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  :مقدمة
ن األحداث التي فا هشك في المما و، سلسلة من األحداث الدرامية، 2009لقد شهد عام 

العدوان ف.  اإلسرائيليالفلسطيني تتمحور حول الصراع  وقعت هذا العام آانت
التي  ات القو وحجم نظرًا إلى مستوى،اإلسرائيلي على قطاع غزة لم يسبق له مثيل

جرح  و، فلسطينيًا1419 استشهاد إلى الجيش اإلسرائيلي، األمر الذي أدىاستخدمها   
16،000 تدميرًا آامًال،  وا فلسطيني منزال5350، وتدمير أآثر من آخرين    تدميرًا منزال 5300

دعوات الموجهة إليها من لل  دور الالمباالةإسرائيل أبدتوعالوة على ذلك، لقد  .جزئيًا
، والتي الدولية لوقف عملياتها العسكرية ضد قطاع غزةالجهات  و واألجنبية العربيةالدول

"Cast Lead" صبوبالمالرصاص "أطلقت عليها اسم  أآثر من هذه الحرب  استغرقتلقد . "
 الفلسطينيين  وحرمان السكان، بتشديد الحصار على قطاع غزةوانتهت ،ثالثة أسابيع
  الحياة وغيرها من ضروريات، من العديد من المواد الغذائية واألدويةالحصول على

.  .أنواع الحصار أسوأ  من ويعتبر هذا الحصار اإلسرائيلي المستمراألساسية األخرى
  

عام  لقد شهدف  المحتلة الفلسطينيةفي األراضيأما بالنسبة للمستوطنات اإلسرائيلية 
بدأت  نهجة لتوسيع المستوطنات، والتيمرائيلية الماستمرارا للسياسة اإلس 2009

آالف بناء إلى  أدت هذه السياسةحيث . 2009وتصاعدت عام ، 2008بوتيرة متزايدة عام 
.الوحدات السكنية في  العوامل االقتصاديةأما    الشرقيةالمستوطنات، خاصة في القدس

 ،لشعب الفلسطينيا لدى  وعدم االستقرارتخلق الخوف والقلقفهي ، غير المستقرة
إن. المحليين واألجانب وتقف عقبة في طريق المستثمرين  قيمة الدوالر انخفاض  

إلى أدت  ،مؤشر أسعار المستهلك  والزيادة المستمرة في،للشيكل اإلسرائيلي بالنسبة
  .ينفلسطينيعلى آاهل الزيادة األعباء 

  
 ي الفلسطينية المحتلةفي األراض وشح مصادرها نقص المياه ن فإومن ناحية أخرى  

كميات األمطار ف. عتبر مشكلة حقيقية وتناقص معدالتها السنوية تسوء توزيع األمطارو
٪ من 95 -%75 ما بين تمحافظات شمال الضفة الغربية تراوح  في2008/2009لموسم 
٪ 90 -%60تراوحت ما بين السنوية، بينما في المحافظات الجنوبية األمطار   آميةمتوسط

. )  ،األرصاد الجوية الفلسطينية/  االتصاالتوزارة( فان العجز الحقيقي ونتيجة لذلك، 2009
حيث بلغ .  مليون متر مكعب62.4 حواليالضفة الغربية بـِ في، 2008يقدر عام في المياه 

.  مليون متر مكعب59.3 ، حوالي2008استهالك المياه في الضفة الغربية عام  مجموع
 المنتجات في انخفاضإلى  لجفاف وندرة المياه أدت وبشكل آبيرباإلضافة إلى ذلك، فإن ا

 واالقتصاديةوعلى الرغم من صعوبة األوضاع السياسية .  وارتفاع أسعارهاالزراعية
 ، األمن، والبطالةانعدام وخاصة في غزة، واألراضي الفلسطينية المحتلة في واالجتماعية

 وانتشار
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اآته مع المنظمات األخرى، ومع واصل المعهد تعزيز عالقته وشرالفقر، 
مجاالت  والمنظمات الدولية في آل من ، والجهات المانحة ،السياسيين وصناع القرار

ستراتيجيات لمواجهة المشاآل الحالية والمحتملة في األراضي اال إعدادوالتخطيط 
إنجاز ، 2009 حيث شهد عام .  ودعم الفئات المهشمة والفقيرةالفلسطينية المحتلة

 من خالل البرامج الرئيسة التي تشمل االستشاريةديد من المشاريع والخدمات الع
. الحكم الرشيدتعزيز  و،الزراعة المستدامة، إدارة الموارد الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات

." مستدامة فلسطيننحو" رؤية المعهد اجل تحقيق منذلك آل 



  :2009 /تقريرالملخص 
آانون 1بين  الواقعة  للفترةوإنجازاته أريج  معهد أنشطة2009 السنوي لعام يعرض التقرير 

أريج معهد رآز فقد  مجال الزراعة،  إلىبالنسبة  .2009 آانون أول 31ولغاية  ، 2009ثاني 
 من خاللاألنشطة البحثية على شملت ، والتي جهوده على األنشطة واألبحاث التنموية

دراسات متعلقة بالتسويق  وإعداد ة،التجمعات السكانية في محافظات الضفة الغربي
 الخضار منتجات  وتحليل أهمية في مجال الزراعة،االقتصاديةجدوى الالزراعي، ودراسة 

 وتضمنت األنشطة التنموية الزراعية أيضًا .وبذور المحاصيل وبرامج الحفاظ عليها المحلية
اإلضافة إلى تنفيذ ب  الزراعية المحليةمحاصيلل ل مجتمعي إنشاء بنك بذور برنامجتنفيذ

لتخفيف من آثار ا و والمنزليمشاريع تنموية على مستوى األسرة لتعزيز األمن الغذائي
الحدائق انشاء  و األمطار،لتجميع مياهإنشاء آبار جمع منزلية أزمة الجفاف من خالل 

  .  في إدارة المزرعةرعيناالمزبناء قدرات المنزلية، و
  
  :، ما يلي وأهم هذه التدخالت،دخالت آثيرةآان للمعهد ت، 2009خالل العام و

.متر مكعب   2,800  • سعة جمع منزلية مياه  بئر40إنشاء 
. لكل حديقةشبكة ري بالتنقيط، مع  حديقة منزلية40إنشاء   • 

. حديقة منزلية40زراعة أشجار مثمرة ل اشتال وبذور خضروات ونباتات طبية، توفير  • 
. أسرة137 ة والعلفية على  المحاصيل الحقلي من بذورأطنان 10  توزيع  • 

. من اجل إآثارها لبنك البذور المجتمعي والعلفية من المحاصيل الحقليةا طن20زراعة   • 
.مستفيدا   1,021 ، حضرها تدريبيةدورة   46عقد  • 

دعم الخدمات والتقديم ل زيارة ميدانية 6840 تنفيذ وة،إرشاديأيام ميدانية  1009عقد  •
 . للمستفيدينتقنيال

.يوم عملفرصة  1600خلق    • 
  • . للدفينات الزراعيةإسعافات أوليةو من معدات سالمة وحدة 250 توزيع 

  
 49فقد نجح فريق المعهد في بناء وترآيب ، 2009وخالل العام في مجال إدارة المياه، 

 وبيت آاحل ، بيت أمر، حلحول،مياه العادمة في منطقة الشيوخلمعالجة لل  منزليةمحطة
 ودار صالح ،مياه العادمة في العبيديةلمعالجة لل  منزليةمحطة 27و، في محافظة الخليل

معالجة للمياه العادمة منذ بداية محطة  122تّم بناء وترآيب حيث . في محافظة بيت لحم
بيئة " مشروع  على نشاطاتآما تابع المعهد عمله. 2008تنفيذ المشروع في عام 

  . "حملة مكافحة الفقر وتغير المناخ"ومشروع  "  مياه الصرف الصحيإدارةسليمة لنظام 
  

اإلسرائيلية في االستيطانية على الصعيد الجيوسياسي، تابع المعهد مراقبة األنشطة 
 التوسع في إقامة أو توسيعها، مستوطناتالمن حيث بناء ، األراضي الفلسطينية المحتلة
ستيطانية االر بؤال مصادرة األراضي، هدم المنازل، إقامة أعمال جدار الفصل العنصري

 المجتمعي والدولي التجاه عمل على نشر الوعيال، وجديدة، اقتالع األشجار، وغيرهاال
باإلضافة . المخاطر التي تنجم عن هذه النشاطات االستيطانية وسياسة الفصل العنصري

إلى ذلك، فقد آان هناك زيادة ملحوظة في عدد الزيارات السنوية للموقع االلكتروني 
POICA
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حيث بلغ عدد ، 2009اص بمشروع مراقبة األنشطة اإلسرائيلية خالل العام  والخ



9,059,361 ، ا زائر12,308,269 عدد الزوار، حيث 2007 مقارنة مع سنة ا زائر
 للمعلومات حول آافة ا به موثوقا رئيسا مصدر خاصة باعتبارهالموقع أهميةكتسب وي

  . اإلسرائيليةواالنتهاآاتالنشاطات 
  

 والـدولي   المجتمـع الفلـسطيني   تهـم   ى  تـ  ومنتج للمعلومـات إل    فاعلمعهد أريج هو مصدر     
 المعلومـات بطـرق ميـسره عـن طريـق           ، حيـث انـه يقـوم بتقـديم        وعلى جميع المستويات  

وآذلك يسهم فـي  . استخدام التكنولوجيا الحديثة بأحدث التقنيات واألساليب المستخدمة      
وفيما يلي  . لصديقة للبيئة والمناسبة للواقع الفلسطيني    بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا ا    

  :2009أهم االستشارات والخدمات التي نفذت خالل العام 
  

ــصلبة " • ــات ال ــتم التــي ،دراســة الجــدوى إلدارة النفاي  إدارتهــا مــن قبــل المجــالس  ت
بيـت    محافظـات   آـل مـن     فـي  ، بـدال مـن البلـديات      ،المشترآة إلدارة النفايات الصلبة   

 ).جايكا(الذي تموله الوآالة اليابانية للتعاون الدولي و، "يتم، وسلف طولكر،لحم
" لكثافـة اقليلـة    البالسـتيكية  عادة تدوير النفايات الـصلبة    إل الزراعية دراسة الجدوى " •

 )جايكا(الذي تموله الوآالة اليابانية للتعاون الدولي و
جلــس الــدولي المه الــذي يمولــونظــرة عامــة علــى قطــاع إدارة النفايــات الــصلبة،  " •

  .للصناعة السويدية
     

 والذي ،فقد واصل المعهد التطوير المؤسساتي  للمعهد،اإلداري والفنيعلى المستوى 
العالمية و  الوطنية تلبي المتطلبات، من أجل خلق بيئة شفافة ومراقبةمنذ عامين  بهبدأ

خدمات القديم لتوذلك .  والحوآمة الرشيدة والسليمةفي موضوع النزاهة والشفافية
قد و.  ووطنيا وبناء مؤسسة عالية المصداقية عالميا،أفضل للمجتمع الفلسطينيوبشكل 

يقوم هذا المشروع ، حيث "النزاهة من أجل الفقراء" مشروع نشاطات  تنفيذواصل المعهد
 في  والحوآمة الرشيدةعلى العمل مع المجتمعات المدنية المحلية لتحسين المساءلة

 وهي الصحة، التعليم، المياه، ،يسة المحلية في أربع مجاالتمؤسسات الدولة الرئ
 ، ومساهمة في التنمية االقتصادية المحليةواصل المعهد مشارآتهآما  .الصرف الصحيو

، والذي وممارسة الحكم الرشيد من خالل مجلس للتنمية المحلية في محافظة بيت لحم
GTZ   . الوآالة األلمانية للتعاون التقني  بإنشائهقامت

  
 وقد حصل المعهد ، الجديد للمعهدالمقر المعهد من بناء طابقين إضافيين في انتهىآما  

التشطيب الداخلي  األعمال الداخلية والستكمال جهات ممولةمن  دعم جزئي على
 اإلدارةلقد أنجز معهد أريج برنامج . 2010عام االنتهاء من ذلك توقع ومن الم ،للطابقين
.  باإلضافة إلى دليل المراقبة والتقييم إلدارة المشاريع،  ةااللكتروني e-office لتوجه ونظرًا

  المشاريع بالمقارنة مع والتحليلية نحو المشاريع البحثية بشكل اآبرأنشطة أريج
  الكلية حيث وصلت إلى ملحوظ في نفقات أريجانخفاض حصل، والتطبيقية ةيالتطوير

مقارنة مع العام السابق والتي وصل خاللها  بال2009 في عام دوالر أمريكي 1,726,717
3,218,738  . دوالر أمريكيمجمل نفقات المعهد إلى 
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 إرشاديةنشرة   مقاالت،5 ورقات بحثية، 6 ونشر ، بإعداد2009قد قام المعهد خالل العام و
 480 تقرير خاص، 17، بوسترات 3 مقالة صحفية، 34 ،ب آت3 جدوى، تي، دراسواحدة

على تأسيس  عاما 20  مرور بمناسبة2010 البيئية لعام زنامة أريجر ،حالة دراسية
 اجتماعا 292 وورشة عمل، ا مؤتمر129في  أريج  معهدباإلضافة إلى ذلك، شارك. المعهد
 موقع أريج زيادة آبيرة في العدد اإلجمالي للزوار خالل عام شهد آما .محاضرة 89ووزيارة 
للزيارات هو المتوسط الشهري أن أي ، وبلغ عدد الزيارات لموقع أريج. 2009 13,480,480 

 مقارنة مع 2009زاد مجموع عدد الزيارات المسجلة في عام حيث .  زيارة1,123,373
 4,640,480  .ةزيار بمقدار 2008

 
جائزة دبي الدولية "، وهما وعالوة على ذلك، لقد حصل معهد أريج على جائزتين هامتين

وقدمت  ".  التكنولوجي في العالم العربيلالستثمار أفضل فكرة" و" ألفضل الممارسات
  . واألفكار اإلبداعية،أريج تقديرًا ألدائه المتميز معهد هذه الجوائز إلى

  
قداسة البابا  التي قام بها  الزيارة التاريخية،لهذا العام فقد آان الحدث المميز  وأخيرًا،

 قدمحيث راضي الفلسطينية، مايو من هذا العام لأل/ بنديكتوس السادس عشر في أيار
 سياسي بعنوانالجيوطلس األ الدآتور جاد اسحق لقداسته مدير عام معهد أريج

"  ".  الفلسطينية المحتلةيضاألرل الجيوسياسياألطلس"
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