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  :مقدمة
. تميـز هـذا العـام بكثــرة المتغيـرات واألحـداث علــى الصـعيد السياسـي والتـي انعكســت علـى المعهـد وبرامجــه

فقد تواصل تعطيل المسـيرة السـلمية نتيجـة تعنـت الحكومـة اإلسـرائيلية، إلـى أن جـاءت محادثـات نهـر واي 

بالفعل بدأت عملية تنفيـذ اسـتحقاقات هـذا التفـاهم فـي شـهر و . وتوقيع مذكرة التفاهم في شهر تشرين األول

مــن منطقــة ب لتتحــول إلــى منطقــة أ كمــا تــم % 7.1تشــرين الثــاني حيــث قامــت إســرائيل باالنســحاب مــن 

من منطقة جـ إلى منطقة أ في محافظـة جنـين، ثـم تعطـل تنفيـذ بقيـة اسـتحقاقات هـذا التفـاهم %  1تحويل 

  . ضعتها الحكومة اإلسرائيليةنتيجة للشروط الجديدة التي و 

ولـــم تفلـــح زيـــارة الـــرئيس كلنتـــون إلـــى إســـرائيل وفلســـطين فـــي دفـــع المســـيرة الســـلمية مجـــددًا حيـــث تـــم حـــل 

الكنيســـت اإلســـرائيلي فـــي منتصـــف كـــانون األول، وتجـــري حاليـــًا االســـتعدادات لعقـــد انتخابـــات جديـــدة فـــي 

ي العمليـة السـلمية و ارتفـاع وتيـرة اإلجـراءات  ممـا يعنـي اسـتمرار حالـة الجمـود فـ 17/5/1999إسرائيل في

اإلســرائيلية أحاديــة الجانــب فــي األراضــي الفلســطينية مــن توســيع للمســتعمرات وشــق الطــرق االلتفافيــة ممــا 

وشــهد هــذا العــام انحســارًا واضــحًا فــي كافــة اوجــه التعــاون اإلقليمــي . يهــدد االســتقرار واألمــن فــي المنطقــة

يلي ورغـــم المحـــاوالت الدؤوبـــة مـــن الواليـــات المتحـــدة إلعـــادة إحيـــاء مســـار وذلـــك بســـبب التعنـــت اإلســـرائ

  . المباحثات متعددة األطراف إال إنها بقيت مجمدة باستثناء بعض النشاطات

آيــار  4ومــع قــرب انتهــاء فتــرة المرحلــة االنتقاليــة فقــد ارتفعــت وتيــرة إعــالن الدولــة الفلســطينية المســتقلة فــي 

ـــة وضـــرورة رص الصـــفوف فـــ 1999 ي مواجهـــة التحـــديات المرحليـــة، ومـــا مـــن شـــك فـــي أن إعـــالن الدول

  .  سيكون من ابرز التطورات على الساحة اإلقليمية والدولية في العام القادم

ومــن جهــة أخــرى تواصــلت خــالل هــذا العــام مســيرة االنحســار فــي التنســيق والتعــاون العربــي علــى الصــعيد 

ة وبريطانيا بشن عدوان علـى العـراق بـدون مرجعيـة مـن مجلـس الرسمي، وقامت الواليات المتحدة األمريكي

األمــن ضــاربين بعــرض الحــائط أســس الشــرعية الدوليــة األمــر الــذي حــدا بجمهوريــة روســيا االتحاديــة إلــى 

غيـر أن هـذه الزوبعـة السياسـية لـم تكـن أكثـر مـن بـالون احتجـاج علـى تفـرد . سحب سفيرها من واشنجتون

تحـاول روسـيا التقـرب مـن االتحـاد األوروبـي والصـين والهنـد بهـدف خلـق قطـب أمريكا في زعامـة العـالم، و 

جديد قد يتمكن من الوقوف أمام القطب األمريكي، غير إن هذا التوجه لم يكتب له النجاح بسـبب الهيمنـة 

  .االقتصادية ألمريكا ولالحتكارات العالمية

شــعبية واســعة فــي كافــة أرجــاء الــوطن  أمــا عــن الوضــع فــي الســاحة العربيــة فقــد شــهد هــذا العــام تحركــات

العربـــي تطالـــب بوقفـــة عربيـــة لمواجهـــة الصـــلفين األمريكـــي واإلســـرائيلي؛ وشـــهد الشـــارع العربـــي تظـــاهرات 



  

ومسيرات لها ضد العـدوان األمريكـي البريطـاني علـى العـراق، وتعالـت األصـوات الداعيـة لعقـد مـؤتمر قمـة 

وانحصـر فـي عقـد اجتمـاع متواضـع لـوزراء الخارجيـة نجـم  عربي، إال أن هذا المطلب لم يكتب لـه النجـاح

  .عنه بيان خجول  لم يلب طموحات أبناء الشعب العربي

ويشـير المراقبـون إلـى أن الوضـع فــي العـالم العربـي يهـدد باالنفجـار مــع اسـتمرار سياسـة المكيـال بمكيــالين 

العالم العربي والذي سجل في هـذا من قبل أمريكا والتي أدت إلى تنامي قوة العنف والتطرف السياسي في 

ـــدفاع  العـــام نجاحـــات فـــي ضـــرب الســـفارات األمريكيـــة فـــي أفريقيـــا وٕايقـــاع الخســـائر فـــي صـــفوف جـــيش ال

  .  اإلسرائيلي في جنوب لبنان

وعلى صعيد الساحة الفلسطينية أيضا شهد هذا العـام اسـتمرار بنـاء مؤسسـات السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية 

كمـا جـرى تعـديل . لسطينية للسنوات الخمس القادمة وطرحت أمـام الـدول المانحـةوتم وضع خطة تنموية ف

وزاري تم بموجبه استالم عدد من أعضاء المجلس التشـريعي لحقائـب وزاريـة، كمـا عـين عـدد مـن أعضـاء 

وسجلت القيادة الفلسطينية خالل هذا العام انتصارات كبيرة على الصـعيد . المجلس التشريعي كوزراء دولة

عالمــي الــدولي حيــث اصــبح لفلســطين مكانــة خاصــة فــي األمــم المتحــدة وتنــامى التأييــد الــدولي للقضــية اإل

  .2000الفلسطينية، كما شهد هذا العام خطوات عملية ملموسة لبرنامج بيت لحم 

لقد انعكست هذه األوضاع علـى برنـامج المعهـد وعملـه حيـث تواصـل الحصـار اإلسـرائيلي علـى األراضـي 

ولم يتمكن غالبيـة العـاملين فـي المعهـد مـن الحصـول علـى تصـاريح لـدخول إسـرائيل طيلـة هـذا الفلسطينية 

كما قامت السلطات اإلسرائيلية بإيقـاف البـاحثين الميـدانيين واسـتدعائهم للتحقيـق حـول عملهـم ومنـع . العام

المعهد شراء المعهد من اقتناء صور جوية لمحافظتي الخليل وبيت لحم تحت ذرائع أمنية كما حظر على 

  .لقياس اإلحداثيات رغم استيراده ووصوله إلى المطار  GPSجهاز 

وبــالرغم مــن ذلــك، فقــد اســتمر المعهــد فــي عملــه وتطــوره حيــث اســتطاع أن يفــرض نفســه كمركــز بحثــي  

  :فلسطيني مميز يضاهي بعمله أية مؤسسة بحثية عالمية كما تظهر المؤشرات التالية

  .العلمية إلى المعهد من قبل مجالت محكمة دولية للقيام بتحكيمها إرسال العديد من األوراق. أ

  Water Policy Researchانضمام مدير المعهد إلى عضوية مجلس التحرير في مجلة . ب

  .االهتمام المتزايد بنشرات المعهد العلمية في صفحة االنترنيت. جـ

عهد مثل معهـدي سـايبرزدورف وارسـنال فـي تنامي رغبة مراكز بحثية دولية في العمل المشترك مع الم  .د

  . في أمريكا وجامعات بون وفشتا ودورتموند في ألمانيا وغيرها Yaleالنمسا وجامعة 

باعتمـاد المعهـد لوضـع تقريـر عـن الواقـع البيئـي فـي الضـفة  UNEPقيام برنامج األمم المتحدة للبيئـة . ه

  .الغربية وقطاع غزة

للمعهــد حيــث استضــاف المعهــد خــالل هــذا العــام عــدد مــن البــاحثين مــن تنــامي عــدد البــاحثين الزائــرين . و

  :ضمنهم

  .ولفجانج لويبل من معهد سايبرزدورف في النمسا. د •



  

  .يوغن ستوفه من جامعة فشتا في ألمانيا. د •

  .هانس كبفرسبرجر من معهد يوانييم في النمسا. د •

  .آدم فرتس من كندا •

  .أيفا ولروند من كندا •

  .  اللجنة التوجيهية لجائزة هشام الحجاوي لألبحاث التطبيقيةعضوية المعهد في . ز

تنفيــذ عـــدد مـــن االستشــارات لســـلطة البيئيـــة الفلســـطينية ووزارة اإلســكان والمجلـــس التشـــريعي ومؤسســـة . ح

  . اإليطالية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  Vision of Landخطيب وعلمي ومؤسسة 

  .رة التعليم العالي والبحث العلمي لتجربة معالجات المياه الصغيرةفوز المعهد بمنحه بحثية من وزا. ط

  .مشاركة مدير المعهد في اجتماعات نهر واي كمرجع لشؤون األراضي. ي

  .مشاركة المعهد في االستعدادات لمفاوضات الحل الدائم التي تديرها لجنة شؤون المفاوضات. ك

طبيعية ضمن برنامج بلورة سياسـة األبحـاث  الزراعيـة فـي تعيين مدير المعهد منسقًا للجنة المصادر ال. ل

  ISNARوزارة الزراعة بالتعاون مع 

    . في معهد أبحاث السياسات الخارجية  Think Tanksإدراج المعهد ضمن المؤسسات الدولية . م

  .أشهر في مجال االستشعار عن بعد 3لخلدون رشماوي لقضاء   Yaleاستضافة جامعة . ن

ير المعهــــد ممــــثًال لفلســــطين فــــي برنــــامج أبحــــاث االستشــــعار عــــن بعــــد التــــابع للمجموعــــة تعيــــين مــــد. س
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  الشؤون اإلدارية والتنظيمية
اجتماعًا تناولت خاللها العديد من القضايا واتخذت العديد مـن  11عقدت اللجنة التنفيذية خالل هذا العام 

ألداء فــي المعهــد وتطــوير عملــه حيــث عقــدت عــدة اجتماعــات لمجلــس القــرارات الهادفــة إلــى رفــع مســتوى ا

األمنــاء واللجنــة التنفيذيــة لدراســة أوضــاع المعهــد وافــاق تطــويره كمــا عقــدت عــدة اجتماعــات مــع العــاملين 

للتعـرف علـى أوضـاعهم ومشـاكلهم وامكانيـة تحسـين أوضـاعهم، كمـا قـام المعهـد خـالل هـذا العـام  بالتقــدم 

  . د لدى وزارة الداخلية الفلسطينية ووزارة التعليم العالي والبحث العلميبطلب تسجيل المعه

  : وفيما يلي عرض ألهم القرارات المتخذة خالل هذا العام

  .توسيع قاعدة عضوية مجلس األمناء .1

  .تعديل كادر المعهد في محاولة للحد من تسرب العاملين .2

ونقـل القواعـد المعلوماتيـة المتـوفرة فـي المعهـد تعزيز العالقة مع مؤسسـات السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية  .3

  .إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة وسلطة المياه وسلطة البيئة

  . توقيع اتفاقية عمل مشترك مع جمعية الدراسات العربية في مجال مراقبة التوسعات االستيطانية .4

  .صرف راتب شهر إضافي للعاملين .5

  .عاملين ومنح عالوات استحقاق للمبدعينإجراء تقييم سنوي لل .6

  . شراء كرفانين وتركيبهما في حديقة المعهد واالستغناء عن المقر الجديد .7

  .ان يشارك المعهد في تأسيس شركة ينوفارم للتنمية الزراعية .8

  

  مجلس األمناء 
فــي  تــم خــالل هــذا العــام توســيع عضــوية مجلــس األمنــاء مــن منطلــق ضــرورة تفعيــل دور مجلــس األمنــاء

توجيه سياسات المعهد وبرامجه في مرحلة البناء حيث عقدت مشاورات مع العديد مـن المهنيـين السـتمزاج 

آرائهــم حــول هــذا الموضــوع وعقــدت اجتماعــات مــع األعضــاء القــدامى والمرشــحين الجــدد تــم فيهــا شــرح مــا 

ب انشــغاله وعليــه فقــد ريــاض الخضــري باســتقالته بســب. يقــوم بــه المعهــد وبرامجــه المســتقبلية، كمــا تقــدم د

  :اصبح مجلس أمناء المعهد حاليًا يضم االخوة التالية أسمائهم

  ) علم نفس(ايليا عواد . د .1

  )هندسة(بشارة أبو غنام . د .2

  ) فسيولوجيانبات(جاد اسحق . د .3

  )صناعات غذائية(السيد جراسمس خروب  .4



  

  )علم السموم(جمال صافي . د .5

  )كيمياء(حسن الدويك . د .6

  )هندسة زراعية(ي داود استنبول. م .7

  )أحياء جزيئية(زياد عابدين . د .8

  )تنمية ريفية(السيد سمير حليلة  .9

  )أنظمة معلومات(سليم الزغبي .10

  )كيمياء(سيمون كتاب .11

  )محاصيل حقلية(شحادة الدجاني .12

  )زراعة(السيد عبد الرحمن أبو عرفة .13

  )تاريخ(عدنان مسلم . د.14

  )هندسة مدنية(عيسى الطويل . م.15

  )فيزياء(ي السيد غسان انضون.16

  )علوم سياسية(السيد فؤاد رزق .17

  )صيدلة(نبيل عديلي . د.18

  )طبيب(نصري قمصية . د.19

  )علم اجتماع(نورما مصرية . د.20

  )جغرافيا(وليد مصطفى . د.21

  :أعضاء اللجنة التنفيذية

  رئيس مجلس االمناء  داؤود استنبولي . م

  نائب الرئيس  سليم الزغبي. د

  أمين الصندوق  حسن الدويك . د

  عضو   نصري قمصية  .د

  عضو   جمال صافي . د

  عضو   السيد غسان انضوني 

  عضو   السيد جراسمس خروب 



  

  تعديالت اللوائح واألنظمة الداخلية

  .تم خالل هذا العام إجراء التعديالت التالية على اللوائح واألنظمة الداخلية في المعهد

  :إضافة نظام للحوافز على النحو التالي •

عمل اإلبداعي والحث على التطوير والتقدم فإن المعهد يتبنى نظام الحوافز لكافة العاملين بهدف تشجيع ال

  : في المعهد بغض النظر عن وظائفهم ودرجاتهم العلمية حيث يتم منح مكافأة مالية لكل عمل مميز مثل
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  شؤون العاملين 



  

جرت خالل هـذا العـام العديـد مـن المتغيـرات بـين صـفوف العـاملين فـي المعهـد ممـا اثـر علـى سـير العمـل 

والمحليــة، فقــد والبــرامج البحثيــة حيــث تصــاعدت وتيــرة اســتقطاب العــاملين مــن قبــل المؤسســات األجنبيــة 

استقال ليوناردو حوش مدير وحدة التخطيط والتقييم البيئي ليعمل منسـقًا لمرفـق البيئـة العـالمي فـي برنـامج 

األمم المتحدة اإلنمائي وتبعه ماهر العويوي مدير وحدة نظـم المعلومـات الجغرافيـة واسـتخدامات األراضـي 

وحدة األبحـاث المائيـة للعمـل مـع جمعيـة الدراسـات الذي انتقل للقطاع الخاص ثم استقال وليد وجيه مدير 

العربية كما استقال سهيل خليلة ليعمل في الملتقى الفكري العربـي ونسـرين منصـور انضـمت  إلـى برنـامج 

واســـتقال يوســـف طشـــية وروال أبـــو ســـعدى لمواصـــلة التعلـــيم الجـــامعي ومـــع نهايـــة العـــام  2000بيـــت لحـــم 

مهام إدارة وحدة التقييم والتخطيط البيئي لمتابعة تحصـليه العلمـي  استقال جوني طبش الذي كان قد  تسلم

  .في أمريكا

لقد أدت هذه االستقاالت إلى إحداث فجوة كبيرة في المعهد وتمت مناقشة هذا الموضوع من قبل أعضاء  

الكثيــر  المعهـد إجــراء اللجنـة التنفيذيــة الـذين أعربــوا عــن قلقهـم مــن هـذه الظــاهرة الخطيــرة والتـي ال يســتطيع

للحــد منهــا فالمغريــات الماديــة التــي تعــرض علــى العــاملين ال يمكــن مجاراتهــا وفــي نفــس الوقــت فــان هــذه 

وبهــدف الحــد مــن . الظــاهرة رغــم ســلبيتها فإنهــا قــد تشــير بشــكل أو بــآخر إلــى كفــاءة المعهــد والعــاملين فيــه

كــادر العــاملين حيــث تقــرر مــنح ظــاهرة التســرب هــذه، فقــد قامــت اللجنــة التنفيذيــة بدراســة واقــع الرواتــب و 

مكافأة مالية لكافة العاملين بواقع راتب شهر إضافي وتبني نظام تقييم جديد للعمل به في نهاية هـذا العـام 

ورغــم هــذه القــرارات فــان ظــاهرة تســرب العــاملين مــا زالــت تهــدد مســيرة المعهــد حيــث مــا زالــت العروضــات 

  .المغرية  تتواصل على عدد من العاملين

جهة أخرى فقد تواصل هذا العام برنامج تطوير القدرات البشـرية فـي المعهـد حيـث مـنح ايهـاب عبـد  ومن 

مــن جامعــة النكســتر فــي بريطانيــا وايــاد   GISربــه إجــازة دراســية للحصــول علــى شــهادة الماجســتير فــي 

وم إدارة األعرج على منحة دراسية لشهادة الماجستير فـي هولنـدا وغـادر عيسـى الزبـون للحصـول علـى دبلـ

ــديات فــي كليــة موهــوك فــي حــين تــابع شــادي حنونــة دراســته فــي كليــة  موهــوك وحنــا معــو فــي جامعــة  بل

ماكماسـتر كمــا عــادت روبينــا باســوس إلــى المعهــد بعـد حصــولها علــى شــهادة الماجســتير فــي مجــال التنــوع 

ي إدارة المــوارد الحيــوي مــن جامعــة برمنجهــام  فــي بريطانيــا وهــيلن مــراد بعــد حصــولها علــى الماجســتير فــ

  . من كلية موهوك في كندا  GISالطبيعية من فرنسا وفؤاد اسحق بعد حصوله على شهادة 

وخالل هذا العام تواصل البحث عن مرشح إلشغال وظيفة  مـدير األبحـاث فـي المعهـد حيـث تمـت مقابلـة 

ن مــن قبــول عــدد مــن المرشــحين وعــرض علــى الــدكتور ضــياء عرفــة تســلم هــذا المنصــب إال انــه لــم يــتمك

عــرض المعهــد بســبب الجانــب المــالي ومــا زال المعهــد بحاجــة إلشــغال هــذا المنصــب، كمــا بــرزت الحاجــة 

مؤخرًا إلى تعيين مدير للعالقات العامة فـي المعهـد ليتـولى مسـؤولية االتصـاالت مـع الـوزارات والمؤسسـات 

  .ش العمل وغيره المحلية واألجنبية باإلضافة إلى مقابلة الزوار وترتيب المؤتمرات وور 



  

وقــد يبــدو مــن الضــروري أن تتــدارس اللجنــة التنفيذيــة القادمــة عمليــة إعــادة تقيــيم الهيكليــة اإلداريــة ونظــام 

الكــادر فــي المعهــد  كمــا يبــدو مــن الضــروري أن يبــادر المعهــد فــي إجــراء دورات مكثفــة فــي اإلدارة العامــة 

  .لمدراء الوحدات أو المرشحين لمنصب مدير وحدة

  

   1999لون في المعهد كانون أول العام

  

  جاد اسحق . د -         المدير العام
    :اإلدارة والمالية

  المدير المالي واإلداري -   نديم زغلول 
  مركز المصادر -   روز السقا 
  سكرتيرة تنفيذية -   نادرة سفر 

  مراسلة -   مريم صالحات 
  : وحدة االبحاث البيئية

  مديرة الوحدة  -   فيوليت قمصية

  باحث -   نزار قطوش 

  ) متدربة( -   عبير صفر  

  ) متطوع( -   أدم فرتس 

  باحث  -   فؤاد اسحق

  باحثة  -   وفاء سفر 

  :وحدة االبحاث المائية
  باحثة مشاركة  -   هيلن  مراد

  باحث  -   محمد أبو عامرية 

  باحثة  -   فاتن الجنيدي 

  : وحدة االبحاث الزراعية والتنوع الحيوي
  )إجازة أمومة( -   خفاتن نيرو 

  باحث  -   خلدون رشماوي 

  باحث مشارك  -  أشرف صوافطة
  

  



  

  : وحدة التخطيط والتقييم البيئي
  باحثة مشاركة  -   روبينا باسوس 

  باحثة  -   ميسون بنورة 

  ) إجازة دراسية( -   أياد األعرج 

  :وحدة النظم الجغرافية واستخدامات األراضي
  ة مدير الوحد -   نادر هريمات 

  باحث  -   ماجد أبو قبع 

  باحثة  -   صوفي سعد 

  فنية  -   ماري عواد 

  ) متطوعة( -   ايفا ولروند 

  ) إجازة دراسية( -   عيس زبون 

  ) إجازة دراسية( -   ايهاب عبد ربه 

  ) إجازة دراسية( -   حنا معو 

   GISدبلوم  -   جورج صبابا 

  باحثة  -   جين هالل 

  وحدة الحاسوب 
  مدير الوحدة  -   عصام اسحق 

  فني  -   رامي جعنينة 

  ) إجازة دراسية( -   شادي حنونة 

  فني  -   كارلوس رشماوي  

  فني  -   خالد عياد 



  

  نشاطات الوحدات البحثية 

  
  وحدة األبحاث المائية  -1

المصـادر المائيـة والزراعـة المرويـة فـي الضـفة الغربيـة والـذي صـدر فـي "أنجزت الوحدة هذا العام مشـروع 

صفحة تم توزيعه بشكل مكثف على كافة الوزارات والمؤسسات المعنية كما عقدت بتـاريخ  250تاب من ك

ورشة عمل مشتركة مع وزارة الزراعة الفلسطينية تـم عـرض نتـائج هـذه الدراسـة الهامـة التـي  25/6/1998

  .بتمويل من المركز الدولي لألبحاث التنموية 1993بدأت في تشرين ثاني 

ه الدراسة لتقييم الواقع الحالي للزراعة الفلسطينية والمصـادر المائيـة المتاحـة مـن كـم وكيـف، وقد هدفت هذ

ومحاولـــة النهـــوض بهـــذا القطـــاع الـــذي يشـــكل رافـــدًا مهمـــًا لالقتصـــاد الـــوطني الفلســـطيني، ومحاولـــة رســـم 

ه وٕاعـــادة الخطـــوط العريضـــة للسياســـات الزراعيـــة المعتمـــدة علـــى أســـاس االســـتخدام األمثـــل لـــألرض والميـــا

  . النظر بالنمط الزراعي السائد ومحاولة تعديله بما يتالءم مع وفرة ونوعية المياه المتاحة للزراعة

ـــًة بالعمـــل  ـــة جاهـــدًا ضـــمن هـــذا المشـــروع الستقصـــاء المعلومـــات بداي وقـــد ســـعى معهـــد األبحـــاث التطبيقي

تلـــك المعلومـــات ومعالجتهـــا الميـــداني ومقابلـــة المـــزارعين علـــى أراضـــيهم لجمـــع المعلومـــات مـــن ثـــم تبويـــب 

ـــة واالستشـــعار عـــن بعـــد، لقـــد انحصـــرت  ـــة والصـــور الجوي ـــا نظـــم المعلومـــات الجغرافي باســـتخدام تكنولوجي

  : األهداف العامة للمشروع في

  .تحديد الجهود واإلمكانيات الالزمة لتطوير الزراعة المروية في الضفة الغربية .1

  . لتنمية المستديمة للقطاع الزراعي الفلسطينيتحديد طرق استخدام المياه لزراعة بشكل يكفل ا .2

ــاه الــري لضــمان كفــاءة إنتــاج محصــولي عــال بشــكل يكفــل حمايــة . 3 دراســة إمكانيــات إدارة وتخطــيط مي

  . البيئة والمصادر الطبيعية من االستنزاف

  : ولتحقيق هذه األهداف قام المعهد بالخطوات التالية

الل جمــع المعلومــات مــن الميــدان وشــتى المصــادر البحثيــة قيــاس كفــاءة قطــاع الزراعــة المرويــة مــن خــ )1

  : حول

العناصــــر الفيزيائيــــة المتمثلــــة بالتربــــة، التضــــاريس، المنــــاخ، الــــنمط الزراعــــي، اســــتعمال األراضــــي، ) 1:1

  . الخ…مصادر المياه، 

بتلــــك  المعلومــــات المتعلقــــة بتكنولوجيــــة أنظمــــة الــــري والعوامــــل االجتماعيــــة واالقتصــــادية المتعلقــــة) 2:1 

  .األنظمة مثل أنظمة الري والبنية التحتية

المعلومــات المتعلقــة بالبنيــة االجتماعيــة واالقتصــادية للمــزارعين والقــوانين والتنظيمــات الســائدة حــول ) 3:1

  . الخ…طرق الزراعة وطرق اتخاذ القرارات لدى المزارعين



  

تحديـد القضـايا الملحـة المتعلقـة عمل تحليل شامل للمعلومات التي تـم جمعهـا حـول العناصـر السـابقة ل) 2

بالزراعة من حيث إمكانية تنميتها وتطويرها بشـكل مسـتديم، مـع األخـذ بعـين االعتبـار إمكانيـات الميـاه 

  .واألرض والبنية االجتماعية واالقتصادية والتنظيمية للقطاع الزراعي

ين والمرشــدين الــزراعيين صــياغة البــدائل المقترحــة للتنميــة المســتديمة ونقلهــا لصــناع القــرار والمخططــ) 3

  .لتنعكس بدورها على تحسين القطاع الزراعي

تطـوير القــدرات فــي مجـال البحــث والتخطــيط فـي مجــاالت إدارة الميــاه والزراعـة والبيئــة باســتخدام نظــام ) 4

المعلومات الجغرافية والنمذجة المحوسـبة  واسـتخدام التكنولوجيـات الحديثـة مـن الصـور الجويـة وصـور 

  .اعية لتحديد استعماالت األراضي واألنماط الزراعية السائدة وتغيرها من فصل إلى آخراألقمار الصن

كما قامـت وحـدة األبحـاث المائيـة خـالل هـذا العـام بجمـع المعلومـات الالزمـة لمشـروع حـوض نهـر األردن 

اتيجية ونمذجة الحـوض الغربـي باإلضـافة إلـى المشـاركة فـي نشـاطات سـلطة الميـاه الفلسـطينية لبلـورة اسـتر 

  .المياه والمفاوضات حول المياه

  

  لمعلوماتية الجغرافية واستخدامات األراضيوحدة النظم ا -2

تابعت هذه الوحدة عملها هذا العام في مراقبة التغيرات في واقع استخدام األراضي فـي فلسـطين مسـتخدمة 

  متغيرات المتعلقةصور األقمار الصناعية والصور الجوية والزيارات الميدانية لتوثيق كافة ال

  . باستخدامات األراضي وخاصة التوسعات االستيطانية ومصادرة األراضي وشق الطرق االلتفافية  وغيرها

ولقد أصبح المعهد مرجعًا أساسيًا لهذه المعلومات حيث قام المعهد بعرض النتائج التي توصل إليهـا علـى 

لرسـمية كمـا شـارك مـدير المعهـد فـي مفاوضـات واي القيادة الفلسطينية والعديد مـن الوفـود الرسـمية وغيـر ا

كمصــدر للمعلومــات وتــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع دائــرة شــؤون المفاوضــات لتزويــده بالمعلومــات المطلوبــة 

خارطـة  150وهـو األول مـن نوعـه والـذي سيضـم قرابـة " أطلـس فلسـطين"وتعمل الوحدة حاليًا على إنجـاز 

  .لواقع الفلسطينيسياسية وجغرافية واقتصادية تبين ا

ولقــد واجهــت الوحــدة العديــد مــن الصــعوبات فــي الحصــول علــى المعلومــات خاصــة الصــور الجويــة حيــث 

رفضــت ســلطات جــيش الــدفاع مــنح التــرخيص الــالزم القتنــاء هــذه الصــور األمــر الــذي دفــع المعهــد باتجــاه 

 10التمييـز لمسـافة التـي تـوفر إمكانيـة  Landsatو  Spotالحصول على صور أقمار صناعية مـن نـوع 

أمتــار، كمــا واجــه المعهــد صــعوبة إجــراء تطــابق للمعلومــات الجغرافيــة مــع الواقــع بســبب غيــاب إحــداثيات 

جغرافيــة دقيقــة وعــدم إمكانيــة تحويــل نظــم اإلحــداثيات الجغرافيــة مــن النظــام الفلســطيني إلــى النظــام الــدولي 

ة فشتا في ألمانيا وتم بناء برنـامج محوسـب غير أن المعهد استطاع حل هذه الموضوع بالتعاون مع جامع

للتحويل بين النظامين، كما واجهت الوحدة مشكلة الخـرائط الطوبوغرافيـة حيـث ال تتـوفر فـي الـبالد خـرائط 

طوبوغرافيــة مفصــلة ســوى الخــرائط التــي قامــت بهــا الحكومــة البريطانيــة زمــن االنتــداب البريطــاني وخــرائط 

  Spotمن نـوع حل هذا الموضوع قام المعهد باقتناء صور قمر صناعيول 50000:1إسرائيلية   بمقياس 



  

متــــر وأصــــبحت هــــذه بمثابــــة المرجــــع الرئيســــي للمعلومــــات  10وتــــم اشــــتقاق خطــــوط كنتوريــــة منهــــا بدقــــة 

  .الجغرافية في المعهد

ن كما تم خالل هذا العام تطوير القدرات البشرية للعاملين في هذه الوحدة خاصة في مجال االستشـعار عـ

فــي أمريكــا علــى مجــال   Yaleأشــهر فــي جامعــة  3بعــد حيــث تــم إيفــاد خلــدون رشــماوي للتــدرب لمــدة 

اســتخدام النمــاذج لتحليــل صــور األقمــار الصــناعية للتعــرف علــى الغطــاء النبــاتي واســتخدامات األراضــي، 

ل التصـحر ولقد وفرت هذه الفرصـة العديـد مـن اإلمكانيـات للمعهـد السـتخراج معلومـات جغرافيـة هامـة حـو 

والتغيرات في الغطاء النباتي والتمييز بين الزراعات المروية والبعلية، كمـا تـم ايفـاد ماجـد أبـو قبـع لبرنـامج 

فـي جامعـة دورتمونـد وبعـد ذلـك تـم إيفـاد ماجـد أبـو قبـع وجـين هـالل فـي   Arcinfoتـدريبي علـى برنـامج 

  . ائطوانتاج الخر   Cartographyوحدة تدريبية إلى سويسرا في مجال 

وفي حين تركز اهتمام الوحدة هذا العام على إنتـاج األطلـس ومراقبـة المتغيـرات فـي اسـتخدامات األراضـي 

فقد ساندت هذه الوحدة كافة نشاطات الوحـدات األخـرى فـي إنتـاج الخـرائط وتـوفير المعلومـات، كمـا قامـت 

لقـــة بالتوســـع االســـتيطاني علـــى الوحـــدة بالتعـــاون مـــع وحـــدة البيئـــة فـــي متابعـــة نشـــر كافـــة المعلومـــات المتع

شــخص، حيــث تــم نشــر تقــارير شــهرية عــن  2500صــفحات االنترنيــت والتــي يبلــغ عــدد مرتاديهــا اليــومي 

النشاطات االستيطانية باإلضافة إلى دراسات حاالت محددة وتقارير دورية عن مناطق معنية، ولقد قامت 

ـــة ا لدراســـات العربيـــة علـــى متابعـــة تـــوفير هـــذه المجموعـــة األوروبيـــة باالتصـــال بالمعهـــد للعمـــل مـــع جمعي

المعلومــــات بشــــكل دوري لصــــناع القــــرار فــــي أوروبــــا وتــــم تقــــديم مشــــروع مشــــترك بــــذلك غيــــر أن األمــــور 

البيروقراطية حالت دون البدء بالمشروع حتى اآلن ومن المنتظر أن توقع االتفاقيـة النهائيـة خـالل الشـهور 

  .األربعة القادمة

  

  ئيةوحدة األبحاث البي -3

قامت الوحدة هذا العام بمتابعة العمـل علـى رصـد مـرور الملوثـات إلـى األحـواض المائيـة خاصـة الحـوض 

الغربي حيث تم تطوير برنامج لنمذجة مرور الملوثات المختلفة مـع الـزمن وسـيتم نشـر نتـائج هـذه الدراسـة 

ام المعلومــــات البيئــــي نظــــ"خــــالل العــــام القــــادم، كمــــا تــــم خــــالل هــــذا العــــام االنتهــــاء مــــن تطــــوير برنــــامج 

ونقل كافة المعلومات إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي وسلطة المياه ووزارة الزراعة وسـلطة " الفلسطيني

كادر من هذه الوزارات على كيفية اسـتخدام وتحـديث هـذا النظـام  20البيئة باإلضافة إلى تدريب أكثر من 

اج تقريـــر عـــن الواقـــع البيئـــي فـــي المنـــاطق الفلســـطينية المعلومـــاتي الحـــديث، كمـــا قامـــت هـــذه الوحـــدة بإنتـــ

المحتلة إلى برنامج األمم المتحـدة البيئـي باإلضـافة إلـى العديـد مـن األوراق والنشـرات والتقـارير عـن الواقـع 

البيئي في فلسـطين، وقـام عـدد مـن العـاملين فـي الوحـدة بالتـدرب علـى إجـراء دراسـات التقيـيم البيئـي وذلـك 

  .حسين للدراسات البيئيةفي معهد الملك 

  



  

  وحدة التخطيط والتقييم البيئي -4

وهـو عبـارة عـن   PSERMأنجزت الوحدة خالل هذا العام برنامج النظام الفلسطيني الدارة الموارد البيئية 

برنــامج محوســب يقــوم بوضــع النظــام األمثــل الســتخدام االراضــي والميــاه فــي فلســطين معتمــدًا علــى الواقــع 

ات المتوقعــة فيمــا يتعلــق بالســكان واالراضــي والميــاه اســتنادًا الــى ســيناريوهات مختلفــة يمكــن الحــالي والتغيــر 

بلورتهــا ويعتبــر هــذا البرنــامج بمثابــة انجــاز هــام علــى الصــعيد الفلســطيني ويــوفر االمكانيــة لصــناع القــرار 

راضــي، وســيتم خــالل التخــاذ القــرارت المناســبة فيهــا يتعلــق بالسياســات الزراعيــة والمائيــة واســتخدامات اال

  .االشهر القادمة عمل ورشة عمل مشتركة مع وزارة الزراعة لعرض هذا البرنامج وافاق تطويره

  

  وحدة الحاسوب  -5

واصلت الوحـدة هـذا العـام عملهـا فـي تطـوير وتحـديث شـبكة المعلومـات فـي المعهـد باالضـافة الـى متابعـة 

هد باالنترنيت عن طريق الساتاليت ممـا وفـر خدمـة مشروع المواصالت، وقد تم خالل هذا العام ربط المع

االنترنيت لكافة الباحثين وتتجه النية األن لربط المعهد باالنترنيت من خالل خط مـدار ممـا سـيوفر سـرعة 

  Webmasterأكبــر للــربط باالنترنيــت، كمــا تــم تحــديث شــبكة االتصــال الداخليــة فــي المعهــد وتــم تعيــين 

  .المتزايد على المعلومات التي يقدمها المعهد من خالل االنترنيت للصفحة المنزلية بسبب الطلب



  

  المشاريع البحثية القائمة 
  :تابع المعهد خالل هذا العام عمله في المشاريع البحثية التالية

حيث انتهى العمل فـي هـذا المشـروع فـي شـهر حزيـران   IDRCإدارة الزراعة المروية الممول من قبل  .1

ولقـــد  25/6/1998ورشــة عمــل مشــتركة مــع وزارة الزراعــة الفلســطينية بتــاريخوتــم عــرض النتــائج فــي 

حظي هـذا المشـروع باهتمـام بـالغ مـن قبـل الـوزارة حيـث تضـمنت توصـيات الورشـة مواصـلة العمـل فـي 

هذا المشروع وتطـويره فـي بنـاء نمـوذج الدارة المـوارد الطبيعيـة مـن ارض وميـاه، وكـان المعهـد قـد تقـدم 

ى مؤسســـة شـــمال جنـــوب النمســـاوية حيـــث تـــم إشـــراك وزارة الزراعـــة وســـلطة الميـــاه بهـــذا المشـــروع إلـــ

الفلسطينية فيه ويتم حاليًا البحث في تعيين منسق لهذا المشـروع بهـدف اختيـار المؤسسـة المحليـة التـي 

  .ستعمل على تنفيذه

عــام االنتهــاء مــن بنــاء نظــام المعلومــات البيئــي ونقلــه إلــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيــث تــم هــذا ال .2

بناء برنـامج محوسـب للمعلومـات البيئيـة الفلسـطينية ونقـل هـذا البرنـامج وكافـة المعلومـات المتـوفرة الـى 

وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي وســلطة الميــاه وســلطة البيئــة ووزارة الزراعــة كمــا تــم تــدريب عــدد مــن 

  .العاملين في تلك المؤسسات على هذا البرنامج

ما زال العمل يجري على قدم وسـاق فـي هـذا المشـروع البحثـي : ائية في حوض األردنالمحاصصة الم .3

الهام حيـث تـم خـالل هـذا العـام جمـع كافـة المعلومـات المتعلقـة بالمشـروع بمـا فـي ذلـك اسـتخدام صـور 

  .األقمار الصناعية في تحليل استخدامات األراضي في حوض نهر األردن

  المواصالت والبيئة  .4

الل هذا العام على جمع المعلومات المتعلقة بقطاع المواصـالت فـي المنطقـة وبنـاء نظـام تواصل العمل خ

متكامل للمعلومات الجغرافية المتعلقة بهذا الموضوع وتم تقديم تقريـر نهـائي عـن المشـروع الـذي ينتهـي 

  .وسيتم تقديم طلب بتجديده لمدة سنتين إضافيتين 1999العمل به في آذار 

  الموارد الطبيعية برنامج نظام إدارة .5

وسـيتم تقـديم   IDRCتم خالل هذا العـام إنتـاج برنـامج محوسـب الدارة المـوارد الطبيعيـة الممـول مـن قبـل 

  .التقرير النهائي للمشروع في بداية العام القادم

  مشروع استخدامات األراضي  .6

على صور أقمـار كان هذا المشروع هو محور عمل المعهد خالل هذا العام حيث تم من خالله الحصول 

تغطـــي معظـــم المنـــاطق الفلســـطينية وتـــم تحليـــل هـــذه الصـــور   Spotو   Landsatصـــناعية مـــن نـــوع 

والحصول على العديد من المعلومات القيمة التي دفعت باتجاه ضـرورة إنتـاج أطلـس لفلسـطين كثمـرة لهـذا 

يعـد وبحـق مفخـرة لهـذا  العمل ويجري العمل اآلن على وضع اللمسات األخيرة لهذا األطلس الشـامل الـذي

  .البلد
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  في النمسا 

  مشروع حوض نهر األردن

  امات األراضي معلومات عن استخد  وفد مؤسسة دياكونيا   19/1/1998

  تنسيق زيارة وفد برلماني ألماني   فرايتاخ ممثل حكومة ألمانيا . د   20/1/1998

22/1/1998   

22/1/1998                  

  وفد هولندي

   Western Seminaryوفد أمريكي من 

  مشروع فلسطين الخضراء

  النشاط االستيطاني 

27/1/1998  

27/1/1998    

  وفد إيطالي

 Christian Scienceفة وفــــد صــــحي
Monitor    

  تقرير عن التنمية المستدامة في فلسطين

  النشاط االستيطاني  

  تقرير عن التنمية المستدامة في فلسطين  وفد إيطالي   6/2/1998

  التعاون المستقبلي   وفد كندي    10/2/1998

  التعاون البحثي   وفد مركز البحوث الدولي في كندا   16/2/1998

16/2/1998  

18/2/1998   

18/2/1998   

  وفد سويسري

  وفد أمريكي 

   EUوفد 

  النشاط االستيطاني

  النشاط االستيطاني 

  التعاون المستقبلي 

19/2/1998  

19/2/1998   

  وفد جنوب أفريقيا 

  وفد هولندي 

  أبحاث المياه

  االستراتيجية البيئية 

21/2/1998  

23/2/1998    

  وفد سويدي

  وفد برلماني ألماني  

  اط االستيطانيالنش

  النشاط االستيطاني 

  التعاون البحثي   وفد سلطة البيئة الفلسطينية     28/2/1998

  مشروع المواصالت   وفد ألماني   7/3/1998

  النشاط االستيطاني   وفد بريطاني   10/3/1998

  النشاط االستيطاني   وفد سويدي   26/3/1998

  النشاط االستيطاني   وفد أمريكي   31/3/1998

  التعاون في مجال المياه   وفد بريطاني   6/4/1998

  النشاط االستيطاني   وفد برلماني ألماني   18/4/1998



  

  التعاون المستقبلي  وفد مجلس الكنائس العالمي   2/5/1998

  التعاون المستقبلي   وفد ألماني   4/5/1998

  النشاط االستيطاني   وفد مؤسسة كونرادادنيادر   8/5/1998

وفــــد أمريكـــــي مـــــن مجلــــس كنـــــائس الشـــــرق   11/5/1998

  األوسط 

  النشاط االستيطاني 

  األبحاث المشتركة   وفد سويسري  12/5/1998

  النشاط االستيطاني   وفد برلماني سويسري   16/5/1998

24/5/1998  

26/5/1998   

  وفد برلماني بريطاني 

  التلفزيون النرويجي 

  النشاط االستيطاني

  النشاط االستيطاني  

  النشاط االستيطاني   CAABUوفد بريطاني   11/6/1998

  النشاط االستيطاني   وفد مؤسسة رؤيا عالمية   19/6/1998

  البحث المشترك   وفد فرنسي   22/6/1998

  النشاط االستيطاني   وفد أمريكي مجلس كنائس الشرق األوسط   24/6/1998

  التعاون البحثي   وفد أسباني   28/6/1998

7/7/1998  

14/7/1998   

  وفد سويسري

  وفد ألماني 

  التعاون البحثي

  التعاون البحثي 

  التوسع االستيطاني   وفد بريطاني   16/7/1998

  التعاون المشترك   وفد فرنسي   22/7/1998

27/7/1998   

15/8 /1998   

17/8/1998   

25/8/1998    

  مؤسسة الملك حسين لإلدارة البيئية

  وفد فنلندي

    Calvinوفد جامعة 

  ايرلهام األميركية وفد كلية 

  تقييم األثر البيئي

  التعاون المستقبلي

  النشاط االستيطاني 

  التوسع االستيطاني 

  التوسع االستيطاني   القنصل البريطاني العام    27/8/1998

  التعاون البحثي   وفد البنك الدولي  7/9/1998

  التعاون البحثي   وفد سويسري    12/9/1998

  التعاون البحثي   لهام األميركية وفد كلية ابر   21/9/1998

24/9/1998   

25/9/1998   

  وفد المؤسسة الدولية لألبحاث الزراعية

  وفد سويدي  

  التعاون البحثي

  التوسع االستيطاني  

  التعاون البحثي  وفد منظمة األغذية العالمية   26/9/1998

  البحث المشترك   كندا-وفد مركز البحوث الدولية  28/9/1998

  التعاون البحثي   وفد دائرة اإلحصاء المركزية    5/10/1998

  التعاون البحثي   وفد صحفي سويسري   7/10/1998



  

  النشاط االستيطاني   وفد سويدي    15/10/1998

  النشاط االستيطاني   وفد بنك االستثمار األوروبي    25/10/1998

28/10/1998   
 Fellows  for وفـــــد أمريكـــــي 

Reconciliation   

  االستيطانيالنشاط 

  مياه  -التعاون البحثي   وفد بريطاني  31/10/1998

  النشاط االستيطاني  وفد أمريكي   2/11/1998

  التعاون المشترك    وفد مؤسسة شمال جنوب النمساوية  3/11/1998

  النشاط االستيطاني   الكنيسة اللوثرية -وفد أمريكي   11/11/1998

  التعاون البحثي   وفد مؤسسة السالم األخضر   13/11/1998

  التعاون البحثي  وفد ايرلندي  23/11/1998

  التعاون البحثي   اليابان -وفد جايكا   30/11/1998

  النشاط االستيطاني  وفد أمريكي    3/12/1998

  النشاط االستيطاني   وفد أمريكي الكنيسة اللوثرية   5/12/1998

  االستيطانيالنشاط   وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر  14/12/1998

  التعاون البحثي   وفد وكالة القضاء الفرنسية   19/12/1998

  التعاون البحثي  وفد إيطالي   23/12/1998

  

كمــا واصــل المعهــد خــالل هــذا العــام عــرض نتــائج دراســاته حــول التوســع االســتيطاني للعديــد مــن الوفــود 

  : الرسمية وغير الرسمية التي زارت البالد ومنها
  وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والمبعوث األوروبي موارتينوس وفد    15/1/1998

  وفد الفاتيكان    30/6/1998

  

  

  

  

  

  

  

  

  المشاركة في ورشات عمل ومؤتمرات محلية دولية 



  

  
  المشاركون   عنوان النشاط   الجهة المنظمة   التاريخ

األمـــــــــــن الغـــــــــــذائي فـــــــــــي   وزارة الزراعة   4/5/1998

  فلسطين 

  ق جاد اسح. د

21-22/2/1998  WEDO    فيوليت قمصية   معالجة المياه العادمة  

  سهيل خليلة، نزارقطوش    معالجة االستيطان   رام اهللا  -مكتب المؤسسات الوطنية    28/2/1998

جاد اسحق، عصام اسحق، . د  المواصالت   المشروع الثالثي   3-8/3/1998

فيوليت قمصية ، ماجد أبو قبع ، 

  نزارقطوش 

  نادر هريمات   اإلحصاءات البيئية    دائرة اإلحصاء المركزية   5/3/1998

  وليد وجيه   تطوير األغوار   مركز الدراسات الفلسطينية   19/3/1998

  فيوليت قمصية  اإلحصاءات البيئية    دائرة اإلحصاء المركزية   25/3/1998

  ت قمصية فيولي  االستراتيجية البيئية   سلطة البيئة الفلسطينية    26/3/1998

  

3-5/4/1998   JOWA  / جاد اسحق، . فيوليت قمصية، د  حوض نهر األردن   عمان

  خلدون رشماوي 

  فاتن الجنيدي، فيوليت قمصية   ) 1(التقييم البيئي  مركز الحسين لإلدارة البيئية   11-16/4/1998

  يدي، فيوليت قمصية فاتن الجن  ) 2(التقييم البيئي  مركز الحسين لإلدارة البيئية   18-22/4/1998

- IGCC -مؤتمر جامعة كاليفورنيـا    20-24/4/1998

 قبرص 

  جاد اسحق . د  األمن الغذائي 

 Globe sightبرنامج    Caseweternجامعة    20/4/1998-1/5/1998

   

  جوني طبش 

ـــــــــــة   6/5/1998 المركـــــــــــز الفلســـــــــــطيني للطاق

  واألبحاث البيئية 

  فيوليت قمصية   ترشيد استخدام الطاقة 

  فيوليت قمصية، سهيل خليلية   الكسارات في فلسطين   مركز الدراسات الفلسطينية  18/6/1998

  اياد األعرج   اإلدارة البيئية    Leadبرنامج   20-25/6/1998

نادر هريمات، وليد صباح،   التربة في فلسطين   جمعية الدراسات العربية    2/7/1998

  فاتن الجنيدي 

  فيوليت قمصية   لمحافظة على البيئة ا  2000بيت لحم   9/7/1998

  جاد اسحق، نادر هريمات . د  تطوير مرج صانور   وزارة الزراعة    23/7/1998

السـكرتاريا الفلسـطينية اإلسـرائيلية    23-24/7/1998

  للبيئية 

  ماجد أبو قبع   حماية المصادر البيئية



  

ول اســتراتيجية المفاوضــات حــ  سلطة المياه الفلسطينية    26/7/1998

  المياه 

  جاد اسحق، وليد وجيه . د

  فيوليت قمصية   المحاسبة البيئية   جامعة بيرزيت   28/7/1998

        

جاد اسحق، عصام اسحق، . د  مشروع المواصالت   جامعة دورتموند   3-8/8/1998

فيوليت قمصية، ماجد أبو قبع  

  نادر هريمات   الدراسات القطاعية   وزارة الزراعة   4/8/1998

  نادر هريمات   استراتيجية البحث الزراعي  وزارة الزراعة    6/8/1998

اإلدارة المطريــــــــــة لألراضـــــــــــي   الحكومة التونسية   3-9/9/1998

  الزراعية 

  نادر هريمات 

  جوني طبش  نماذج المعلومات   جامعة بيرزيت    21/9/1998

السكرتيريا الفلسـطينية اإلسـرائيلية   22-23/10/1998

  للبيئة 

  فيوليت قمصية   البيئية القيادة 

  جاد اسحق . د  مؤتمر الفقر   وزارة التخطيط والتعاون الدولي   4/11/1998

  ماجد أبو قبع، جين هالل   Cartography  سويسرا -جامعة بيرن   15-20/11/1998

 جاد اسحق، نصري قمصية،. د البيئة في حوض المتوسط  كريت  -األكاديمية األرثوذكسية    16-23/11/1998

  فيوليت قمصية 

26-27/11/1998  Ecopeace   المحافظة على بيئة

  حوض نهر األردن 

  فيوليت قمصية 

الســــكرتاريا الفلســــطينية اإلســــرائيلية    1998/ 11/ 23-24

  للبيئة 

المحافظة على المحميات 

  الطبيعية 

  نزار قطوش

  ، خلدون رشماوي جاد اسحق. د  البحث البيئي وزارة التخطيط والتعاون الدولي    4/12/1998

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخدمات 



  

تــــابع المعهــــد هــــذا العــــام تقــــديم خدماتــــه المجانيــــة للعديــــد مــــن الــــوزارات والســــلطات واألجهــــزة الفلســــطينية 

  :والمؤسسات الدولية ومنها

  
  نوع الخدمة   المؤسسة 

  خرائط عن محافظة الخليل   اللجنة الدولية للصليب األحمر 

  ن األراضي والمياه محاضرات ع  المخابرات العامة 
Visions of the Land    معلومات عن البنية التحتية في فلسطين وافاق التنمية المستدامة  

  محاضرات عن البيئة الفلسطينية  المعسكرات الشبابية 

  محاضرات مناخية   بكدار 

  محاضرات مناخية   وزارة المواصالت 

   خرائط ومعلومات عن االستيطان  المجلس التشريعي 

  المشاركة في استراتيجية التفاوض حول المياه   سلطة المياه الفلسطينية 

  معلومات بيئية    سلطة البيئة الفلسطينية 

  معلومات بيئية   وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

  معلومات بيئية   وزارة الزراعة 

  معلومات مائية   سلطة المياه الفلسطينية 

  استراتيجية األبحاث الزراعية  المشاركة في  وزارة الزراعة 

  المشاركة في استراتيجية البحث العلمي   وزارة التعليم العالي 

  خرائط والمشاركة في استراتيجيات التفاوض حول المرحلة النهائية   دائرة شؤون المفاوضات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أمســيات المنبـر الحـر



  

م يتم من خاللها طرح كافة القضايا المتعلقة بالشـعب إدراكًا ألهمية إنشاء منبر ثقافي في محافظة بيت لح

القــدس  - الفلسـطيني وٕايمانــا بضــرورة توثيــق العالقــات مــع المجتمـع المحلــي فــإن معهــد األبحــاث التطبيقيــة 

الذي يستضاف فيه المعهد عدد محدد من المفكرين " أمسيات المنبر الحر"تبنى هذا العام  برنامج ) أريج(

تمع في فلسطين في لقـاء دوري يـتم فيـه مناقشـة قضـايا تهـم المجتمـع الفلسـطيني فـي ورجال السياسة والمج

منبـــر مفتـــوح وتشـــمل المواضـــيع األمـــور السياســـية والمجتمعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة والتنميـــة المســـتدامة 

وفــي كــل لقــاء تقــوم لجنــة البرنــامج بتكليــف شــخص بإعــداد ورقــة مقتضــبة عــن موضــوع اللقــاء .  وغيرهــا

يمها في فترة ال تتجـاوز  ربـع سـاعة يـتم بعـدها فـتح النقـاش لكافـة المشـاركين وسـيتم إعـداد تقريـر عـن وتقد

كــــل لقــــاء ونشــــره فــــي الصــــحافة المحليــــة وشــــبكة المعلومــــات ويتضــــمن التقريــــر الورقــــة الرئيســــية ومجمــــل 

  .المناقشات والتوصيات

. حســن الــدويك ود. البرنــامج  ود نصــري قمصــية منســق. ويــدار هــذا البرنــامج مــن قبــل لجنــة مكونــة مــن د

  .جاد اسحق. وليد مصطفى ود. نورما مصرية حزبون والسيد فؤاد رزق ود. عدنان مسلم ود

  :وقد تم هذا العام عقد خمسة لقاءات على النحو التالي

  
  مقدم اللقاء   عنوان اللقاء   التاريخ 

  وليد مصطفى . د  التعددية والفصل بين السلطات   30/4/1998

المفاوضـــات الفلســـطينية اإلســـرائيلية إلـــى   28/5/1998

  أين ؟ 

الطيب عبد الرحيم أمين سر 

  الرئاسة 

قــراءة فــي الخريطــة السياســية فــي الشــارع   23/6/1998

  اإلسرائيلي 

  محمود محارب . د

  رندة سنيورة   المرآة ودورها في فلسطين    30/7/1998

    نحو إعالن قيام الدولة الفلسطينية    7/10/1998

  

  . ولقد تباين عدد الحضور في هذه اللقاءات غير إنها تميزت بعمق النقاشات واألفكار والطروحات

  

  

  

  

  

  

  أريج  والمستقبل 



  

القدس فـان المعهـد يقـف حاليـًا علـى - مع اقتراب مرور عشر سنوات على تأسيس معهد األبحاث التطبيقية

لعشــر هــذه العديــد مــن المتغيــرات السياســية مفتــرق طــرق ســيحدد مســيرته المســتقبلية ولقــد شــهدت الســنوات ا

التــي ســاهمت فــي صــياغة توجهــات المعهــد وبرامجــه البحثيــة فلقــد تأســس المعهــد فــي فتــرة زخــم االنتفاضــة 

الفلسطينية المجيدة حيث توجهت برامج المعهد عندئذ نحو آفاق تطـوير القطـاع الزراعـي وخاصـة الزراعـة 

القتصاد الفلسطيني مـن خـالل تبنـي تقنيـات زراعيـة متطـورة غيـر المطرية بهدف اإلسهام في تقليل تبعية ا

إن بــدء مــؤتمر الســالم فــي مدريــد وانخــراط المعهــد فــي عمــل  الطــواقم الفنيــة والمباحثــات متعــددة األطــراف  

لشؤون المياه والبيئة فرض على المعهد إيالء هذين الجانبيين أهمية قصوى فـي برامجـه البحثيـة حيـث قـام 

نظــــام متطــــور للمعلومــــات المائيــــة والبيئيــــة ومــــع اتفاقيــــات أوســــلو وتســــلم الســــلطة الوطنيــــة  المعهــــد ببنــــاء

الفلسطينية مهامها سعى المعهـد إلـى تركيـز جهـوده فـي مجـال إدارة المـوارد الطبيعيـة مـن أرض وميـاه مـن 

ة باإلضـافة إلـى خالل بناء برامج محوسبة لنمذجة إدارة الموارد الطبيعيـة وفقـًا للمتغيـرات السياسـية المتوقعـ

  .رصد المتغيرات التي تطرأ على هذه الموارد

ولقــد أدرك المعهــد أن ال مجــال لمتابعــة عملــه فــي بنــاء وتطــوير القواعــد المعلوماتيــة باعتبارهــا مســؤولية  

  .الجهات الحكومية وبسبب تكلفتها العالية

نقـل كافـة القواعـد المعلوماتيـة  وعليه فقـد قـام المعهـد باالتصـال مـع المؤسسـات الفلسـطينية المعنيـة بهـدف 

المتوفرة لديه، وبالفعل تـم نقـل هـذه القواعـد مـن خـالل وزارة التخطـيط والتعـاون الـدولي إلـى كـل مـن سـلطة 

البيئــة وســلطة الميــاه ووزارة الزراعــة باإلضــافة إلــى  تــدريب كــوادر مــن هــذه المؤسســات علــى تطــوير هــذه 

رئيس سلطة البيئة الفلسطينية الذي أعرب عن رغبته في تقديم  القواعد واستخدامها، ومؤخرًا عقد لقاء مع 

مشــروع مشــترك مــع المعهــد إلــى الحكومــة النمســاوية بهــدف تحــديث نظــام المعلومــات البيئيــة وبنــاء برنــامج 

  .لصانعي القرار الدارة العناصر البيئية

لتـي تحملهـا ذاتيـًا فـي والى أن يـتم بحـث هـذا الموضـوع فـان المعهـد اصـبح اآلن فـي حـل مـن المسـؤولية ا 

مجال جمع المعلومات البيئية وأصبحت المسؤولية عن هذا الموضوع مـن اختصـاص المؤسسـات الرسـمية 

ذات العالقــة، غيــر انــه يخشــى أن ال يــتم تحــديث هــذه المعلومــات وتطويرهــا األمــر الــذي قــد يعنــي ضــياع 

ث المعلومـــات وتجديـــدها لتتوافـــق مـــع كافـــة المجهـــودات الســـابقة التـــي قـــام بهـــا المعهـــد، فـــإذا لـــم يـــتم تحـــدي

وفــي محاولــة الســتقراء المســتقبل فقــد . المتغيــرات الجديــدة فــان هــذه المعلومــات تصــبح بــال جــدوى وال فائــدة

يكون من المالئم أن يتبنى مجلس األمناء قرارًا بضـرورة متابعـة  تحـديث القواعـد المعلوماتيـة المختلفـة فـي 

  .ا الموضوعالمعهد رغم عدم وجود ميزانيات لهذ

لقــد وفــرت القواعــد المعلوماتيــة  المتكاملــة عــن األراضــي والميــاه والبيئــة اإلمكانيــة للمعهــد الن يتوجــه نحــو 

إعــداد الســيناريوهات المختلفــة وبنــاء نمــاذج إدارة المــوارد البيئيــة مــن أرض وميــاه وغيرهــا األمــر الــذي دفــع 

السـتمرار فـي هـذا التوجـه قـد ال يكـون مالئمـًا وذلـك بالمعهد للتوجه نحو الدراسات االسـتراتيجية، غيـر إن ا

  .النه يحول المعهد بعيدًا عن توجهاته األولى في مجال نقل التقنيات والتطبيقات



  

كما إن وضع االستراتيجيات يأتي تتويجًا لرسم السياسات التي هي مسؤولية السلطة الوطنية الفلسـطينية،  

صـــلة اهتماماتـــه االســـتراتيجية أن يعمـــل علـــى التنســـيق مـــع وعليـــه فـــان علـــى المعهـــد اذا مـــا رغـــب فـــي موا

  .  السلطة الوطنية الفلسطينية المشترك للعمل والمؤسسات المعنية

وفـــي حـــين يتطلـــع المعهـــد إلـــى تنفيـــذ برنـــامج اإلدارة المثلـــى لألراضـــي والميـــاه بالتعـــاون مـــع وزارة الزراعـــة 

، فــأن علــى المعهــد متابعــة هــذا الموضــوع واإلســهام الفلســطينية وســلطة الميــاه الفلســطينية فــي العــام القــادم

بشــكل فاعــل فــي بنــاء القــدرات الفلســطينية فــي اســتخدام هــذا البرنــامج لبلــورة السياســات الزراعيــة والمائيــة 

  .المالئمة

  :ويبين الجدول التالي المشاريع البحثية التي يزمع المعهد على تنفيذها خالل السنوات الخميس القادمة

  

  2003  2002  2001  2000  1999  البرنامج

 X X x x x  رصد التوسع االستيطاني .1

 X X x x x  التحضر واستخدامات األراضي  .2

    x x x  نمذجة االستخدام األمثل للمصادر .3

   X x x  المحاصصة في حوض األردن  .4

 X x x x x  نمذجة مرور الملوثات  .5

  X X x x  المواصالت والبيئة .6

 x x x  اتتلوث الهواء وانتقال الملوث .7
x x 

 X x x x x  تجربة المعالجات الصغيرة للمياه .8

 x x x x x  التوعية البيئية .9

 x x x x x  جمع ومسح الموروثات الزراعية .10

 x x x x x  التنوع الحيوي النباتي.11

 x x x x x  دراسة التغير المناخي واثره على المصادر .12

   x x x  معالجة مياه معاصر الزيتون .13

   x x x  إنتاج الدبال .14

    x x  مسح النفايات السامة .15



  

 x x x x x  القيام بتقييم األثر البيئي.16

 x x x x x  تقدير مدى التصحر.17

  ممول     X-: مالحظة

  غير ممول    x-غير           

     

  

لتـي لقد بات واضحًا أن المشكلة الرئيسية التي تواجه اسـتمرارية المعهـد هـي تـوفر الموازنيـات  التشـغيلية وا

تواجــه اســتمرارية المعهــد وفــي حــين يــزداد الطلــب علــى خــدمات المعهــد الــذي يحقــق إنجــازات علميــة تعتبــر 

مفخرة  لفلسطين، فان اعتماد المعهد علـى التمويـل الخـارجي للمشـاريع البحثيـة يضـع اسـتمراريته وتواصـله 

وآفـاق أخـرى لعمـل المعهـد أمام تحديات كبيرة، ومن هذه المنطلقات فانه من الضروري البحـث عـن بـدائل 

  :ليتمكن من توفير جانب من الموازنة التشغيلية السنوية، وقد  توفر المقترحات التالية آفاقًا جديدة للمعهد

  

   تدريب إنشاء وحدة :  أوًال 

تتـــوفر لـــدى المعهـــد إمكانيـــة القيـــام بالتـــدريب فـــي مجـــاالت محـــددة ال تتـــوفر فـــي الجامعـــات : المبـــررات 

طينية مثل نظم المعلومات الجغرافية واالستشـعار عـن بعـد وتقنيـة المعلومـات، وهنـاك طلـب والمعاهد الفلس

متزايــد علــى التــدريب فــي هــذه المجــاالت فــي فلســطين تســتأثر بــه المؤسســات االجنبيــة التــي ال تراعــي فــي 

الـوزارات علـى الغالب االحتياجات الفلسطينية وآلية تلبيتها، وقد اتضح هذا عند قيام المعهد بتدريب طواقم 

برنامج إدارة الموارد الطبيعية حيث أعرب المتدربون عـن رغبـتهم فـي مواصـلة العمـل مـع المعهـد والتعـاون 

معــه، وفــي هــذا المجــال، مــن الممكــن أن يقــوم المعهــد بتــوفير بــرامج التــدريب مســتعينًا بشــبكة المعلومــات 

رب بشــكل مشــترك ممــا يعطــي للبرنــامج وذلــك بالتعــاون مــع كليــة موهــوك مــثًال بحيــث تمــنح الشــهادة للمتــد

التدريبي مصداقية أكبر، كما أن هذا التوجه قد يدفع باتجـاه نقلـة نوعيـة جديـدة قـد يتخـذها المعهـد مسـتقبًال 

  .للتحول إلى كلية تقنية

وٕاذا قــرر مجلــس األمنــاء مثــل هــذا التوجــه، واســتحداث وحــدة تــدريب فــي للمعهــد، تصــبح مــن أولــى مهــام 

ة القادمــة دراســة هــذا المشــروع ووضــع األســس اإلداريــة والهيكليــة والبــرامج والموازنــات لهــا اللجنــة التنفيذيــ

  .وطرق تمويلها

  مركز التطبيقات التقنية : ثانيًا 
ـــررات ـــة دورًا رئيســـيًا فـــي دفـــع عمليـــة التطـــور االقتصـــادي واالجتمـــاعي ألي بلـــد : المب يلعـــب العلـــم والتقني

ســطينيين بســبب ضــعف المــوارد الطبيعيــة المتــوفرة لــديهم، ولقــد   ويكتســب هــذا الموضــوع أهميــة خاصــة للفل



  

القدس منـذ تأسيسـه إلـى دفـع القـدرات البحثيـة الفلسـطينية مـن خـالل إجـراء - سعى معهد األبحاث التطبيقية

  .األبحاث التطبيقية ونقل التقنيات وحقق تطورًا ملموسًا في هذا المجال

المعهــد تبــرز الحاجــة الماســة إلــى القيــام بمبــادرة يــتم مــن وبعــد مــا يقــارب مــن عشــرة ســنوات علــى مســيرة  

خاللهــا نقــل التقنيــات واســتخدامها علــى مســتوى األعمــال االقتصــادية المختلفــة لالســتفادة منهــا وتطويرهــا، 

  . وخاصة في مجال الزراعة واستخدامات المياه

القطاع التعـاوني والقطـاع الخـاص وٕادراكًا للدور المحوري للعملية البحثية في نقل التقنيات وضرورة إشراك 

فــي هــذه العمليــة فانــه باإلمكــان تأســيس مركــز التطبيقــات التقنيــة ليتــولى هــذه المهمــة، وتجــدر اإلشــارة إلــى 

  .تزامن وتماثل هذه الفكرة مع مثيلتها المطروحة لدى جمعية المهندسين الزراعيين

  .تحضيرات األولية لهوقد عقدت عدة لقاءات لتطوير هذه الفكرة إلى مشروع وبدأت ال

كمـــا أنـــه مـــن المناســـب أن يكـــون مركـــز التقنيـــات بمثابـــة مؤسســـة مســـتقلة إداريـــا وماليـــا عـــن المعهـــد ويـــتم 

تســجيله رســميًا لــدى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية كشــركة مســاهمة محــدودة يكــون لمعهــد األبحــاث نصــيبًا 

ات األهليــة والخاصــة واألفــراد إلشــراكهم فيهــا، ويجــب إجــراء االتصــاالت مــع الجمعيــات التعاونيــة والمؤسســ

  .في مركز التطبيقات التقنية كمساهمين

إلـى دخـول المعهـد فـي ) إذا مـا أقـره مجلـس األمنـاء(ومن المتوقع أن يسـهم مثـل هـذا التحـول االسـتراتيجي 

اتيــًا مشــروع يــربط بــين البحــوث واســتخداماتها فــي الواقــع العملــي، وبالتــالي يمكــن أن يشــكل مصــدرًا ماليــًا ذ

  . لمواصالت المعهد لتغطية جزء من مصروفات المعهد

  

  :مهام مركز التطبيقات التقنية
دراســة التقنيــات المختلفــة التــي يمكــن تبنيهــا فــي فلســطين ووضــع خطــة عمــل الســتخدامها واالســتفادة  .1

  .منها

  .إشراك القطاعات المختلفة في المجتمع الفلسطيني في تجربة واستخدام التقنيات .2

  .ائج استخدام وتجربة التقنيات المختلفةتعميم نت .3

  .اإلسهام في تطوير التقنيات المستوردة وتدجينها وتقييمها .4

  

  :الجوانب اإلدارية
  :من المفضل أن يتم تعيين مدير لمركز التقنيات تناط به المسؤوليات التالية •

  .القيام بدراسات لتحديد احتياجات الوطن للتقنيات المختلفة .1

  .للتعرف على التقنيات المناسبة في فلسطين القيام باالتصاالت .2

  .تقديم مشاريع محددة لتجربة التقنيات المختلفة وتطبيقها .3



  

  .وضع آليات محددة لتجربة التقنيات المختلفة واستخداماتها .4

  .تشكيل لجان فنية متخصصة للتقنيات المختلفة .5

  

  مجاالت عمل للمركز  
  .ادمة على المستوى الصغيراستخدام تقنيات متطورة لمعالجة المياه الع. أ

  .استخدام تقنيات متطورة لمعالجة المياه العادمة على المستوى المنزلي. ب

  .تربية األسماك بشكل مكثف. جـ

  .إنتاج بذور مسجلة. د

  استهالك الطاقة . ه

  .إنتاج اشتال البلح والموز والبصل واالزهار وغيرها بواسطة زراعة األنسجة. و

  .شاميمزرعة إنتاج ماعز . ز

  .ويقوم المعهد حاليًا بإعداد مشاريع تفصيلية لكل من المجاالت المذكورة أعاله

  

يضــم محطــة تجــارب زراعيــة  العمــل علــى اســتئجار أرض وبنــاء  مقــر دائــم لمعهــد األبحــاث: ثالثــاً 

وحديقــة نباتيــة وقاعــة مــؤتمرات ومرافــق مســاندة تســهم فــي تــوفير دخــل للمعهــد كمــا أن مــن شــأن مثــل هــذا 

  . 2000جه أن يفتح آفاق المعهد إلدخال موضوع السياحة الزراعية ضمن برنامج بيت لحم التو 



  

    1999الموازنة التقديرية لعام 
  

  
  دوالر  300000  الرواتب  واألجور 

  دوالر  7500  التأمينات والتعويضات 

  دوالر 25000  صندوق االدخار 

  دوالر  13800  استئجار المقر 

  دوالر 25000  كرفان 

  دوالر  50000  أجهزة ومعدات 

  دوالر 15000  مصاريف السيارات 

  دوالر  8500  اتصاالت وبريد 

  دوالر  30000  مطبوعات وٕاصدارات 

  دوالر  5000  كتب ومجالت 

  دوالر  10000   برامج حاسوب 

  دوالر  6000  مؤتمرات وضيافة 

  دوالر 15000   سفر ومواصالت 

  دوالر 4680  تدقيق حسابات 

  دوالر  6000  أدوات مكتبية 

  دوالر  4000  متفرقات 

  دوالر  560480  المجموع 

   


