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  2002التقرير السنوي 

  
ة    اث التطبيقي ى األبح اً عل عباً أيض ام ص ذا الع ان ھ ث ك ية حي نة الماض ن الس راً ع رق كبي ن الف م يك ل

  .ءباإلضافة لكونه صعباً جداً على سائر الشعب الفلسطيني ومؤسساته كذلك ومن ھنا أريج لم تكن استثنا
  

ل الجيش اإلسرائيلي حيث ففي ھذا العام تعرضت محافظة بيت لحم إلى خمسة اجتي   احات متتالية من قب
يوماً من ضمنھا تم رفع منع التجول  138من  ررزحت المحافظة تحت نظام منع التجوال والحصار المشدد ألكث

  .جزئياً لعدد قليل من الساعات والجدول التالي يوضح ذلك
  

ى إيضاح، فخالل الحصار  في اج إل ع التجوال نحت ة للكثيرين كلمة حصار ومن في " أ"سحب من منطق
ا من الخارج أو  واطنين إليھ ع دخول الم ة ويمن ة ومغلق بيت لحم إلى محيطھا مما يجعل المحافظة منطقة معزول

ة  ا وتشمل منطق ات " أ"الخروج منھ ى مخيم اال، الدوحة،الخضر باإلضافة إل ت ج احور، بي ت س م، بي ت لح بي
  .الالجئين الدھيشة، عايدة والعزة

  
تح وكنتيجة لذلك ي   ج يمكن أن تف اطق، وبالنسبة ِل أري ذه المن ة داخل ھ اطق الحرك ذه المن مكن لسكان ھ

ن  ون م ة يمنع ارج المحافظ كنون خ ذين يس ا الل ل، أم دوم للعم تطيعون الق ة يس ن المنطق وظفين م ا والم أبوابھ
  .الوصول ودخول للمنطقة المحاصرة

  
ع كل السكان في المحافظة من مغ   ع التجول يمن ال أما ظروف من يھم االعتق ازلھم وتفرض عل ادرة من

ل  التجوال باستمرار لتعتق ه ب وم دوريات ا تق ة بشكل شامل كم ى المنطق المنزلي، وھنا يسيطر جيش االحتالل عل
ج  ات الشخصية وبالنسبة ِل أري رح ومصادرة السيارات والبطاق المخالفين عدا عن تعرض لبعض الضرب المب

  .إلى الزوار للمعھد ةع استحالة العمل للموظفين واالنتظام بالدوام باإلضافيعني ھذا أن المؤسسة مغلقة كلياً م
  
ذه     التھا تحت ھ وعلى ھذا األساس كان لزاماً على أريج أن تواجه ھذا التحدي الجديد استكماالً لنشر رس

  .الظروف الصعبة
  

  ؟ كيف استطاعت أريج مواجھة التحدي
ايير األول  صمم طاقم أريج مواجھة ھذا التحدي بالرغم   ين مجموعة من من المع ود الشديدة تبي من القي

و  ع التجول    حتى ول ع من ان يرف رة ك د في كل م كان قراراً جماعياً من الموظفين بااللتحاق بالعمل في المعھ
  .ساعات قليلة

  
اس  و فرصة للن ول ھ ع التج ع من ع رف ى أراض الواق ن عل ھالً، ولك ذا س ر ھ ن أن يظھ رين يمك وللكثي

ذھاب لقضاء  ل ال ال أخرى ضرورية قب ى أعم لتزماتھم األساسية بإالضافة إل حاجاتھم من السوق وإحضار مس
ادة  ذھاب لعي اتف أو حتى ال اء والھ اء والم ل الكھرب يھم مث أخرة عل إلى البنك لمن تنقصه النقود أو دفع فواتير مت

  .األطباء
  
ى استغالل كل فرصة متاحة لالجت   ان مصحاً عل اع ومناقشة أمور العمل فالبنسة ولكن طاقم أريج ك م

ع التجول ِل  ع من ا رف رق العمل ومن ھن اً في ف  4-3للعاملين بالبحث العلمي ضروري أن يكون العمل جماعي
ى الرسائل  رد عل ساعات يشكل عامالً مھماً لتوفير الفرصة للطاقم لمناقشة العمل وتبادل اآلراء باإلضافة إلى ال

ائل الخاصة والفاكسات الوارد ةاإللكتروني ى الرس ة عل ة خالل فترة منع التجول كما ھو مھم لإلدارة أيضاً اإلجاب
  .لمتابعة المشاريع من الجھات المانحة
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ام    ع التجول بالعمل أي ام الضائعة نتيجة من ج التعويض عن األي رار طاقم أري أما المعيار الثاني فكان ق

  .ية المنوحة لھم كحق طبيعيالجمعة واألحد باإلضافة إلى التضحية باإلجازة السنو
ذي    ديل ال أما المعيار الثالث كان قرار بالعمل في المنزل للذين يستطيعون ذلك، أو العمل في المركز الب

  .تم استئجاره في قلب مدينة بيت ساحور حيث يتمكن جزء من الطاقم من الوصول والعمل بالرغم منع التجول
  

ة   GISبيت جاال حيث تمكن قسم من موقع بديل آخر تم البدء بالعمل به في    نظم المعلومات الجغرافي
  .من العمل بسھولة

  
يھم    وبالتأكيد كان العمل في المواقع البديلة يحمل في طياته الكثير من المخاطر للطاقم حيث كان حتماً عل

وبة والطاقم التسلل وتجنيب إمكانية أن يتم القبض عليھم من دوريات جيش االحتالل وكنھا كانت مخاطرة محس
  . على استعداد ألخذھا مھما كانت الظروف

  
ر من    ج  17وبشكل عام استوعبت المواقع البديلة في بيت جاال وبيت ساحور أكث شخصاً من طاقم أري

وتر . األمر الذي مكن أريج من العمل بفاعلية حتى في ظل أصعب الظروف إن قسم الكمبي ة أخرى ف زمن ناحي
اً في ال دعاً وخالق اتكان مب ل المعلوم وتر ونق ى استمرارية عمل وتشغيل نظام الكمبي والمحافظة . محافظة عل

  .على شبكات اإلنترنت في المواقع البديلة باإلضافة إلى بيوت الموظفين لسھولة االتصال ومشاركة المعلومات
  

ع التجول    ي ظل فرض من ى ف ا أن ننسى أن المحاضرات واالجتماعات كانت تجري حت ا ال يفوتن كم
ر  ديل عب ع الب ى الموق ة وتحدي النظام والوصول إل لھؤالء الزوار والضيوف اللذين كانوا على استعداد لمقاوم

  .طرق التفافية وثانوية كثيرة
  .والجدول التالي يوضح الطريقة التي تفاعل بھا طاقم أريج لمواجھة الحدث  

  
الرغم    ة، ب ذه الظروف عانى من صعوبات جم داً لعمل العمل الميداني في ظل ھ ه ضروري ج من أن

ة ع الحرك داني في ظل ظروف اإلغالق ومن ذ العمل المي . أريج ومن ھنا تم اتخاذ وتبني إجراءات مبدعة لتنفي
ام  دة أي فبدالً من العمل التقليدي في الوصول يومياً إلى المواقع بالسيارة، عمل الطاقم على المكوث في المواقع لع

ان لتنفيذ العمل المطلوب، بالرغم م وفير مك د من الصعوبات من حيث ت ن أن ھذا اإلجراء حمل في طياته العدي
ين  ذنا بع ا أخ ل إذا م ار األمث إلقامة باإلضافة إلى أن يأخذ الكثير من الوقت، بالرغم من ھذا كله بدا ذلك أنه الخي

  . االعتبار الظروف الحالية
دريبھم وعلى جانب آخر قامت أريج بالتعاقد مع عدد من الباحثين المي دة أخرى وت ع عدي دانيين في مواق

ادل المعلومات  ة االتصال وتب للقيام بالمسح الميداني، وكان الستعمال الفاكس واإلنترنت الفضل في تسھيل عملي
  .بوقت سريع

على تحدي النظام  مومن ھنا لسنا بحاجة للتأكيد بأن طاقم أريج شعر باإلثارة والمتعة والرضى لمقاومتھ  
  .  حتى في ظل أصعب وأحلك الظروف متأدية عملھواالستحداء ب

  
  

  نشاطات أريج 
ع    يالئم م ا الخاص لت د تبنت برنامجھ إذا ما أخذينا بعين االعتبار الظروف السياسية السائدة، فإن أريج ق

ة والطوارئ  أن خدمات اإلغاث ؤمن ب ج ت إن أري االجتياحات الجديدة للمجتمع الفلسطيني ولكن وفي نفس الوقت ف
  . أن ال تكون بديالً لبرنامجھا البحثي األساسي والضروري لتشجيع ودعم التنمية المستدامة في فلسطينيجب 

  
ى  دة إل ج جاھ وكنتيجة، فإن برنامج أريج سوف يكون الدمج بين الباحثين البرامج البحثية العادية كما وتسعى أري

ين البح ق رابطة ب ى خل ة المجتمع حيث البدء بتنفيذ مجموعة من المشاريع تھدف إل ة وتنمي ث العلمي والرفاھي
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رة لتطبق في  ا وتوسيعھا لتصبح مشاريع كبي ة مصغرة يمكن تطويرھ ديم مشاريع نموذجي ى تق ج إل تسعى أري
وفي نفس الوقت لم تقم أريج بحصر نفسھا وعملھا على الساحة الفلسطينية بل ھي بالفعل مرتبطة في . فلسطين

  .إلقليميةالعديد من النشاطات العالمية وا
ج عملت مع    ومع اإلجراءات التجضرية الرائدة لعقد مؤتمر مؤسسة التجارة العالمية في الدوحة فأن أري

ة حول التحديات التي تواجه  داد وتطوير ورق ى إع ة عل ة للتنمي ر الحكومي ة الغي دة العربي شبكة المنظمات العدي
ما وشارك المعھد في المؤتمر العالمي الذي عقد في ك. الزراعة في الوطن العربي في ظل النظام العالمي الجديد

ام  ة حول  2001العراق في تموز من ع دم ورق ووي العراقي وق دمير المفاعل الن ذكرى العشرون لت داً لل تخلي
ؤتمر . التحديات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي في ظل النظام العالمي الجديد كما وشارك المعھد في الم

  .حول االنتھاكات البيئية في الشرق األوسط 2001قد في العراق في تموز من عام العالمي الذي ع
  

  .كما وقامت أريج بنشر ورقتين في المجلة العربية للعلوم من قبل المجموعة العربية للعلوم والثقافة  
  

وي الزراعي ال   ة،والتنوع الحي ذي كما شاركت أريج في االجتماعات اإلقليمية بمشروع األراضي الجاف
  .... سوريا حيث قامت اريج بتقديم محاضرة حول متطلبات الخ/ عقد في الالذقية 

وعلى صعيد آخر قامت أريج بالمشاركة في ورشة العمل اإلقليمية لتحضير األولويات للبحث الزراعي 
  .في اإلقليم الذي عقد في مقر ايكاردا في ألبيو

  
اريع ب ذ مش ى تنفي ج عل ت أري ك عمل ى ذل افة إل ة باإلض ات بحثي ع مؤسس اون م تركة بالتع ة مش حثي

ة في فلسطين في  ال حول األوضاع البيئي ج بنشر مق ا وقامت أري وجامعات في النمسا وبلجيكا وألمانيا وإيطالي
  .المجلة اللبنانية االجتماعية العلمية للبحث

 
ة الفلسطينية اون ح. عملت أريج تعزيز وعمل مشترك مع الوزارات والمؤسسات الوطني اء وتع ثيث وبن

ا التي  ام كمستشار تعني في مفاوضات طاب دير الع ا الم بين أريج ودائرة شؤون المفاوضات حيث شارك خاللھ
اني  انون ث ھر ك ي ش دت ف اه . 2001عق ول المي طيني ح ف الفلس ة الموق ي وضع ورق ج ف اركت أري ا ش والحق

ى باإلضافة إلى ذلك قامت أريج بتحضير الدراسة حول البنية الت. والبيئة د إل ا بع حتية في القدس التي دمجت فيم
دس ق بالق طيني تتعل ف فلس ة موق ر . ورق ات آخ ؤون المفاوض رة ش د دائ ي تزوي تمرة ف ج مس إن أري ه ف وعلي

  .المستجدات حول التوسعات االستيطانية وأمور أخرى كثيرة تتعلق بھذا الموضوع
  

ا مع وزارة الزراعة الفلسطينية  في تحضير استراتيجية وسياسة ومن جھة أخرى واصلت أريج عملھ
ول من المؤسسة  ة المم التنوع الحيوي الزراعي من خالل مشروع التنوع الحيوي الزراعي في األراضي الجاف

اردا و ة . UNDPالبيئة العالمية وينفذ من قبل ايك ع في محمي ة مواق ار ثالث م اختي ذا المشروع ت " Situ"وفي ھ
ة باإلضافة وتتولى أريج مسؤولية تطوير المعلومات ا دة معلومات اقتصادية واجتماعي لجغرافية وربطھا مع قاع

ام  دير الع درات في وزارة الزراعة بترشيح الم اء الق يم مشروع بن ى تقي د عل ام للمعھ دير الع ك عمل الم إلى ذل
  .للمعھد للمشاركة في مؤتمر األمن الغذائي المنعقد في بون

  
د دورة تدريبي ج بعق ت أري رى قام ة أخ ن ناحي ات وم وافي المحمي راس أو ط ة لح ع وزارة الزراع ة م

  .الطبيعية بدعم من مؤسسة ھانيريش بول
  

وزارة حيث سيتم  وأبعد من ذلك حيث قامت أريج بوضع كتب إرشادي حول إدارة الري بالتعاون مع ال
  .توزيعه على المزارعين والمعنيين بعد أن  تعقد ورشتين حول الموضوع

دعوم وعملت أريج مع الوزارة أيض ة الم اً في المشروع اإلقليمي لتطوير الزراعة في األراضي الجاف
ة  ات جغرافي ات إنشاء قاعدة بيان من قبل الحكومة الدنماركية، حيث قام المعھد بوضع الخطوط العريضة لمتطلب

  . محوسبة إقليمية التي ستستخدم في المستقبل إلنشاء قسم استشاري بدعم أي مشاريع لتطوير ھذا المجال
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ادل  ي تب طينية ف دولي الفلس اون ال يط والتع ع وزارة التخط اون م ج تتع إن أري ر ف عيد أخ ى ص وعل
ى التخطيط  ر باإلضافة إل ارير حول الفق المعلومات حول المستوطنات، استخدامات الراضي، المواصالت، تق

ر الفق. المستقبلي البعيد المدى ى تحضير تقري د مع الفريق الفلسطيني عل ر باستضافة الفريق حيث عمل المعھ
اء  ى المشاركة في وضع أسس خطة العمل وإنھ ك إل د من ذل المسؤول عن البحث الميداني في بيت لحم وأبع

  .وضع االستمارة الخاصة للتأكد من أنھا شاملة وتغطي الجوانب المباشرة الغير مباشرة للفقر
  

ر اال دولي المكلف بتحضير التقري قتصادي الفلسطينيين عن طريق كما وعملت أريج مع فريق البنك ال
 ً ان ضروريا ذا األمر ك من  ربط المعلومات مع قاعدة بيانات جغرافية وخارطة اقتصادية اجتماعية لفلسطين وھ

 . أجل تحديد المواقع الساخنة وتحديد أولويات التداخل 
ت تم اس ي لتطوير خارطة  ضاحية لفلسطين ي عمالھا في تم التعاقد مع مؤسسة أريج من قبل الحكم المحل

د ة الواف ج تعمل مع محافظة  ةالتحضير لوضع كود فلسطيني خاص لألبني ة،وفي نفس الوقت ِفِ◌إن أري للطاق
  .بيت لحم لتأسيس وبناء قاعدة جغرافية لملكية األراضي واستخداماتھا

ة لألحوا اه الجوفي اه الفلسطينية بنموذج المي د سلطة المي ج بتزوي ة ضكما قامت أري ي قا. الغربي مت الت
ددة  ات المھ ات والحيوان ول النبات ات ح اً بمعلوم اه أيض وث المي ول مصادر تل تھا ح ي دراس ا ف ج بتطويرھ أري
م  ى العمل معھ ة عالوة عل باالنقراض في محافظتي بيت لحم والخليل من خالل تقييم الثر البيئي للمشاريع المائي

  .على تحديد أنواع المحاصيل الزراعية بالنسبة على جودة المياه
  

ومن جھة أخرى نظمت غرفة تجارة بيت لحم مؤتمر لتقديم تقييمھا حول األضرار التي لحقت بمحافظة 
حيث أعلنت محافظة بيت . بيت لحم حيث قدمت أريج من خالله ورقة األضرار الزراعية البيئة، والبنية التحتية

  .لةوبحاجة إلى مساعدات إنسانية وتأھيله عاج. لحم من خاللھا كمنطقة منكوبة
  

ة  ين األسباب الحكومي ا ب اون الحثيث م ى التع استجابت أريج لدعوة محافظة بيت لحم الجديد الداعية عل
ى . وغير الحكومية ذا عالوة عل وأريج تعمل بشكل حثيث وفعال في الطوارئ ولجان التخطيط االستراتيجية ھ

اعا ت بس ي عمل ة الت ا للمحافظ ة االقتصادية العلي ي اللجن ج عضو ف ون أري ف يختص ك ة لتحضير مل ت طويل
ة  بالمحافظة بحسب المناطق واالجتياحات الطارئة للمشاريع في مجاالت البنية التحتية، مياه، كھرباء مشاريع بني

. مقدمة لتقديمه للدول المانحة وللحكومة اإليطالية بشكل خاص. تحتية باإلضافة إلى اجتياحات المؤسسات الطبية
دي ل الم ك عم ى ذل كلھا وباإلضافة عل ي ش ة الطوارئ الت ي غرف ين ف ج بشكل حن اقم أري راد ط د أف ام واح ر الع

انون  المحافظ لمعالجة األزمة وباألخص االجتياحات اليومية للمواطنين خالل فترة االجتياح كاملة ابتداء بشھر ك
  .وحتى اللحظة 2002ثاني 

  
تشاريين في مختلف األمور التي ومن جھة أخرى يقوم المدير العام للمعھد بمساعدة المحافظ كأحد االس

ة وزراء والشخصيات األجنبي ار الضيوف وال ع كب ة م اركة باالجتماعات الھام رأ والمش ى أي  -تط باإلضافة إل
  .نشاط يختص بالمحافظة

  
ة  ة، والبيئ ة التحتي ر عن الملف الزراعي، البني ج تحضير تقري م الطلب من أري ومن األمر األخرى، ت

ات الم ع الجھ اون م ات بالتع د أولوي ائج وتحدي ى النت اًء عل د بن ا بع ل فيم ة عم ة لتوضع خط ي المحافظ ة ف عني
  .االجتياح والتدخل

  
دم  اطق الفلسطينية وق ة ميتشل حول التوسعات االستيطانية في المن ى لجن قدم مدير المعھد محاضرة إل

ى توجيھات اللج ر عل الغ الث ذي للوفد تقريراً مفصالً حول ھذا الموضوع مما كان له ب ائي ال ا النھ ة في تقريرھ ن
  .طالب وبشكل فوري إيقاف كل اشكاالت النشاطات التوسعية االستيطانية في المناطق الفلسطينية
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ادي في تأسيس شبكة  دور ري ج ب د قامت اري دني فق أما فيما يختص بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الم
درير عدد ا  Pengonالمنظمات الغير حكومية  و عدد ي ر من عشرين مؤسسة، والتي يرب ا االن أكث لتنسقين لھ

ة فلسطينية  ى وضع األسس لورق ام للشبكة حيث عملت عل ج لتكون مركز السكرناريا الع ار اري حيث تم اختي
ام  بالتعاون مع المؤسسات والتي قدمت في قمة األرض حول التنمية المستدامة في جوھانسبرنج في أيلول في الع

2002.  
اون م ة الفلسطينية ومركز أبحاث تعمل أريج وبالتع ة الزراعي ة اإلغاث درولوجيين، لجن ع مجموعة الھي

ة في مجال  المياه والبيئة على تقديم مشروع بحثي مشترك حول إدارة المياه حيث يعتبر ھذا التوجه قضاة نوعي
  .التعاون بين المؤسسات

  
اث األرض ز أبح ع مرك ترك م ل المش ج تواصل العم إن أري ك ف ى ذل ن  LRC باإلضافة إل ق ع المنبث

ي، حيث  ASSمركز الدراسات العربية  اد األوروب دعم االتح على مراقبة التوسعات االستيطانية في فلسطين ب
ه  ارير شھرية وربعي ى تق تقوم بما معدله تقريرين أسبوعياً لتوضع على الصفحة المنزلية المشتركة باإلضافة عل

  .بشكل دائم
  

در ج مص ة ألري فحة المنزلي بحت الص توطنات وأص وع المس تص بموض ا يخ ات بم ياً للمعلوم اً رئيس
  .والتوسعات بھا من خالل عدد المتصفحين يومياً لھذا الموقع واالزدياد اليومي به

اث األرض  ز أبح ي مرك اون ف ج بالتع وم أري كل دوري  LRCوتق تعراض آخر لتطورات بش ى اس عل
  .يطانية والتطورات األخرىلقناصل االتحاد األوروبي وممثلين حول آخر التوسعات االست

  
المي  ؤتمر الع ي الم دد من الخرائط حيث عرضت ف اج ع ى إنت ديل عل ز ب ع مرك ذلك م ج ك عملت أري

  .المناھض للعنصرية المنعقد في ديربان
  

الم  اء الع ة أنح ن كاف ود م تقبال الوف ى اس ث عل ا الحثي ي عملھ تمرة ف ج مس إن أري ة أخرى ف ن ناحي وم
ة ، حيث أصبح  عاضيواعطائھم المحاضرات حول مو اه والبني عدة منھا المستوطنات الوضع الجيوسياسي المي

د  اً بع اد المالحظ يوم العديد من طاقم أريج خبراء في تقديم ھذه المحاضرات لتلبية ھذه الطلبات اآلخذ في االزدي
  .يوم

ام بجوالت ف ج للقي راد طاقم أري د من أف ى العدي دعوة إل ه ال ديم وباإلضافة إلى ذلك تم توجي الم لتق ي الع
  .محاضرات خاصة في الواليات المتحدة، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا وبريطانيا

  
  -:المشاريع البحثية اآلمنة في أريج

 ).المرحلة الثانية (التوسع العمراني وتأثيراته على الموارد الطبيعية  .1
ذا المشروع عل IDRCيتم العمل على ھذا المشروع بدعم من  دا حيث يھدف ھ يم في كن ى تقي

ة  ة الفلسطينية وھو تكمل للمرحل وارد الطبيعي ى الم التأثيرات الناجمة عن التوسع العمراني عل
داد  ة من خالل دراسة ظاھرة االمت ة من الضفة الغربي اطق الجنوبي األولى التي استھدفت المن

  .العمراني في الوسط وشمال الضفة في إطار دمجھا ومقارنتھا بھذه المرحلة
ل صور وھذا يشمل ت اطق من خالل تحلي حديد التغيرات في األرض واستخداماتھا في ھذه المن

ا  ة واالقتصادية وتأثيراتھ دير الجوانب االجتماعي الي تق داني وبالت األقمار الصناعية والعمل المي
ة  حيث سيشمل التقرير النھائي ورقة عن استخدام الراضي في التوسع العمراني للضفة الغربي

  .كوحدة واحدة
  

  ).المرحلة الثانية(حسين المحاصيل الحقلية في الضفة الغربية ت .2
اطق المھمشة من  ة في المن ستواصل أريج مشاھداتھا مع المزارعين لتطوير المحاصيل الحقلي

 الضفة الغربية من خالل المنحة المقدمة من برنامج االمن الغذائي 
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 (Food Security Cash Program)  األمن الغذائيالتابع للبنك الكندي لدعم .  
ر من  300ففي ھذه السنة تم زراعة    ى أكث  63دونم وعدد المستفدين وصل عل

زارع ة م ة . عائل ام الزراع وير نظ جيع وتط و تش اطات ھ ذه النش دف ھ ا ھ أم
  . المطرية وتحسين المن الغذائي

  
   -:الدبال بھدف تحسين األمن الغذائي في محافظة بيت لحم جإنتا .3

ا م م ى دع ج عل ذ حصلت أري ل تنفي ن أج ذائي م ن الغ ي لألم اد األوروب امج االتح ن برن دي م
ة ات المنزلي ات . مشروع ريادي األول من نوعه لإلنتاج الذبال من النفاي أن النفاي م ف وبشكل دائ

كل  وية تش ع  % 70العض ا م تخلص منھ تم ال طين وي ي فلس ة ف ات المنزلي ل النفاي ن مجم م
  .ي المكباتالعضوية ويتم التخلص منھا مع النفايات ف

الي في  د العم ى الجھ ومن ھنا فإن المشروع يھدف إلى إيجاد آلية نصف آوتوماتيكية وتعتمد عل
  .فصل النفايات العضوية عن غيرھا ليتم فيما بعد إدخالھا إلى نظام تھوية خاصة إلنتاج الدبال
ا ين الن وبة األرض وتحس تعادة خص ن اس ون م ون المحلي تطيع المزارع ة يس ذه الطريق تج وبھ

دبال األمناألمر الذي يساعد في تحسين وضع  اطق التي ستستخدم ال ذائي في المن غ . الغ ويبل
ارب  ي خمسة تجمعات  25000عدد المنتفعين من ھذه القضية سيكون ما يق شخص يسكنون ف

  .سكنية في محافظة بيت لحم
ذين ي ة والل الس القروي ديات والمج ع البل اون م روع بالتع ذا المش ق ھ يتم تطبي ذا وس ملھم ھ ش

  .المشروع
ة مع  ة المجتمعي امج للتوعي ذا المشروع سيتضمن برن ومن ناحية أخرى فإن جانب آخر من ھ

ة ة المتقدم دول األوروبي حيث . احتمالية التطرق على  موضوع الفرز في المنازل على غدار ال
ة للنف ى اإلدارة المتكامل ة إل ة الماس تعراض الحاج تطوق االس روع س ذا المش ن ھ ل م ات نأم اي

  .الصلبة، والتي نعتقد لھا لغاية ھذه اللحظة
ول موضوع  ة ح ات دقيق ع معلوم ى جم ل عل ى العم ذا المشروع إل ن خالل ھ ج م وتطمح أري

 ؟ .النفايات المنزلية في فلسطين والعمل على تقييم إمكانية تطبيق التقنية المستخدمة
 

  -:تقييم أثر التلوث البيئي  .4
ى ال ل عل ع العم ج م تتابع أري ل س ن قب دعوم م واء والم ودة الھ   MERCمشروع االقليمي لج

ة  ات المتحدة األمريكي ة سان خوسيه في الوالي ة في جامع وبالتعاون مع دائرة االرصاد الجوي
ة  ة العبري ي الجامع ة ف وم التطبيقي رة العل ة –ودائ ؤون البيئ ع وزارة ش اون م رائيل وبالتع . اس
وسيتم . س جودة الھواء في غزة ونابلس وبيت لحموستعمل أريج على تأسيس ثالثة وحدات لقيا

  .المبعثة في فلسطين وعمل نموذج لتقل التلوث  Co2قياس نسبة غازات 
  

ي محافظة بيت  .5 ة ف ي والمجالس القروي م المحل ديات والحك درات البل تطوير ق
ة  ات الجغرافي م المعلوم وع نظ ي موض م ف ز  GISلح يس مرك ام وتأس والقي

  . دماته في بيت لحممتخصص بھذا الموضوع وخ
  

  -:دعم سياسات ادارة النفايات في فلسطين .6
ات في فلسطين  ى دعم ومساعدة إدارة النفاي ل تمكين يھدف إل وھذا المشروع والمدعوم من قب

  . وھذا سيتعبه تحليل لإلستراتيجية. حيث سيشمل المنازل والنفايات الصناعية والخطرة
  

  ).المرحلة الثانية(ت مراقبة النشاطات التوسعية في المستوطنا .7
ى  ذي انتھ ي وال اد األوروب ل االتح ن قب دعوم م ى والم ة األول ة للمرحل و تكمل وھ

ي  اح ف ع . 18/2/200بنج اون م روع بالتع ذا المش ذ ھ ج بتنفي ت أري ث قام حي
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ة LRCمركز أبحاث األرض  ذه . التابع لمركز الدراسات العربي حيث تھدف ھ
ل المرحلة الثانية إلى متابعة النشاطات  من قبل المرحلة األولى والتي تشمل تحلي

ى عمل  داني باإلضافة إل ار الصناعية وعمل مي ة، وصور األقم الصور الجوي
ه  اد سياسة التوسع االستيطاني وتأثيرات تقارير الخاصة  والدراسات لتظھر أبع

  .على البيئة الفلسطينية
   

  :دراسة شاملة لقرية إرطاس .8
روع وال                 ذا المش ة الفنلنديھ ل الحكوم ن قب دعوم م ات  ةم دة معلوم اد قاع ى إيج إل

ع  ة والوض وارد الطبيعي ي، الم تخدامات األراض ة، اس ب، االجتماعي ي الجوان ة تغط متكامل
  .GISاالقتصادي التي سيتم دمجھا جغرافياً بنظم المعلومات الجغرافية 

          
   -:نشاطات الوحدات

  -:وحدة الزراعة والتنوع الحيوي
ام المنصرم بسبب األوضاع با ا المحافظة خالل الع لرغم من كل الصعوبات والظروف التي مرت بھ

السياسية وفرض منع التجوال والحصار تمكنت ھذه الوحدة من مواكبة عملھا رغم الظروف الصعبة من خالل 
نة ذه الس ا لھ ة عملھ ذ خط ى تنفي ل عل ا. العم وير نش ود لتط ة الجھ تخدام كاف ى اس ت عل ث عمل ة حي طاتھا البحثي

ة،  ة الحديث ات الزراعي تدامة في فلسطين من خالل البحث في التقني ة المس ى تطوير التنمي ة إل وبرامجھا الھادف
ي تواجه الضغط  ة الت استخدام التكنولوجيا الحديثة، التخطيط والقوانين، باإلضافة إلى حماية المجمعات الزراعي

  . والتوتر الشديد الناجم عن الوضع السياسي
اريخ الزراعي  ة وتوثيق الت ركزت الوحدة في نشاطاتھا ھذا العام نحو تطوير ظروف الزراعة المطري

  .الشفوي والعمل على وضع السياسات ألبحاث التنوع الحيوي الزراعي
  -:حيث عمل طاقم الوحدة بالعمل على تنفيذ مشروعين بشكل عام

 ) لة المرح(تحسين جودة المحاصيل الحقلية في الضفة الغربية  .1
ي .2 فوي الزراع اريخ الش امج ) OPH. (الت ل برن ن قب دعوم م الم

دي و ي الكن ك الزراع ابع للبن ذائي الت ن الغ ة  MCCاألم كحي
 المنونايت، باإلضافة إلى برنامج 

  .GEF/ UNDPالمنح الصغيرة في 
  

ا دة األقس اعدت الوح ا س ر مكم اس  GISخاصة  ىاألخ روع ارط ل  مش رى مث اريع أخ ذ مش ي تنفي ف
  . GIS, botanical report التنوع الحيوي الزراعي حيث تم تحضير تقرير زراعي وآخر  ومشروع

  
ة  ا من خالل اإلنترنت والمطبوعات المختلف ائج وتوزيعھ دة بنشر النت ل قامت الوح ذا العم ة لھ وكنتيج

  .باإلضافة على المحاضرات للجھات المعنية والمستفيدة من المشاريع
  

ام واصلت ال ذا الع ر وخالل ھ ة وغي ن المؤسسات الحكومي د م اراتھا للعدي دماتھا واستش ديم خ دة تق وح
ة ي نفس الوقت . الحكومي ا ف ة، إال أنھ ات الخارجي اريعھا من جھ م لمش ى الحصول دع دة عل ل الوح ا تعم فبينم

ة استشارات في تطوير  ذ ثالث ى تنفي اتھا، حيث عملت الوحدة عل زة السلطة ومؤسس ى العمل مع أجھ تسعى إل
  .ووزارة الزراعة UNDPيجيات للتنوع الحيوي الزراعي وقدمت ِل استرات

  
ذائي واالقتصادي في  تدامة األمن الغ وان اس اد األوروبي بعن ومن ناحية أخرى تم تقديم مشروع لالتح

ك، . CAREإلى  (Safes Jenin)جنين  وتم العمل أيضاً على تحضير تقرير شامل عن قرى عابود، عين عري
  .لبطريركية الالتينية في بيت ساحوروجفنا وقدمت إلى ا
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  .وقامت الوحدة أيضاً على تقديم ثماني مشاريع أخرى للجھات المانحة على النحو التالي
تطوير المجتمعات التي تعمل على الزراعة المطرية في القرى المھمشة في محافظات بيت لحم  .1

 .ةوالخليل وتم تقديمه إلى تمكين من خالل مكتبھم في الضفة الغربي
امج التطور  .2 ى برن دمت إل م وق ي محافظة بيت لح رى المھمشة ف ة للق ة المطري تطوير الزراع

 .االجتماعي في القنصلية الفرنسية القدس
 .في السويد IFSعمل مسح ألشجار الغابات في فلسطين قدمت للمؤسسة الدولية للعلوم   .3
ى الز .4 ة تشجيع وتحسين األمن الغذائي للمجتمعات المھمشة أن تعمل عل راعة في األرض الجاف

 .برنامج األمن الغذائي –في محافظة بيت لحم قدمت إلى االتحاد األوروبي 
5.   
ارة عن نظام معلومات تفاعل محوسب  .6 تتبع تاريخ محافظة بيت لحم لتمثيل المستقبل، وھو عب

 .قدم لمركز حفظ التراث من خالل مشروع بيت لحم
قدمت إلى وزارة السياحة من خالل مشروع  -ينيةعمل مسح لألشجار في المواقع التاريخية الد .7

 .بيت لحم
ذائي ). المرحلة الثالثة(تطوير المحاصيل الحقلية في الضفة الغربية  .8 امج المن الغ ى برن قدمت إل

 .MCCالتابع للبنك الكندي و 
 

    وضع الغابات في فلسطين –قام طاقم أريج أيضاً بنشر أوراق بعنوان 
(Medite Rranean Forestand People)  ل ة من قب ا Padua Universityالمدعوم م . في إيطالي ا ت كم

  .2002تحضير وطبع نسخة من الكتاب في تشرين الثاني من العام 
ين حول الزراعة    تفدين  –كما تم العمل على تحضير كتبي زارعين المس ى الم ه عل م توزيع ا ت واحد منھ

  .اآلخر للجنة الطوارئ الزراعية من مشاريع الزراعة في األرضي الجافة فيما تم تسليم
وان  دة خمسة سنوات بعن ع لم ذي طب ويم ال ة للتق ة تكمل " التاريخ الشفوي للنباتات في فلسطين تم طباعته بالعربي

طين ي فلس ات ف ويم النبات نة ". تق ي س ديم ف اب والتق ر الكت ث نش نح  2002حي روع الم ل مش ن قب ه م م دعم وت
  . GEF/UNDPالصغيرة في 

ل  2002ة على تنفيذ ورشة عمل في أيلول، عملت الوحد   ة من قب اطق والمدعوم حول الزراعة في المن
دي و  ذائي الكن امج األمن الغ ى المؤسسات MCCبرن اً باإلضافة إل تون مزارع ن س ر م ة أكث ، وحضر الورش

  .وآخرين  “PARC"ولجان اإلغاثة الزراعية  MOAالمعنية مثل وزارة الزراعة 
الي حيث عبر المزارعون عن  شكرھم الكبير للمجھودات التي قامت بھا أريج وحدة الزراعة بھا على دعمھم الم

  .واالستشاري خالل عملية الزراعة وبعد جني المحصول
  

  -:شاركت الوحدة العديد من المؤتمرات وورشات العمل واجتماعات على النحو التالي  
 .2002في أيلول  2000الذي عقد في مكاتب مشروع بيت لحم  Deltaاجتماع مشروع  .1
 .2002في أيلول  2000اجتماع ليدنا مركز التراث في بيت لحم  .2
روع  .3 اع لمش ي  Med Forexاجتم د ف ذي عق رين  Arcidosso, Tuscany,Italyال ي تش ف

 .2002الثاني 
دق  RAFEEDورشة عمل لمشروع  .4 د في فن في بيت لحم في شھر  Santa mariaالذي عق

 .2002تشرين الثاني 
 .ة الطوارئ الزراعية في بيت لحماجتماعات لجن .5
 

ة، التي بنيت في        ات الطيب ين من العالق ا تب وعمل ھذه الوحدة تم تقيميه عالياً في عديد من االجتماعات كم
ة. Paduaجامعة  ات في وزارة الزراعة الغربي رة الغاب ين دائ ة، ممثل ة اإليطالي ونس، . وزارة الثقاف ر وت الجزائ

لوفيني ا، س ان، تركي اللبن ا والبرتغ ا، فرنس ع . ا، كرواتي ة م ات طيب ج عالق اقم أري ام ط ا ق  Kew(Royalكم
botanical gardens) وفي بلجيكا ةوالملكة المتحدة، باإلضافة إلى  أشخاص من الجامعة الفنلندي.  
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دة      ارات جدي يس كعامل . وتواصل الوحدة على التركيز على تطوير وبناء القدرات ألفرادھا وإكسابھم مھ رئ

 crop-watوبشكل خاص في  2002فالعديد من المھارات تم اكتسابھا خالل العام . في تطور المعھد بشكل عام
utilizing –  وبرامجArc View-  ا د غيرھ ات والعدي دة االقتصادية من الغاب رق حساب الفائ باإلضافة إلى ف

ارات ن المھ ة . م اقم ليصبح اآلن أربع دد الط ادة ع دة بزي رادوقامت الوح ى . أف تعمل عل دة س ن الوح ه فغ وعلي
ى  ارير، االنضمام إل ة التق دريب، كتاب ات الت وفير المعلوم ين ت ي تراوحت ب دماتھا الت ي ايصال خ تمرار ف االس

  .الشبكات
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  -:2003للعام  BARUالزراعية  ثخطة عمل وحدة األبحا

 -:المشاريع البحثية الحالية •
 ).المرحلة الثالثة(ة تطوير المحاصيل الحقلية في الضفة الغربي .1

ة :  وصف المشروع بعمل المشروع على استكمال أعمال المرحلتين السابقتين ومع نفس الفئ
المستھدفة من المجتمعات المھمشة النائية في محافظة بيت لحم والضفة 

تھدفة ھي ة : المس ره، العصيرة في الجھ واد، زعت بيت ساحور، راس ال
ى افة إل ة باإلض ن المحافظ ة م ي  الغربي ة ف روب الزراعي ة الع مدرس

  .محافظة الخليل
ن  ر م اھدات ستشمل أكث ة بمتوسط  80األبحاث والمش راد  10مزرع أف

 ً   .لكل تجمع موزعة على القرى المذكورة أيضا
ا وتجارب  عالوة على مدرسة العروب والتجارب التي تجري من خاللھ

ة 400مضاعفة الحبوب حيث سيتم زراعة اكثر من  م ضمن المرحل  دون
  . الثالثة من المشروع

  
اتج ة -:الن دي ولجن دي من خالل البنك الزراعي الكن ذائي الكن امج األمن الغ المنونايت  برن

MCC  .  
  

  .  2003 تموز -2002تشرين أول  -:الفترة    
  

   -:الطاقم والتغطية الملية      
 %.50عشرة أشھر بوقت جزئي ) منسق المشروع(نادر ھريمات  •
  %.100عشرة أشھر عمل كامل ) د بحثمساع(محمد أبو عامرية  •

  
  

   -:االستشارات الحالية
 .Undpاالستمرار في مشروع التنوع الحيوي الزراعي المدعوم من وزارة الزراعة و  •

  -:الخدمات
 .توفير خدمات استشارية للمزارعين في الضفة الغربية )أ (
 .برامج أخرىتقديم خدمات لوزارة الزراعة من ناحية التكنولوجيا، المعلومات، خرائط و )ب (
اج  )ج ( ا أو إنت م جملھ توفير خدمات لمؤسسات غير حكومية أخرى بمفھوم تقارير تقنية معلومات ت

 .في المكتبة ليدمج مع العمارة الثانية وتأمين المعھد إنذارجھاز  وتركيبخرائط 
ة : ائط فعلى سبيل المثال )د ( ال من أجل حماي الوحدة تقوم بمساعدة مركز التعليم البيئي ـ قسم أطف

 ...الطبيعية في فلسطين وتحضير المشاريع وتقديمھا
 .المشاركة في لجنة الطوارئ الزراعية للمحافظة خاصة في جانب دعم المزارعين وغيرھم )ه (

  
 -:التعاون مع الوحدات األخرى •

وي الزراعي )أ ( ة  -:مشروع التنوع الحي د قسم نظم المعلومات الجغرافي ام بتزوي التقرير  GISق ب
Botinical  ل المشروعالسنوي حو. 

 . زودت الوحدة قسم البيئة بالجانب اإلداري والتكنيكي من المشروع -:مشروع الدبال )ب (
داد العمراني  GIS+ RSتزويد الوحدات  -:مشروع االمتداد العمراني )ج ( أثير االمت ل حول ت بتحلي

 .على القطاع الزراعي ودادارته
 .المتابعة وكتابة التقارير -:SDCمشروع الدعم السويدي  )د (
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 -:ار بمشاريع جديدةأفك •

 .Floraعمل مسح وجدد  .1
الل  .2 ن خ ة م ة المائي ات الزراع ن متطلب خة م ل نس عا(عم م  راالستش ل حج د وتحلي ن بع ع

 ).المحصول
 . مشروعات التنوع الحيوي الزراعي نحو استخداماتھا والمحافظة عليھا .3
 .عمل مسح لألشجار المقدسية في فلسطين .4
 .ذلك استدامة الغابات وتشجيع االفراد على .5
 . أتشاء موسوعة تاريخية في فلسطين .6
7.    
8.   
 .وضع سياسة شاملة للزراعة المائية ودمجھا .9

10.   
 .حماية التراث الثقافي والمحافظة عليھا .11

  
  -:Botanicalمشاريع   •

ة في محافظة بيت لحم والتي  .1 تقوية ودعم المجتمعات المھمشة تقوم على زراعة األراضي الجاف
 .ي في القنصلية الفرنسية بالقدسقدمت صندوق التطوير االجتماع

 .في السويد IFSعمل مسح للغابات الفلسطينية، تم تقديمه إلى المؤسسة الدولية للعلوم  .2
ه  .3 م تقديم اطق المھمشة في بيت لحم ـ ث ة في المن ة الجاف تحسين األمن الغذائي لألراضي الزراعي

 .لالتحاد األوروبي ـ برنامج األمن الغذائي
اد األوروبي ) SAEES Jenin(  ن الغذائي واالقتصادي في جنيناستدامة الوصول للم .4 دم لإلتح ق

 . Careبالتعاون مع 
5.   
6.    
  
 -:منشورات •

  -:تخطط الوحدة النشر عدة أوراق في المواضيع التالية
  .تحسين انتاج المحاصيل الحقلية في الضفة الغربية -
 .التراث الثقافي للنباتات في فلسطين -
 . فلسطين مؤشرات التنوع الحيوي في -
-   
 .في فلسطين) eco system(تأثير األوضاع المناخية على    -
 .االستشعار عن بعد والمحاصيل المطرية لتحسين استخدام المياه -
  
 

 -:المؤتمرات •
ات  )أ ( د في الوالي اندة المنعق دفاع والمس المشاركة في مؤتمر حول بناء قدرة المؤسسات في ال

 .المتحدة
 .الحضرية والبيئية في الواليات المتحدة المشاركة في مؤتمر حول اإلدارة )ب (

 
 
 -:ورشات العمل •
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  -:تخطط الوحدة إلى إقامة ورشات عمل ھذه السته على النحو التالي 
ي  )أ ( فوي الزراع اريخ الش ة الت روع (ورش ل ) OPHمش ن قب دعوم م امج  GEF/UNDPالم برن

 .المنح الصغيرة
 . IDRCورشة عمل االمتداد العمراني وأثاره المدعوم من قبل  )ب (
 ).تحسين المحاصيل الحقلية في الضفة الغربية المرحلة الثالثة( ورشة زراعة األراضي الجافة  )ج (

  
 -:الموارد البشرية •
  -:قامت الوحدة لتوسيع نطاق الطاقم على النحو التالي          

 .نادر ھريمات ـ مدير الوحدة .1
 .روبينا باسوس غطاس ـ باحثة .2
 .محمد أبو عامرية ـ مساعد بحث .3
 . غوالي ـ مساعدة بحثھيلن  .4

 -:تطوير البقدرات البشرية •
دورات  د من ال يود طاقم الوحدة على بناء قدراتھم الذاتية وزيادة المعرفة واالطالع عبر حضور العدي

  -:التدريبية في المواضيع التالية
 .المسح للغابات وارداتھا .1
 .والمياه التحليل االجتماعي واالقتصادي في مجاالت الزراعة، التنوع الحيوي، .2
 .التراث الثقافي .3
 . العمل على توفير الدعم للمشاريع ومتابعة تقديم المشاريع البحثية .4

 
 -:حدة المياه والبيئةو •

 :خطة العمل لوحدة المياه والبيئة
  -:فيما يلي ميثاق للمشاريع البحثية الحالية التي تقوم على الوحدة على تنفيذھا

ارات من أج: مستقبل حوض البحر الميت .1 اهخي ة ) Dead Sea.(ل استمرارية إدارة المي بكلف
 .$ 115.643مبلغ 

 $132.422تحليل السياسات إدارة النفايات في فلسطين مدعوم من تمكين وتكلفة  .2
ديات في بيت لحم في استخدام نظم المعلومات  .3 ي، والبل م المحل تطوير قدرة المحافظة، الحك

ين في التخطيط العمراني واالدارة ا) (GISالجغرافية  ا ب اون م لبنية وتنفيذ ھذا المشروع بالتع
 .GISوحدة البيئة و

 .UNDPشھور وبدعم من الحكومة اإليطالية عبر  9وبكلفة المدة   .4
دة الزراعة .5 ع وح اون م ة بيت لحم بالتع ذائي في منطق دبال بھدف تحسين األمن الغ . إنتاج ال

 .من الغذائيبرنامج األ –المدة الزمنية سنتان وبدعم من االتحاد األوروبي 
  
 

 -:المشاريع المحتملة )ب (
ة . إنتاج الدبال المنزلي في قرية  ارطاس .1 ار اآللي ى تركيب واختي يھدف ھذا المشروع إل

ر  اخ حوض البح ع بمن ي تتمت ة الت ات النائي ي التجمع زل ف ل من دبال لك اج ال ى إلنت المثل
 .األبيض المتوسط الرطب

اه العا .2 تدامة إدارة المي و اس ع نح ه المجتم ي التوج ينھا ف لبة وتحس ات الص ة والنفاي دم
ة اطق النائي ي . المن غيرة ف ات الص ه المجتمع وير قدرات ى تط روع إل دف المش ث بھ حي

د  ق تزوي ن طري ا ع ل معھ اليب التعام لبة وأس ات الص ة والنفاي اه العادم االت المي مج
ي  اء الخلف ي الغن ات ف ذ النفاي دات من غيل وإدارة وح ة لتش ارات الالزم ة والمھ بالمعرف

 .المنزلي باإلضافة إلى وحدات معالجة المياه العادمة
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ة التي تستعمل وحدات المعالجة  .3 ة في المجتمعات النائي اه العادم نحو استدامة إدارة المي
 . واألشجار تالصغيرة الستخدامھا في الري للمزروعا

  
  -:الستشاراتا )ج (

 -:نسعى وحدة أبحاث البيئة والمياه إلى تنفيذ االستشارات التالية
ة  .1 اه   العادم ى المي تقييم اآلثار البيئة الناجمة عن النفايات الصلبة للمستعمرات باإلضافة إل

 .التي يتم التخلص منھا في البيئة
ي   .2 تخدام األراض اط اس ى أنم ة عل د الحرك ول وتقيي ع التج الق، من انيرات اإلغ يم لث تقي

وت ت الزراعية خاصة في المناطق التي تستخدم تقنية الزراعة في البي الصغيرة .كالبالس
 . UNSCOوالكبيرة وستتم ھذا العمل كجزء من استشارة تنفيذ لحساب

               
  -:وسائل بحثية جديدة )د (

ام  دة في الع ة جدي ذه الوسائل  2003سيتم استخدام أدوات ووسائل بحثي ، حيث يھدف استخدام ھ
  .إلى  التقييم الكمي للبيئة، التھديد البيئي

  -:ومن ھذه الوسائل
  -:أدوات االستشعار عن بعد .1

  -:ما مسح نقاط ثانوي  •
امج  ى برن د إل ل الجدي ذا المودي افة ھ يتم إض وفير ERDAS RSس ى ت دف إل ، يھ

ور لسطح األرض خاصة  ل كحي متط ام بتحلي ن القي ج م ي أري احثين ف ة للب اإلمكاني
  .لتمديد كمية النباتات في الصورة

 -:نموذج تصحيح طوبوغرافي وجوي  •
يتم إض  امج  س ى برن اًَ◌ إل وذج أيض ذا النم دة ERDAS RSافة ھ ث أن الفائ ، حي

د  ة وتمدي احثين لمالحظ ة للب وفير اإلمكاني ي ت وذج ھ ذا النم راء ھ ن ش ودة م الموج
ل  ى التظلي افة عل وي باإلض ف الج ين التخفي ر وب ي تظھ ور الت ين الص تالف ب االخ

  . الطوبوغرافي 
اب  .2 ل حس ذ وتحلي ام بتنفي ائية للقي رامج إحص احب اليف واألرب ل . التك وذج التحلي نم

ل سياسات إجارة " االجتماعي للتكاليف واألرباح سيستخدم ضمن مجال مشروع  تحلي
طين  ي  فلس ات ف أثيرات " النفاي ي لت ل الكم يتم التحلي ث س لبة(حي ات الص ) إدارة النفاي

 .والمياه العادمة، والخطرة المختلفة في فلسطين
 .دة الھواءأجھزة الرصد الجوي ومراقبة جو .3

ة واء والرصد الجوي في الضفة الغربي ة جودة الھ يتم تركيب وحدتين لمراقب . حيث س
 ً   فراصدة سيكون موقعھا في أريج بينما األخرى سيتم تركيبھا في موقع يحدد لحقا

وفير  ة وت ن ناحي ج م ي أري وي ف د الج راءات الرص ين ق زة بتحس ذه األجھ تقوم ھ وس
  . بعثة من مصادر أخرىمعلومات حول تركيز الغازات المن

4.    
5.       

ذه    ن ھ ف، ولك ث المكث وعاً للبح ى اآلن موض ن حت م تك اه ل ة للمي ات الطبيع احتياج
وسيقوم طاقم  –االجتياحات للبيئة تم التطوق لھا بشكل خاص في المشروع البحر الميت 

ي  وذج البيئ ط النم ن رب ودة م دة الموج حص الفائ روع بض ع ) BIOME 3(المش م
  . RSلناتجة من المعلومات ا

  -:تقنيات إلنتاج الدبال في حديقة المنزل .6
ة وز المركزي دات الف ي وح ا ف ي تمت مالحظاتھ ي ظل الصعوبات الت ى . ف باإلضافة إل

ادرات ذه المب ي لھ ق المجتمع رز . الرف ات للن دة تقني ق ع ار تطبي ى اختي دة إل دف الوح تھ
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ر فاعلي رد أكث غيرة للن اذج الص ف أن النم ن مختل ي م وفر المنزل ا ت ا انھ ع كم ة للمجتم
  . الفرصة لألفراد والمجتمع بان يكون مشاركاً التخطيط وإتخاذ القرار

  
  -:ورشات العمل )ه (

  : GISورشة نظم المعلومات الجغرافية  .1
م      دريب نظ امج ت ي برن م ف ي ت ل الت ائج العم ر نت ى نش ل إل ة العم دف ورش تھ

ة  ات الجغرافي انعي GISالمعلوم اطالع ص تقوم ب ث س م ، حي د نظ ول فوائ رار ح الق
  .المعلومات الجغرافية في التوسيع العمراني والتخطيط الريفية

  ورشة ع مل تمكين .2
ات ستقوم في ورشتين  حيث  ستوزع نتائج ورشة نتائج مشروعاً تحليل سياسات النفاي

نھج . عمل في غزة وفي الضفة الغربية حيث تھدف ھذه الورشة إلى توزيع النتائج والم
ة الذي تم است اه العادم ات الصلبة والمي ى التوصيات في إدارة النفاي خدامه باإلضافة إل
  .والخطرة

  
 -:الكفاءات البشرية )و (

  .خلدون رشماوي ـ مدير الوحدة ويحمل ماجستر في االدارة •
  .اليس نصارـ ماجستر في المياه •
  .عبير سفر ـ بكالوريوس في الھندسة الكيمائية •
  .ترميسون بنورة ـ بكالوريوس في الكمبيو •
  .غسان درويش ـ مھندس كھربائي •
  .مھندس كھربائي_ شكري كساكسة •
  .صبيح صبيح ـ بكالوريوس محاسبة •

  
  

            
  

                  
  
  

                     
  

 -:تطوير الكفاءات البشرية )ز (
دكتوراه في  .1 ى درجة ال ا للحصول عل علي أبو رحمة غادر لاللتحاق بجامعة اريون

  .المناخيةالموضوع المحافظة 
ة .2 كري كساكس ة  -ش يه لمتابع ان خوس ة س اً بجامع ق قريب رض أن يلتح ن المفت م

  .حصوله على درجة في عمل النماذج المناخية
  .GOREستلتحق بدورة تدريبية حول موضوع الدبال باستخدام تقنية  -عبير سفر .3
دة حول  –صبيح صبيح  .4 ة المتح ة في المملك دورة تدريبي من المحتمل أن يلتحق ب

  . وضوع العمل في الصراعالم
نظم المعلومات   GISيعمل اآلن على حضور دورة تدريبية في  –غسان درويش  .5

ي  م المحل درات المحافظة والحك اء ق ج بن الجغرافية ضمن المشروع الذي تنفذه أري
  .في التخطيط العمراني واالدارة البيئية GISوالبلديات لتبين نظام 
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  .وحدة على الحصول على منحة ماري كورييتم العمل على تشجيع أفراد من ال .6
رتھم في مجال  .7 ة خب ى حضور دورة لتقوي اً عل ون حالي صبيح، عبير وغسان يعمل

 .علم االجتماع
      

   GIS  وحدة نظم المعلومات الجغرافية 
ا لتشجيع    ا في مجال الجغرافي ه التكنولوجي ا توصلت ل ى تطبيق آخر م ج بجد عل تعمل الوحدة في أري

  .المصادر الطبيعية في المناطق الفلسطينية الحفاظ على
ى نظام  اظ عل اج الخرائط وللحف داً  طور بشكل رئيسي النت دم ج حيث أن الوحدة تعمل على نظام تخطيط متق

  .وصور موحد للمعلومات الجغرافية
  

ة   وم المصادر الطبيعي ل عل ات المتنوعة مث د من الطلب ى العدي ، باإلضافة إلى ذلك فإن الوحدة تعمل عل
  .، الزراعة والسياسة)LTS(أنظمة المعلومات لألراضي  

ة "وتعمل الوحدة أيضاً  ة ألزم دھم بخرائط ومعلومات جغرافي ج وتزوي ام األخرى في أري كوحدة خدمات لألقس
اريعھم تكمال مش تخدام . الس ج باس ت أري ديثاً قام ين أداء  GISوح رارات لتحس اذ الق ى اتخ اعد عل ام يس كنظ
باإلضافة إلى ما سبق فإن الوحدة عملت على برامج بناء القدرات بتدريب المسؤلين . المحلية البلديات والمجالس

  .في التخطيط العمراني GISالكبار على استخدام 
  

  -:المشاريع البحثية الحالية
ة  )أ ( ة في الضفة الغربي ى استخدامات األراضي والمجمعات المحلي ة ( تأثير االمتداد العمراني عل المرحل

   -:)الثانية
 -:الھدف العام من المشروع

ي  ور العمران اط التط ن أنم رة م اً وألول م اً ونوعي ل كمي طينية          (التحلي ة الفلس اطات العمراني النش
رائيلية تيطانية اإلس اطات االس ة) والنش فة الغربي مال الض ط وش ي الوس ابلس، (ف ا، رام هللا، ن أريح

  .ر الصناعيةباستخدام صور األقما) طولكرم، قلقيلية وجنين
رى  ي الق ات الفلسطينية ف تخدام االراضي التجمع ى اس ي عل يم التطور العمران ى تق ا ويھدف إل كم
ى النشاطات  ة عل ر انتفاضة األقصى الحالي يم أث المستھدفة، وابعد من ذلك بعمل المشروع على تقي

  . المستھدفةالعمرانية لوضع تقديرات حقيقية ألناط التوسع العمراني المستقبلي في المناطق 
  -:ويحدد المشروع أربعة أھداف محددة للوصول إلى الھدف الحقيقي من المشروع         

ام  .1 ذ ع ة الفلسطينية من ة الھيكلي ي البني اط الھجرة ف ة أنم ي ومعرف ان التوسع العمران د المك تحدي
1995:- 

اط .2 طينية والنش ة الفلس اطات العمراني ر النش ة أث ح ودراس ل مس روع بعم يقوم المش ات س
طينية  ات الفلس ى التجمع ادية عل ة، واالقتص ى االوضاع االجتماعي رائيلية عل تيطانية االس االس

 .المحلية
اعي  .3 ل اجتم من تحلي امل ليتض ر ش ي تقري ا ف يتم دمجھ ة س ا الدراس ي ستتوصل لھ ائج الت النت

ي ي ورياض ادي جغراف كاني . اقتص و الس تقبلية للنم يناريوھات مس ع س ى وض افة إل باالض
ع  رائط والتوس اج خ ر إنت من التقري ك سيتض ى ذل الوة عل ائي، وع ر النھ ي التقري ي ف العران

 .الستعماالت األراضي في التوسع العمراني لكل محافظة وللضفة الغربية بشكل عام
ين، ومؤسسات  .4 ة، وزارات مخطط ة والعالمي لطات المحلي احثين، والس ائج البحث للب توزع نت س

 .غير حكومية
 IDRC: الجھة المانحة

  ).سنتان( 2002-2003: لمدة الزمنيةا
  282.000: الميزانية

  .GISنغطي الميزانية خمسة موظفين وحدة  
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ة في محافظة بيت لحم في موضوع  )ب ( تطوير وبناء قدرات البلديات، الحكم المحلي، المجالس القروي

ة  ات الجغرافي م معلوم ة  GISنظ ع نھاي ة م ي المحافظ ز متخصص ف يس مرك ى تأس افة إل باإلض
  .شروعالم

تعداد للطوارئ ويطلب رسمي    جاء ھذا المشروع كنتيجة لعمل أريج في محافظة بيت لحم في االس
ة  ة الجھات الحكومي ة الحاجة الملحة ولمقنع ذا المشروع بسبب لتغطي ديم ھ ج لتق من المحافظة ألري

  .وغير الحكومية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والتحديات المستقبلية
دم حيث    تم تطوير ھذا المشروع بالتعاون مع البلديات، الحكم المحلي والمجالس القروية بيت لحم وق

الي دعم الم وفير ال ة لت ة اإليطالي ى الحكوم ة . إل ات جغرافي م المعلوم دة نظ ى تطوير وح دف عل ويھ
اذج للتخط ا وعمل نم ة وتحليلھ دريب المناسب دمج المعلومات الجغرافي وفير الت ى ت يط باإلضافة إل

  .المستقبلي
  

ام بالنشاطات        ائل الضرورية للقي د المؤسسات بالرس ى تزوي يعمل المشروع عل ام س وبشكل ع
  -:التالية

 .إنشاء قاعدة بيانات محوسبة متكاملة للبلديات والمناطق الريفية .1
 .استخدام نظم المعلومات الجغرافية كوسيلة سياسات التخطيط العمراني في المدن والقرى .2
تخدا .3 تخدام األراضي وإدارة اس ي مجاالت اس رار ف أداة لصانعي الق ة ك ات الجغرافي م المعلوم م نظ

 .المصادر الطبيعية
ار أنسب  .4 استخدام نظم المعلومات في التحليل وعمل النماذج للمناطق المناسبة الستخدامھا في اختي

 .المواقع لعمل محطات النفطية وفرز النفايات  ومعالجتھا
  

  .لحكومة اإليطاليةا: الجھة المانحة
  ).أشھر 10( 2003: المدة

  $70.471: الميزانية
  . تغطي الميزانية الشؤون اإلدارية، واألجھزة
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  ):المرحلة الثالثة(مراقبة المستوطنات اإلسرائيلية  )ج (
دة    ة لفريق العامل  GISمن المھام الرئيسية لوح وفير الخرائط والمعلومات األخصائية الدقيق ھي ت

ة آخ ى . ر التطورات في النشاطات التوسعية االستيطانيةعلى مراقب ة األول ة للمرحل والمشروع تكمل
  .والمدعوم من قبل االتحاد األوروبي

ابع لمركز الدراسات    حيث عملت أريج في المرحلة األولى بالتعاون مع مركز أبحاث األراضي الت
  .العربية

ة الجانب وتھدف المرحلة الثانية من المشروع إلى دراسة التوسع   ات االستيطانية اإلسرائيلية، أحادي
حيث يعمل طاقم من ذوي . عن بعد ووسائل التحليل الجغرافية رباستخدام احدث التقنيات في االستشعا

داني  ام ببحث مي الكفاءة العالمية على تحليل الصور الجوية وصور القمار الصناعية باإلضافة إلى القي
  . للحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربية لتمديد االنتھاكات الغير قانونية

ى الصفحة اإللكتروني ة دراسات أسبوعيا لتنشر عل م إصدار ثالث من  ةوكنتيجة لھذا العمل الدؤوب ت
ا  قبال وحدة مراقبة االستيطان مدعومة بخرائط وتقارير تحليلية توضح السياسات اإلسرائيلية وتاثيراتھ

  .لمناطق المختلفةالسلبية والنشاطات االستيطانية في ا
  

  .المفوضية األوروبية: الجھة المانحة
  )سنتان(2004-2003: المدة
  .$614.415: المدة

  GISتغطي الميزانية موظفين من قسم 
  
  :مشروع التنوع الحيوي الزراعي )د (

 يھدف المشروع إلى تشجيع المحافظة على األنواع الزراعية ـــــــــ 
ر  وتم دعم ھذا المشروع من قبل المؤسسة ذ عب ة ونف ة العالمي ه . UNDPو  ICARDAالبيئ وفي
ة  ي محمي ع ف ة مواق ار ثالث يتم اختي ة  Situس ات الجغرافي وير المعلوم ن تط ؤولة ع ج مس وأري

  .وربطھا بقاعدة معلومات اجتماعية واقتصادية
  

   UNDP+ ICARDA: الجھة المانحة
  ).خمس السنوات( 2004-1999: المدة

  $ 48000: الميزانية
  .GISميزانية موظف واحد من تغطي ال

  
  :0220 المشاريع التي تم تنفيذھا من خالل عام

 -:مشروع قرية ارطاس .1
م بشكل معمق حول ماضيھا وحاضرھا . قام ھذا المشروع بدراسة قرية ارطاس من عدة أوجه للفھ

واحي د من الن ى العدي ام إل ه االھتم تقبلھا، حيث تواج ة الطب. ومس ة للبني ة العلمي ة، شملت الدراس يعي
  .دراسة الجناس البشرية، اآلثار الھندسية المعمارية االقتصاد، التركيبة االجتماعية ومواقع أخرى

اط  اء األرض والنش ة غط تعماالت أراضي القري يم االس و التقي دة ھ ب العدي ذه الجوان ن ھ د م وواح
اً في مل م دمجه الحق ذي ت ف واحد تحت الزراعية والوضع اإلداري باإلضافة إلى الوضع البيئي ال

  .ملف قرية ارطاسأسم 
 ).ةالمرحلة الثالث(التنوع الحيوي الزراعي .2
 ).المرحلة الثانية(مراقبة النشاطات التوسعية االستيطانية  .3

  
  -:االستشارات
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ائي ل  UNDP/PAPP تم توقيع اتفاقية ما بين أريج وبرنامج المم المتحدة اإلنم د وتحلي ج بتحدي ه أري وم خالل تق
ة زة الخصائص المناخي ة وقطاع غ ي الضفة الغربي اطق الفلسطينية ف ل . للمن ج بعم وم أري اق تق وبموجب االتف

ل  داً لعم ة تمھي ي المحتمل ع العمران اطق التوس د من طينية وتحدي اطق الفلس ع المن ان توزي ة لبي اث الالزم األبح
  . التصاميم الخاصة بالبناء حسب االجتياح في كل منطقة بناء على مواقعھا المناخية

   -:فت االستشارة علىوھد
 .تحديد وتحليل بيانات األرصاد الجوية الفلسطينية .1
 .تحديد مناطق التوسع والبناء الفلسطينية بناء  على التقسيم المناخي .2
 . بالنسبة لمحطات الرصد الجوي في الضفة الغربية والقطاع غزة) موقعھا(العمل على تحديد مسار الشمس  .3
  

   -:GISالخدمات التي تقدمھا وحدة 
ي  .1 ة األراض بة لملكي ة محوس ات جغرافي دة معلوم اء قاع ى بن م عل ت لح ة بي ع محافظ دة م ل الوح تعم

  -:واستخداماتھا 
ى  كما قامت الوحدة بتزويد المحافظة بالعديد من الخرائط تتعلق بالوضع السياسي في المحافظة باإلضافة إل

ين من طاقم العديد من الخرائط إثناء فترة الطوارئ في مركز السالم في ب ك أن أثن ى ذل يت لحم عالوة عل
ى  ا عل أريج كانوا مسؤولين عن تحديث المعلومات الواردة من غرفة العمليات والمصادر األخرى لترجمتھ
يش  ات  الج دني أو تحرك دفاع الم وارئ وال عاف والط ع اإلس انية كمواق ب اإلنس ق بالجوان ة تتعل الخارط

  .كل المحافظة مثل حصار كنيسة المھداإلسرائيلي وھدم المنازل واالعتقاالت ل
ارير حول التوسعات  أخر التق دھا ب م المحافظة أيضاً وتزوي ى دع ج عل رتين عملت أري نتين األج ي الس وف
ل  يالد بك د الم االت عي ل التحضير االحتف ة مث ا المحافظ وم بھ ي تق اطات الت ات، للنش تيطانية، والالفت االس

  .احتياجاتھا
دة  .2 اون وح ع وزارة  GISتتع دولي م اون ال يط والتع و MOPICالتخط ول  مبمفھ ات ح ادل المعلوم تب

 .االستيطان، التغيرات في استخدام األراضي، المواصالت
ي  .3 طينية ف ات الفلس ة للتجمع ع المخططات الھيكلي ي جمي ي ف م المحل ع وزارة الحك دة أيضاً م اون الوح تتع

م  .الضفة الغربية وقطاع غزة وتحويلھا إلى قاعدة بيانات محوسبة ى دعم وزارة الحك ج عل كما وتعمل أري
ة  ة الجغرافي د المنطق ول تحدي ات خ ور بمعلوم د الجمھ ق تزوي ن طري م ع ت لح ة بي ي منطق ي ف المحل

)A.B.C. (من حيث المنازل وقطع األرضي . 
ر االقتصادي في فلسطين عن طريق  .4 عملت الوحدة كذلك مع فريق البنك الدولي المكلف بتحضير التقري

ة ربط قاعدة ا ة اقتصادية لفلسطين التي كانت مھم لمعلومات جغرافياً باإلضافة إلى عمل خارطة اجتماعي
 . في تحديد المواقع الساخنة وأولويات التدخل

  
  

  -:النشاطات المستقبلية
ع   .1 ن المتوق ه م ث أن ة، حي ة العربي ة الفصل السياسي ألطلس فلسطين باللغ اً طباع ج حالي درت إدارة أري ق

د  في كل 2003يد الخرائط  والترجمة مع نھاية شھر شباط االنتھاء من تحد ا بع ه فيم يتم توزيع ، حيث س
أملين أن تقوم الخرائط بالفاء الضوء وتوضيح الوضع . مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والعالم العربي

 . السياسي الحالي في فلسطين مع بيان تاريخھا العريق
 

امج  .2 تخدام برن فحة ا ARCIMSاس ى الص رائط  ةإللكترونيعل تخدام الخ ال االس تج المج ذي ين ج ال ألري
سيتم المجال  ةحيث إن وجود األطلس على الصفحة اإللكتروني.. والتعامل معھدا مع في نھاية العام الحالي

ى استكشا ادرين عل ى أن المستخدمين سيكونون ق وتصور  فللزوار لعمل خرائطھم الخاصة مما يشير إل
ة  ومنھم العالقات ما بين وفير معلومات جغرافي ع بت الجغرافيا والسياسة واعداد السكان، حيث سيقوم الموق

ذي  ة اآلف ال د الحقب التاريخي ين لفلسطين خالل العدي ام والممثل ل الحك من خرائط ووثائق نشرت من قب
 .سيتم الفرصة لالمتداد االستفادة من ھذه المعلومات
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ى العمل على انتاج أطلس األقمار الصناعية لل .3 ة وقطاع غزة، حيث سيعتمد بشكل أساسي عل ضفة الغربي

ور  تخدام  ص ا  1KONOSاس يتم جمعھ ات س ع، المعلوم ل يجم ن ك كنية ع ائية وس ات وإحص بمعلوم
 .وتصميمھا على المستوى المحلي بالتوازي مع المعلومات التي سيتم إصدارھا على المستوى اإلقليمي

  
  -:المشاريع المقدمة 

1.  Transmit  دان حوض البحر األبيض ــ يتعل ق بعمل دراسة حول نظام المواصالت في بل
 .المتوسط

2. TENMED  يض وض الب ي ح الت ف بكات المواص ي ش راء ف وفير خب ى ت ل عل ـ العم ـ
اطق حوض البحر . المتوسط راء من من ى تطوير شبكة من الخب حيث سيھدف المشروع إل
 .المتوسط

ي الم .3 ي ف وي الزراع وع الحي تخدام التن تدامة اس وريا، اس ان، س ي األردن،لبن ة ف اطق الجاف ن
ة في األردن  وي الزراعي في الراضي الجاف وع الحي ى استخدام التن الستدامة والمحافظة عل

دة  نوفلسطين ع اولبنان وسوري ة إلنشاء وإنشاء قاع دول األوروبي ين ال طريق مساھمة ممثل
ل  ن قب ا م تفادة منھ د واالس ا بع دمج فيم د لت ل بل ة لك ات فردي ي معلوم روع ف ركاء المش ش

 .المستقبل
ى  .4 اظ عل روع الحف ات لمش دة البيان ام قاع ل وإدارة النظ ة متكام ات جغرافي ام معلوم اء نظ بن

 .المخطط الھيكلية
 
ع  .5 ا لوض ي ألماني تدام ف ة بوس روع لجامع دم المش ث ق طين، حي ل لفلس س تفاع اج أطل إنت

ى مساھماتھم على المشروع ومن ثم سيتم تقديم النسخة من المشروع  ائي إل ، حيث DFGالنھ
ين  ة للمخطط ائية، ووحيقي ة، وإحص ات جغرافي طين معلوم ل لفلس س التفاع يوفر األطل س

 . والباحثين وأصحاب رؤوس األموال باإلضافة إلى األفراد
  

   -:2002خلق قاعدة معلومات جغرافية ِل     
  -:عن طريق   

  1:20000. الخرائط اإلسرائيليةنظام لشبكات  الطرق في الضفة الغربية أخذت  من الملفات و .1
 -:حيث نتج عنھا 2002في سنة  IKONOSقاعدة معلومات جغرافية أخذت من صور  .2

 .تجديد حدود المستعمرات اإلسرائيلية )أ (
 .تصنيف استخدامات األراضي المناطق التوسعية للمستعمرات اإلسرائيلية )ب (
 .تحديث الغطاء الراضي للغابات )ج (
 .اضي في الجزاء الشمالية من الضفة الغربيةاألر تعمل جزء لغطاء واستخداما )د (
 . تحديث شبكات الطرق )ه (

            
 -:حيث نتج عنھا 2001لسنة  IKONOSقاعدة معلومات غزة الجغرافية تم آخذھا من صور  .3

 .وضع شبكات الطرق لغزة  )أ (
 .حدود التوسع العمراني الفلسطيني )ب (
 .حدود المستعمرات اإلسرائيلية واستخدامات الراضي  )ج (
  .يد البيوت البالستكيةتحد  )د (

  
   2002الصور التي تم شراؤھا في العام 

 .1967آخذت في العام  Coronaوصور  )أ (
 .الجغرافية التي تغطي فلسطين التاريخية AsterDemصور  )ب (
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 .تغطي الجزء الشمالي من الضفة الغربية IKONOSصور  )ج (
  

  -:المؤتمرات   
د .1 ؤتمر ال ال الم ي أعم ع ف و قب د أب دة ماج دير الوح ارك م ول ش  Recent ولي األول ح

Advances in Quantitative Remote Sersing Project   د في فاليسار ذي عق ال
 .2002أيلول /20-16إسبانيا في الفترة ما بين 

و .2 وع الحي روع التن ة لمش ات اإلقليمي ال االجتماع ي أعم اً ف د أيض ارك ماج ي  يش الزراع
ج مح دمت أري ان حيث ق ي عم د ف ة المنعق ل لألراضي الجاف ات لتكام اضرة حول المتطلب

 .قاعدة المعلومات الجغرافية
  
   -:GISأفراد وحدة 

دة وكنتيجة  ؤھالت جدي وارد البشرية ورفضھم بم اء وتطوير الم م لبن ج وبشكل دائ تسعى أري
م  تخدام نظ نتين حول اس نة أو س دريب لس ى ت ج حصلوا عل ي أري املين ف م الع ن معظ ذلك فغ ل

ثم أرسلھم المعھد للحصول على شھادات الماجستير في نظم ومن  GISالمعلومات الجغرافية 
  . المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في العديد من الجامعات العالمية والمعاھد

  
   -:على النحو التالي GISأما العاملون حالياً في وحدة 

 ).ماجستير(ماجد ابو قبع ـ  •
 ). ماجستير(صوفيا سعد ـ  •
 عيسى زبون •
 .فؤاد اسحق •
 .نائل دنون •
 .إيليا خليلية •
 . )وتأخذ حالياً فترة أمومة لمدة ثالثة أشھر(منال داوود  •

  
  
  
  
  
  
  
  

  -:وحدة مراقبة االستيطان
 -:ألبحاثا .1

  .مراقبة النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة
  .سنتان: فترة المشروع

ج و ين أري ل ا   LRCيھدف المشروع المشترك ما ب دعوم من قب اد األوروبي والم التح
باط  ھر ش الل ش ي . 2003خ تيطاني ف ع االس كال التوس ول أش ة ح أي التقصي بمراقب

رار في . الضفة الغربية وقطاع غزة ع ونشر المعلومات لصانعي الق ى توزي والعمل عل
  . االتحاد األوروبي وللري العام

رائي عات اإلس ول التوس ة ح ات دفين وفير معلوم روع بت يقوم المش اص س كل خ لية وبش
دة  تيطانية جدي ع اس ة مواق ى إقام ة إل ى النشاطات الھادف ة باإلضافة إل تعمرات القائم مس
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ار الصناعية، العمل  د لصور األقم ات في االستشعار عن بع عبر استخدام احدث التقني
رائط  تعمرات والخ ة للمس ات الھيكلي ة المخطط ة، دراس ور الجوي داني، الص المي

  .الطبوغرافية
  

  -:األھداف العامة
ين  • رار والمفاوض ناعي الق ر لص ذار مبك از إن ة أداه جھ روع بمثاب يكون المش س

ز  دة للتركي تعمرات جدي ة مس اوالت إقام ات ومح د الخروق ث تجدي ن حي طينيين، م الفلس
 .عليھا في ألف وفاة ودحض االدعاءات اإلسرائيلية

 . تقييم تأثيرات الدمار اإلسرائيلي لكل قطاع •
 . الناجم عن النشاطات الغير شرعية تقديم حجم الخسائر والدمار •

  
  -:األھداف الخاصة        

م حول آخر المستجدات  • ا بشكل دائ ات بآخذ المعلومات وتوفيرھ دة البيان تحديث قاع
ة . والتغيرات في بعض المؤشرات التي تتعلق بالنشاطات االستيطانية والتوسعية القائم

اء باإلضافة إلى الطرق االلتفافية في المناطق الفلس طينية، والزيادة في عدد السكان، بن
 .الوحدات اإلمكانية الجديدة ومصادرة األراضي

ع • ي بعض المواق تيطانية ف ق بمخطط لنشاطات اس ات مفصلة تتعل دة بيان وفير قاع . ت
ا ذه النشاطات  مباإٌلضافة إلى القي ة ھ اعي واقتصادي جراء إقام ل سياسي، اجتم بتحلي

 .على المدن والتجمعات الفلسطينية
طينيين  • روع للفلس ذا المش ذ ھ ن تنفي ة ع يالت الناتج ة والتحل ات الدقيق ر المعلوم نش

رار  ز صنع الق ومتھم مرك ى حك ا إل دورھم ينقلونھ ذين ب ة الل دول األوروبي وقناصل ال
 .باإلضافة إلى المؤسسات التي تعمل على مراقبة النشاطات االستيطانية

  
          

 -:دعم المشروع .2
ي  اد األوروب باط االتح ين ش ا ب رة م ي الفت نتين ف رع الرئيسي دعم المشروع لس وھو المتب

ة التي  2002وشباط  2000 د االتفاقي ة بع ة ثاني ومن ثم تقدمت أريج بنص مشروع آخر لمرحل
  . توصل إليھا المعھد مع االتحاد األوروبي لدعم المشروع لسنتين آخرين
قيع عليھا بشكل مباشر ومع ذلك فان االتفاقية الخاصة بالمشروع لم يتم التو

ل  ن قب ج م ه ألري ديم التقيمي م تق ه ت اد، وعلي مية لالتح راءات الرس راً لإلج ونظ
ى أي . المنسق العام لبرامج نص المشروع الرئيسي ع عل تم التوقي م ي ك ل ومع ذل

  .منھا حتى اآلن
غيل  اليف تش ة تك ي تغطي ج ف تمرت أري ى اس ة األول ن المرحل اء م د االنتھ فبع

د روع معتم ة المش ن منح دعم م ى ال اد  SDCة عل ع االتح ع م ار التوقي بانتظ
  . لمدة سنتين 2002األوروبي مع نھاية شھر شباط 

  
 -:2002نشاطات الوحدة والمھمات المنعقدة في  .3

  -:مواد ونشرات 1.3 
ارير  40تم البحث  في العديد من القضايا وكتابة أكثر من  دراسة حالة وتق

  -:حاجته منھا
اء   .1 ع ال" االدع اررف ى األرض " حص ائق عل اني  –وحق انون الث ك

2002. 
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ا .2 ة وكليتھ اجم محطه خصوري الزراعي رائيلي يھ انون  -الجيش اإلس ك
 .2002الثاني 

انون  .3 وية، ك ي  العيس دة ف اة جدي دس، ماس ي الق دم ف ات الھ رار عملي تك
 .2002الثاني 

 2002كانون الثاني  -رحلة الالجئين تتكرر -الجئي رفح .4
رائيلي .5 ود االس اتالقي رئيس عرف ى ال ة عل اني  -ة المفروض انون الث ك

2002 
ة  .6 ع عملي داخلھا م تعمارية وت رائيل االس ة إس ى سياس ة عل رة عام نظ

 .2002السالم كانون الثاني 
ة ارطاس  .7 دنيين، قضية قري كان الم تالل الس ادة اح اني  –اع انون الث ك

2002. 
 .يتقييم للممارسات اإلسرائيلية على القطاع الزراعي الفلسطين .8
ي   .9 ام زئيف رى رحبع د ذك توطنين تخلي ة المس اني  –محاول انون الث ك

2002 . 
ة  .10 دة القديم ي البل كنية ف دة س دم وح ة تھ دس المحتل ة للق ة اليھودي البلدي

 .2002كانون الثاني  -وتجبر المالك على دفع تكاليف الھدم
رائيلية  .11 ة اإلس ة الداخلي ن السياس طينيين ثم ع الفلس ف يرف باط  –كي ش

2002. 
اطق السكنية في  16ن اف قاذفا .12 االسرائيلية أطلقت نيرانھا ضمن المن

 .2002آذار  –بيت لحم 
  2002آذار  –أعمال تخريب اسرائيلية  –تدمير محافظة بيت لحم  .13
استمرار التدمير االسرائيلي للبيوت والممتلكات الفلسطينية في قطاع  .14

 .2002غزة آذار 
 .2002نيسان  -رسالة شاھد عيان من أريج .15
  2002عسكري إسرائيلي سيج شمال محافظة بيت لحم أيار  شارع .16
رة ،  .17 ي زعت افي ف ارع االلتف اء الش ن األراضي لبن د م مصادرة المؤي

 .2002حزيران 
 .2002حزيران  –محافظة بيت لحم تحت التقدمه العنصرية  .18

ة  .19 اطق األمني كل المن ن % 45.25تش ة م فة الغربي احة الض ن مس م
 .2002–حزيران  –مستعمرة اسرائيلية  158ضمنھا 

 .2002مصادرة أراضي زراعية بالقرب من مستعمرة العازار تموز  .20
 .2002تموز  –ازدياد بشأن السفر للمنتقلين في الضفة الغربية  .21
 .2002مستعمرة إسرائيلية جديدة في جبل المكبر، تموز  .22
 .2002 -آب -حملة ھدم للبيوت في محافظة بيت لحم .23
 .2002آب  – 5 شارع رقم –إحاطة القدس الشرقية  .24
 .2002آب  –التطھيد العرقي في مخيم جنين  .25
رة،    10قرار عسكري إسرائيلي يصادر  .26 ة البي دونم من أراضي مدين

 .2002أيلول 
ن  .27 ن األراضي م د م ع المؤي رائيلية تبتل تيطانية اإلس اطات االس النش

 .2002أيلول  -قرية نحالين
ول  –ائيل إجراءات إسرائيلية لضم قبر راحيل في بيت لحم إلسر .28 أيل

2002. 
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 –إسرائيل تعتزم ھدم مجمع السكان األرثوذكسية في بيت ساحور  .29
 .2002تشرين أول 

 113مستعمرة و 24 –النشاطات االستيطانية الحديثة  .30
 .إسرائيل تغلق الطرق على الشارع الرئيسي لبيت لحم بجانب أريج .31
ائط الفصل  .32 أثيرات ح ة "ت ة قلقيلي ي محافظ د ف الطريق الجدي ائط ب ح

 "2002تشرين الثاني "
دس  .33 ة الق ي مدين ازل ف دم المن رائيلية لھ ة اإلس تمرار السياس " اس

 ".مشروع الطوق 
 .2002تشرين الثاني  -سھم أسمنتي في قلب مدينة الخليل .34
 .2002تشرين الثاني –قبضة حديدية إسرائيلية تعتصر بيت لحم  .35
 .2002تشرين الثاني -عيد الشكر في بيت لحم .36
 .2002الفصل العنصري، كانون األول عرض األخبار سور  .37
رائيلية .38 ة اإلس فة  -:ميزاني ي الض توطنات ف ب للمس روف جي مص

 .2002الغربية وقطاع غزة، كانون األول 
انون  .39 عقاب جماعي لسكان محافظة بيت لحم محافظة بيت لحم ، ك

 .2002األول 
 .2002سرطان إسكاني في مستوطنة جيلو ، كانون األول  .40
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  -:التقارير 2.3 

  -:التقرير المتوسط
اني  ين تشرين الث ا ب ة م رة الواقع انون  2001التقرير المتوسط الثامن للفت في ك

اني  اص 2002الث ع خ ى موق ة عل فحة المنزلي ى الص ره عل داره ونش م إص ت
www.poico . امل ويغطي ائي الش ر النھ ى إصدار التقري ل عل م العم ن ث وم

ين شباط  الفترة ما ى الصفحة نفسھا حيث أن  2002شباط  -2000ب ونشر عل
ي  اد األوروب ي االتح ية ف ات السياس ددة الھيئ ت مح ه كان الع علي ة االط إمكاني

  .األوروبية ةباإلضافة إلى السكرتاريا المعنية من قبل المفوضي
رات في النشاطات االستيطانية االسرائيلية  ى وصف المتغي ويتطوق التقرير إل

ى باإل اء  عل ار  interpretationsعف ن األقم ور م ة الص ي مجموع ة ف المرتب
ة وقطاع  ي الضفة الغربي رائيلية ف تعمرات اإلس ة للمس ى والثاني الصناعية األول
ى  اد عل غزة باإلضافة إلى المعلومات التي جمعت من العمل الميداني مع االعتم

  ة العملمصادر قانونية أخرى استعملت إلغناء  التقرير ورفع مصرفي
  

  -:االجتماعات والمحاضرات 3.3
ق    ين فري واء ب تيطان س ول مشروع االس ن االجتماعات ح د م د العدي م عق ت

  -:العمل أو مع الجھات األوروبية المانحة واالتحاد األوروبي منھا
اريخ    .1 روع بت ل بالمش ق العم ع فري ج م ر أري ي مق اع ف د اجتم م عق ت

21/2/2002. 
جمعية (ASSأريج  ما بين طاقم المعھد و عقد عدة اجتماعات في مقر .2

ي  اد األوروب ي االتح ع ممثل ة م ات العربي ي  Euالدراس دس ف ي الق ف
 21/2/2002،21/5/2002،11/6/2002المواعيد التالية 

ة وقطاع غزة  .3 محاضرات تتعلق بالوضع الجيوسياسي بالضفة الغربي
 .قدمت للقنصليات األوروبية والزوار للمعھد

اريخ  .4 ي  21/1/2002بت ات األراض ز دراس ج ومرك افت أري استض
LRC   ،ا ال، فرنس بانيا،  البرتغ ي ألس اد األوروب ل واالتح قناص

اد  ة لإلتح ايرلندا، ألمانيا، بريطانيا وبلجيكيا باإلضافة إلى الممثلة العام
  Sylivie Fouetبالقدس ممثلة جديدة المكتبة باآلنسة 

اريخ  .5 ل األو 21/3/2002بت د الممث اف المعھ اد استض ي لإلتح روب
 .Jean Bretecheبالقدس السيد 

اريخ  .6 د من  2/9/2002بت  CPT )Christianأعطيت محاضرة لوف
Peace Makers Troops ( ع ي الوض ورات ف ول التط ح

ن  د م ى وف افة إل ي باإلض  EMU )Eeaseermالجيوسياس
(Mennonite University 

         
  -:البحث الميداني 4.3

ل    ل بتحلي تكماالً للعم ن واس اً م اقم أيض رى الط ا أج ة وغيرھ ور الجوي الص
  .المعلومات وجمعھا باإلضافة إلى مراقبة التوسعات االستيطانية وتوثيقھا

  
 -:صور األقمار الصناعية 5.3

اني  انون الث اءاً  2002تم شراء المجموعة التانية من صور األقمار الصناعية في ك وبن
ي نھ ره ف امل ونش ر الش م اصدار التقري ا ت ى عليھ روع عل ن المش ة م نة الثاني ة الس اي
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ة  ة الخاص فحة المنزلي ور  Poica.orgالص رات الص وق الوصف التغي ث يتط ، حي
ناعية ار الص ن األقم ة م ى والثاني ة األول ن المجموع ة م ة . الحي ور الجوي والص

  .للمستوطنات في   الضفة الغربية وقطاع غزة
 :2003االحتياجات والتغطية المالية في العام  .4

  -:مالطاق 1.4
 .نائل سلمان ـ منسق المشروع.د •
 .مساعد بحث –أياد ابو ردينه  •
 .عيسى زبون ـ باحث ميداني •
 .جوليت بنورة ـ مساعدة بحث •
 .فؤاد اسحق ـ باحث ميداني •
 .ھيلن مراد ـ محاسبة •
 .GISماجد أبو قبع ـ مختص بنظم المعلومات الجغرافية  •
 .سعاد استنبولي ـ مساعدة بحث •

  
ا من وتبرز ھنا الحاج تنبولي  لحين عودتھ ة إلى تأھيل أحد أفراد طاقم أريج يعمل محل السيدة سعاد اس

ھر تة أش ة س ازة البالغ طينية. اإلج ي الراضي الفلس اً ف ائد حالي ى أن الوضع السياسي الس . باإلضافة إل
ل طولكرم لي. واحد في رام هللا وآلخر في المحافظات الشمالية نيستدعي وجود باحثين ميداني د مث زوي

ة  اطات المختلف ي النش ج ف ل أري ى ممث افة إل رورية باإَلض ات الض تجدات والمعلوم آخر المس ج ب أري
  .كورشات العمل واالجتماعات المتعلقة بالنشاطات االستيطانية

  
  األجھزة  الالزمة 

ة  • ل بكلف وتر وآخر متنق ازي كمبي ى جھ اج طاقم المشروع إل وتر تحت أجھزة كمبي
ا حيث أن الموجود ح. 4000$ زة يستعملھا الطاقم واحد منھ الياً ھو ثالثة أجھ

 .بحالة جيدة بينما اآلخرين غير مناسب للعمل وبحاجة إلى بديل فوري
اء  • ام باعط و للقي اقم فھ تعمال الط ل الس وتر متنق از كمبي ى جھ ة إل ا الحاج أم

د سواء في  ي تعق ى االجتماعات الت المحاضرات وورشات العمل باإلضافة إل
 .ي مكان آخرمقر أريج أو أ

دد  • ة ع اميرا رقمي ى ك اً إل ة أيض رز الحاج تعانة  2وتب ة االس ي حال ة ف خاص
ة للنشاطات  ة الميداني ذ الصور الحي ابقاً ألخ را س ذان ذك دانين الل احثين المي بالب

 .االستيطانية
  

 -:االستشارات والخدمات الحالية .5
ع المعل ارات وتوزي اء االستش ى إعط كل خاص عل دة بش ج والوح ل أري ات لصانعي تعم وم

رار الفلسطينيي اد  نالق ى االتح ره باإلضافة إل ي وغي م المحل ديات والحك وزارات والبل ي ال ف
اته آخر المستجدات في التوسع  ع الفلسطيني ومؤسس ي الراعي للمشروع والمجتم األوروب

  .االستيطاني
ام  ل خالل الع يتم العم تراتيجيات المس 2003وس نفس االس ابقة وب وثيرة الس نفس  ال تخدمة ب

ام  ع  2002بالع دارات م ر واإلص ة، التقري ة الحال ايا ودراس ر القض ى نش افة إل باإلض
  .االستمرار في توفير المحاضرات للوفود األجنبية والمعنيين
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  -:التعاون مع الوحدات األخرى
ع  ث أن جم تركة حي ه مش روع طبيعت و مش تيطانية ھ اطات االس ة النش مراقب

ة واالسكان  المعلومات يتم من أكثر من مصور ة التحتي ل الزراعة، البني علمي مث
خ  ة أل ة والجغرافي ادية واالجتماعي وم االقتص ة ... والعل اقم مراقب ن ط ذا فغ لھ

ج، حيث  ة الوحدات الخرى في أري د مع كاف االستيطان يعمل بتواصل وبشكل جي
ا المستمر  ق باستخدامات األراضي وتوزيعھ ا يتعل جمع المعلومات وتصنيفھا فيم

  .GISمع 
ا  تمرار بجمعھ يتم اإلس وي س وع الحي ة التن ق بالزراع ي يتعل ات الت ا المعلوم أم

  .BARUوتعامل معھا وحدة الزراعة التنوع الحيوي 
ة . كما ھو الحال بالنسبة للجانب البيئي والمياه والنفايات  تم التعاون مع وحدة البيئ

تم. WERUوطاقمھا  ة ي ى جانب المعلومات األخرى واالفاقي ذا إل ى  ھ العمل عل
ة  ر الحكومي ة وغي ات الحكومي ع المؤسس يق م اون والتنس ا بالتع ول عليھ الحص

  .الفلسطينية أخرى
  

  -:أفكار المشاريع مستقبلية .7
ام  ا خالل الع ل عليھ تم العم اريع لي ار مش دة مقترحات ألفك ة ع تم اآلن مناقش  2003ي

  -:ومنھا
ة الجانب  )أ ( اطق الفلسطينية    العمل على تقرير خطة الفعل اإلسرائيلية أحادي للمن

 .الخطة والسياسة
رائيلية،  )ب ( تعمرات اإلس طينية والمس رية الفلس ات البش ين التجمع ا ب راع م الص

ة  كن وھيكلي ة الس افي، طبيع راث الثق اريخ، الت ة ت ن ناحي ة م ة مقارن ة تحلي دراس
ي  ة واالقتصادية الت ل االجتماعي ى العوام تخدام األراضي باإلضافة إل دن، اس الم

 .مجملة التطور تؤثر على
ين مفاوضات (التطور العمراني الفلسطيني في ظل عدم االستقرار السياسي  )ج ( ا ب م

اطق  ي المن ية ف اطق السياس ر المن ى آث افة إل ى باإلض ة األقص الم، وانتفاض الس
 ). الفلسطينية

  
 -:مشاريع واقعية .8

وان  روع بعن ديم مش م تق ل النش" ت ي ظ ة ف طيني الدفاعي عب الفلس درة الش وير ق اطات تط
اني  Friedrich Naumanإلى مؤسسة  –" االستيطانية واالعتداءات اإلسرائيلية في تشرين الث

ين  2002من العام  ا ب ع م مدة المشروع من المتوقع أن تكون تسعة أشھر تبدأ في الخطة التوقي
  ).2003المتوقع أن يتم التوقيع في آذار (أريج والمؤسسة 

  
   -: الھدف من المشروع

دف مشروع ديات  يھ ول التح طينيين ح وير الشعب الفلس ة وتن ادة المعرف ز وزي ى تحفي ج إل أري
تھم المحددة ين . االقتصادية السياسية باإلضافة إلى حقائق حول بيئ ا ب ة م اع واقعي ة دف ق آلي لخل
م في العيش ة . الجمھور الفلسطينيين للدفاع عن أراضيھم، وحقھ ى تقوي رز الحاجة إل ه تب وعلي

راد والجماعات، المجتمع المدني ا ة دور األف داءات اإلسرائيلية وتقوي لفلسطينيين لمواجھة االعت
  .  لشباب والنساء في الجوانب السياسية،االقتصادية

  
 -:2003 االصدارات العام .9

 -:اسرلة القدس )أ (
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ول شھر آذار  ة لينشر بحل ة العربي اب باللغ ة . 2003سيصدر الكت م عمل كاف حيث ت
  .تي تم جمعھا حول التوسعات االستيطانية في القدسالجھود لتحديث المعلومات ال

  . كما تم اضافة العديد من المواضيع المتعلقة بھذا الموضوع 
 -:الوضع الجيوسياسي في فلسطين )ب (

ان    ھر نيس ول ش ر بحل ة لينش ة واإلنجليزي اللغتين العربي اب ب  2003سيصدر الكت
ا إل اً ترجمتھ تم حالي ع المعلومات وي ى جم م العمل عل ة من حيث ت ة العربي ى اللغ

آخر  ات ب ديث المعلوم د تح ة بع ج باإلنجليزي دارھا أري ت بإص ابقة قام ارير س تق
  . المستجدات حول الوضع الجيوسياسي

  
 -:بناء القدرات البشرية للطاقم .10

ة  • ورة كتاب ه واالنسة جوليت بن و ردين اد اب يد اي درات الس ى تطوير ق م العمل عل ت
ة بال االت المتعلق ارير والمق ى التق افة إل رائيلية باالض تيطانية االس اطات االس نش

 .2002التدريب للقيام بالعمل الميداني وجمع المعلومات منذ أيلول 
وا  • نفس المشروع تلق السيد ايھاب لولص والسيد نزار فراسخ واللذان كانا يعمالن ب

ى درجة  ج الستكمال تحصيلھم العلمي والحصول عل منح دراسية من خالل اري
ج ظل . 2002أيلول  الماجستر في وا مجدداً بطاقم أري ع أن يلتحق حيث من المتوق

 .إنھاءھم الدراسة
ازة  2002السيدة سعاد استنبولي غادرت أريج في تشرين الثاني  • ستة أشھر في إج

 .غير مدفوعة اآلجر
  
  
  

  الجداول
  

  
1.    
2  .  
3 .  
4.  
  
  
  
  

  -:2002اصدارات أريج في العام 
  

  
  

  -:أريج والمستقبل
  

ة، عبر طاق م أريج عن قلقه الشديد من المستقبل وانعدام العدالة والسالم في المنطق
ي  تدامة ف ة المس جيع التنمي بيل تش ي س اتھم ف ل طاق خير ك ى تس ون إل ث يطمح حي
امھم بسبب الصراع  فلسطين ولكنھم بدون أحالمھم ومجوداتھم تتھاوى وتختنق أم

  -:السياسي كما ھو مبين في الجدول التالي
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OCCUPATION ISRAELI   
  

ة    ل الحكوم ن قب ى األرض م ه عل تم فرض ي ي ع الت أن الواق رى ب ث ن حي
اإلسرائيلية باإلضافة إلى أن المستوطنين يقضون على أي بصيص آمل في تحقيق 
اد الملحوظ في  ى االزدي ة العزل والسور باإلضافة عل سالم شامل وعادل، فمنطق

ة وقطاع ي الضفة الغربي تيطانية ف اطات االس زة النش ا . غ ى بم ل حي عل و دلي فھ
  .يجب أن تتوقعه

ة الشرقية  ادي(حيث أن الخارطة التالية يبين المناطق األمني ون الرم ة ) الل والغربي
  .باإلضافة إلى المستوطنات التي أنشأت حديثاً والنقاط االستيطانية). األصفر(
  

  خارطة 
  

اء الشع دؤوب وابق ا الشاق وال ى االستمرار بعملن الغم نحن مصمون عل رة ب لة مني
  .من كافة الظروف الصعبة

  .وكما ونتقدم بالشكر لكل الداعمين ألريج واھتمامھم المستمر
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