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كان هذا العام بمثابة عام التحدي لمعهد األبحاث التطبيقية – القدس أسوة بغيره من
المؤسسات الفلسطينية حيث شهد هذا العام تصعيداً ال مثيل له من قبل قوات الجيش الدفاع
اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع تمثلت في استشهاد ما يقارب ألف من
أبناء وبنات الشعب الفلسطيني وتدمير العديد من مقرات السلطة الفلسطينية وتجريف اآلالف من
الدونمات واقتالع أكثر من  033ألف شجرة وتقطيع أوصال الضفة والقطاع من خالل الحواجز
العسكرية والطرق االلتفافية بحيث تحولت الضفة الغربية إلى  46معزل وقسم القطاع إلى 0
أجزاء .كما قامت إسرائيل بسلسلة من إجراءات التوغل في مناطق أ واعتقال وقتل النشطاء
الفلسطينيين.
ولقد انعكست هذه األوضاع على المعهد وعمله حيثث قامثت قثوات جثيش الثدفاع بثاحتالل
مناطق في محافظة بيت لحم مرتين هذا العام لم يتمكن خاللهثا العثاملون مثن الوصثول إلثى المعهثد
لمتابعة أعمالهم .كما شهد محيط مقر المعهثد العديثد مثن حثوادث إطثالق النثار خثالل الثدوام األمثر
الثثذي عكثثب سثثلبا ً علثثى أداء العثثاملين .كمثثا أصثثابت بعثثا الرصاصثثات مركثثز المصثثادر وغرفثثة
اإلدارة هثثذا باإلضثثافة إلثثى قيثثام قثثوات حثثرس الحثثدود باعتقثثال ناصثثر شثثوكه علثثى أحثثد الحثثواجز
العسكرية وإصدار أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحقه ومازال يقبع في السجن بثدون أي تهثم
توجثثه إليثثه .كمثثا أدت هثثذه األوضثثاع إلثثى عثثدم تسثثلم المعهثثد ألجهثثزة رصثثد الهثثواء التثثي مازالثثت
موجودة في القدس بانتظار الموافقة األمنية على نقلها وتركيبها .وخثالل هثذا العثام تعثزز اإلجمثاع
في موقف المؤسسات األهلية المتمثل في رفا االنخراط في أي مشروع إقليمي رغم المحثاوالت
الدؤوبثة لكسثر هثذا اإلجمثاع  .كمثا شثهد هثذا العثام انحسثاراً فثي تمويثل المشثاريع البحثيثة مثن قبثل
الدول المانحة التي قامت بصب جهودها علثى بثراما الطثوارت وتشثغيل األيثدي العاملثة لمواجهثة
الصعوبات المعيشية داخل المجتمع الفلسطيني.
في هذه الظروف قام المعهد بتبني سلسلة من اإلجثراءات بهثدف متابعثة أعمالثه ونشثاطاته
حيثثث تثثم تطثثوير خطثثط بديلثثة لكثثل مثثن المشثثاريع البحثيثثة لمواجهثثة المتغيثثرات حيثثث قثثام المعهثثد
باالستعانة بخثدمات عثدد مثن الصثحفيين للقيثام بتوإليثق اإلجثراءات القمعيثة اإلسثرائيلية ومصثادرة
األراضي وتوسيع المستعمرات وتثدمير األراضثي الزراعيثة وغيرهثا .كمثا قثام المعهثد باالسثتعانة
بعثدد مثثن البثثاحثين الميثثدانيين فثثي المحافظثثات المختلفثة إلجثثراء المسثثوحات الميدانيثثة للتغلثثب علثثى
االغالقثثات المتكثثررة كمثثا قثثام المعهثثد باسثثتمجار مقثثر فثثي منطقثثة أ تثثم نقثثل األرشثثيف وبعثثا
األجهثثزة إليثثه كثثي يثثتمكن العثثاملون مثثن مواصثثلة العمثثل فثثي حالثثة عثثدم تمكثثنهم مثثن الوصثثول إلثثى
المعهد – ويمكن القول بأن المعهد استطاع أن يتابع عمله رغم كافة الصعوبات األمثر الثذي يعتبثر
بمثابة دليل على مدى التزام العاملين وانتمثائهم للمعهثد وأيمثانهم برسثالته .ولقثد كثان لهثذه المثثابرة
أإلرها في تعزيز دور المعهد وتثبيت مكانته كمركثز إبثداع فلسثطيني فثي مجثال البحثث العلمثي فثي
قطاعات المياه والبيمة والزراعة واستخدامات األراضي.
ولقد شهد هذا العام انفتاحا ً للمعهد على العثالم العربثي حيثث وجهثت الثدعوة للمعهثد لتقثديم
ورقثة حثثول انعكاسثات اتفاقيثثة التجثثارة الحثرة والعولمثثة علثى القطثثاع الزراعثثي فثي العثثالم العربثثي
وذلك من قبل شبكة المنظمات األهلية العربية وبعد ذلك تم عرض الورقثة علثى االجتمثاع العربثي
التنسيقي الذي عقد في بيروت تمهيداً لمؤتمر التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة.
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كما شارك المعهد هذا العام في المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة العراقيثة فثي تمثوز
 2331بمناسبة مثرور  23سثنة علثى تثدمير المفاعثل النثووي العراقثي حيثث تثم تقثديم ورقثة حثول
اإلرهاب البيمي الصهيوني في منطقثة الشثرق األوسثط .كمثا وجهثت الثدعوة للمعهثد لتقثديم ورقتثي
بحث حول القطاع الزراعثي واالستشثعار عثن بعثد ونشثرت فثي المجلثة العربيثة للعلثوم وتبثع ذلثك
دعوة المعهد لتقثديم ورقتثي بحثث مثن الواقثع البحثث العلمثي فثي إسثرائيل ومقارنثة التطثور التقنثي
والعلمي بين العالم العربثي وإسثرائيل ولقثد وجهثت الثدعوة للمعهثد للمشثاركة فثي مثؤتمر الثوزراء
العثثرب حثثول البحثثث العلمثثي والتقنيثثة فثثي كثثانون األول  2331إال أن اإلغثثالق المفثثروض علثثى
المناطق الفلسطينية حال دون هذه المشاركة .
وفي هثذا العثام وجهثت الثدعوة للمعهثد للمشثاركة فثي االجتمثاع اإلقليمثي لمشثروع التنثوع
الحيوي الزراعي الذي عقد فثي الالذقيثة فثي شثهر أيلثول حيثث تثم عثرض متطلبثات دمثا القواعثد
المعلوماتية الجغرافية ومن المتوقع أن يتم تكليف المعهد بإجراء عملية دمثا هثذه القواعثد وربطهثا
بقاعثثدة معلوماتيثثة موحثثدة ومتجانسثثة .كمثثا وجهثثت الثثدعوة للمعهثثد للمشثثاركة فثثي ورشثثة العمثثل
اإلقليمية للتخطيط المستقبلي لألبحاث الزراعية والذي عقد في مقر ايكاردا في حلثب .وشثارك فيثه
المثثدير العثثام المسثثاعد بورقثثة عمثثل كمثثا تثثم اعتمثثاد مشثثاركة المعهثثد فثثي شثثبكة المؤسسثثات البحثيثثة
الزراعية اإلقليمية – كما قام المعهد بتقديم ورقة بحث عن الواقع البيمثي فثي فلسثطين سثيتم نشثرها
فثثثي مجلثثثة األبحثثثاث االجتماعيثثثة والعلميثثثة اللبنانيثثثة – كمثثثا تثثثم إجثثثراء اتصثثثاالت مثثثع العديثثثد مثثثن
المؤسسات العربية مثل الجمعية العلمية الملكية والجامعة الهاشمية وجامعة البترول فثي السثعودية
بهدف توطيد عرى التعاون والعمل المشترك.
وتميثثز هثثذا العثثام أيض ثا ً بمزيثثد مثثن التنسثثيق والعمثثل المشثثترك مثثع الثثوزارات الفلسثثطينية
والمؤسسات الوطنية حيث تم توطيثد عالقثات العمثل مثع دائثرة شثؤون المفاوضثات وشثارك مثدير
المعهد في مفاوضات طابا وتلى ذلك مشاركة المعهد في بلورة الموقف التفاوضي الفلسثطيني فيمثا
يتعلثثق بالبيمثثة والميثثاه .كمثثا شثثارك المعهثثد فثثي إعثثداد دراسثثة حثثول البنيثثة التحتيثثة فثثي القثثدس وتثثم
إدماجها في الورقثة التفاوضثية حثول القثدس ويقثوم المعهثد دوريثا ً بتزويثد طثاقم المفاوضثات بثأخر
المستجدات حول التوسعات االستيطانية وأبعادها.
كما تابع المعهد هذا العام عمله مثع وزارة الزراعثة الفلسثطينية حيثث يقثوم المعهثد بإعثداد
استراتيجية الحفاظ على التنوع الحيثوي الزراعثي ومسثل التنثوع الحيثوي الزراعثي فثي المشثروع
اإلقليمي للحفاظ على التنوع الحيوي الزراعي في المناطق الجافة – كما قثام مثدير المعهثد بثإجراء
تقيثثيم لمشثثروع بنثثاء القثثدرات فثثي وزارة الزراعثثة الفلسثثطينية الممثول مثثن الحكومثثة الهولنديثثة مثثن
خالل برناما األمم المتحدة اإلنمائي – كما عقد المعهثد عثدة اجتماعثات مثع طثاقم الثوزارة العامثل
في المشروع النمسثاوي لالسثتخدام األمثثل لثألرض والميثاه حيثث تثم أخيثراً االتفثاق علثى ان يقثوم
المعهد بتنفيثذ االستشثارة الخاصثة بهثذا المشثروع ابتثداء مثن العثام القثادم .كمثا قثام وزيثر الزراعثة
بانتداب مدير المعهد للمشاركة في مؤتمر األمن الغذائي الذي عقد في بون وفي المؤتمر الثوزاري
العربي للحفاظ على التنوع الحيوي الزراعي الذي سيعقد في القاهرة في مطلع العام القثادم – ولقثد
قام المعهد هذا العام بعقد دورة تدريب مشتركة مع وزارة الزراعثة الفلسثطينية لطثوافي المحميثات
الطبيعية والحراج وذلك بتمويل من مؤسسة هاينريش بول األلمانية.
كما تم االنتهاء من إعداد نشرة تفصيلية بالتعاون مع الوزارة حول إدارة الري فثي الضثفة
الغربيثثة وسثثيتم عقثثد ورشثثتي عمثثل لعرضثثها علثثى المثثزارعين – هثثذا وقثثد قثثام المعهثثد بالعمثثل مثثع
الوزارة في المشروع اإلقليمي لتطوير الزراعة الجافة حيث سيتم إعثداد قاعثدة معلوماتيثة إقليميثة
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محوسثثبة كمثثا سثثيتم تطثثوير هثثذا المشثثروع عثثن طريثثق إعثثداد نمثثوذج محوسثثبه آلفثثاق تطثثوير هثثذا
القطاع المستقبلي.
وشهد هذا العام مزيداً مثن التعثاون مثع وزارة التخطثيط والتعثاون الثدولي تمثثل فثي تبثادل
المعلومات حول االستيطان والتغيرات فثي اسثتخدامات األراضثي وتخطثيط المواصثالت وتقريثر
الفقر والتخطيط المستقبلي .كما تابع المعهد عملثه مثع وزارة شثؤون البيمثة حيثث تثم إصثدار كتثاب
تثثوطين اجنثثدة  21بالتعثثاون مثثع الثثوزارة وجثثرت اتصثثاالت مثثن اجثثل تنسثثيق الجهثثود تمهيثثداً لعقثثد
مؤتمر قمة األرض الثانية المقرر عقدها في جنوب إفريقيا في أيلول من العام القادم – وخالل هثذا
العثثام قثثام المعهثثد بالعمثل مثثع دائثثرة شثثؤون المفاوضثثات ووزارة الشثثؤون البيمثثة وسثثلطة الميثثاه فثثي
إعداد الورقة التفاوضية لمفاوضات الحل الدائم.
ولقد شهد هذا العام بناء عالقة تعاون مع وزارة الحكم المحلي حيث تقدم المعهثد بمشثروع
تدريب طاقم البلديات والوزارة في مجثال اسثتخدام نظثم المعلومثات الجغرافيثة وتلثي ذلثك التعثاون
في مجال إصدار خارطة بالنظم المناخية في فلسطين تمهيداً لوضع مواصفات األبنية – وفي نفب
الوقت فان المعهد يعمل مع بلديات محافظة بيت لحم بهدف بناء قواعثد معلوماتيثة محوسثبة لملكيثة
األراضثثي واسثثتخداماتها .كمثثا قثثام المعهثثد بتقثثديم معلومثثات عثثن النباتثثات والحيوانثثات المهثثددة فثثي
محافظتي بيت لحم والخليل إلى سلطة الميثاه الفلسثطينية ضثمن دراسثة التنميثة البيمثي لمشثروعات
السلطة في المنطقة باإلضثافة إلثى العمثل مثع سثلطة الميثاه الفلسثطينية وتحديثد أنثواع المزروعثات
المالئمة حسب نوعية جودة المياه.
وخثالل هثذا العثثام عمثل المعهثد مثثع الفريثق الفلسثثطيني المكلثف بإعثداد تقريثثر الفقثر حيثثث
استضاف المعهد فريق العمثل المكلثف بثإجراء المسثل الميثداني فثي محافظثة بيثت لحثم وسثاهم فثي
بلورة آلية العمل ووضع االستبانة ولضمان شمولية المسل والتعرف على األسباب غير المباشثرة
للفقر – ولقد قام المعهد بالعمل مع فريق البنك الدولي المكلف بإعداد تقرير الواقثع االقتصثادي فثي
فلسطين حيث قثام المعهثد بتحليثل البيانثات بنثاء علثى التوزيثع الجغرافثي وإنتثاج خثرائط اقتصثادية
اجتماعية ساهمت في تحديد أولويات التدخل والمناطق السثاخنة وعلثى أإلثر ذلثك قثام البنثك الثدولي
بتثثوفير منحثثة بسثثيطة للمعهثثد لمسثثاعدته فثثي تطثثوير قدراتثثه فثثي مجثثال ربثثط الجوانثثب االقتصثثادية
واالجتماعية في تحليل استخدامات األراضي ونمذجة المواصالت والبنية التحتية.
وخثثالل هثثذا العثثام تعرضثثت محافظثثة بيثثت لحثثم إلعثثادة االحثثتالل مثثن قبثثل سثثلطات جثثيش
الدفاع اإلسرائيلي وبلغ عد شثهداء المحافظثة الثذين سثقطوا نتيجثة لالعتثداءات اإلسثرائيلية إلثى مثا
يزيد عن  46شهيد .كما جرى تدمير كبير للبنية التحتية بما فيه الطرق والمنثازل والمرافثق العامثة
وقامت غرفة تجارة وصناعة بيت لحم بعقد مؤتمر للتعريثف بإبعثاد مثا تعرضثت لثه محافظثة بيثت
لحم من إجراءات قمعية حيث قام المعهد بتقديم ورقة عثن األضثرار التثي لحقثت بثاألرض والميثاه
والتوسع االستيطاني وأبعاده وعلى أإلرها تم اإلعالن عن محافظة بيت لحم منطقثة منكوبثة بحاجثة
إلى برناما طوارت لمعالجة ما تعرضت له – ولقد قامثت لجنثة ميتشثل بزيثارة محافظثة بيثت لحثم
حيث قام مدير عام المعهد بعثرض لواقثع التوسثعات االسثتيطانية فثي األراضثي الفلسثطينية وتقثديم
تقرير مفصل للجنة كان له أإلر كبير على أعضاء اللجنثة وانعكثب فثي تقريثر مفصثل لجنثة ميتشثل
الثثذي طالثثب بشثثكل واضثثل وصثثريل إلثثى ضثثرورة وقثثف كافثثة أشثثكال االسثثتيطان فثثي األراضثثي
الفلسطينية.
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ومع تعيين محافظ جديد في بيثت لحثم فقثد جثرى اجتمثاع موسثع مثن المحثافظ ومسثاعدتيه
وأعضثثاء الهيمثثة العامثثة للمعهثثد حيثثث تثثم االتفثثاق علثثى أن يشثثارك المعهثثد فثثي اجتماعثثات اللجنثثة
االستشارية لمتابعة شؤون المحافظة وأن يقوم المعهد بتجهيز ملفات الزراعثة والبيمثة واالسثتيطان
بالتعثثاون مثثع المؤسسثثات المعنيثثة وتقثثديم تصثثورات آلليثثة وبرنثثاما العمثثل المسثثتقبلي فثثي هثثذه
المجاالت.
إمثثا فيمثثا يتعلثثق بالعمثثل مثثع المؤسسثثات األهليثثة األخثثرى فقثثد شثثهد هثثذا العثثام دوراً ريادي ثا ً
للمعهد تم من خاللها العمل على إنشاء شبكة للمنظمات األهلية الفلسطينية العاملة فثي مجثال البيمثة
بهثثدف تنسثثيق الجهثثود وتوحيثثدها خاصثثة فيمثثا يتعلثثق بتقثثديم ورقثثة فلسثثطينية موح ثدة لمثثؤتمر قمثثة
األرض الثثثاني .كمثثا تثثم خثثالل هثثذا العثثام تقثثديم مشثثروع بحثثثي مشثثترك مثثع اإلغاإلثثة الزراعيثثة
ومجموعة الهيدرولوجين األمر الذي يعتبر نقله نوعية في العالقات الموسساتية – ومثازال المعهثد
يتابع العمل المشترك في رصد االستيطان مثع مركثز أبحثاث األراضثي التابعثة لجمعيثة الدراسثات
العربية حيث يتم إصدار نشرات مشتركة بمعدل  0نشثرات أسثبوعية علثى الصثفحة المنزليثة التثي
أصثثبحت مصثثدراً رئيسثثيا ً للمعلومثثات عثثن التوسثثع االسثثتيطاني لكافثثة المعنيثثين فثثي هثثذا المجثثال –
وتجثثري اإلعثثدادات حاليثا ً لتقثثديم مشثثروع أخثثر لمتابعثثة رصثثد التوسثثعات االسثثتيطانية لتقديمثثه إلثى
المجموعة األوروبية التي أعربت من خالل القناصل والممثليات دعمهثا لهثذا المشثروع وترحيبهثا
بمزيثثد مثثن التعثثاون .كمثثا عمثثل هثثذا المعهثثد خثثالل هثثذا العثثام مثثع مؤسسثثة بثثديل فثثي إنتثثاج عثثدد مثثن
الخرائط لعرضها في المؤتمر الدولي لمكافحة العنصثرية الثذي عقثد فثي مثدين ديربثان فثي جنثوب
إفريقيا.
الشؤون اإلدارية والتنظيمية-:
ألقثثت األوضثثاع السياسثثية بظاللهثثا علثثى الشثثؤون اإلداريثثة والتنظيميثثة فثثي المعهثثد حيثثث
أصبل من شثبه المسثتحيل عقثد االجتماعثات الدوريثة للهيمثة العامثة والهيمثة اإلداريثة ممثا أدى إلثى
تأجيل العديد مثن االجتماعثات كمثا عقثد االجتمثاع السثنوي متثأخراً مثن موعثده وتثم استضثافته فثي
حرم جامعة القدس نتيجة لعدم تمكن أعضاء الهيمة العامة جمعيا ً من دخول منطقة بيت لحثم بسثبب
الحصار اإلسرائيلي المفروض على المحافظة.
ومع ذلك فقد شهد هذا العام نقلة نوعية في تطوير العمل اإلداري في المعهد حيث ركثزت
اجتماعات الهيمة اإلدارية والهيمة العامة علثى وضثع السياسثات والخطثط لضثمان اسثتدامة المعهثد
وتطثثوير عملثثه فثثي ضثوء المتغيثثرات السياسثثية وجثثرت مناقشثثات مستفيضثثة حثثول هثثذا الموضثثوع
تمخضت عن اتخاذ القرارات التالية-:
أ .السياسات العامة-:
 القيثثام بتحديثثد دور المؤسسثثة وطبيعتثثه علثثى ضثثوء المسثثتجدات السياسثثية كثثالتحول إلثثى
مؤسسثثة استشثثارية أو مركثثز أبحثثاث متخص ث فثثي مجثثاالت الزراعثثة والميثثاه والبيمثثة
واستخدامات األراضي أو مركز دراسات استراتيجية.
 التوسثثع األفقثثي فثثي مجثثاالت عمثثل المعهثثد بمثثا فثثي ذلثثك مجثثاالت بحثيثثة جديثثدة كاألبحثثاث
االقتصادية واالجتماعية وغيرها.
 التركيز على إيصال المعلومات للمزارعين والجهات المعنية األخرى.
 التوجه لالنفتاح في عمل المعهد من خالل عقد ورشات عمل ومحاضرات وفعاليات
أخرى بهدف التواصل مع كافة شرائل المجتمع الفلسطيني-:
 تعزيز العالقة مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
 التوجه لنشر أوراق بحثية في مجاالت علمية محكمة.
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ب .استدامة المعهد-:
 العمثثل علثثى تنفيثثذ االستشثثارات المحليثثة لغسثثهام فثثي تغطيثثة جانثثب مثثن المصثثاريف
التشغيلية للمعهد.
 تعيين مسؤول للعالقات العامة في المعهد.
 تشكيل لجنثة مثن أعضثاء الهيمثة العامثة مثع صثالحيات وإمكانثات وتحديثد سثقف زمنثي
للقيام بمهمة توفير الدعم المالي للمعهد مع وضع آلية للمحاسبة والمراقبة لعمل اللجنة.
 العمثثل علثثى تقثثديم خثثدمات مدفوعثثة األجثثر لغسثثهام فثثي تغطيثثة جانثثب مثثن المصثثاريف
التشغيلية للمعهد.
 إقامة وحدة خاصة في المعهد إلدرار الدخل.
ج .براما عمل-:
 وضع خطة طوارت لمتابعة عمل المعهد في ظل األوضاع الراهنة.
 العمل على إصدار أطلب فلسطين باللغة العربية وتسويقه بشكل واسع.
 العمل على إصدار أطلب فلسطين التاريخي.
 القيام بعملية التقييم الشمولي لعمل المعهد حيث تم وضع شروط مرجعيثة لعمليثة التقيثيم
وإقرارها تمهيداً للتعاقد مع خبيرين أحدهما محلي والثاني أجنبي للقيثام بهثذه المهمثة متثى
سمحت الظروف لذلك.
 إنشاء وحدة أبحاث اقتصادية اجتماعية.
وخالل هذا العام تم البت في قضية عضوية الهيمة العامة للسيدين شحادة الدجاني
وعيسى الطويل .كما تم تعيين مدير للعالقات العامة واستمجار مقر في منطقة أ
حيث تم نقل أرشيف المعهد والخرائط وصور األقمار الصناعية -كما قام المعهد
بأتمتة نظامه اإلداري وحوسبته حيث تم مسل كافة المرسالت الهامة ومحاضر
الجلسات الرسمية وبناء قاعدة معلوماتية للنماذج المستخدمة كنظام السفر
والمشتريات وطلبات اإلجازة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ووضعها في
قاعدة معلوماتية على شبكة المعهد .كما تم تطوير نظام مركز المصادر وحوسبته.
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النشاطات البحثية
رغم الظروف العصيبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني والقيودات المفروضة على
حركة الفلسطينيين ،،إال أن المعهد تابع نشاطاته البحثية هذا العام حيث تم تبني
استراتيجية طوارت لمواصلة العمل في ظل هذه األوضاع منها التعاقد مع عدد من
الباحثين الميدانين بشكل،نن مقطوع في المحافظات المختلفة للقيام بالمسل الميداني
وتقديم التقارير عن التوسعات االستيطانية باإلضافة إلى التعاقد مع عدد من
الصحفيين لتوإليق الدمار التي تقوم به السلطات االحتالل في المواقع المختلفة
واالستعانة بخدمات عدد من المؤسسات للتجاوز الصعوبات والعوائق
المفروضة.ورغم الحظر على السفر الذي فرض خالل هذا العام فقد استعان المعهد
بشبكة االنترنت لضمان مشاركة المعهد في المؤتمرات الدولية.
وخالل هذا العام تزايد الطلب على نشرات المعهد كما يتبين من عدد الزيارات
للصفحة المنزلية للمعهد التي وصلت إلى  6333زيارة يومياً .ومع تزايد الهجمة
االستيطانية أزداد عدد حاالت الدراسة التي تنشر حيث وصلت إلى إلالث أو أربع
حاالت أسبوعيا .ومن الجدير اإلشارة له هنا بعد أحداث  9/11ازداد االهتمام الدولي
بقضية الشرق األوسط بشكل عام وفلسطين بشكل خاص .ولقد ازدادت عدد
الزيارات لصفحة المنزلية بشكل ملفت للنظر خاصةً بعد إعادة احتالل بيت لحم كما
ازداد عدد الذين يتصلون بمسؤولة الصفحة المنزلية في المعهد طارحين العديد من
األسملة واالستيضاحات.
وحدة أبحاث المياه والبيمة-:
قامت الوحدة خالل هذا العام بتنفيذ المشاريع التالية-:
 تدريب طوافي الحراج في محافظات الضفة الغربية على إدارة
الحراج والمحميات الطبيعية وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة
الفلسطينية وبتمويل من مؤسسة هانريش بول األلمانية حيث شارك في
هذه الدورة أكثر من  23طواف حراج وتم إعداد كتاب تدريبي خاص
تمهيداً لهذه الدورة التي لقيت اهتماما ً بالغا ً من المشاركين والوزارة وتم
االتفاق على تطوير برناما تدريبي متقدم في العام القادم.
 رصد تلوث الهواء – ما زال هذا المشروع يواجه مصاعب جمة
حيث لم يكن باإلمكان حتى اآلن تركيب أجهزة الرصد التي وصلت
القدس غير أن النواحي األمنية تحول دون توريدها للمعهد كما أن
برناما تطوير القدرات في هذا المشروع ما زال يعاني من مشكلة عدم
توفر المرشحين األكفاء.
 تطوير مؤشرات التنمية المستدامة في فلسطين حيث تم جمع البيانات
الالزمة لحساب المؤشرات االقتصادية واالجتماعية واستخدامات
األراضي والمياه ومازال العمل يجري على رصد المتغيرات في هذه
المؤشرات.
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 مراقبة وحدة تنقية المياه العادمة واستخداماتها للري حيث تم تطوير
قدرات المعهد إلجراء الفحوصات الدورية للمياه العادمة وسيتم خالل
العام القادم تجربة عدد من الوحدات في مناطق مختلفة من فلسطين
لدراسة فعاليتها.
 المشاركة مع وزارة شؤون البيمة وبتمويل من برناما األمم المتحدة
اإلنمائي للقيام بحملة نظافة في محافظة بيت لحم والتي تمت بمشاركة
عدد من المدارس في المحافظة.
كما قامت الوحدة خالل هذا العام بكتابة عدد من مشاريع البحث وتقديمها للجهات المعنية
وشملت-:
 Developing sustainable development indicators for Palestine
submitted to EC.
 Environmental Profile of Battir Town submitted to Friedrich
Naumann.
 Development and application if indicators of sustainable
development in Bethlehem city.
 Ecosystem Approach to Human Health: The Parqan Israrli
Industrial Zone and its impact on the surrounding enviroment
and health. Submitted to IDRC.
 Creating Compost: towards improving food security in the
Bethlehem District.
وحدة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد-:
خالل هذا العام تابعت الوحدة عملها في تنفيذ المشاريع التالية-:
 القيام بمسل جغرافي اقتصادي بيمي شامل إلرطاس وذلك بتمويل من فنلندا.
 العمل على تعريب األطلب وخاصة الخرائط السياسية.
 إنتاج األطلب على أقراص مضغوطة.
 متابعة على تنفيذ إستشارة التنوع الحيوي الزراعي لصالل وزارة الزراعة
الفلسطينية.
 العمل على إدخال  GISواالنترنت.
 تجميع المعلومات الالزمة إلنتاج أطلب فلسطين التاريخي.
كما قامت الوحدة بتقديم مشاريع بحثية جديدة حيث تم تقديم مشروعي بحث لبرناما Meda
التابع للمجموعة األوروبية تتعلق بالمواصالت ونمذجتها .كما تم تقديم مشروع التحضر لتغطية
بقية مناطق الضفة الغربية إلى مؤسسة  IDRCالكندية .كما تم تقديم مشروع بحث إقليمي في
مجال سياسات المواصالت من خالل  Global Environmental Facilityوبرناما األمم
المتحدة اإلنمائي.
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وحدة األبحاث الزراعية والتنوع الحيوي-:
خالل هذا العام تابعت المعهد تنفيذ المشاريع التالية-:
 إعداد سياسة للحفاظ على التنوع الحيوي الزراعي لصالل وزارة الزراعة
الفلسطينية.
 المشاهدات واألبحاث الزراعية في المنطقة الجافة.
 إنهاء التقرير المتعلق بنتائا مشروع التحضر.
 إصدار نشرة إرشادية عن استغالل المياه في الزراعة.
 رصد التاريخ الشفوي النباتي الممول من .UNDP
كما قامت الوحدة بتقديم مشاريع بحثية جديدة شملت-:
 مشروع إنتاج الدبال لغسهام في األمن الغذائي.
 مشروع التحضر لبقية مناطق الضفة الغربية.
 متابعة المشاهدات الحقلية في المناطق الجافة.
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الزيارات

كان هذا العام حافالً بزيارات العديد من الوفود والمؤسسات للمعهد والجدول التالي يبين الزيارات
التي تمت للمعهد خالل هذا العام-:
 .1بتاريخ  2331/0/26استضاف المعهد وزير الخارجية السويسري الدكتور
جوزف دايب  Josesph Deissوالوفد المرفق له حيث تم تقديم عرض
للمواقع الجيوسياسي للوزير الضيف مبنيا ً للتوسعات االستيطانية اإلسرائيلية
والحصار المفروض على األراضي الفلسطينية.
 .2بتاريخ  2331/6/19استضاف المعهد الوزير التركي لشؤون قبرص الشمالية
 Tahsin Ertugrulogluوالقنصل التركي العام في القدس حيث جرى نقاش
حول األوضاع السياسية في المنطقة.
 .0استضاف المعهد ومركز أبحاث األراضي في جمعية الدراسات العربية بتاريخ
 6/26ممثلي دول االتحاد األوروبي إلطالعهم على أخر المستجدات فيما يتعلق
بالتوسعات االستيطانية في الراضي الفلسطينية
 .6زار المعهد بتاريخ  2331/6/28وفد برلماني الماني من حزب الخضر ضم
السيدة  Kerstin Muellerرئيسة الحزب والسيد Christian Sterzing
المنسق السياسي لمجموعة العمل البرلمانية للشؤون الخارجية وحقوق اإلنسان
ونزع السالح ومساعديهم السيدان  Heiko Thomasو Joern Boehme
حيث تم عرض المشاكل البيمة التي تعاني منها األراضي الفلسطينية وأإلر
االحتالل في تفاقم هذه المشاكل.
 .6قام المعهد بتاريخ  2331/6/12لجنة تقضي الحقائق المتوقعة عن الكنيسة
البروتستانتية األميركية يضم الدكتور فهد أبو عقل والسيدتين Sara
 Humphreyو Faith Bradlyحيث تم تقديم عرض لهم عن الواقع
الجيوسياسي في األراضي الفلسطينية.
ً
ً
ً
 .4بتاريخ  2331/6/01استضاف المعهد وفدا يضم  23طالبا أمريكيا يقومون
بزيارة المنطقة من خالل خدمات اإلغاإلة الكاإلوليكية حيث تم تقديم عرض
لهم عن الواقع الجيوسياسي في المنطقة.
 .7بتاريخ  2331/7/14استضاف المعهد وفد برلماني من جنوب افريقيا برئاسة
عضو البرلماني السيدة  Modiseوعضوية البرلماني  Fieldو Nkomo
و Nelو  Vadiمن جزب المؤتمر والبرلماني  Smutsمن الحزب
الديمقراطي والبرلماني Van der Meruseمن حزب انكاتا والبرلمانيين
و Geldernhugو Cardyمن الحزب الوطني الجديد والوفد المرافق لهم
حيث تم تقديم عرض من التوسعات االستيطانية في األراضي الفلسطينية
وذلك بتنسيق مع المجلب التشريعي الفلسطيني.
 .8استضاف المعهد بتاريخ  2331/8/20البرفسور  John Dugardالمفوض
الخاص حول األراضي الفلسطينية التابعة لمفوضية حقوق اإلنسان في المم
المتحدة بصحبة السيدة  Joanna Oyediraوالسيدة  Darba Topaliمن
المفوضية حيث تم تقديم تقرير حول الواقع الجيوسياسي في األراضي
الفلسطينية مبينا ً اإلجراءات القمعية اإلسرائيلية والتوسعات االستيطانية
 .9بتاريخ  13/03زار المعهد وفداً من الحزب الديمقراطي االجتماعي النمساوي
برئاسة الدكتور  Alfred Grisen bauerرئيب الحزب وعضوية السيد
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 Mr. Andreas Rendlمدير مكتب الرئيب والسيد Robert Leingruber
سكرتير للعالقات الدولية وذلك برفقة ممثل النمساوي لدى السلطة الوطنية
الفلسطينية السيد ماهر الداهودي وعدد من الصحفيين حيث تم اطالع الوفد على
الواقع الجيوسياسي في الراضي الفلسطينية.
 .13وبتاريخ  2331/11/7زار المعهد وفداً من حزب الخضر النمساوية برئاسة
البرفسور  Alexandra ran derرئيب الحزب وعضوية السيدة Ulrike
 Lunacelcالناطقة باسم الحزب للعالقات الخارجية والسيد Eva Glavi
 schungمسؤولة الشؤون البيمية والتقانة في الحزب والسيدة Andrea
 Danmayrالناطق بالحزب والسيدة  Danila Ingruberمساعدة الرئيب
الحزب وذلك برفقة ممثال للنمسا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تم تقديم
عرض عن الواقع الجيوسياسي في فلسطين وما تعرض له البيمة الفلسطينية من
انتهاكات من قبل سلطات االحتالل.
9/1/2001
10/1/2001
13/1/2001
15/2/2001
26/2/2001
1/3/2001
10/3/2001
12/3/2001
13/12/2001
15/3/2001
15/3/2001
21/3/2001
24/3/2001
27/3/2001
28/3/2001
29/3/2001
5/4/2001
9/4/2001
12/4/2001
19/4/2001
24/4/2001
25/4/2001
28/4/2001
9/5/2001
10/5/2001
16/5/2001
22/5/2001
31/5/2001

بلدية بيت فجار
ممثل فنلندا لدى السلطة الفلسطينية
وفد أكاديمي إيطالي
السيد كريغ شابالند من الواليات المتحدة
د .انييك تونتي – مؤسسة التعاون السويدية
د .دوكريت – سويسرا
وفد من ممثليه الكندية لدى السلطة الوطنية
وفد برناما األمم المتحدة اإلنمائي
وفد االتحاد األوروبي
د .سين – ألمانيا
السيد بيتر روبرت من اغروفسن
وفد اللجنة الدولية لصليب األحمر
وزبر الخارجية السويسرية
د .جول بنين – جامعة ستانفورد
وفد دائرة شؤون المفاوضات
وفد البنك الدولي
وفد من ممثليه النمسا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
د .ماكسيمو من مؤسسة رؤيا لألرض
القنصل التركي العام القدس
وزير التركي لشؤون شمال قبرص
وفد االتحاد االوروبي
وفد أمريكي
وفد حزب الخضر االلماني
وفد كندي
وفد كندي
وفد كندي
وفد من UNSCO
وفد من البنك الدولي
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9/6/2001
9/6/2001
11/6/2001
11/6/2001
13/6/2001
19/6/2001
23/6/2001
25/6/2001
12/7/2001
16/7/2001
23/7/2001
28/7/2001
1/8/2001
6/8/2001
9/8/2001
22/8/2001
11/9/2001
19/9/2001
3/10/2001
4/10/2001
30/10/2001
7/11/2001
4/12/2001
6/12/2001
6/12/2001
13/12/2001
18/12/2001
31/12/2001

وفد فنلندي
وفد مؤسب سيدا الكندية
وفد بلجيكي
وفد مركز األبحاث األمريكي الفلسطيني
ممثل كندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
مدير مؤسسة تمكين
وفد الماني
فريق عمل تقرير الفقر
ممثل كندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
وفد برلماني من جنوب افريقيا
وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر
وفد من IDRC
مدير المشروع الدنماركي
وفد دائرة شؤون المفاوضات
ممثلوا القناصل األوروبيين
المبعوث الخاص لمفوضية حقوق اإلنسان
وفد نرويجي
ممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية
وفد فرنسي
وفد بريطاني
وفد الحزب الديمقراطي االجتماعي في النمسا
وفد حزب الخضر النمساوي
وفد برناما األمم المتحدة اإلنمائي
ممثل النمسا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
وفد FAO
وفد ايرلندي
وفد القنصلية األمريكية
السيدة مايراد مايجواير الحائزة على الجائزة نوبل
للسالم والسيد يعقوب عيسى من خطوط السالم

والمالحظ أن زيارات هذا العام تميزت بالعديد من الوفود الرسمية التي قام المعهد خاللها بتقديم
عروض عن الواقع الجيوسياسي والتوسعات االستيطانية وهو مؤشر عما يتمتع به من مصداقية.
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المحاضرات
تابع المعهد خالل هذا العام تقديم محاضرات وعروض عن الواقع الجيوسياسي والتوسعات
االستيطانية والنواحي البيمة للعديد من الوفود والفعاليات حسب ما هو مبين-:
29/1/2001
13/2/2001
22/2/2001
4/4/2001
19/4/2001
9/5/2001
12/5/2001
23/5/2001
23/5/2001
23/5/2001
24/5/2001
30/5/2001
31/5/2001
15/6/2001
16/7/2001
23/7/2001
27/7/2001
30/7/2001
9/8/2001
9/8/2001

وفد أمريكي من خالل لجنة المانونايت المركزية
وفد أمريكي من خالل لجنة المانونايت المركزية
مؤتمر السبيل
لجنة ميتشل
وفد أمريكي
وفد كندي
وفد أمريكي من خالل خدمات اإلغاإلة الكاإلوليكية
وفد أمريكي من خالل مجلب كنائب الشرق
األوسط
وفد ياباني
وفد كندي
مركز الدهشية االجتماعي
وفد أمريكي من خالل مؤسسة CPT
وفد أمريكي من خالل خدمات اإلغاإلة الكاإلوليكية
وفد أمريكي
وفد برلماني من جنوب إفريقيا
وفد أمريكي
مؤتمر بيت لحم االقتصادي
وفد الصليب األحمر الدنمركي والهالل األحمر
الفلسطيني
وفد قناصل وممثلي الدول األوروبية
وفد مفوضية حقوق اإلنسان
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المشاركة في ورشات العمل والمؤتمرات
رغم القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين فقد تابع المعهد هذا العام المشاركة
بفعالية في العديد من المؤتمرات وورشات العمل والندوات المحلية والدولية كما هو مبين-:
ورشة االستخدام األمثل للموارد الزراعية  -وزارة
د.جاد /نادر/حنا
الزراعة
JOWA
اجتماع مشروع
د .محمد غنايم
مشروع األمن الغذائي – وزارة الزراعة
نادر
دائرة شؤؤون المفاوضات – وزارة التخطيط
د.جاد
والعالقات الدولية
ورشة االستخدام األمثل للموارد الزراعية  -وزارة
د.جاد  /داؤد/
الزراعة
نادر/حنا
مفاوضات طابا
د .جاد
ورشة االستخدام األمثل للموارد الزراعية  -وزارة
د .جاد/نادر /حنا
الزراعة
د .جاد  /نادر /روبينا ورشة مسل قرى الريف الشرقي – مؤسسة التعاون
 /د .محمد
Madshicl Exhilation / Workshop
د .جاد  /نادر /روبينا
 /د .محمد
وزارة التنوع الحيوي الزراعي – وزارة الزراعة
د .جاد
لجنة ميتشل
د .جاد
اجتماع مع القنصل األمريكي العام
د .جاد
وزارة التنوع الحيوي الزراعي – وزارة الزراعة
د .جاد  /نادر /روبينا
ورشة االكاديمية الفلسطينية للعلوم والتقنية
د .جاد
ورشة التقييم – وزارة الزراعة
د .جاد
ورشة وزارة االحصاء المركزية
نادر
ورشة عمل حول االستيطان
د .جاد
ورشة التنوع الحيوي الزراعي
د.جاد /نادر  /روبينا
Bethlehem institute Workshop
د .جاد
مؤتمر دار الحكمة  -بغداد
د .جاد
اللجنة التوجهية لمشروع التنوع الحيوي
د .جاد
مؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني  -اسبانيا
نزار قطوش
مؤتمر بيت لحم االقتصادي
د.جاد وعيسى زبون
ورشة سلطة المياه ووزارة شؤون المنظمات األهلية
د.محمد

24/3/2001
4/4/2001
12/4/2001
17/4/2001
2/5/201
3/5/2001
24/5/2001
24/5/201
19/6/2001
26/6/2001
5/7/2001
7/7/2001
18-21/7/2331
27/7/2331
9/9/2001

ورشة سياسات التنوع الحيوي الزراعي
EU Parliamentarian
MHE

12/7/2001
13/7/2001
19/7/2001

د.جاد  /نادر  /روبينا
د.جاد
د.جاد
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13/1/2001
16/1/2001
17/1/2001
17/1/2001
21/1/2001
21/1/2001
24/2/2/2001
25/2/2001
15/3/2001

د.جاد
د.جاد

مؤتمر األمن الغذائي  -المانيا
ورشة عمل إلعداد الورقة الخضراء للبحث العلمي
جنوب افريقيا

3/8/2001
17/11/2001

Performance Indicators
 استخدام خرائط المعهد في برناما تلفزيون وإلائقي من قبل محطة .arte
 ترجمة الصفحة الفرنسية واألسبانية.
 استخدام مقاالت للتدريب في جامعة اريجون.
.ANND 
 دعوة المعهد المشاركة في اجتماع  UNEPفي نيرزي 2331./2/2-1
 دعوة المعهد لتقديم ورقة حول االستيطان .2331/13/23-19
 ترشيل المعهد لتمثيل  MOAفي مؤتمر اآلن  – 9/4-6بون.
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برناما العمل للعام 2332
 .1الشؤون اإلدارية والتنظيمية-:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

متابعة مناقشة قضية استدامة المعهد.
العمل على إيجاد مصادر تمويل للمعهد.
إجراء عملية تقييم شمولية للمعهد ومسيرته.
برناما تطويري لمقر المعهد.
توسيع عضوية الهيمة اإلدارية.

 .2البراما البحثية-:
أ.

وحدة األبحاث الزراعية والتنوع الحيوي-:
 متابعة مشاهدات الزراعة البعلية وتقييمها.
 إنهاء مشروع التراث الشفوي النباتي.
 متابعة العمل على أعداد اإلستراتيجية الفلسطينية للتنوع الحيوي الزراعي
ضمن المشروع اإلقليمي الذي يقوم بتنفيذه برناما األمم المتحدة اإلنمائي مع
وزارة الزراعة الفلسطينية.
 المشاركة في وضع سياسات البحث الزراعي في المنطقة بالتعاون مع
ايكاردا.
 المشاركة في مشروع إنتاج الدبال في النفايات المنزلية بالتعاون مع وحدة
األبحاث البيمية والمائية.
 المشاركة في المشروع اإلقليمي لتطوير الزراعة الجافة والممول من الحكومة
الدنماركية.
 تنفيذ االستشارة الخاصة بمشروع االستخدام األمثل لألرض والمياه لصالل
وزارة الزراعة الفلسطينية والممول من الحكومة النمساوية.
 إعداد أوراق بحثية عن نتائا األبحاث والمشاهدات ونشرها في مجالت
محكمة دولياً.
 تقديم مشاريع بحثية جديدة.
 عقد ورشتي عمل مع وزارة الزراعة الفلسطينية حول إدارة الري.
 بلورة مشروع مشترك مع وزارة الزراعة الفلسطينية إلنشاء قاعدة معلوماتية
للقرية الفلسطينية.
 العمل مع وزارة الزراعة الفلسطينية لمتابعة العمل على مسل الغابات في
فلسطين.
 عقد ورشة عمل لعرض نتائا مشروع التحضر في محافظتي بيت لحم
والخليل.
 متابعة مشروع التحضر لتغطية بقية محافظات الوطن.
 تطوير القواعد المعلوماتية المتعلقة بمجال عمل الوحدة.
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 المساهمة في مشروع دليل قرية ارطاس بالتعاون مع وحدة نظم المعلومات
الجغرافية واالستشعار عن بعد.
 المشاركة في اللجنة الفنية لمشروع استخدامات األراضي والتحضر في
فلسطيين.
 المشاركة في لجنة الطؤارت والمؤسسات غير الحكومية مع وزارة الزراعة.
 العمل على اعداد دليل القرية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وحدة األبحاث المائية والبيمية-:
 تنفيذ مشروع إنتاج الدبال من النفايات المنزلية.
 متابعة جمع المعلومات عن مؤشرات التنمية المستدامة في فلسطين.
 إعداد ورقة عن االنتهاكات البيمة في فلسطين تمهيداً لعرضها في مؤتمر قمة
األرض الثاني.
 متابعة أعمال شبكة المنظمات الفلسطينية العاملة في مجال البيمة وتطوير
عملها.
 المشاركة في مؤتمر قمة األرض الثاني والفعاليات المحلية واإلقليمية تمهيداً
لهذا المؤتمر.
 متابعة مشروع تلوث الهواء.
 العمل على نمذجة تأإليرات التغير المناخي على فلسطين وآلية مواجهة هذه
التأإليرات.
 نشر أوراق علمية متخصصة من نتائا األبحاث والدراسات في مجالت
محكمة دولياً.
 متابعة العمل مع دائرة شؤون المفاوضات فيما يتعلق بورقة الموقف
الفلسطينية حول قضايا المياه والبيمة.
 تقديم مشاريع بحثية جديدة.
 العمل مع االتحاد التعاوني الزراعي لبلورة مشروع مشترك لتقديمه إلى
مؤسسة التعاون.
 متابعة مراقبة وحدة معالجة المياه العادمة وتقييمها والعمل على بناء وحدة
محلياً.
 تقديم مساق لغدارة البيمة بالتعاون مع جامعة القدس.
 العمل مع وحدة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد لعمل مسل
بيمي شامل لقرية ارطاس.
 متابعة رصد التوسعات االستيطانية وأإلرها على البيمة.
 تحديث المعلومات المائية والبيمية في المعهد.
 العمل مع فريق عمل القدس في موضوع البيمة والبنية التحتية.
وحدة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد-:
 .1تنفيذ االستشارة الخاصة بمشروع االستخدام األمثل لألرض والمياه لصالل
وزارة الزراعة الفلسطينية والممول من الحكومة النمساوية.
 .2تنفيذ مشروع تقييم التحضر في الضفة الغربية والممول من المركز الدولي
لألبحاث التنموية -كندا.
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 .0القيام بمسل شامل لقرية ارطاس ضمن المشروع الفنلندي.
 .6المساهمة في تنفيذ مشروع األمن الغذائي الممول من االتحاد األوروبي والذي
يهدف إلى إنتاج الدبال من النفايات المنزلية في تجمعات سكانية في الريف
الشرقي لمحافظة بيت لحم.
 .6متابعة رصد التوسعات االستيطانية في األراضي الفلسطينية على األرض
والبيمة الفلسطينية.
 .4متابعة مسل التنوع الحيوي الزراعي لصالل المشروع اإلقليمي الذي يقوم بتنفيذه
برناما األمم المتحدة اإلنمائي مع وزارة الزراعة الفلسطينية.
 .7متابعة مشروع تلوث الهواء الممول من برناما .MERC
 .8العمل مع بلدية بيت ساحور إلنتاج قاعدة معلوماتية جغرافية متكاملة.
 .9العمل مع د.فرانك الفيتو من جامعة اريوزنا في مجال استخدام نظم معلومات
الجغرافية في توإليق في مجال استخدام نظم المعلومات الجغرافية في توإليق
االعتداءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية.
 .13العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد الورقتين الخضراء
والبيضاء إلستراتيجية تطوير البحث العلمي والتقني في فلسطين.
 .11متابعة العمل مع دائرة شؤون المفاوضات والوفد الفلسطيني المفاوض.
 .12العمل مع فريق عمل القدس في موضوع البيمة والبنية التحتية.
 .10نشر دراسات وأوراق بحثية متخصصة.
 .16تطوير قدرات المعهد في مجال  ARC IMSو  ARC PADونمذجة
التغيرات المناخية والتصحر بالتعاون مع الوحدات األخرى.
 .0توفير الخدمات والمشاركة المجتمعية
)1
)2
)0
)6

متابعة تقديم المحاضرات عن النشاطات االستيطانية والواقع المائي والبيمي
والزراعي في فلسطين.
توفير الخرائط للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الهيمة الدولية
للصليب األحمر والهيمة األمم.
العمل مع لجنة طؤارت محافظة بيت لحم في إدارة االزمات والتخطيط
المستقبلي.
العمل مع البلديات المحافظة ومجالب الخدمات في تطوير القدرات المتعلقة بنظم
المعلومات الجغرافية.

المنشورات-:
رغم األوضاع العصيبة التي تمر بها األراضي الفلسطينية إال أن المعهد استطاع هذا
العام متابعة نشر األوراق العلمية والكتب في العديد من المحافل المحلية والدولية-:
1. Jad Isaac, Mohamed Ghanayem and Mohamed Said Al Hamidi
editors, Localizing agenda 21 in Palestine, ARIJ (2001).
2. furst, F.,Isaac.J., Ishaq, I., Maoh, H., Petzold I, Plumer, l.,
Salomon, I Schurman, c., Spiekrmann, k ., Wagener, M (2001),
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sustainable transport Planning for Israel and Palestine, Presented
at the world Conference on Transport.
3. Jad Isaac and Nader Herimat (2001), the Palestinian agricultural
sector and the potential of its development through scientific
research, The Arab Journal for sciences, volume 37, pages 37-51,
Arab organization for education, Culture and sciences.
) القطاع الزراعي الفلسطيني وافاق تطوره من2331(  جاد اسحق ونادر هريمات.0
 المنظمة العربية،61-07  صـ07 خالل البحث العلمي – المجلة العربية للعلوم العدد
.للتربية التقانة والعلوم
4. Jad Isaac and Majed Abu Kubi (2001) using of remote sensing in
assessing land use changes in Palestine, The Arab journal for
sciences, volume 37, pages 68-80, Arab Organization for
Education, Culture and sciences.
) استخدام التكنولوجيا االستشعار عن بعد في2331(  جاد اسحق وماجد أبو قبع.6
07 دراسة تغيرات استخدام األراضي في فلسطين – المجلة العربية للعلوم العدد
. المنظمة العربية للتربية التقانة والعلوم،83-48 صـ
5. Jad Isaac and Mohammed Ghyanayem (2001), Environmental
degradation and the Israeli Palestinian Conflict.
6. Jad Isaac (2001), The status and perspectives of the negotiations on
the Jordan river basin, in Co-peration on transboundary rivers,
Ismail Al Baz, Volkmar Hartje and Waltina Scheunmann editors,
pages 149-166, Nomos Verlagsgesellschaft, Barden.
7. Jad Isaac and Nadine Hassassian (2001), Arab agriculture in a
globaized world; constraints and potentials, presented to the world
Forum on the WTO . organized by the Arab NGO Network for
development, Beirut 5-8 November 2001.
8. Jad Isaac (2001), towards a sustainable peace between Israelis and
Palestinians, in the name of security, A sociology of peace and war
in Israel in an era of change, Majid Al Haj and Uri Ben – Eliezer
editors, Haifa University Press.
9. Jad Isaac and Violet Qumsieh (2002, Palestinian water scarcity:
Politically or physically induced.
 برناما إلدارة مياه الري في قطاع الزراعة المروية في محافظات شمال فلسطين.13
.) ومعهد األبحاث التطبيقية2331(
) ومعهد األبحاث2333(  دليل حرس الطبيعية- المحميات الطبيعية والغابات في فلسطين.11
.التطبيقية
 أإلر النشاطات العمرانية المختلفة على المجتمعات الفلسطينية المحلية في محافظتي بيت.12
.)لحم والخليل (معهد األبحاث التطبيقية
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االستدامة:
عقد المعهد العديد من جلسات العصف الفكري واستنباط اآلراء شملت الموظفين وأعضاء
المجلب عالوة على خبراء محليين ومهتمين هدفت الى بحث موضوع كفاءة واستمرارية المعهد.
فمنذ تأسيب المعهد قبل أحد عشرة سنة  ،وهو يكافل من أجل توفير الدعم المادي الالزم من أجل
استمرارية نشاطاته من خالل تنفيذ مشاريع بحثية محددة يتم تقديمها للجهات المانحة.
وبينما كان هذا ممكنا في السابق  ،اال انه اصبل صعبا ً للغاية في ظل الوضع السياسي الراهن
حيث تغيرت اهتمامات الدول المانحة تجاه الطوارت  ،واالغاإلة االمر الذي أعاق جهود المعهد
في ضمان توفير الدعم المالي اللالزم الستمرار نشاطاته.
وعليه فقد تمت بلورة البدائل المقترحة التالية من اجل استدامة المعهد-:
 .1العمل على توفير وقفية توظف لتغطية جانب كبير من تكاليف تشغيل أريا وعليه فقد
تشكلت لجنة مؤلفة من الهيمة العامة للخروج بخطة عمل ووضعها قيد التنفيذ.
 .2العمل على تنويع مصادر الدعم  ،والتركيز على منل المنافسات الدولية لالبحاث
وبعيداَ عن المنل الثنائية .ونتيجة لذلك فقد تمكنت اريا من الحصول على دعم من
االتحاد االوروبي  Euو  ، GEF ، MERC ، IDRCومؤسسة الرفاه
االجتماعي.
 .0ضمان الحصول على مساعدة متوسطة المدى لبراما أريا ككل مشابهة لمساعدة
 . SDCوفي واقع الحال كان هذا ضمن االقتراحات المقدمة من Mr. Remo
Galliعضو البرلمان السويسري خالل زيارته ألريا.
 .6العمل على زيادة االستشارات المحلية وحجمها  .وفي ضمن هذا السياق تمكن
المعهد من تغطية ما يقارب  20%من تكاليف التشغيل السنوية .
 .6العمل علىتنفيذ استشارات دولية  .وعليه فقد شكل المعهد فرق عمل مع عدد من
شركات االستشارت االجنبية في  ، UK , USAكندا  ،فنلندا  ،والمانيا ،
وقدمت المؤهالت الالزمة من أجل تنفيذ استشارات محلية وعالمية.
 .4العمل على توفير خدمات مدفوعة األجر محلياَ ودولياَ .فقد عملت اريا على تصعيد
وتيرة هذا الجهد ونجحت في توفير قسم ضميل ال يتجاوز ال  5000$بمقابل عمل
خرائط للبنك العالمي ... MLG , SOAS , UN ,الخ .وينوي المعهد طرح
دورات تدريبية في  GISواالدارة البيمية في محاولة لتوفير مدخول وان كان ضميال
لتغطية جزء من مصاريفه التشغيلية.
 .7توفير مصدر للدخل من مبيعات منشورات أريا .وعليه فقد تمكنت اريا من توفير
مصدر دخل من مبيعات االطلب ومنشورات اخرى  ،كما انه تم استصدار طبعة
إلانية من االطلب باالضافة الى عمل نسخة على القرص الصلب ( . )CDوالجدير
االشارة اليه هنا أن هناك عقبة كبيرة واجهها المعهد في امكانية استعمال أساليب
التسويق االلكترونية ) )e commerceمن اجل تسويق االطلب ولكن وبالرغم من
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ذلك فان أريا تعمل على تخطي هذه المعضلة  ,كما يتم العمل حاليا على تحضير
نسخة باللغة العربية من األطلب من اجل توزيعه في العالم العربي.
 .8العمل على االنضمام الى شبكات التخص أو االمتياز وهذا سيكون بمثابة التحدي
الكبير الذي يتوجب خوض غماره  ،خصوصا َ في ظل التوجه الجديد الذي ينتهجه
االتحاد االوروبي في تعاونه البحثي  ,حيث سيتحول التركيز من الدعم التقليدي
لعناوين البحث الى دعم شبكات التخص في مواضيع بحث متخصصة .ويخطط
االتحاد االوروبي  EUالى طرح هذة المبادرة في ايلول القادم وبالتالي فان المعهد
يعمل على االنضمام الى شبكات في مجال تخصصه.
 .9توفير الدعم المالي الالزم للتشغيل من السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز نشاطات
.البحث والتطوير في فلسطين كعامل أساسي للتنمية المستدامة وهذا ما بدى جلياً
في الورقة الخضراء للعلم والتكنولوجيا واالبداع والتي ستقدم من قبل وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي .حيث يتوقع أن تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على
تخصي ما ال يقل عن  2%من ميزانيتها السنوية للبحث والتطوير لدعم مراكز
البحث المحلية  ،الجامعات  ،والمعاهد البحثية عالوة على دعم القطاع الخاص وفقاَ
لسياسه واستراتيجيه محددة.
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Visitors 2001

9/1/2001
10/1/2001
13/1/2001
15/2/2001
26/2/2001
1/3/2001
10/3/2001
12/3/2001
13/12/2001
15/3/2001
15/3/2001
21/3/2001
24/3/2001
27/3/2001
28/3/2001
29/3/2001
5/4/2001
9/4/2001
12/4/2001
19/4/2001
24/4/2001
25/4/2001
28/4/2001
9/5/2001
10/5/2001
16/5/2001
22/5/2001
31/5/2001
9/6/2001
9/6/2001
11/6/2001
11/6/2001
13/6/2001
19/6/2001
23/6/2001

Mayor of Beit - Fajjar
Finish Representative to PNA
Italian Delegation - Academics for peace
Mr. Greg Shapland , UK
DR. Annick Tonti … SDC
Dr. Ducret … Swiss delegation
Canadian Representative to PNA (Roderick
Bell)
UNDP Delegation
Eu Delegation ( +LRC)
Dr Sen
Mr. Peter Rupert - Agrovision
ICRC Delegation
Swiss FM
Prof Joel Benin , Stanfor University
NAD delegation
World Bank delegation
Austrian Representative + director of land
&water optimization
Massimo vision of the land
Turkish consul general
Turkish minister
EU delegation
Sn Rose
German Green Party Delegation
Canadian Delegation
Dr.James Moare, Canada
Canadian Delegation ( Heuri Rotschild + Tim
Martin
UNSCO delegation
World Bank Delegation
Finnish Delegation
CIDA Delegation
Belgium Delegation (Stefar)
PARC Delegation (DR. Ann Lesh +
M.Robbian
Canadian Rep
Director of Tamkeen
Mrs.Kramer, DW+ Suliminah .Dapp
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25/6/2001
12/7/2001
16/7/2001
23/7/2001
28/7/2001
1/8/2001
6/8/2001
9/8/2001
22/8/2001
11/9/2001
19/9/2001
3/10/2001
4/10/2001
30/10/2001
7/11/2001
4/12/2001
6/12/2001
6/12/2001
13/12/2001
18/12/2001
31/12/2001
31/12/2001

Poverty Report group
Canadian Rep.
South African Parliaure
ICRC delegation
IDRC
Martin Kuhn, Denmark
NAD Delegation
Eu Consuls delegation
Prof John Duggard, UNCHR
Norwegian Delegation
Canadian Representative
French Delegation
British Delegation
Austrian Delegation SD Pats
Austrian Delegation Green Paty
UNDP Delegation
Austrian Rep.
FAO Delegation
Catlem , Ireland
US Consulate delegation
M. Macquir
Yacov Issa

Lectures
29/1/2001
13/2/2001
22/2/2001
19/4/2001
9/5/2001
12/5/2001
23/5/2001
23/5/2001
23/5/2001
24/5/2001
30/5/2001
31/5/2001
15/6/2001
16/7/2001

MCC Delegation
MCC Delegation
Al Sabeel Conference
American Delegation
Canadian Delegation
CRC Delegation
Ecumenical Delegation
Japanese Delegation
Canadian Delegation
Dheisheh Comenty Center
CPT Delegation
CRS Delegation
American Delegation
SA Parliamentarian
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23/7/2001
27/7/2001
30/7/2001

America Delegation
Bethlehem Economic Conference
Damish Red Cross Delegation And
Palestine Red Crescent
EU Consuls
HER

9/8/2001
9/8/2001

المشاركة في ورشات العمل والمؤتمرات
رغم القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين فقد تابع المعهد هذا العام المشاركة
-:بفعالية في العديد من المؤتمرات وورشات العمل والندوات المحلية والدولية كما هو مبين
13/1/2001
16/1/2001

MOA… Land and water optimization
JOWA meeting - JOWA اجتماع مشروع

حنا/ نادر/جاد.د
 محمد غنايم.د

17/1/2001

نادر

21/1/2001
24/2/2/2001
25/2/2001

MOA-Food security مشروع األمن الغذائي – وزارة الزراعة
MOPIC- NAD
 وزارة- ورشة االستخدام األمثل للموارد الزراعية
الزراعة
Taba negotiations
MOA- Land &Water optimization
Welfare Association / Workshop

15/3/2001

Madshicl Exhilation / Workshop

24/3/2001
4/4/2001
12/4/2001
17/4/2001
2/5/201

Agro biodiversity
Presentation to Mitchell Commission
American Consul General
Agro biodiversity Workshop-MOA
Palestinian Academy for science&
Technology
MOA evaluation Workshop
PCBS
Settlements Workshop
Agrobiodiversity Workshop
Bethlehem institute Workshop
Dar al Hicmalu International
Conference
Agro biodiversity Steerivy Consulate

17/1/2001
21/1/2001

3/5/2001
24/5/2001
24/5/201
19/6/2001
26/6/2001
5/7/2001
7/7/2001
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جاد.د
/ داؤد/ جاد.د
حنا/نادر
 جاد.د
 حنا/نادر/ جاد.د
 روبينا/ نادر/  جاد.د
 محمد. د/
 روبينا/ نادر/  جاد.د
 محمد. د/
 جاد.د
 جاد.د
 جاد.د
 روبينا/ نادر/  جاد.د
 جاد.د
 جاد.د
نادر
 جاد.د
 روبينا/  نادر/جاد.د
 جاد.د
 جاد.د
 جاد.د

18-21/7/2331
27/7/2331
9/9/2001
12/7/2001
13/7/2001
19/7/2001
3/8/2001
17/11/2001

Palestine Solidarity conference, Spain
مؤتمر بيت لحم االقتصادي
PWA & Ministry of Civil origanption
Agro biodiversity Policy Workshop
EU Parliamentarian
MHE
Food Security Conference
South African MHE-
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نزار قطوش
جاد وعيسى زبون.د
محمد.د
 روبينا/  نادر/ جاد.د
جاد.د
جاد.د
جاد.د
جاد.د

التقييم مؤشرات اإلداء- :
ان القيام بالبحث العلمي ونشر نتائا األبحاث واالستفادة منها من قبل المجتمع تعتبثر مثن
العناصر الرئيسية لدفع التطور العلمي والتقني الذي أصبل مقياسا ً لمدى تطور الشثعوب – ورغثم
إن فلسطين ما زالت تمر في مرحلثة التحثرر الثوطني حيثث تعطثى األولويثة إلنهثاء اإلحثتالل فثإن
بناء القدرات البحثية الفلسطينية ال بد وإن يثتم ايالئهثا األهميثة الالزمثة كثي تتبثوا فلسثطين مكانتهثا
المالئمة على الصعيدين العربي والدولي – ومن هذا المنطلق فإن على معهد األبحاث التطبيقيثة –
القدس العمل على وضع عدد مثن المؤشثرات الالزمثة لتقيثيم أدائثه وانتاجثه ومتابعثة التغيثرات فثي
هذه المؤشرات بهدف توجسه مسيرته ليصيل مركز ابداع فلسطيني في مجثال األبحثاث التثي تقثوم
بها.
ومثثن هثثذا المنطلثثق فقثثد تقثثرر القيثثام بعمليثثة تقيثثيم الشثثمولي إلداء المعهثثد مثثن قبثثل مهنيثثين
خارجيين حيث تم وضع شروط مرجعية لعملية التقييم غير أن األوضاع السياسية الراهنة والقيثود
المفروضة على التحرك أدت إلى تأجيل الموضوع لحثين إسثثثباب األوضثاع .وإلثى حثين يثتم ذلثك
فإنه من الضروري البدء بجمع المعلومات واالحصاءات الالزمة إلعداد المؤشثرات الهامثة والتثي
تشمل-:
 مالئمة النشاطات البحثية إلحتياجات المجتمع.
 تأإلير النشاطات البحثية على المجتمع المحلي ومدى االستفادة منها.
 العالقة بين المعهد والمؤسسات الرسمية واألهلية.
 تمويل المشاريع البحثية وومصادره.
 مخرجات األبحاث.
 القدرات البشرية وتطويرها.
 استدامة المعهد ونشاطاته.
 العالقات بين المعهد والمؤسسات البحثية الدولية.
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