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 كلمة رئيس جامعة بيرزيت الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة
والمعايير وانين الوطنية الق :عدالة البيئة والمناخ في فلسطينالبحث عن "مؤتمر في 

 "الدولية
 م4/4/2018األربعاء 

 

 ، المحترمة،تيرةالمهندسة عدالة األ ،معالي رئيس سلطة جودة البيئة

 الحضوُر الكريم، كلٌّ باسمه بلقبه،

كم وأهالً وسهالً بكم في جامعة بيرزيت أسعد    ،هللا صباح 

 عن عدالة   البحثُ "بعنوان  الدولي    المؤتمر   بفعاليات   لبدء  ا بيرزيت لنعلن   جامعة  في اليوم نلتقي 

 الحقوق   كليةُ ه الذي تنظمُ  ،"الدولية والمعاييرُ  ةُ الوطني وانينُ الق: في فلسطين والمناخ   البيئة  

العالي  التعليم   في مجال   القدرات   تطوير  " مشروع   أنشطة  ضمن  جامعة  ال في العامة   دارة  واإل

ه تضمنُ يبما  ،مةً وقي   نوعيةً  ضافةً إ المؤتمرُ ويشكُل هذا  .الهولندية من الحكومة   الممول  " القانوني

 .للنقاش مطروحة  وقضايا  من مشاركات  

 

 الكريم، الحضور  

 لهام  إ وهي مصدرُ  ،اتعالمجتمفي  التغيير   داةُ أهي  بيرزيت أن الجامعات   جامعة  إننا نؤمُن في 

ً إو، في القضايا العامة وتجديد   ً أساسي   اً ن تلعب دورأعليها منا بأن  يمانا ً ومحوري   ا  في تطوير   ا

 .هات  ه واستدامعلى موارد   الفلسطيني والمحافظة   المجتمع  

 عالقة  بوجود  ها العتقاد   ،هابعاد  أ بمختلف   البيئة   موضوع  ل خاصةً  أهميةً بيرزيت  جامعةُ تولي و

 ،ذلك تحقيق  على  المناخية، حيث عملت الجامعةُ  والتغيرات   البيئية   الممارسات   بين   وثيقة  

 بالبيئة   المرتبطة   العلمية   بحاث  األ لتشجيع   ىإذ تسع ،في هذا السياق عدة   مساهمات   للجامعة  ف

 يوفرُ الذي  ،ألفْين وواحد عام   والمائية   البيئية   لدراسات  ل مخصص   معهد   تأسيس  قامت بوودعمها، 

في  المعهدُ  ويشاركُ  .والبيئة المياه   في علوم  كذلك و ،والبيئة   المياه   ماجستير في هندسة   برنامجيْ 

 البحثية   المشاريع   من خالل   ،المجاورة في فلسطين والدول   والبيئة   للمياه   الحاسمة   المشاكل   حل   

 .المشتركة اإلقليمية   واألنشطة   االستشارية   والخدمات  

ونفذت  ،على البيئة   للمحافظة   الهادفة   المختلفة   للنشاطات   داعمةً  سياسات   الجامعةُ  توضعقد و

 إنشاءُ الشمسية، و لى الطاقة  إ التحولُ  ومن ذلك مثالً  ،لها والصديقة   ة  مالداع من المشاريع   العديد  

 جودة   مع سلطة   وتم التعاونُ . الري   ها في مجال  استخدام   عادة  إل العادمة   المياه   لمعالجة   محطة  

 .الفلسطينية على البيئة   لمحافظة  ل المشترك   العمل   لتشجيع   تفاهم   مذكرة   وتوقيعُ  البيئة  

 

 الضيوف  الكرام،

اليوم  شأناً دوليًّا، يناق ُش على أعلى المستويات، صحيح  أن االهتمام  بالبيئة  والتغير  المناخي بات 

ه على صلة  مباشرة  بالموارد  الطبيعية  المتاحة، المغذي األساسي للحياة؛ إال أن وجود   باعتبار 

نا يجعُل هذا األمر  أكثر  أهميةً، نظراً لخطورته، فاالحتالُل ال يكتفي  االحتالل  اإلسرائيلي في بالد 

نا بنفايات ه بقتل  أبنائ نا و نا، بل إنه يعتدي على البيئة  الفلسطينية  ويغرُق أرض  نا وموارد  سرقة  أرض 
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الصلبة، وكلُّكم تسمعون أيًضا عن معاناة  القرى والتجمعات  الفلسطينية  التي أقيمت المستوطنات  

ها في أراضينا ا د  المستوطنين نضح  مياه هم العادمة  وضخَّ  .لزراعيةعلى أراضيها، بسبب تعمُّ

هإن هذا المؤتمر  مهمٌّ كقضية  دولية، وكشأن  محلي   أيًضا، ولهذا فإننا   .معنيون بنجاح 

هذا  هداف  أ في تحقيق   فاعلة  و جدية   لى مشاركة  إكم هذا، نسعى معكم، ومن خالل مؤتمر  نحن 

 .هبنجاح   يجابية  اإل والمساهمة   المؤتمر  

 في جامعة بيرزيت، الحقوق واإلدارة العامة لكلية   والتقدير   الشكر   بخالص   في الختام، أتوجهُ 

جت و   التي تُ  هم البناءة  على جهود   ،في هولندا الوطنية، والشركاء   الحقوق   ها من كليات  وشركائ  

ً ، هممالعلمي ال هذا المؤتمر  عقد  ب ولمخرجات ه وتوصيات ه أن تلقى  ،كم النجاحلمؤتمر   متمنيا

 .حق  االهتمام  الذي تست

 .والسالُم عليكم ورحمةُ هللا وبركاته


