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  مقدمة 

بالحصـاد المهنـي وفـي نفـس ) أريـج(القـدس -تميز العام العاشر من عمر معهد األبحاث التطبيقية 

الوقــت بالجفــاف المــادي إذ بــدأ المعهــد خــالل هــذا العــام بجنــي تمــار عملــه المهنــي المميــز خــالل 

الـوزارات والمؤسسـات الوطنيـة السنوات الماضية وتوتقـت عالقـات العمـل المشـترك مـا بـين المعهـد و 

ــيم العــالي والبحــث العلمــي ودائــرة  الفلســطينية خاصــة وزارة الزراعــة ووزارة شــؤون البيئــة ووزارة التعل

شـــؤون المفاوضـــات وبيـــت الشـــرق ووزارة الشـــؤون المدنيـــة، كمـــا قـــام المعهـــد بنشـــر عـــدد مـــن أوراق 

ارات لبرنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة البحــث العلميــة فــي مجــالت دوليــًا ونفــذ المعهــد عــدد مــن االستشــ

ومنظمـــة الغـــذاء والزراعـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة ومؤسســـة جايكـــا اليابانيـــة ومؤسســـة رويـــا عالميـــة 

  . األميركية

غيــر إن المعهــد فــي هــذا العــام لــم يــتمكن مــن تــوفير الميزانيــات الالزمــة لمواصــلة عملــه مــن خــالل 

يوبيـــل الفضـــي فـــي حالـــة مـــن الاليقـــين فيمـــا يتعلـــق  المشـــاريع البحثيـــة وعليـــه فـــان المعهـــد يـــدخل

باالســتدامة بســب شــح المــوارد الماليــة األمــر الــذي يســلتزم مراجعــة شــاملة لسياســات وبــرامج المعهــد 

المســتقبلية، غيــر إن الوضــع لــم يصــل بعــد إلــى حالــة الطــوارئ وال يســلتزم إجــراءات جذريــة للعــام 

ارات واالســتراتيجية تكفـــل االســتدامة علـــى المـــدى القــادم وٕانمـــا يتطلــب الخـــروج بمجموعــة مـــن الخيـــ

  .الطويل

لقــد اســتطاع المعهــد أن يفــرض نفســه كمركــز إبــداع فلســطين فــي مجــاالت الزراعــة والميــاه والبيئــة 

واســتخدامات األراضــي معتمــدًا  علــى مشــاريع بحثيــة محــددة تقــدم ألطــراف دوليــة مختلفــة فــي حــين 

ميزانيات المعهد خاصة المصـاريف التشـغيلية الدوريـة مـن إن هذه المشاريع ال تستطيع توفير كافة 

  .رواتب وٕادارة

  

  الوضع السياسي الدولي 

  

شــهد هــذا العــام العديــد مــن الوحــدات الدوليــة واإلقليميــة التــي تعكــس ســمات النظــام العــالمي الجديــد 

العــام  ومــا يمكــن استشــرافه مــن أوضــاع العــالم وهــو يــدخل األلفيــة الثالثــة، ولعــل ابــرز أحــداث هــذا

كانت حرب البلقان حيـث قـاد النـاتو وبـدون الرجـوع إلـى األمـم المتحـدة حربـًا ضـد يوغسـالفيا نتيجـة 

ألحــداث إقلــيم كوســوفو انتهــت بتــدمير كبيــر ليوغســالفيا وفــرض شــروط النــاتو وكانــت هــذه الحــرب 



سـلحة ولـم تقـع أي خسـائر بشـرية فـي صـفوف النـاثو الـذي اسـتخدم احـدث األ" حرب النجوم" بمثابة 

ذات التقنية العالية ممـا جعـل آلـة الحـرب اليوغسـالفية رغـم تطورهـا عـاجزة تمامـًا، ورغـم التحـذيرات 

واالدانــات الروســية فانــه كــان واضــحًا أن روســيا غيــر قــادرة علــى وقــف الحــرب، وبعــد هــذه الحــرب 

م بأشــهر قامــت روســيا بشــن حــرب شــاملة علــى الشيشــان مســتخدمة آليتهــا العســكرية وهنــا أيضــا لــ

يستطيع الناثو أن يفعل شيئًا غير االدانـات والشـجب والتلـويح باسـتخدام الضـغوطات االقتصـادية ، 

إن هــذين الحــربين يوضــحان مــا يمكــن أن تــؤدي عليــه أوضــاع العــالم فــي األلفيــة الثالثــة فــي ظــل 

ال تهميش دور األمم المتحدة والعـودة إلـى نظـام قطبـين غيـر متكـافئين يهتمـان بمصـالحهما أساسـا و 

  . يأبهان بأوضاع دول العالم الثالث وشعوبه

كمــا شــهد العــام حربــًا بــين الهنــد والباكســتان كــان مــن الممكــن أن تتوســع لــوال تــدخل الــدول الكبــرى 

خوفًا من اندالع حرب نووية في آسيا ورغم توقـف المعـارك إال أن الخالفـات بـين الهنـد والباكسـتان 

قــة وتمــت بحكومــة الــرئيس نــواز شــريف فــي الباكســتان، حــول كشــمير ال تــزال تهــدد أمــن هــذه المنط

كما شهدت إندونيسيا هـذا العـام قالقـل انتهـت باإلطاحـة برئيسـها وٕاجـراء انتخابـات جديـدة تسـلم مـن 

خاللها الرئيس جيبي زمام األمور واندلعت أحداث تيمور الشـرقية ليـتمخض عنهـا نظـام حكـم ذاتـي 

ــيم تضــمنه قــوات حفــظ ســالم دو  ليــة إال أن إندونيســيا تشــهد العديــد مــن االضــطرابات فــي هــذا اإلقل

  .الداخلية التي تهدد بقاء هذه الدولة

  

وشــــهد هــــذا العــــام حــــل مشــــكلة االيرلنديــــة مــــن خــــالل المفاوضــــات وتوقيــــع اتفاقيــــة بــــين األطــــراف 

  . المتنازعة ودخلت إلى البرلمان االيرلندي مما عزز دور ايرلندا في االتحاد األوروبي

لفيــة الثالثــة اصــبح واضــحًا أن الــدور التقليــدي لألمــم المتحــدة قــد أصــبح هامشــيًا فــي مــع دخــول األ

حين تغرز دور التالوت الجديد وهو البنـك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي ومنظمـة التجـارة العالميـة 

فــي قيــادة العــالم مــن خــالل بــرامج االنفتــاح االقتصــادي والتــي يســتفيد منهــا فــي األســاس دول العــالم 

تقـدم وتشـير التقــارير الدوريـة التـي تصــدر عـن هـذا التــالوت أن النجـدة تـزداد بــين مسـتوى الــدخل الم

في العالم المتقدم عن مثيلهـا فـي دول العـالم الثالـث الـذي تـرزح دولـة تحـت وطـأه الـديون الخارجيـة 

  . ويزداد الفقر بين سكانه

الـذي يعتمـد علـى ركـائز التنميـة " موليإطـار التنميـة الشـ"وقام البنك الدولي هذا العـام تبنـي برنـامج 

االقتصادية والمحافظة على البيئـة والتحاليـل االجتماعيـة ليـتم تنبيـه مـن قبـل دول العـالم الثالـث فـي 

الذي قامت بتبنيه األمم المتحدة وخاصة برنـامج األمـم المتحـدة  21محاولة الستبدال برنامج أجنده 

من الواضح أن السـنوات القادمـة ستشـهد تعزيـزًا لـدور البنـك للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و 

الدولي في برنامج التنمية لدول العالم الثالث وانحسارًا بدور مؤسسات األمـم المتحـدة التـي مـا زالـت 

و   Global Environmental Facilityتعتمـد فـي تمويلهـا علـى البنـك الـدولي مثـل مرفـق البيئـة العـالمي 



Consultative Group for International Agricultural Research    المجموعة االستشارية لألبحاث الزراعية

   ICARDA  ،IRI ،ICRICATالدولية التي تمول معظم نشاطات مراكز البحث الزراعية الدوليـة مثـل 

والتي أصبحت بمثابة فيلة بيضاء نتيجة تضـخم جهازهـا اإلداري والفنـي وعـدم قـدرتها   CIMMETو 

االستجابة والتفاعل مـع المتغيـرات الدوليـة وتنـامي قـدرات مراكـز األبحـاث التابعـة لالحتكـارات على 

الدوريــة خاصــة فــي مجــال التقنيــة الحيويــة وتحــول الزراعــة فــي معظــم الــدول الفنيــة صــناعة زراعيــة 

  . انحسر فيها دور المزارع التقليدي

علــى دول العــالم الثالــث الــذي ال تتــوفر أن هــذه التوجهــات االقتصــادية الجديــدة ستســتلقي بظاللهــا 

لدى غالبيته القدرة على التعامل مع أصول اللعبة العالميـة الجديـدة وفـي حـين قامـت الهنـد وماليزيـا 

والى حد ما مصر بمحاولـة الـدفاع عـن مصـالح دول العـالم الثالـث أمـام الخطـر الجديـد إال أنهـا لـم 

ى المواثيــق واالتفاقيــات التــي يفرضــها التــالوت تفلــح حتــى االن فــي إجــراء أي تعــديالت جذريــة علــ

الجديد في حين ارتأت غالبية دول العالم الثالث ان ال مفر من المشاركة فـي اللعبـة حسـب القواعـد 

الجديــدة وفــتح أســواقها وٕاجــراء التعــديالت التركيبيــة فــي مؤسســاتها وتبنــي نظــم المراقبــة والتشــريعات 

نقـــل والحركـــة للبضـــائع والبشـــر وٕالغـــاء كافـــة أنـــواع الـــدعم التـــي تضـــمن الحقـــوق الفكريـــة وحريـــة الت

االقتصادي وغيرها من التعديالت الضريبية، ولقد أدى هذا إلـى تنـامي الفجـوة بـين شـرائح المجتمـع 

  . لتبيان نسبة المستفيدين واألثرياء في هذه الدول% 1بين الدول العالم الثالث وأطلق  مصطلح 

ة فقـد شـعرت الطبقـة العاملـة فـي هـذه الدولـة بـأن سياسـات التـالوت أما في الدول الصناعية المتقدم

الجديد ستؤدي إلى المزيد من البطالـة فـي صـفوف الطبقـة العاملـة نتيجـة إغـراق أسـواق هـذه الـدول 

بمنتجــات دول العــالم الثالــث حيــث توجــد األيــدي العاملــة الرخيصــة والتــي يــتم اســتغاللها مــن قبــل 

الحتكارات الدولية وبين طبقـة المتذمـذمين فـي دول العـالم الثالـث، وفـي المشاريع المشتركة ما بين ا

االجتماع األخير لمنظمة التجارة العالمية الـذي عقـد فـي مدينـة سـياتل فـي أمريكـا فـي شـهر تشـرين 

الثـاني مــن هـذا العــام جـرت صــدامات بــين المتظـاهرين ضــد هـذه المنظمــة والبـوليس األمريكــي ممــا 

ة إلــى فــرض نظــام منــع التجــول للحيلولــة دون تفــاقم األمــور، ومــا مــن شــك حــدا بالســلطات األميركيــ

فــي إن األعــوام القادمــة ستشــهد المزيــد مــن القالقــل فــي الــدول العــالمين المتقــدم والثالــث علــى حــد 

  . سواء يكون أساسها الجوانب االقتصادية والمعيشية

قريـر السـنوي يعتبـر بمثابـة فكـري قد يبدو للوهلة األولى أن اإلسهاب فـي هـذا الموضـوع فـي هـذا الت

غيــر أن الواقــع يشــير الــى أن فلســطين رغــم حجمهــا الصــغير وٕامكاناتهــا المحــدودة أصــبحت جــزءًا 

محوريًا في التوجهات الدولية في المنطقة فمقر البنك الدولي في فلسطين يزداد توسـعه ونفـوذه كمـا 

طين بحيــث ال تكــاد توجــد حاليــًا أي تعــزز دور برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي ومشــاريعه فــي فلســ

ـــامج األمـــم المتحـــدة  وزارة فلســـطينية بـــدون عـــدد مـــن المستشـــارين المحليـــين المعنيـــين مـــن قبـــل برن



اإلنمائي لدعم بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في حين برزت الشـكوك حـول فعاليـة هـذا 

  . وزارات وهؤالء المستشارينالتوجه لما يخلقه من نزاعات بين العاملين األصليين في ال

ولقـــد أســـهمت الـــدول المانحـــة فـــي تعزيـــز دور البنـــك الـــدولي وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي فـــي 

فلسطين وذلك ألحجام عدد من الدول عن التعامل التنائي المباشر مع السلطة الوطنيـة الفلسـطينية 

رة المشـاريع والشـفافية الماليـة، وان لعـدم كونهـا دولـة ذات سـيادة أو ألسـباب أخـرى تتعلـق بنظـام إدا

تعــاظم دور البنــك الــدولي وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي خــالل المرحلــة الحاليــة ويفتــرض علــى 

الجانــب الفلســطيني تبنــي طروحــات هتــين المؤسســتين رغــم عــدم االعتــراف الرســمي بنــا كدولــة ذات 

  . سيادة وعدم قيامنا بالتوقيع على المواثيق الدولية

د قام البنك الـدولي يطـرح إطـار التنميـة الشـمولي علـى الـوزارات الفلسـطينية لتتبنـاه وكـذلك األمـر فلق

بالنســـبة التفاقيـــة الجـــات وحمايـــة الحقـــوق الفكريـــة فـــي حـــين أن الســـيادة الفلســـطينية علـــى األرض 

 والمصـــادر الطبيعيـــة والحـــدود والمعـــابر مـــا زالـــت غيـــر متـــوفرة، كمـــا يـــتم حاليـــًا إعـــداد خطـــة عمـــل

لحقوق اإلنسـان فـي فلسـطين بالتعـاون مـع الـوزارة التخطـيط والتعـاون الـدولي تشـمل حقـوق اإلنسـان 

فــي المجــاالت البيئيــة والصــحية والســكنية والتعليميــة والسياســية فــي فتــرة ال تــزال مفاوضــات الحــل 

  . النهائي تراوح مكانها

 Globalلتنميــــة العالميــــة ولقــــد قــــام البنــــك الــــدولي فــــي شــــهر تشــــرين الثــــاني بــــدعم إنشــــاء شــــبكة ا

Development Network   ممثـل  500التي عقدت مؤتمرهـا التأسيسـي فـي بـون وشـارك فيـه مـا يقـارب

مــــن مؤسســــات حكوميــــة وغيــــر حكوميــــة فــــي العــــالم وتهــــدف هــــذه الشــــبكة إلــــى تشــــجيع األبحــــاث 

قاته، ومــن االســتراتيجية خاصــة فــي دول العــالم الثالــث للتعامــل مــع النظــام الــدولي الجديــد ومســتح

  .الواضح إن هذه الشبكة ستقوم تدريجيًا باستبدال العديد من المؤسسات البحثية الدولية

  

  الوضع اإلقليمي 

شــهد هــذا العــام مزيــدًا مــن االنحســار فــي التنســيق والتعــاون العربــي واســتمر الحصــار علــى العــراق 

م وفاه المكلين حسين الثـاني للعام العاشر على التوالي دون أي بوارق أمل في رفعه وشهد هاذ العا

وانتقلت والية العهد في األردن من األميـر حسـن إلـى الملـك عبـداهللا الثـاني والـذي بـدأ واليتـه بجولـة 

من الزيارات الدولية واإلقليمية تعزيز دور األردن السياسي في المنطقة فتحسنت العالقات األردنيـة 

الملـك الحسـيني وقامـت سـوريا بإمـداد األردن  السورية رغم عـدم مشـاركة الـرئيس السـوري فـي جنـازة

ـــًا مـــن الميـــاه لمســـاعدته فـــي مواجهـــة موســـم الجفـــاف الحـــاد الـــذي واجـــه  بتســـعة ماليـــين متـــرًا مكعب

المنطقـــة وقامـــت الحكومـــة األردنيـــة بـــإغالق مكاتـــب حركـــة حمـــاس فـــي األردن واعتقـــال عـــدد مـــن 

ات األردنيـة الكويتيـة، واجتمـع مجلـس قيادات هذه الحركة تم ترحيلهم الى قطـر كمـا تحسـنت العالقـ

التعــاون الخليجــي لتصــدد النــواحي االقتصــادية اجنــدة هــذا المجلــس فــي حــين تراجــع دور القضــية 



الفلسطينية التي تم اإلشارة إليها في البيان الختامي بشكل رفع القضـية الفلسـطينية التـي تـم اإلشـارة 

حــاوالت الدءوبــة للــرئيس الجزائــري فــي حــل إليهــا فــي البيــان الختــامي بشــكل رفــع عتــب، ورغــم الم

النزاع مع الجماعـة اإلسـالمية إال أن الجزائـر ال زالـت بعيـدة عـن الوفـاق الـوطني، أمـا مصـر فإنهـا 

تحــاول اإلمســاك بــالخيوط العربيــة ومنــع انفالتهــا إال أن إعــادة إحيــاء التضــامن العربــي اصــبح مــن 

الـدول العربيـة مـن تشـرذم ولقـد اسـتطاعت مصـر شبه المحال في ظل األوضاع الراهنة وما تعانيـه 

إيجــاد صــيغة توفيقيــة لمســألة لــوكربي تــم مــن خاللهــا رفــع العقوبــات عــن ليبيــا كمــا شــهدت األســابيع 

األخيــرة مــن هــذا العــام تقاربــًا مصــريًا ســودانيًا رغــم الخــالف بــين البشــير والترابــي وحــرث خــالل هــذا 

  . للمرشح الوحيد في هذه الدول" التقة"لتجديد  العام انتخابات شكلية في مصر وتونس وسوريا

كمـا شــهد هـذا العــام المزيـد مــن التعـاون التركــي اإلسـرائيلي وقامــت تركيـا بتوجيــه تحـذير إلــى ســوريا 

لوقــف دعــم األكــراد وكــادت الحــرب تنــدلع بــين البلــدين لــوال تــدخل مصــر وتراجــع ســوريا واســتطاعت 

ل الزعيم الكـردي عبـداهللا اوجـالن ومحاكمتـه فـي تركيـا تركيا بدعم من جهاز مخابرات أجنبي باعتقا

كمـــا تعرضـــت تركيـــا إلـــى زلـــزال مـــدمر أدى بحيـــاة عشـــرات اآلالف مـــن األشـــخاص وخســـائر تقـــدر 

بخمسين مليار دوالر مما دفع الحكومة التركية إلى الرضـوخ لمطالـب البنـك الـدولي وصـندوق النقـد 

تركيا تقـديم أوراق اعتمادهـا لالتحـاد األوروبـي فـي الدولي واالتحاد األوروبي الذي وافق على طلب 

المســتقبل، كمــا تعرضــت اليونــان إلــى هــذه أرضــية أيضــا ولقــد ســاهمت النهــريتين األرضــيتين فــي 

تركيا واليونان إلى تحسـين العالقـات بـين البلـدين ممـا أتـاح المجـال لعقـد لقـاء بـين الـرئيس القبـرص 

ونكــداش تحــت خطــة األمــين العــام لألمــم المتحــدة ،  كالريــديس ورئــيس المنطقــة التركيــة فــي قبــرص

أما إيران فقـد شـهدت هـذا العـام بدايـة النتفاضـة طالبيـة تـدعو إلـى االنفتـاح غيـر أنهـا قمعـت بشـدة 

وال يزال الصراع بين التيارية اإلسالمية يهدد هذا البلد، أما على السـاحة الفلسـطينية فلقـد شـهد هـذا 

ة الوطنيــة وانبعــاث خطــة التنميــة الفلســطينية الخماســية التــي تــم العــام تعزيــز بنــاء مؤسســات الســلط

تبنيهــا فــي مــؤتمر الــدول المانحــة وتحســن االقتصــاد الفلســطيني حيــث ارتفــع معــدل الــدخل القــومي 

دوالر للفرد وتناقصت نسـبة البطالـة خاصـة فـي الضـفة  1700حسب هيئة اإلحصاء المركزي إلى 

رائيل وتنامي عدد مشاريع البنية التحتية خاصة برنـامج بيـت الغربية نتيجة لفتح سوق العمل في إس

وشــهدت العالقــات الفلســطينية اإلســرائيلية اســتمرارًا للمــد والجــزر ففــي حــين بــدأ نتنيــاهو  2000لحــم 

إضـــافية مـــن األراضـــي فـــي منطقـــة جنـــين لتصـــبح تحـــت % 7بتنفيـــذ مـــذكرة واي واالنســـحاب مـــن 

وقــف عـن تنفيــذ بقيــة اسـتحقاقات مــذكرة واي وتمــت الــدعوة السـيطرة الفلســطينية إال أنــه سـرعان مــا ت

النتخابـــات جديـــدة فـــي إســـرائيلية فـــاز بهـــا رئـــيس حـــزب العمـــل بـــاراك وخـــالل فتـــرة االنتخابـــات قـــام 

موقعًا في الضفة الغربية لتوسيع المستعمرات ومع قـدوم بـاراك تـم إخـالء  42المستوطنون باحتالل 

وحــدة ســكنية جديــدة وجــرى لقــاء بــين الــرئيس  5000بــة مــوقعين فــي حــين تمــت الموافقــة علــى قرا

الفلســطيني وبــاراك تــم خاللــه التوقيــع علــى مــذكرة شــرم الشــيخ بهــدف تطبيــق مــذكرة واي وتــم تنفيــذ 



تــم توقــف تنفيــذ % 5النبضــة األولــى مــن االنســحاب اإلســرائيلي فــازدادت نســبة منطقــة ب بمعــدل 

ــام إســرائيل مــن طــرف واحــد بتحديــد مســاحات وحــدود منــاطق االنســحاب  النبضــة الثانيــة بســبب قي

وانطلقت مفاوضات الحل النهـائي برئاسـة السـيد ياسـر عبـد ربـه فـي محاولـة للخـروج بإطـار مفـاهيم 

إال أن هــذه المفاوضــات ال تــزال تتعثــر نتيجــة للتبــاين  2000آلليــات الحــل مــع نهايــة شــهر شــباط 

ضــات الحــل النهــائي إال أن الجانــب الشاســع فــي مواقــف الطــرفين ورغــم وجــود برنــامج زمنــي لمفاو 

اإلسرائيلي لم يتوانى من استباق األحداث باإلعالن عن عدم وجود مواعيد مقدمة واحتمـاالت تبنـي 

سلسلة من االتفاقيات المرحليـة الجديـدة قبـل التوصـل إلـى حـل النهـائي كمـا قـام الجانـب اإلسـرائيلي 

لقيـــادة الفلســـطينية وكســـب الـــرأي العـــام بتنشـــيط المســـار اإلســـرائيلي الســـوري بهـــدف الضـــغط علـــى ا

الدولي في حين تستمر جرافات االحـتالل فـي ابـتالع المزيـد مـن األراضـي الفلسـطينية أمـام صـمت 

  . دولي وعربي

وعلــى الصــعيد الــداخلي فقــد شــهد هــذا العــام اســتمرارًا للقــاءات الحــوار الــوطني فــي محاولــة لتعزيــز 

الــت مصــرة علــى موقفهــا مــن عــدم المشــاركة فــي هــذا الجبهــة الداخليــة غيــر أن حركــة حمــاس ال ز 

الحــوار ومــع قــرب نهايــة هــذا العــام صــدر بيــان العشــرين الــذي آثــار ذوبعــة سياســية عكســت حجــم 

الوحــدة فــي الشــارع الفلســطيني بــين الواقــع والمطلــوب ورغــم محاصــرة هــذه األزمــة وتطويقهــا إال أن 

الوطنيـــة الفلســطينية هــي ليســت بالمســـتوى  العالقــة بــين شــرائح المجتمـــع الفلســطيني وبــين الســلطة

  . المطلوب

وفي هذا العام تم إقرار قانون الجمعيات األهلية وتثبيت مرجعية وزارة الداخلية كما تـم تشـكيل وزارة 

لشؤون المنظمات األهلية بهدف تطوير عالقات التكامل والتنسيق بين المنظمـات األهليـة والسـلطة 

هــذه الــوزارة بعقــد عــدة اجتماعــات قطاعيــة تــم بعــدها التوقيــع علــى الوطنيــة الفلســطينية حيــث قامــت 

  .مذكرة تفاهم بين الوزارات المعنية ومنظمات العمل األهلي

  

  مجلس األمناء 

شــهد هــذا العــام نقلــة نوعيــة فــي العالقــة بــين أعضــاء مجلــس األمنــاء مــن جهــة وبــين العــاملين فــي 

ألمناء وضخ دماء جديدة فيه إلـى تفصـيل المعهد من جهة أخرى فقد أدى توسيع عضوية مجلس ا

المجلــس واللجنــة التنفيذيــة واإلســهام فــي تطــوير المعهــد مــن خــالل تبنــي سياســات رائــدة تهــدف إلــى 

تعزيز مكانة المعهد وعالقاته المحلية والدولية، وفي هذا العام عقد مجلس األمناء اجتمـاعين لكافـة 

ت اللجنــــة التنفيذيــــة عشــــرة اجتماعــــات كمــــا عقــــد 21/10/1999و 10/6/1999أعضــــائه بتــــاريخ 

دورية تمت فيها متابعة شؤون العمل في المعهد ومقابلة المرشحين للعمل واتخاذ القـرارات الالزمـة، 

وخالل هذا العام قام العديد من أعضاء مجلس األمناء بزيارة المعهد وااللتقاء بالعـاملين واالسـتماع 



لهـم ممـا كـان لـه عمـق األثـر فـي تعزيـز العالقـات بـين إلى نشاطاتهم وبرامجهم وتوجيـه اإلرشـادات 
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  شؤون المعهد 

  

  النواحي اإلدارية والتنظيمية 

ة كــان هــذا العــام مميــزًا فيمــا يتعلــق بالشــؤون اإلداريــة والتنظيميــة حيــت تــم فيــه إعــادة بحــث الهيكليــ

التنظيميــة علــى اثــر اســتقالة المــدير اإلداري والمــالي حيــث توصــل مجلــس األمنــاء وبعــد مقــابالت 

لعدد من المرشحين الشغار هذا المنصب إلى أولوية البناء الذاتي للمؤسسـة وعليـه فقـد تقـرر إلغـاء 

ادر منصــب المــدير اإلداري والمــالي وتعيــين هيلــين مــراد كمــدير مــالي للمعهــد، كمــا تقــرر تعيــين نــ

محمـد غنـايم كمـدير . هريمات كمدير عام مساعد واناطه الشؤون اإلداريـة لـه فـي حـين تـم تعيـين د

لألبحاث كما تم تقليص عدد الوحدات البحثية على آثـر اسـتقالة مـدير وحـدة أبحـاث الميـاه ومنسـق 

  . وحدة التقييم والتخطيط البيئي

معهــد وتمكــين المعهــد مــن معالجــة محــن ولقــد أدى هــذا إلــى تحســين كبيــر فــي النجاعــة اإلداريــة لل

استقاالت المـدراء بـدون إحـداث أي ارتبـاك فـي أعمالـه وبرامجـه، وتـم فـي هـذا العـام اقتنـاء كرنـافين 

  . واالستغناء عن الشقة المؤجرة مما ساهم في تحسين االتصال بين العاملين في المعهد



  الهيكلية اإلدارية
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  شؤون العاملين 

  

أن العنصــر البشــري هــو العنصــر الرئيســي الــذي يعتمــد المعهــد عليــه لخلــق مركــز إبــداع بحثــي فــي 

فلســطين حيــث اســتطاع المعهــد مــن خــالل خطــة التنميــة البشــرية إلــى تطــوير القــدرات والمهــارات 

كفــاءات الفنيــة الــذين تــم الفنيــة للعــاملين بحيــث أصــبح متــوفرًا لــدى المعهــد حاليــًا نخبــة مميــزة مــن ال

تدريبهم بناء على احتياجات المعهد، ففي خالل هذا العـام عـاد إلـى المعهـد حنـا معـو بعـد حصـوله 

على شهادة الماجستير في الجغرافيا من جامعة مكماستر وعاد إيهـاب عبـد ربـه بعـد حصـوله علـى 

الجغرافيـة كمـا عـاد إيـاد شهادة الماجستير من جامعة لستر في بريطانيا في مجال نظـم المعلومـات 

ــدا بعــد حصــوله علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة المــوارد الطبيعيــة وعــاد شــادي  األعــرج مــن هولن

حنونـة بعــد حصـوله علــى دبلـوم ادارة شــيكات الحاسـوب مــن كليـة موهــوك فـي كنــدا وسـيقوم المعهــد 

ي مجــال االستشــعار فــي العــام القــادم بإيفــاد صــوفيا ســعد وجــين هــالل لمتابعــة تحصــليهما العلمــي فــ

  . عن بعد وجودة الهواء

وباإلضافة إلى البرامج التدريبية األكاديمية فقد سعى المعهد خـالل هـذا العـام إلـى إبقـاء العديـد مـن 

العاملين في دورات تدريبية قصيرة فقد شاركت فيوليت قمصية وفاتن الجنيدي في دورة تدريبيـة فـي 

ا شــاركت هيلــين مــراد فــي دورة تدريبيــة فــي مجــال اإلدارة األردن فــي مجــال تقيــيم األثــر البيئــي كمــ

المتكاملة للميـاه كمـا شـارك عصـام اسـحق وريـم أبـو عيطـة وخلـود قمصـية فـي دورات علـى برنـامج 

Oracle   فــي حــين قــام خالــد عيــاد وعصــام اســحق بالمشــاركة فــي دورة هندســة نظــام ميكــر وســوفت

جـاك . كمـا قـام المعهـد باستضـافة د  MSE  Microsoft System engineerحصـال بعـدها علـى شـهادة 

وادارة   Map objectجيــبس مــن كليــة موهــوك الــذي قــام بعقــد دورة تدريبيــة فــي المعهــد علــى برنــامج 

مــروان براخــا . نظـم المعلومــات الجغرافيــة وفـي شــهر كــانون أول مـن هــذا العــام استضـاف المعهــد د

  .  htmlات المنزلية ومن كلية موهوك لعقد دورة تدريبية في مجال الصفح

وخــالل هــذا العــام قــام العــاملون فــي المعهــد بالمشــاركة فــي العديــد مــن المــؤتمرات وورشــات العمــل 

  : والندوات المحلية والدولية كما هو مبين في الدول التالي

  

  المشاركة في مؤتمرات وندوات وورشات عمل 

المــؤتمرات والنــدوات وورشــات العمــل لقــد كــان هــذا العــام حــافًال بمشــاركات المعهــد فــي العديــد مــن 

  : المحلية والدولية وتضمنت

  اسم المشارك   الجهة المنظمة   النشاط  التاريخ 

  جاد اسحق . دمركـــز تطـــوير البحـــوث ورشــة تطــوير األبحــاث    25-28/1/1999



  الدولي كندا   في العالم العربي 

ســـــــــــــــــــــــلطة الميـــــــــــــــــــــــاه   استراتيجية المياه   8-2

  الفلسطينية 

ق ووليـــد جــاد اســح. د

  صباح 

ســـــــــــــــــــــــلطة الميـــــــــــــــــــــــاه   استراتيجية المياه    15-2

  الفلسطينية 

جــاد اســحق ووليـــد . د

  صباح 

  جاد اسحق . د  مؤسسة بغوآس مؤتمر بوغواش السويد   18-20/2/1999

ورشــــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــــروع   1/3/1999

  المواصالت 

جــــــــــــــاد اســــــــــــــحق، . د  أريج 

عصــام اســحق، ماجــد 

ــــــــت  ــــــــع، فيولي أبــــــــو قب

 قمصية، نزار قطوش 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

      

    
 


