتمادها واألخذ بها في الصناعیتسنى 
.المتجددةالطاقةطریقعنالكهرباء

الجزیلشكرتتقدما بالاأللمانیةیبرتافریدریش ثینك للدرسات االستراتیجیة ومؤسسة وبهذه الصفة، فإن بال
ة بین أیدینا اآلن، والشكر موصول للدكتور مصطفى الحاوي على الجهد الممیز الذي قام به لتكون هذه الخط

، وفریق عمل المشروع والباحثین Sunshine4Palestineمدیر جمعیة ،غانمهیثم المهندسأیضًا إلى 
.میین ومؤسسات القطاع الخاص في غزة على مساهتمهم البناءة نحو الوصول إلى االستنتاجات النهائیةیواألكاد

سلطة الطاقة، وزارة االقتصاد الوطني، ن والوزارات الحكومیة ممثلة في:ینتقدم ایضًا بالشكر الخاص إلى المسؤول
والجامعات.والبلدیات، وزارة الحكم المحليواالسكانوزارة األشغال العامة

ظاتكم وتعلیقاتكم إلثراء هذا التقدیر ووضعها موضع التنفیذ.یبرت تقدیرًا عالیًا مالحثینك وفریدریش إكما تقدر بال

أ. عمر شعبان

بال ثینك للدراسات االستراتیجیةمدیر

د. أسامة عنتر

برامج قطاع غزةمدیر 

األلمانیةفریدیش ایبرتمؤسسة
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: الموضوعخلفیة

زمة هي امتداد لسلسلة مستمرة من عاني من أزمة مزمنة في التیار الكهربائي. هذه األتغزة و منذ سنوات عدة
هذه جوانبهذه األزمات. علىاألزمات المتصاعدة في شدتها وفقا للتغیرات في الظروف والسیاقات التي تؤثر

تختلف بسبب تعدد مصادر الطاقة الكهربائیة التي تزود قطاع غزة. یتم تزوید غزة بالكهرباء من ثالثة األزمات 
لتولید )، والشركة الفلسطینیة میغاواط37(بواقع )، مصر میغاواط120(واقع بمصادر رئیسیة هي: إسرائیل 

. حیث أن طاقتها االنتاجیة تقدر كمیة الوقود المتاحة إلنتاج الكهرباءیعتمد انتاجها على والتي)، PECكهرباء (ال
ي أغلب األحیانولكنها تعمل ف.میغاوات 144بالرغم من أنها من المفروض ان تنتج میغاواط120بحوالي 

میغاواط في احسن الظروف.80نصف طاقتها اإلنتاجیة أي ما یقارب باكثر من 

237المصادر الثالثة المذكورة آنفا حوالي منمن الطاقة الكهربائیة في قطاع غزة المتوفروهكذا، فإن إجمالي 
) في میغاواط440وة بلغت (ذر مناحتیاجات غزة من الكهرباء تختلف موسمیا، أخرى إنمیغاواط. من ناحیة 

میغاواط بقیة العام. 380الصیف والشتاء، وتنخفض إلى فترتي 

ویؤدي هذا میغاواط في تلبیة احتیاجات قطاع غزة، 150نتیجة لذلك، هناك عجز كبیر یصل إلى أكثر من 
لخدمات المتاحة للمواطنیقلل من االعجز إلى انقطاع متكرر للكهرباء في المنازل والمرافق االقتصادیة المختلفة و 

أصبحت أزمة الكهرباء في غزة واحدة من المشاكل العالقة التي تؤثر على مختلف جوانب حیاة المواطنین 
االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة. اونتائجهاالفلسطینیین في قطاع غزة. وتعتبر هذه األزمة معقدة جدا نظرا آلثاره

إلى ظهور هذه األزمة وما زالت تساهم في وجوانب وآثار اخرىفطراباإلضافة إلى ذلك، ساهمت عدة أ
استمرارها وتفاقمها في كثیر من الحاالت. 

:الحالي ألزمة الطاقة في قطاع غزةتحلیل الوضع. 1

تتصلقطاع غزة من أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء. یعاني ، 2006عام ومنذ ،األخیرةسبععلى مدى السنوات ال
سیاقات المتغیرة التي تؤثر المع مجموعة متنوعة من األزمات التي تختلف حدتها وفقا للظروف و هذه األزمة 

علیهم.

و 380بین یحتاج قطاع غزة حالیاً هناك مصادر متعددة للطاقة الكهربائیة التي تزود قطاع غزة بالكهرباء. 
ط في حال رفع الحصار اإلسرائیلي. میغاوا600والتي من المتوقع أن ترتفع إلى من الكهرباء میغاواط 440

میغاواط عبر عشرة 120القطاع بالتي تزود اإلسرائیلیة و هناك ثالثة مصادر رئیسیة: أوال، شركة الكهرباء 
میغاواط 120إلنتاج الكهرباءتمثل قدرتها نظریاً التي خطوط كهربائیة. الثانیة، محطة تولید الكهرباء في غزة

بسبب اعتمادها على في أحسن الظروف میغاواط فقط 80ال یتجاوز هالفعلي إلنتاجاعلى الرغم من المتوسط 
میغاواط 37كمیة الوقود المتاحة إلنتاج الكهرباء. ثالثا، شبكة الكهرباء المصریة التي تزود قطاع غزة بحوالي 

من خطوط الكهرباء الرئیسیة. عبر خطین
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اختالف وجود میغاواط مع 237المصادر الثالثة حوالي هذا یعني أن إجمالي كمیة الكهرباء المتاحة من
میغاواط في الصیف والشتاء. وهذا یدل على 440الموسمي الحتیاجات الكهرباء في غزة التي تصل ذروتها إلى 

٪ من 40-٪ 35میغاواط، وهو ما یمثل 150یصل إلى أكثر من في الطاقة الكهربائیة وجود عجز كبیر 
سبب في انقطاع التیار یتالتغیر في العرض والطلب مما برباء، والتي تتأثر إلى حد كبیر إجمالي احتیاجات الكه

الكهربائي. 

ال یمكن المبالغة و . المجتمعو إلعادة بناء االقتصاد یمثل سعیا كان التزام المانحین في تقدیم المساعدة للفلسطینیین 
. البناء هذهفي تسهیل إعادة الحكومیةغیر وأالمجتمع الدولي ، سواء الرسمیة ومساعدة في أهمیة تضامن 

، بما في ذلك تركیزها على تنمیة المجتمع. المساعداتجزءا رئیسیا من هذه رؤیة التطویرالتفنیة و وكانت الخبرة 

االمر ،اإلنسانیة والطارئة إلى جانب تمكین المجتمع المدنيالمساعداتعلى ز یتركالتمالقصیر،على المدى 
، فضًال عن ستثمارامن خالل توفیر وظائف وفرص اقتصادیا، وذلكالركود في العمل قوىتاثیر ن یقلل مالذي 

لتحقیق التقدم في المستقبل أكثر مالئمة، والذي یعتبر ضروريالمساعدة على خلق مناخ سیاسي واقتصادي 
.والحفاظ على عملیة السالم الجاریة

ظة تولید الطاقة العالمیة، حیث تعتبر داعمًا متوسط التكلفة ألشكال ن الطاقة الشمسیة باتت مكونًا هامًا في محفإ
الوقود األحفوري التقلیدیة، فضًال عن توفیرها للتحوط ضد تقلبات أسعار الوقود، وتم تجاوز التحدیات المبكرة، 

اآلن حًال وأصبحت الطاقة الشمسیة.مثل التكالیف العالیة والعائدات المنخفضة، من خالل تطویر حلول مبتكرة
تجعل أشعة الشمس من أكثر مصادر الطاقة فلسطینإن مستویات اإلشعاع الشمسي في ، حیث اقتصادیًا وموثوقاً 

المباشرة للطاقةفلسطینوفرة على اإلطالق، وتتیح االستفادة من الطاقة الشمسیة الكهروضوئیة لدعم احتیاجات 
.وقطاع غزة علي وجه الخصوص

أي منجدول أعمالو صدر مستدام وبدیل للطاقة لقطاع غزة لم یكن على رأس أولویات توفیر مإن في الختام، 
او الحكومات الفلسطینیة المتعاقبة .الجهات المانحة

:وفیما یلي بعض المشاریع الهامة التي تم تنفیذها في الدول العربیة والتي قد تشكل مثاال یحتذي في قطاع غزة

 الطاقة الشمسیة الحراریة في إنتاج الكهرباء بمنطقة ورزازات جنوب البنك الدولي الستغاللمشروع
ملیون دوالر، تكفل 519میغاواط بكلفة 350هدف إنشاء محطة شمسیة كهربائیة جدیدة بقدرة بالمغرب 

ملیون دوالر 119ملیون دوالر منها بشكل مباشر، وتمویل حصة 400البنك الدولي بتمویل حصة 
.دوق التكنولوجیا النظیفة الذي یدیره البنك الدوليالمتبقیة عن طریق صن

من إنشاء محطتین للطاقة حدیثا انتهت يوالمتجددة التألنظمة الطاقة الجدیدة ” أونیرا“شركة مشروع
بقدرة إجمالیة المصریتین ” میدتاب“الشمسیة فوق أسطح مباني الشركة القابضة للبتروكیماویات وشركة 

.ساعة خالل الخمسة وعشرون عامًا القادمةمیغاواط1260بما یوازي ساعة سنویًا،میغاواط51
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 وستبلغ طاقة ملیون دوالر لحساب شركة نفط الكویت28مشروع بناء مصنع للطاقة الشمسیة بقیمة
قدر ان یبلغ انتاج یو ، مركزا للتحویل12ألف وحدة، و32میغاواط، وما یزید عن 10المصنع 

طن من 9100میغاواط/ساعة، وسیوفر ما یصل الى 17600باء نحو المشروع السنوي من الكهر 
.انبعاثات غاز ثاني اوكسید الكربون

 في سلطنة إنشاء أول محطة لتولید الكهرباء من طاقة الریاح في منطقة هرویل بمحافظة ظفارمشروع
.عمان

:في الدراسةمنهجیة التطبیق. 2

وعندما تم التوصل إلى مستوى محدد في الفهم اركة والبحث العلمي.منذ بدایة المشروع تم إعتماد نهج المش
، المقابالت الشبه االستبیاناتالمیدانیة، تم استخدام بعض التقنیات المنظمة مثل المسوحاتعندها ، للموضوع

الغیر تشاركیة، التقییمات السریعة، دراسات حالة من مشاریع طاقة سابقة.مالحظات، المنظمة

الطاقة المتجددة على حلول لقضیة تلفة العتمادها كاستراتیجیة شاملة لتبني مخالتقنیات التم الجمع بین وأخیرًا،
.والمتوسط والبعید في قطاع غزةالمدى القصیر

ولذلك فقد عكست ألن المعرفة األولیة حول هذا الموضوع لم تكن متوفرة. منذ البدایة لقد كان هذا النهج مفیدًا 
یق المتبعة في هذا المشروع إمكانیة إستخدام تقنیات مختلفة لجمع البیانات وكذلك إمكانیة جمعها منهجیة التطب

سویًا للوصول إلى النتائج المرجوة بما یتناسب مع حاجة قطاع غزة.

لقد تم إعداد استبیان مفتوح ودقیق، وتم توزیعه لتغطیة جمیع المدن والمناطق الجغرافیة لقطاع غزة، ومن ثم تم 
عتماد نوعین من االستبیانات وتوزیعها على فئتین مختلفتین لتغطیة ومعالجة الفئات المستهدفة على النحو ا

التالي:

تم توزیع إستبیان خاص بالقطاع الخاص بما في ذلك الشركات الخاصة العاملة في مجال التصمیم -أ
عدد اجمالي الشركات العاملة نسخ) بحیث شمل هذا ال10وتنفیذ المشاریع المعنیة بالطاقة المتجددة. (

في قطاع الطاقة المتجددة في قطاع غزة.

نسخة).350تم توزیع إستبیان خاص علىس المجتمعات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة (- ب

األسالیب الكمیة ب. وقد تم تحلیل نتائج االستبیاناستبیان على العامة والمؤسسات360وبذلك قد تم توزیع
ثینك للدراسات االستراتیجیة وفریدریش تي تم عرضها من خالل ست حلقات عمل تبنتها مؤسسة بالوالوالنوعیة. 

إیبرت، وتم توثیق ردود الفعل والتعلیقات والتوصیات من خالل المشاركین ومناقشتها خالل ورش العمل.
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:المشاركین المستهدفینرؤى مننتائج و . 3

وفریدریش بدأتها بال ثینكهي نتائج سلسلة من ست حلقات عمل اهالموضحة أدنلافعهذه النتائج وردود اال
إیبرت.

لطاقة المتجددة المعني بالتغطیة عشر شركات تمثل القطاع الخاص استبیان دقیقنسخ من 10تم توزیع1.3
ن األسئلة على النحو التالي:عالنتائج النوعیة واألجوبة كانت و 

لموجودة لدى شركتكم والعاملة في قطاع الطاقة المتجددة؟ وهل ماهي الطاقات البشریة والموارد ا-1س
تواكبون التطورات التكنولوجیة في هذا القطاع؟

أغلب الشركات المستطلعة اراؤهم لدیها طواقم بشریة مدربة ومؤهلة الى حد ما واصبحت فاعلة في قطاع جـ. 
الطاقة المتجددة وتواكب التطورات العلمیة في هذا القطاع .

كیف تقیم طبیعة الفرص المتاحة لالستثمار في قطاع الطاقة المتجددة؟-2س

جـ. تعتقد غالبیة الشركات المستطلعة اراؤهم في قطاع غزة ان هناك فرص ثمینة لالستثمار نظرا للمشاكل الجمة 
القطاع اال ان في قطاع الطاقة وال سیما ان هناك امكانیة للدعم من بعض الجهات المانحة لالستثمار في هذا 

بعض الشركات تعترض على طبیعة التعاون والدعم وعدم وضوح السیاسات الخاصة من الحكومة لدعم هذا النوع 
من الطاقة والتخفیف عن كاهل المواطنین، كذلك تأمل بعض الشركات تقدیم بعض التسهیالت والحوافز لشركات 

مساهمة الحكومة في اإلعفاء الضریبي والجمركي مثل القطاع الخاص لالستثمار بشكل اكبر في هذا القطاع 
لمكونات وعناصر أنظمة الطاقة المتجددة .

ماهو تقییمكم لنوعیة المشروعات التي نفذتها شركتكم في قطاع الطاقة المتجددة؟ (قصص نجاح -3س
وفشل) وماهي المحاذیر في المشروعات المستقبلیة؟

راؤهم انهم فخورین بنوعیة المشروعات رغم صعوبة ادخال البضائع حیث جـ. تعتقد غالبیة الشركات المستطلعة ا
مثلت تلك المشاریع نواة في تلك المؤسسات وشجعت العدید من المؤسسات االخرى على االستثمار في قطاع 
الطاقة المتجددة وبشكل عام فهناك تقییما جیدا للنتائح المرضیة والمواصفات الحسنة لنوعیة المشروعات التى 
قامت الشركات المحلیة بتنفیذها حیث تم االستالم من قبل الجهات المانحة حسب األصول وقد إلزمت الشركات 

حیث تقوم بعض الشركات المستوردة باالعتماد علي جودة المواصفات من بلد النشأ بالمعاییر والمواصفات الدولیة
بعض التأخیر بسبب إغالق المعابرة الي وذلك لعدم توفر مواصفات ومعاییر فنیة معتمدة فلسطینیا، إضاف

.المتكرر
\
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ماهي اهم المشاكل والصعوبات التي واجهتها شركتكم في العمل في قطاع الطاقة المتجددة وكیف تم -4س
التغلب على تلك العقبات؟

المتجددة هي جـ. تعتقد غالبیة الشركات المستطلعة اراؤهم ان أهم المشاكل التى تواجه العمل في قطاع الطاقة
دخول البضائع مثل البطاریات والخالیا الشمسیة ، كذلك قلة وعي المواطنین بالجوانب المختلفة لقطاع الطاقة بما 

واجهت بعض الصعوبات هافي ذلك جودة اصناف المواد المستخدمة ، وعلى اي حال تعتقد بعض الشركات ان
الشركات التى تصدر تلك المواد ولكن بعد االنتهاء من لعدم االلمام الكامل بالمواصفات والجهات الدولیة و 

المشروعات السابقة اصبحت لتلك الشركات الخبرة التراكمیة وبالتالي اصبح لدیهم الجرأة على دخول المناقصات 
ومستشفى جنین والكلیة الجامعیة وبعض المساجد والمدارس حیث النصروالمنافسة كما هو الحال في مستشفى 

لي عزوف المواطن إ. مع العلم أن أحد األسباب التي أدت وتؤدي عتبر قصص نجاح لتلك الشركاتعها تان جمی
$ تقریبا.3000العادي عن استخدام الطاقة المتجددة یتمثل في السعر المرتفع للكیلو وات المنتج والذي یبلغ 

الطاقة، وزارة االقتصاد كیف ترى طبیعة العالقة التكاملیة بین شركتكم والسلطات المعنیة (سلطة -5س
الوطني، شركة الكهرباء، وزارة الحكم المحلي) للمضي قدما في االستغالل للطاقة المتجددة؟

جـ. غالبیة الشركات المستطلعة اراؤهم تعتقد ان طبیعة العالقة مع السلطات المعنیة قبل سلطة الطاقة ووزارة 
حلي لیست على الوجه األكمل ویشوبها العدید من الفجوات االقتصاد الوطني وشركة الكهرباء ووزارة الحكم الم

حیث تأمل الشركات باالعفاء الضریبي لمواد الطاقة المتجددة والتسهیل في المعابر وسن قوانین وتشریعات 
لتشجیع الشركات على االستثمار في هذا القطاع وكذلك التسهیل على المواطنین تركیب االلواح الشمسیة للتغلب 

جیدا بخصوص ضرورة تزوید المباني وزارة الحكم المحلي قرارا اتخذتومؤخرا اع التیار الكهربائي .على انقط
الحكومیة العامة بالطاقة الشمسیة إلنتاج الكهرباء لتعمیم الفكرة مستقبال الستخدامها علي المباني العامة والخاصة 

لتسخین المیاه باستخدام الطاقة الشمسیة علي األقل. 

هي تطلعاتكم المستقبلیة لتطویر العمل في مجال الطاقة المتجددة؟ما-6س

وتبنى ، لینعكس مباشرة علي المواطنجـ. جمیع الشركات المستطلعة اراؤهم تتطلع قدما للدعم الفعلي من الحكومة 
اك استراتیجیة واضحة لتشجیع شركات القطاع الخاص على االستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وان تكون هن

عالقة تكاملیة تستند الى تلك الخطة للنهوض بهذا القطاع بما في ذلك سن التشریعات واإلعفاء الضریبي 
والتسهیل في المعابر لدخول البضائع.
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كیف تقیمون قنوات التعاون العلمي والتقني مع نظرائكم من الشركات وكذلك المؤسسات األكادیمیة -7س
والبحثیة في قطاع غزة؟

غالبیة الشركات المستطلعة أراؤهم یعتقدون أن التعاون العلمي والتقني مع نظراءهم من الشركات والمؤسسات جـ. 
االكادیمیة والبحثیة في قطاع غزة هي ضعیفة جدا وال ترتقي ان تكون عالقة تشاركیة حیث ان هناك فجوة في 

سسات األمر الذي یشتت تلك الجهود وتصبح وجود قناة جامعة أو روابط جذب تكاملي بین تلك الشركات والمؤ 
كل شركة تعمل بمفردها وال تعلم الشركة عن طبیعة األنشطة التى تقوم نظیرتها أو المؤسسة األكادیمیة المشابهة 

وبالتالي یصبح الجهد مشتتا .

الوضع األمني ماهي استعدادات واستراتیجیات شركتكم للتعامل في قضایا الطاقة المتجددة اذا ما تفاقم -8س
والسیاسي واالقتصادي في قطاع غزة؟

جـ. غالبیة الشركات ال یوجد لدیها رؤیة أو إستراتیجیة واضحة فیما إذا تفاقم الوضع األمني والسیاسي 
واالقتصادي في القطاع وذلك یرجع الى عدم الثقة من شركات القطاع الخاص بأداء الحكومة والحركة على 

السائد في المنطقة منذ ثمانیة سنوات .المعابر والجو السیاسي

من وجهة نظركم كیف یمكنكم العمل على تخفیف اعباء التكالیف العالیة لألسر والمواطنین في قطاع -9س
غزة مع أهمیة الحفاظ على الجودة؟

ضع تسهیالت األكبر في و أجـ. تعتقد غالبیة شركات القطاع الخاص المستطلع اراؤهم انه یقع على الحكومة العب
وحوافز وأنظمة وتشریعات بهدف تشجیع الشركات على االستثمار والتطویر في قطاع الطاقة المتجددة بما في 
ذلك اإلعفاء الضریبي وتوفیر دلیل إرشادي للشركات حول المواصفات الفنیة وعناوین الشركات العاملة في قطاع 

ل في أحد األحیاء في قطاع غزة علي أن یتم استیفاء رسوم ، وهناك إمكانیة لتنفیذ مشروع متكامالطاقة المتجددة
من المواطنین المنتفعین من المشروع علي مدي خمسة سنوات ، ویمكن الحصول علي قروض أم منح لتمویل 

هكذا مشاریع.

هل لدى شركتكم برامج وامكانیة التقسیط للدفع لألسر في قطاع غزة؟–10س

ظاما للتقسیط للتعامل مع المجتمع المحلي وذلك عبر البنوك المحلیة العاملة في هناك بعض الشركات تتبنى نجـ. 
القطاع اإل انه بشكل عام ال توجد قنوات فعلیة راسخة للتقسیط بشكل منهجي لتشجیع المواطنین على المضي 

ل مباشر مع قدما في إستغالل الطاقة المتجددة وتفتقر عملیة التقسیط فقط على بعض الشركات التى لها تعام
، والمطلوب هنا برامج تقسیط مریحة للمواطنین بالتوازي مع عمر المشروع واطنین أو مؤسسات المجتمع المدنيالم

بما یشمل تغییر البطاریات والصیانة.
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هل لدیك أي مقترحات أو مالحظات أخرى تود مشاركتها معنا؟-11س

دراج موضوع الطاقة المتجددة في المدارس والكلیات ان یتم إآراؤهمتقترح بعض الشركات المستطلعة جـ. 
وأن یكون موضوع ,من ومستدامآوالجامعات بهدف توجیه تلك الفئة على أهمیة استغالل تلك الطاقة كبدیل 

كذلك ضرورة تنظیم برامج تدریبیة وبناء .الطاقة المتجددة من ضمن المناهج والمساقات الجامعیة والكلیات
وأخیرا اعتماد قوانین ، الطاقة المتجددةألنظمةوالجودة المواصفات الفنیةبركات بهدف اإللمام القدرات لكوادر الش

وتشریعات من الجهات المختصة للبدء أوال باعتماد أنظمة الطاقة المتجددة في الوزارات والمؤسسات الحكومیة .

كانت النتائج و راء وأفراد المجتمع. المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والخبعلىاستبیان350تم توزیع 2.3
األسئلة كما یلي:عنواألجوبة الكمیة

:ةهل سمعت عن الطاقة المتجدد-1س

% شبه اجماع من 75تمثل هذه النسبة 
عموم المجتمع الفلسطیني على االلمام 

عن الطاقة المتجددة.باالساسیات

هل تعتقد ان استخدام الطاقة -2س
غیر ضار، غیر ذلكضار، المتجددة:

% ان غالبیة 68تمثل هذه النسبة 
المستطلعة اراءهم یعتقدون انه ال یوجد 

الطاقة المتجددة.اضرار جراء استغالل

هل لدیك االستعداد للتعرف على -3س
انواع الطاقة المتجددة واهمیتها؟

% لدیهم 92غالبیة المستطلعة اراؤهم 
لطاقة االستعداد للتعرف على انواع ا

ومجاالت استخدامها وأهمیتهاالمتجددة
المختلفة.
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هل تعتقد ان استخدام الطاقة -4س
المتجددة یخفف من المعاناة الحالیة جراء 

انقطاع التیار الكهربائي؟

% اجماع شعبي على 70تمثل هذه النسبة 
ان استغالل الطاقة المتجددة یخفف من 

لتیار جراء االنقطاع المتكرر لالمعاناة
منه آالكهربائي وذلك عبر توفیر بدائل 

رخیصة متجددة .

هل تعتقد ان استخدامكم للطاقة -5س
المتجددة یعطیكم نوعا من االمان 

واالستقرار؟

% دلیل على الشعور 60تعتبر هذه النسبة 
لفئات المجتمع المختلفة باالمان واالستقرار

دة.في حال استخدام الطاقة النظیفة المتجد

هل تؤید التأسیس في المباني -6س
الجدیدة الستغالل الطاقة المتجددة؟

% 83یؤید غالبیة المستطلعة اراؤهم 
بضرورة وأهمیة التأسیس في المباني 

الطاقة كرؤیة مستقبلیة الجدیدة الستغالل
المكانیة استغالل الطاقة المتجددة دون 
الحاجة الى تكسیر وحفر في المباني بعد 

، مع إمكانیة تركیب نتهاء من التشطیباال
نظام للطاقة الشمسیة علي برنامج إعادة 

اإلعمار للمباني المدمرة.
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هل تعتقد ان االستثمار في الطاقة -7س
المتجددة مجدي؟

تعتبر شریحة ال بأس بها من المجتمع 
في قطاع % بان االستثمار56الفلسطیني 

كان اذاالطاقة المتجددة مجدي ال سیما 
التقییم عى المدى الطویل .

هل تعتقد ان استخدامكم للطاقة -8س
المتجددة قد یساهم في تخفیض نفقات 
المنزل او المؤسسة بالمقارنة باالعتماد 

على الطاقة العادیة؟

% بین أفراد المجتمع 62هناك اعتقاد واسع 
في أن استخدام الطاقة المتجددة في المنازل

یعود بالفائدة نحو تخفیض والمؤسسات قد
نفقات المنازل والمؤسسات إذا ما قورن 

باإلعتماد على الطاقة العادیة .

هل تعتقد ان الفواتیر الشهریة -9س
للكهرباء تثقل كاهلك مادیا لذلك ترغب في 

استغالل الطاقة المتجددة كبدیل مستدام؟

% أن 71تعتقد غالبیة المستطلعة أراؤهم 
ألمثل للطاقة المتجددة كبدیل االستغالل ا

یساهم إلى حد كبیر في توفیر مستدام
الفواتیر الشهریة والتى هي سبب رئیسي في 

.إستنزاف مصاریف األسرة
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ماهي نوعیة الطاقة المتجددة -10س
التي ترغب باستخدامها؟

% رغبة 76أبدى غالبیة المستطلعة أراؤهم 
یةواسعة في استغالل الطاقة الشمس

كمصدر للطاقة المتجددة سواء في المنزل 
او في المؤسسة.

هل لدیك االستعداد والرغبة في -11س
تركیب خالیا شمسیة النتاج الطاقة 

والظروف المادیة تحول دون ذلك؟

تشكل الظروف المادیة الهاجس االكبر أمام 
% یودون77المستطلعة اراؤهم حیث ان 

المادیة تركیب خالیا شمسیة والظروف
من ان هناك حول دون ذلك على الرغمت

رغبة عالیة وٕاقتناع بأهمیة الطاقة كمصدر 
مستدام ومتجدد ورخیص إذا ما قورن 

بالبدائل األخرى .

هل تعتقد انه یجب على -12س.
الشركات المزودة الجهزة الطاقة البدیلة 

الموافقة على امكانیة التقسیط المریح؟

% 88أفراد المجتمع بنسبة یعتقد العدید من
شركات سیاسة لتقسیط نظام الأهمیة تبني ب

إنتاج الطاقة المتجددة األمر الذي یشجع 
المواطنین ویساهم في التخفیف من المعاناه 
الحالیة إبان االنقطاع المتكرر للتیار 

مع ضرورة التعاون مع الحكومة الكهربائي.
لتوفیر الضمانات لدي الجهات الممولة 

تجنب وجود فوائد عالیة.و نوك كالب
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هل تعتقد انه یجب على -13س
الحكومة سن تشریعات لالعفائات 
الضریبیة لتلك المواد واالجهزة الالزمة 

للطاقة البدیلة لالستخدام الشخصي؟
% ان 90یؤید غالبیة المستطلعة أراؤهم 

على الحكومة سن تشریعات واضحة 
الستخدام الضریبیة والجمركیة للالعفاءات

الشخصي في المنازل كمنهجیة تشجیعیة 
نحو استغالل أمثل للطاقة لألفراد والمجتمع

النظیفة وعدم االعتماد الكلي لما ینتج من 
شركة الكهرباء .

هل لدیكم االستعداد لتغطیة جزء -14س
من التكلفة االجمالیة لتشغیل الطاقة 

المتجددة في منزلكم او مؤسستكم؟
% من المستطلعة أراؤهم 52تشكل نسبة

بأن هناك إستعداد نسبیا للمساهمة في 
جزء من التكلفة إبان استخدام الطاقة تغطیة

الشمسیة في المنزل أو المؤسسة .

الهیئات الحكومیة، المؤسسات األكادیمیة، القطاع الخاص، تواجهالعقبات والمشاكل التي . 4
:ددةوالمجتمع المدني في مجال الطاقة المتج

تبین لنا المشاكل، جلسات العمل الستة مع القطاعات المختلفة واالجتماعات مع الفئات المستهدفةوفقا لنتائج
:والعقبات التالیة

:على مستوى القطاع الخاص1.4

 الشمسیة والخالیاالبطاریات، مكونات األنظمة الخاصة بالطاقة المتجددة مثل دخول إن عدم سهولة
الطاقةالمهمة في مجالالقضایا ببعض قلة وعي المواطنین باإلضافة إلىلحقات. وغیرها من الم

، یؤدي المواصفات الفنیةبعدم اإللمام و . والعناصر الواجب استخدامهاوخاصة نوعیة المواد المتجددة
إلى عدم توفر اإلمكانیة للتعامل مع العطاءات أو كیفیة تجهیزها.
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 االقتصاد الوطني، وشركة الكهرباء ووزارة الحكم المحلي إلى حد ما سلطة الطاقة، وزارةبینالعالقة
لیست كما ینبغي أن تكون.

 عدم توفر االعفاء الضریبي لمستلزمات الطاقة المتجددة وعناصرها، وتسهیل دخول البضائع عن
لمواطنین المعابر، والسیاسات المتبعة، واللوائج والتشریعات لتشجیع الشركات على االستثمار وتشجیع ا

للتوجه نحو الطاقة المتجددة لمنازلهم من خالل التسهیالت.
المطلوب من المؤسسات عدم توفر االتصال المباشر والتعاون بین المؤسسات األكادیمیة والبحثیة .

البحثیة واألكادیمیة إعادة النظر في عالقتها الغیر موجودة مع الموطن وذلك من خالل إقامة الندوات 
ل وٕاصدار الكتیبات حول هذا الموضوع وهذا ال یعفي الحكومات من دورها.وورشات العم

عدم وجود سیاسة واستراتیجیة طویلة األمد أو حتى قصیرة إلعتماد الطاقة المتجددة كمصدر مهم وبدیل
مع العلم أن هناك تقصیر من الحكومات المتعاقبة في هذا المجال.

:واألكادیميالوطنيالمستوىعلى 2.4

سلطة الفلسطینیة ممثلة في سلطة الطاقة، وزارة االقتصاد الوطني، وشركة الكهرباء ووزارة الحكم ال
مستدام للتعامل كحلالطاقة المتجددة بخصوصمعتمدةالمحلي لیس لها سیاسة واضحة أو استراتیجیة

مع أزمة الكهرباء في قطاع غزة. 
ال یتوفر توجه أو سیاسة لالعفاء الضریبي حتى اآلن .
.عدم توفر آلیات وقنوات للشراكة بین مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص
 الطاقة المتجددةالالزمة العتمادمشجعة الجراءات اإلالحوافز الحكومیة و عدم وجود.
 للتوجه نحو المیزانیات أو الموارد المالیة لتشجیع القطاع الخاص ومراكز البحوث األكادیمیةعدم توفر

اقة المتجددة كحل مستدام وفعال.مصادر الط

غیر الحكومیة:المؤسساتعلى مستوى المجتمع المحلي و 3.4

مالیة لتشجیع المجتمعات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة العتماد أو االستثمار في الحوافز قلة ال
لحالیة.اقطاع غزة ألزمة بیئیا سلیمللطاقة العادیة كخیار فعالخلق بدیللالطاقة المتجددة 

 بمدى فعالیة االعتماد على انظمة الطاقة المتجددة وٕامكانیة صیانتها بسهولة.نقص الوعي المجتمعي
الطواقم الفنیة للمؤسسات غیر الحكومة للتعامل مع هكذا نظام.قدرات عدم بناء
 مجال تعاون والتنسیق بین المجتمعات والمنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات البحثیة في عدم وجود

.الطاقة المتجددة
 توفر مصادر التمویل التي تمنح القروض للمشاریع الخضراء المعنیة بالطاقة نشر معلومات علىعدم

المتجددة.
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:اإلجراءاتو التوصیات . 5

على نقاشات مطولة، وٕاجتماعات حثیثة، ومقابالت مع الخبراء والمستشارین على نتائج االستبیان وكذلك بناءًا 
عون بخبرة عالیة في هذا المجال، اكد الجمیع على ضرورة إعتماد مصادر الطاقة المتجددة كخیار اللذین یتمت

على بدیل وفعال للطاقة یمكن تطبیقه على كافة المستویات، الكبرى والمتوسطة والصغرى. وأدناه التوصیات بناءاً 
:المستویات الثالثة

:القصیرمستوىعلى ال1.5

 حیث بّناءة ستثمار في مشاریع الطاقة المتجددة كنماذج الابفورا البدء یة السلطة الفلسطینیجب على
. في التوجه إلیها كحللمجتمع المحلي المضي قدمالتمكین ا

 لطاقة الشمسیة مع بعض الحوافز من السلطة الوطنیة الفلسطینیة ایجب تشجیع القطاع الخاص لتنفیذ
مثل اإلعفاء الضریبي. 

 وض میسرة وقنوات تمویل لدعم المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المحلي قر ینبغي تعزیز وتشجیع
.لالستثمار في الطاقة المتجددة

 یجب زیادة برامج بناء القدرات للمؤسسات البحثیة في الجامعات والكلیات والكلیات والمؤسسات غیر
بیقات المختلفة للطاقة المتجددة.الحكومیة المحلیة لبیان التط

 والقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة. بین المراكز العلمیةالتواصل تعزیز قنوات
 .بناء قدرة السكان المحلیین على كیفیة االستفادة بشكل فعال الطاقة المتجددة
 أهمیة تركیب أنظمة تولید الطاقة الشمسیة في جمیع المباني الجدیدة ومشاریع اإلسكان أو التركیز على

جاهزة الي مشاریع مستقبلیة تعتمد على التمویل.كونتالالزمة لكي لمستلزماتباتجهیزهاعلى األقل 
 مستدام ألزمة قطاع غزة.بیئيلطاقة المتجددة كخیار اأكد المشاركون على ضرورة وجود استخدام
 نفذها مشاریع الطاقة الشمسیة التي لالقصص الناجحة والخبرات المتراكمة ن ومشاركةابیضرورة

حلي والمؤسسات الدولیة. المجتمع الم
 دعم من جانب السلطة الفلسطینیة لتشجیع القطاع الخاص باالستثمار في الطاقة المتجددة ضرورة توفر

الحوافز للمنظمات غیر الحكومیة.باإلضافة إلى

:على المدى المتوسط2.5

تثمار في الطاقة ضرورة قیام السلطة الفلسطینیة تبني سیاسة خاصة لتشجیع المنظمات المحلیة لالس
واعتبارها خیار إلنتظام الطاقة كخیار بیئي لقطاع غزة خالل األزمة المالیة.المتجددة 

 ذات عالقة بالطاقة المتجددة وهذا ینطبق أیضا المنظمات المانحة لتمویل مشاریع الطاقة بینالتعاون
على المؤسسات غیر الحكومیة.
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 المؤسسات األكادیمیة، القطاع الخاص، المانحین، مشاركة الدروس المستفادة وقصص النجاح مع
والمؤسسات غیر الحكومیة

على ما تم إنجازه حتى اآلن في مجال الطاقة المتجددة. االعتماد
خطوات جادة مثل اجراءات وكجزء من تشجیع القطاع الخاص لالستثمار الطاقة المتجددة اتخاذ

األلواح الشمسیة البد من اتخاذها على الفور من قبل اإلعفاء الضریبي على التجهیزات والملحقات من 
السلطة الفلسطینیة من أجل التغلب على أزمة الطاقة الحالیة في قطاع غزة. 

 البدء فورًا بإجراءات لتشجیع القطاع الخاص لإلستثمار في مجال الطاقة المتجددة مثل اإلعفاء
یع الذي تتبناه السلطة الفلسطینیة لمعالجة الضریبي على مكونات األنظمة وعناصرها، كجزء من التشج

األزمة الحالیة.
واستكمال المشاریع المتوقفة لتشجیع المجتمع المحلي على تحركات جادة وفعلیة نحو تنفیذیجب البدء ب

إعتمادها كخیار بدیل للطاقة.
األنظمة البدء في تطبیق االعفاء الضریبي على عناصر ومكوناتینبغي أنه غالبیة مشاركین أكد

المختلفة ذات العالقة كمساعدة تؤدي إلى تشجیع وخلق وعي كامل نحو التوجه الستخدام الطاقة 
المتجددة.

 كبدیل للوقود العادي من أجل سد الفجوة طبیعيالغاز البغزةمحطة تولید الكهرباء في یجب تزوید
الحالیة.

:على المدى الطویل3.5

 المستویات طاقة المستدامة التي یمكن تنفیذها على للیار بدیلكخینبغي اعتماد الطاقة المتجددة
الصغرى والمتوسطة والكبرى.

 وطاقة الریاح كبدائل وحلول لألزمة الحالیة مع العلم أن انظمة الطاقة الشمسیة الطاقةامكانیة استخدام
عامًا.15المتجددة یتوقع لها عمر فعلي ال یقل عن 

2.5مسیة المطبقة في بعض المنازل والمؤسسات المحلیة تنتج ما بین األنظمة الصغیرة للطاقة الش -
.كیلو واط وتعتبر هذه الكمیة كافیة لتشغیل أغلب األجهزة الكهربائیة المنزلیة الالزمة3.5

وتوضیح المواصفات مع المنظمات غیر الحكومیة المحلیةبالتعاون برامج لبناء القدرات ببدء وجوب ال
لمعتمدة األمر الذي سوف یؤدي غلى توفر القدرة لدى المجتمع المحلي لبناء األنظمة الفنیة لألنظمة ا

بأنفسهم.
 وجوب مشاركة المعلومات، المشاریع، الدروس المستفادة وقصص النجاح ذات العالقة بین المؤسسات

االكادیمیة، الخبراءن القطاع العام، المانحین والمؤسسات غیر الحكومیة
م تحقیقه حتى اآلن في مجال الطاقة المتجددةالبناء على ما ت
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 زیادة مستوى التعاون بین المؤسسات، بدءًا بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومیة وذلك الستثمار
أفضل في مجال الطاقة المتجددة.

 إلى تعزیز تنمیة القطاع الخاصتهدفموارد المتجددة للسن قوانین.
 سیاسة خاصة لتشجیع رجال األعمال والشركات والمنظمات ضرورة قیام السلطة الفلسطینیة تبني

بیئیا لقطاع غزة خالل سلیمالمحلیة لالستثمار في الطاقة المتجددة وخلق بدیل للطاقة العادیة كخیار 
.األزمة الحالیة

 التعاون والتنسیق مع المنظمات المانحة والمستثمرین لتمویل مشاریع الطاقة المتجددة مع المنظمات غیر
.الحكومیة المحلیة

.التأكید على ضرورة ربط قطاع غزة كهربائیًا بكل من اسرائیل ومصر واالردن
المحلیة في قطاع غزةینبغي زیادة كمیة الطاقة الموردة من إسرائیل، وینبغي إعادة تأهیل الشبكة.


