
  
  

  القدس –معهد األبحاث التطبيقية 

  

 عام 

  والتوسع - والتطوير  -التميز 

  

  ملخص

  2005التقرير السنوي لنشاطات العام 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المقدمة. 1

  

تحقيــق ، بــالتركيز علــى عمليــة التطــور والنمــو المؤسســي فــي المعهــد، فخــالل هــذا العــام تــم 2005لقــد تميــز عــام 

  : االنجازات التالية

  

بالمشـاركة وبالتعـاون مـع الجهـات ذات العالقـة،  2010-2005إعداد الخطة المتوسـطة للمعهـد لألعـوام  •

 .بما فيهم أعضاء الهيئة العامة والتنفيذية للمعهد، والموظفين، والمستفيدين والجمهور والممولين

  .قييمبدأ العمل في تطوير النظام اإلداري والمالي للمعهد بما فيه نظام المتابعة والت •

التوجـــه نحـــو تكنولوجيـــا المعلومـــات وتطويعهـــا فـــي تطـــوير النظـــام اإلداري والقواعـــد المعلوماتيـــة وتســـهيل  •

  .عملية االتصال اإلليكتروني

تميــز المعهــد فــي عمليــة الــربط بــين تنفيــذ المشــاريع البحثيــة والخدماتيــة التطويريــة ومشــاريع الطــوارئ مــن  •

يرية للحد مـن الفقـر مـن خـالل خلـق فـرص عمـل وتحسـين واقـع اجل تلبية حاجات المجتمع اآلنية والتطو 

  .  األمن الغذائي للمناطق المهمشة على المستويين المنزلي والمجتمعي

اإلدارة البيئيـــة الســـليمة للمصـــادر : تـــم التركيـــز علـــى إبـــراز دور المعهـــد فـــي الجانـــب البيئـــي مـــن حيـــث  •

  . دعم اتخاذ القرار، والتطور الحضريالطبيعية واستخدام األرض وكذلك تطوير أنظمة محوسبة ل

االستمرار في عملية مراقبة ودراسة التغيرات التي تطرأ على استخدام األرض وعلى الغطاء األرضي بما  •

فيها النشـاطات االسـتعمارية وأثرهـا علـى البيئـة الفلسـطينية وكيفيـة المسـاعدة فـي تطـوير سياسـات وآليـات 

  . ألجل الحد من هذه التأثيرات

  

  2005خالل العام  شاطات المعهدن. 2

  

   :اإلدارة العامة للمعهد .2.1
  

 : التقييم الداخلي •

بهــدف تطــوير النظــام اإلداري واألداء وبيئــة العمــل فــي المعهــد، قامــت اللجنــة التنفيذيــة للمعهــد بتشــكيل لجنــة 

لمسـتفيدين والجهـات حيـث قامـت تلـك اللجنـة بعقـد اجتماعـات ومقـابالت مـع ا.  إلجراء التقييم الداخلي للمعهـد

الفاعلـة ذات العالقـة مـن اجـل تقيـيم اثـر عمـل المعهـد علـة المسـتويين المؤسسـاتي والجمـاهيري والتعـرف علــى 

  .نقاط القوة الضعف في أداء المعهد، إضافة إلى مقابلة موظفي المعهد
  

 : التقييم الخارجي •

يم خـارجي لكفـاءة األداء المؤسسـاتي للمعهـد قام المعهد بالتعاقد مع شركة إرنيست أند يونغ من اجل إجراء تقي

نقـاط القـوة لتحديـد ) SWAT(حيث قامت بدراسة البناء المؤسسـي، الجسـم اإلداري، اإلطـار القـانوني، تحليـل 

والضـــعف، العوامـــل التـــي تحكـــم بيئـــة العمـــل، أثـــر الجهـــات الفاعلـــة ذات العالقـــة، األهـــداف، االســـتراتيجيات، 



 

األداء، إدارة األزمــات، المصــادر، نتــائج العمــل وأثرهــا علــى المســتخدمين،  عوامــل النجــاح الحاســمة، عوامــل

  . التقارير، أداء وحرص فريق عمل المعهد إعدادنظام السيطرة الداخلي، اإلدارة المالية، نظام 
  

 : التواصل بين اإلدارة والموظفين •

في المعهـد، حيـث تمـت مناقشـة تم عقـد يـوم عمـل جمـع بـين أعضـاء الهيئـة العامـة واللجنـة التنفيذيـة مـع مـوظ

  . نتائج التقييمين الداخلي والخارجي والخروج بخطة عمل لمتابعة النتائج

  

   :2005النشاطات البحثية للعام . 2.2

  : بحسب الخطة المتوسطة تم تقسيم نشاطات المعهد إلى برنامجين

  

   :برنامج اإلدارة المستدامة للمصادر الطبيعية: البرنامج األول. 2.2.1

  :تنفيذ المشاريع التاليةويتم وتحت هذا البرنامج تم 

  المتوقعة النتائجاالنجازات و   الممول  عنوان المشروع الرقم

رائيلي   6 تيطان اإلس ة االس روع مراقب ة (مش المرحل
   )وبدء المرحلة الثالثة الثانية

  )بالشراكة مع مركز أبحاث األراضي(

ل   األوروبيةالسوق  ة، تحلي وحات ميداني مس
ور ار ص ناعية،  أقم ص

ارير  ية، تق االت دراس ح
دورية وخاصة، محاضرات 
انعي  ارج، لص داخل والخ لل
ور،  رار والجمھ الق

  .ستراتووب
تخدام األرض   7 تدامة اس ل اس ن اج ات م راح سياس اقت

ع السياسي  وإدارة عملية التوسع الحضري تحت الوق
  .  الراھن في محافظة بيت لحم

PRIPODE - 
France 

وحات وورش ع ل مس م
رار  ونقاشات مع صانعي الق
والمختصين في البلديات من 
ات  ياغة سياس ل ص اج
مستدامة وتطوير نظام إدارة 
ن  ا م تم تبنيھ ادر ي للمص

  .قبلھم
ر لمعالجة   8 وائي المفلت اه تطوير نظام التنشيط الھ المي

  العادمة في الضفة الغربية
يم  ة والتعل وزارة التربي

  العالي الفلسطينية 
ج وحدة لمعالجة تصميم وإنتا

  . المياه العادمة المنزلية
 Swiss Agency for  الواقع البيئي في الضفة الغربية وقطاع غزة  9

Development and 
Cooperation (SDC) 

 
 

  

ة  دة معلوماتي وير قاع تط
ة  بة رقمي ة محوس متكامل
اتي  ام المعلوم ة للنظ وبعدي
دار  طيني، إص ي الفلس البيئ
ل  د ورش عم اب، وعق كت

  . القرار لصانعي
ة10 وير المصادر المائي ذائي تط ن الغ ز األم ن  وتعزي م

  .ومعالجة المياه العادمةخالل الحصاد المائي 
MCC & SDC  اء اء  20بن ر وإنش  20بئ

دة  ة وح ة وإقام ة منزلي حديق
دم  ة تخ اه عادم ة مي معللج
  جزء من سكان فرية نحالين

  
  
  

   :امةالزراعة المستدبرنامج : البرنامج الثاني. 2.2.2

  :وتحت هذا البرنامج تم ويتم تنفيذ المشاريع التالية



 

الر

  قم

  الممول  المشروع

تحسين اإلنتاج النباتي من اجل تعزيز األمن الغـذائي المنزلـي فـي   1

المرحلـــة الخامســـة (المجتمعـــات المهمشـــة فـــي محافظـــة بيـــت لحـــم 

  )وبدء السادسة

مؤسســـة المانونايـــت والبنـــك الكنـــدي 

  للبذور

نتاج النباتي من اجل تعزيـز االمـن الغـذائي للمجتمعـات تحسين اال  2

  الزراعية في المناطق الريفية من محافظة بيت لحم

ACDI/VOCA 

الوصول المستدام لألمـن الغـذائي واالقتصـادي فـي محافظـة جنـين   3

  ) بالشراكة مع كير، وجمعية المهندسين الزراعيين(

  السوق األوروبية

يــــز االمــــن الغــــذائي المنزلــــي فــــي مشــــروع الطــــوارئ مــــن اجــــل تعز   4

  المناطق الريفية الزراعية لمحافظات بيت لحم والخليل وطوباس

  التعاون االسباني

  تحسين المستوى المعيشي في األراضي الفلسطينية المحتلة   5

 ةوالمركــــز الفلســـــطيني للدراســـــات االقتصـــــادي مـــــع كيـــــربالشــــراكة (

  )واالجتماعية

  الحكومة االسترالية

ـــــــــــــيم العـــــــــــــالي   غابات الشجرية في جنوب الضفة الغربيةدراسة ال  6 وزارة التربيـــــــــــــة والتعل

  الفلسطينية

  

  : 2005ة خالل العام مالزراعة المستدا جالنتائج اإلجمالية لمشاريع التابعة لبرنام

طبيعة النشاط الكمية

  *بناء آبار جمع وتخزين المياه  33

  *مواليد األغنام التي تم توزيعها 249

  بيوت بالستيكية إنشاء 18

 إقامة بيوت بالستيكية 33

  )طن(  19.8

  ) باأللف(توزيع أشتال خضراوات   90.5

 )بالدونم(المساحة المزروعة  1364

  )يوم عمل باأللف(خلق فرص عمل  29.9

 ) بالطن(إنتاج خضراوات وفاكهة  468.8

  ) دونما 1158دعم زراعة  تم(نتاج حبوب محاصيل حقلية بالطن   24.0

 )بالطن(إنتاج تبن  63.9

  )بالطن( إنتاج عالف خضراء  217



 

  ) يبالدوالر األمريك(الدخل الكلي الذي حققه المزارعون  231,747

 )بالمتر المكعب(كمية مياه األمطار التي تم جمعها وتخزينها في آبار المزارعين  4,250
  .بما فيھا المشاريع المشتركة*

  

   :لدعم المالي لنشاطات المعهدبرنامج ا. 2.2.3

إلى مساعدة المعهد للمساهمة فـي )  SDC(يهدف هذا البرنامج والممول من الوكالة السويسرية للتطوير والتعاون 

لتحقيــق أهدافــه واســتراتيجياته مــن خــالل تنفيــذ المشــاريع الحاليــة وكــذلك خططــه ومشــاريعه البحثيــة المســتقبلية علــى 

 . والدولي المستوى المحلي واإلقليمي

  

  :النشاطات المكملة على مستوى وحدات المعهد. 3.2

   

  :وحدة البحوث الزراعية والتنوع الحيوي. 2.3.1
  :لقد قامت الوحدة بعدد من النشاطات على النحو التالي

  

 –العمــل علــى تفعيــل مبــادرة أرضــي لتطــوير وحمايــة المنتجــات الريفيــة والتقليديــة حتــى  تصــبح أرضــي  •

كـم تـم تطـوير . التعاون مع المؤسسات المحلية وخاصة المركز الفلسطيني ووزارة الزراعةفلسطين وذلك ب

 .  مسودة هيكلية للمبادرة

 . حيث تم إنتاج الجيل الثالث: االستمرار بمشروع تحسين بذور الفلحة والقثائيات لألصناف البلدية •

ســطين مــن خــالل العمــل المشــترك مــع االنتهــاء مــن تطــوير القاعــدة المعلوماتيــة للمشــاريع الزراعيــة فــي فل •

  .وحدة الحاسوب وبدعم من التعاون اإلسباني والتعاون مع وزارة الزراعة

شارك المعهد كعضـو فـي عمليـة توزيـع المصـائد الفرمونيـة بالتعـاون مـع جمعيـة عصـر الزيتـون فـي بيـت  •

 .ئج مشجعة جداإضافة إلى نشر المعهد إلى عدد منها لدراسة جدوى استخدامها وكانت النتا. جاال

الوحدة وبالتعاون مـع وحـدة البيئـة والميـاه مـن تنفيـذ استشـارة دراسـة منطقـة الحصـاد المـائي لتجمـع  انتهت •

 .لصالح وزارة الزراعة) DANIDA(الظاهرية والذي مول من المشروع الدنمركي  /الباحة

األمــن الغــذائي فــي  أنهــت الوحــدة استشــارة المســح االجتمــاعي االقتصــادي لألســر المســتهدفة مــن مشــروع •

 .جنين

 .أنهت الوحدة استشارة أعداد وثيقة مشروع تطوير المستوى المعيشي لمؤسسة كير •

 .ووزارة الزراعة UNDPأنهت الوحدة دراسة واقع النباتات الطبية في فلسطين لصلح جيف و  •

 .االنتهاء من استشارة التنوع الحيوي وتسليم التقرير النهائي •

  

  

  :المائية والبيئيةوحدة البحوث . 2.3.2
بدأت الوحدة باالتصـال مـع البلـديات والمجـالس القرويـة المحليـة مـن أجـل التمهيـد لتقـديم مشـروع لتـوطين  .1

 . في النظام اإلداري للسلطات المحلية 21أجندة 



 

للتخطـيط للمصـادر المائيـة مـن اجـل تطـوير نمـوذج لحسـاب التـوازن للطلـب   WEAPاستخدام برنامج   .2

  .ادر المائيةوالمتاح من المص

 ".سياسة التخضير للمناطق المجارة ألوروبا"التعاون مع هينرش بول من اجل إطالق الشراكة بعنوان   .3

  .الوحدة بدأت بتصميم وٕانتاج أول وحدة فلسطينية لمعالجة المياه العادة على المستوى المنزلي .4

   .تسعى الوحدة إلى تطوير مواقع لتدوير النفايات الصلبة وٕانتاج الدبال .5
 

  :وحدة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد. 2.3.3
استمرت الوحدة في بناء وتحديث قـدراتها علـى المسـتويين البشـري والمعلومـاتي والبـرامج حيـث تـم إدخـال  .1

 .Ecognition softwareو  ArcGIS 9.0: والتدرب على برامج جديدة مثل

  . اع غزةتحليل عدد من صور األقمار الصناعية للضفة وقط .2

  .تزويد الوحدات األخرى بالخرائط ومعلومات استخدام األرض .3

 .تزويد المؤسسات الحكومية واالهلية بالخرائط والمعلومات حول استخدام االرض .4

  

  :وحدة مراقبة االستيطان. 2.3.4
 . استمرت الوحدة بمراقبة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية .1

  .لدراسة والتقارير الخاصة والدوريةاصدرت العديد من حاالت ا .2

  .قدمت العديد من المحاضرات للجمهور ولصانعي القرار والبعثات االجنبية  .3

أصدرت العديد المعلومات في الصحف المحلية وهدفت إلى رفع مسـتوى الـوعي الجمـاهيري إزاء الهجمـة  .4

ر فـــي تشـــكل جـــدار العـــزل االســـتعمارية اإلســـرائيلية مـــن أجـــل مصـــادرة األراضـــي الفلســـطينية واالســـتمرا

  .العنصري

  . UN OHCHRقدمت المعهد شهادات أمام المؤسسة الدولية مثل  .5

  .أريج عضو في تحالف من أجل القدس .6

  

  : وحدة الحاسوب وأنظمة المعلومات. 2.3.5
 .استمرت الوحدة بتطوير برنامج أتمتة العمل اإلداري للمعهد •

فيذ العديد مـن االستشـارات مـن خـالل تصـميم  صـفحات قامت الوحدة وبالتعاون مع الوحدات األخرى بتن •

 ACH- Surveillanceو  Danish regional projectو  APISاليكترونية وقواعد معلوماتية مثل 

system .  

والجهـاز المركـزي   FAOلصـالح   FIVIMSاالنتهـاء مـن تطـوير القاعـدة المعلوماتيـة لألمـن الغـذائي  •

  . الفلسطيني

  .  Video Conferencing unitالمرئي  تشغيل وحدة االجتماع •

  . تحديث وزيادة قدرة السعة التخزينية لحاسوب مستوعب المعلومات في المعهد •

  . عقد ورشة عمل حول تكنولوجيا المعلومات •

  .لإلنترنت 2التواصل مع بادي  •

 .البدء بتطوير القواعد المعلوماتية البيئية للمعهد •



 

  

  :االستشارات. 2.4

توسيع قاعدة الخدمات للمعهد وٕايجاد مصادر دخل لتطوير مسيرته وتعزيز حجم وقفيتـه، قـام  يةإستراتيجتمشيا مع 

  :2005المعهد بتنفيذ االستشارات التاليه خالل العام 

  

  )المشروع الدنمركي. (الخليل –الظاهرية /لمناطق الجمع المائي في الباحة\تطوير نظام معلومات  .1

 )التعاون األسباني. ((APIS)تحديث قاعدة المشاريع الزراعية  .2

 )كير. (جنين) SAFESمشروع (مزارع على إدارة الحديقة المنزلية  45تدريب  .3

 )كير( .SAFESتنفيذ المسح االجتماعي االقتصادي لألسر المستفيدة من مشروع  .4

 )UNDP. (استشارة مشروع التنوع الحيوي اإلقليمي ذاالنتهاء من تنفي .5

 )بانوراما. (تعمارية في الضفة الغربيةتزيد تحليل جغرافي للنشاطات االس .6

 )UNSECO. (إنتاج خريطة الفقر والخريطة الجيوسياسية .7

 ).DANIDA.(تصميم صفحة منزلية للمشروع الدنمركي اإلقليمي .8

 ). NTC. (شخص على تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 12تدريب  .9

 ). UNDP. (الغربية عمل دراسة تقييم أثر بيئي للمحمية الطبيعية المعلنة في الضفة .10

 ).ACH(تطوير قاعدة معلوماتية ونظام لمسح الواقع االجتماعي االقتصادي لمحافظة طوباس  .11

 )مركز معا. (صحفيين في مجال المصادر الطبيعية والبيئة 10تدريب  .12

 ).كير. (كتابة وثيقة مشروع لتحسين مستوى االمن الغذائي .13

 ).GEF. (تقييم حول واقع النباتات الطبية والعطرية في فلسطين اعداد تقرير .14

  

  :تطوير المصادر البشرية. 2.5

يؤمن المعهد وبقوة بعملية تطوير القدرات البشرية التي لدية ورفدها بخبرات جديدة ترفـع مـن مسـتوى األداء وترتقـي 

  . بعطاء المعهد نحو التميز والمهنية

  

فرص المنح الدراسية والتدريبية وتوفير الدورات المختصة لموظفيـه لتطـوير قـدراتهم  ولذلك يسعى المعهد إلى توفير

كمــا عمــل المعهــد علــى توظيــف عــدد مــن المختصــين . وزيــادة كفــاءاتهم حتــى يــنعكس علــى تطــوير مســيرة المعهــد

يـه باالحتكــاك والكفـاءات الشـابة وكـذلك فــتح بـاب اسـتيعاب المتــدربين مـن الجامعـات المميـزة إلتاحــة الفرصـة لموظف

وصــل عــدد مــوظفي المعهــد العــاملين والمبعــوثين الســتكمال  2005ومــع نهايــة عــام . معهــم واالســتفادة مــن خبــراتهم

  .  موظفا 54تحصيلهم العلمي إلى 

  

  

  :التعاون والتشبيك مع المؤسسات األخرى. 2.6

  

المفاوضـــات، الميـــاه، ، الحكـــم المحلـــي، ةالزراعـــة، جـــودة البيئـــة، المصـــادر الطبيعيـــ. (مؤسســـات الســـلطة .1

  . )االجهاز المركزي الفلسطيني، التخطيط، التربية والتعليم العالي، وغيره



 

مركز أبحاث األراضي، لجنة حماية االرض، المركـز : التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية .2

لتنسـيق للمؤسسـات الفلسطيني لحقوق اإلنسان، شبكة المنظمات األهلية، شبكة المنظمات البيئية، لجنـة ا

 . الزراعية األهلية، المركز الفلسطيني للدراسات االجتماعية واالقتصادية

 Global Institute for:  التعـاون والشـراكة مـع الشــبكات، المؤسسـات اإلقليميـة، األجنبيــة، والدوليـة .3

Technology Advancement “GIFTA” ،ICRC, OCHA, OCHR, UNEP, FAO and 

UNSCO ،UN OHCHR، working group 1 of the Land Water Med Network ،

Habitat International Coalition (HIC) ،UNEP ،FAO ،CARE international ،

ACH ،Watson Institute of International Studies at Brown University, USA ،

Committee for the "GLOWA Jordan River" project ،Potsdam University ،

Global Water Partnership (GWP) ،Arab NGO network ،sustainable livelihood 

in drylands network ،Arab Water Network ،UN habitat ،Regional Agricultural 

Rural Development Initiative (ARDI) ،ICARDA. 

  

   :المؤتمرات وورش العمل. 2.7

من المؤتمرات وورش العمـل المختصـة والتـي عقـدت محليـا وٕاقليميـا ودوليـا مـن  لقد شارك موظفو المعهد في العديد

 ). مشاركة 61(والشهادات خالل تقديم العديد من أوراق العمل والدراسات والبحوث 

  

   :االجتماعات والزيارات. 2.8

 )زيارة 21ع واجتما 120(. بالعديد من االجتماعات في المعهد، والضفة الغربية وغيرها 2005لقد حفل عام 

  

 : المحاضرات. 2.9

  .محاضرة في مجال االستيطان والبيئة والزراعة واستخدام األرض 62قام فريق المعهد بتقديم 

  

   :نشر المعلومات. 10.2

الصــفحة  مســتخدميكمــا يــزداد عــدد . بحــث وكتــاب وفصــل مــن كتــاب 120تأسيســه مــن نشــر تمكــن المعهــد ومنــذ 

 4.6لتصــل إلــى  1999عــام  يألــف عمليــة دخــول للموقــع اإللكترونــ 516تفــع مــن المنزليــة التابعــة للمعهــد حيــث ار 

 2ز3بينمــا موقــع مراقبــة االســتيطان تضــاف ليصــل عــدد عمليــات دخــول الموقــع إلــى . 2005مليــون عمليــة عــام 

  . مليون عملية

  

ولكــن . تســتخدم دون ذكــر مصــدرها األحيــانهــد والتــي فــي بعــض عهــذا يــدل علــى حجــم الطلــب علــى معلومــات المو 

هــذا لــن يثنــي المعهــد علــى الســعي لوضــع اكبــر كميــة مــن معلوماتــه علــى الصــفحة االليكترونيــة ليســتطيع الجميــع 

زيـــادة القـــدرة االســـتيعابية مـــن تحميـــل وتنزيـــل للمعلومـــات علـــى ولـــذلك تـــم . الوصـــول لتلـــك المعلومـــات واســـتخدامها

  .الصفحة المنزلية للمعهد

  



 

في زيادة الوعي الجماهيري حول جدار الفصل العنصري، كمـا شـارك فريـق  شكل المعهد حملة من اجل المساهمة

المعهــد فــي العديــد مــن اللقــاءات المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة والتــي مــن خاللهــا قــدمت معلومــات وخــرائط وتقــارير 

باب والخبـراء إضافة إلى المختصين ووفود الشكما استهدف المعهد ممثلي وسفراء الدول العربية واألجنبية . المعهد

من خالل تقديم محاضـرات توضـيحية عـن الواقـع الجيوسياسـي والنشـاطات االسـتعمارية علـى األراضـي الفلسـطينية 

   . في فلسطين األرضوأثرها على الوقع البيئي واستخدام 

  

   2005المنشورات للعام . 12.1

 ورقة علمية  14تم تقديم ونشر  .1

 النفايات  إدارةران والثاني حول سياسات األول حول واقع العم: كتابين  إصدارتم  .2

 . بوسترين حول الواقع الجيوسياسي إنتاجتم  .3

حالة دراسـة  ) إعداد المعهد واألخرى بالتعاون مع مركز أبحاث األراضي 84منها ( 141تم إعداد ونشر  .4

 .تقارير خاصة حول النشاطات االستعمارية 9تقرير شهري، و  12و 

  

   2006خطة العمل للعام . 3

 
  :تطوير المؤسسة 

الداخليــة والخارجيــة وعلــى  فــي ضــوء التطــورات السياســية األخيــرة وفــي ظــل التقييمــات التــي أجريــت ألداء المعهــد

  :، سيركز المعهد على القيام بالنشاطات التالية التي ستدعم مسيرته وترفع من أدائه كما ونوعاعمستوى المشاري

  

  : ى تحقيق االنجازات التاليةوفي هذا المجل يطمح المعهد عل: اإلدارة 

 .تطوير دليل إلدارة المنح المالية .1

 .للمعهد ةالداخلي واألنظمةتحديث القوانين  .2

 .تحديث وتطوير النظام المالي للمعهد .3

 .نظام للمتابعة والتدقيق الداخلي استحداث .4

 .تطوير اليكتروني محوسب آلليات الضبط والسيطرة .5

 .إنهاء أتمتة الشؤون االدارية للمعهد .6

 .تطوير نظام إداري متكامل للمعهد .7

 .تطوير قاعدة محوسبة ألرشفة ملفات المعهد .8

 .تطوير الصفحة المنزلية التابعة للمعهد ونظام حماية وتخزين للمعلومات .9

 .توسيع عدد أعضاء الهيئة العامة للمعهد .10

 .لألمن واآلمان إعداد كتيب .11

 .إعداد دليل عمل للمتطوعين أو المتدربين .12

  . لمصادر البشرية في المعهدإعداد دليل ل .13

  

  : وفي هذا المجال سيسعى المعهد إلى تحقيق النشاطات التالية :التطوير المؤسساتي 



 

 .إعادة تشكيل الوحدات البحثية لتتماشى مع التوجهات والتطورات الجديدة للمعهد .1
 
  : والتي من خاللها سيقوم المعهد بما يلي :تطوير البنية التحتية 

 .ب المنى الجديد للمعهدإنهاء بناء وتشطي .1

 .دراسة جدوى إقامة مؤسسة بيئية تكنولوجية ومركز لمراقبة النمو الحضري .2

 .إنشاء أول قرية بيئية فلسطينية .3

ـــا االجتماعـــات المرئيـــة مـــن خـــالل التســـيق مـــع  .4 العمـــل علـــى تطـــوير إمكانيـــات التواصـــل عبـــر تكنولوجي

 .جامعتي بيت لحم والقدس

 .تحديث نظام وشبكة الحاسوب .5
6.  
  : حيث من المتوقع أن ينتج ما يلي :طوير المصادر البشريةت 

 .وضع إستراتيجية للحفاظ على ولتطوير القدرات والمهارات لدى موظفي المعهد  .1

العمل على تطوير الشراكة مـع جـامعتي بيـت حـم وبافيـا وغيرهمـا مـن أجـل تـوفير فـرص أكبـر للمـوظفين  .2

 .ير والدكتوراهمن أجل أن يكملوا تحصيلهم الجامعي مثل الماجست
 
  :حيث سيتم السعي إلى تحقيق النشاطات التالية :التخطيط والمتابعة 

المعلنــة للمعهــد مــع المؤشــرات اإلســتراتيجية ومؤشــرات  األهــدافتطـوير إطــار منطقــي للمعهــد الــذي يــربط  .1

 .األداء

لالسـتفادة تعريف وتوثيق المؤشرات التـي تحكـم بيئـة العمـل بمـا فيهـا عوامـل النجـاح وتطـوير خطـة عمـل  .2

 .من العوامل الخارجية للتخفيف من المخاطر الناجمة عنها

 .وبشكل دوري لتقييم األداء SWATإجراء تقييم  .3

 .تحديث الخطة المتوسطة للمعهد  .4

 .تطوير لوحة لمتابعة تطبيق والنشاطات الشهرية للمعهد .5
 

  : حيث سيتم تطوير :تقدير المخاطر. 3.1.6

اجـــل إيجـــاد تعريـــف واضـــح للمخـــاطر التـــي تـــؤثر علـــى مســـتوى أداء  آليـــة واضـــحة إلدارة األزمـــات مـــن  .1

 .المعهد
 

  .هدعإجراء تحليل للجهات ذات األثر المباشر على عمل الم. 3.1.7

  

 :ومن المتوقع أن يتم تحقيق ما يلي :برنامج البحثي للمعهدللتشبيك التطوير . 3.1.8

 .حليةالروابط وآليات االندماج مع المؤسسات البحثية المتحفيز  .1

 .العمل على جعل المعهد كمركز تمايز في مجال خبراته وتخصصه .2

 .كومية وغير الحكوميةحتفعيل التعاون والتنسيق مع المبادرات المحلية لألبحاث وعلى المستويات ال .3

 .بناء عالقات مع قطاع الصناعات المحلي .4
 



 

   :ضمان استدامة المعهد من خالل .3.1.9

 .زيادة ميزانية وقفية المعهد .1

 .صادر الدخلتنويع م .2

 .ضمان الدعم متوسط المدى لبرامج المعهد من خالل إيجاد مصادر للدعم المالي الثابت .3

 .تحقيق دخل من خالل تقديم الخدمات وبيع منشورات المعهد .4

 .توقيع عقود اندماج مع المؤسسات والجامعات البحثية الدولية .5

 .هاعلى توفير دعم مالي من السلطة من خالل تنفيذ متطلباتالعمل  .6

االستثمار من خالل إقامة مشاريع مدرة للـدخل والـذي مـن خاللهـا يمكـن تـوطين وعـرض ومشـاركة نتـائج  .7

 . مع المجتمع المحي ةالبحوث التطبيقي

  

  :تنفيذ المشاريع الممولة. 3.2

  :وهي على النحو التالي 2006حيث سيقوم المعهد بتنفيذ المشاريع الممولة للعام  

 ).SDC( 2008-2006المؤسساتي للمعهد مشروع دعم برنامج العمل  •

النصف األول من . (2005و 2001تحليل النمو العمراني واتجاهاته واستخدام األرض في قطاع غزة بين  •

 ).IDRC) (2006عام 

 ). 2006(جودة الهواء عبر الحدود  •

 MERC). 2006(مستقبل حوض البحر الميت  •

 ) EC). (2008-2006(مراقبة االستيطان  •

) 2006(البيئيـــــــــة للعمـــــــــران، بيـــــــــت لحـــــــــم  واإلدارةاألرض  الســـــــــتخدامالبلـــــــــديات  إدارةات تطـــــــــوير سياســـــــــ •

)PRIPODE.( 

 .وزارة التربية والتعليم العالي). (2006(تطوير معالجة المياه العادمة من خالل التحليل البكتيري الهوائي  •

 ).SDC. (2007في فلسطين،  يالواقع البيئ •

 MCC). 2006(ل تطوير األمن الغذائي المنزلي، المرحلة السادسة تحسين واقع اإلنتاج النباتي من أج •

 )EC(، 2007. الوصول المستدام لألمن الغذائي واالقتصادي في جنين •

ـــــة األولـــــى  •  Spanish، ٍ )2006بدايـــــة (برنـــــامج الطـــــوارئ مـــــن اجـــــل تحفيـــــز األمـــــن الغـــــذائي، المرحل
Cooperation 

 Spanish، ٍ )2007حتـــى بدايـــة ( المرحلـــة الثانيـــة  برنـــامج الطـــوارئ مـــن اجـــل تحفيـــز األمـــن الغـــذائي،  •
Cooperation 

  Australian Aid). 2007(تحسين المستوى المعيشي في االراضي الفلسطينية المحتلة  •

ــــــــت لحــــــــم   • ــــــــي بي ــــــــاطق المهمشــــــــة ف ــــــــي المن ــــــــق األمــــــــن الغــــــــذائي ف ــــــــى منتصــــــــف ( تحقي ( ). 2006حت

ACDI/VOCA.( 

 .وزارة التربية والتعليم العالي). 2006حتى نهاية (دراسة واقع الغابات جنوبي الضفة الغربية  •

 ).ENCHO). ( 2006حتى منتصف (تطوير نظام المسح االجتماعي االقتصادي لمحافظة طوباس  •

 ).EC. (2007حتي هاية عام . من أجل تطوير االدارة المسدامة للمصادر الطبيعية 21توطين أجندة  •

  



 

  : نشاطات أخرى .3.2

طاته وٕانتاجاتــه البحثيــة مــن اجــل زيــادة المعرفــة لــدى المخطــط وصــانع القــرار يســعى المعهــد إلــى زيــادة نشــا

  :  والجمهور، وذلك من خالل العمل على تحقيق االنجازات المتخصصة التالية

 .إنتاج أطلس فلسطين التفاعلي •

 . تطوير النظام البعدي للمعلومات البيئية بشكل قابل للتطبيق والنشر االليكتروني •

 .لفلسطيني بتكنولوجيا االستشعار عن بعدأنتاج األطلس ا •

 . إنتاج وحدات لمعالجة المياه العادمة على المستوى المنزلي •

  

  االستعداد لتقديم الخدمات والمشاركة بالنشاطات المختلفة. 3.4

ات المختلفـة والمؤسسـات المحليـة والدوليـة ذ تإلى تحفيز وتقوية التعاون والعمل المشترك مـع الـوزارا ديسعى المعه

كما سيسـتمر المعهـد فـي مراقبـة النشـاطات . العالقة ومع االشخاض المختصين والمتميزين في مجال عمل المعهد

االســتعمارية اإلســرائيلية علــى األراضــي الفلســطينية والســعي إلــى توعيــة المجتمــع المحلــي وتعريــف المجتمــع الــدولي 

يعيـــة الفلســـطينية والحيـــاة اليوميـــة ومســـتوى المعيشـــة االنتهاكـــات اإلســـرائيلية علـــى األرض والبيئـــة والمصـــادر الطبب

  .للشعب الفلسطيني

  

كمــا سيســعى المعهــد إلــى توســيع مجــال خدماتــه التــي تضــمن دخــال خاصــا يرفــد ويعــزز وقفيــة المعهــد التــي تعتبــر 

  .الركيزة األساسية لضمان استمرارية المعهد خالل األزمات

   

  :ول على تنفيذ المزيد منهاتنفيذ االستشارات الحالية والسعي للحص. 3.5

  :الجهات التالية االستشارات الحالية هي مع كل منو 

 ).APIS(التعاون االسباني  •
• CARE 
• ACH 
• UNEP 
• JICA  

  

  :تطوير مقترحات مشاريع في مجال. 3.6

 .تقييم تدهور األراضي والتصحر •

 .باتات البرية ذات الجدوى االقتصاديةنالتوزيع الجغرافي لل •

 .ت المحلية للمحاصيل الحقلية والقثائياتتطوير بذور السالال •

 .أثر تغير المناخ على البيئية في فلسطين •

 .إدخال وتقييم اثر وحدات تنقية المياه العادمة واستخدامات المياه الناتجة عنها •

 .تقييم أثر إقامة المناطق الصناعية •

 .تطوير مؤشرات التنمية المستدامة في فلسطين •

 .ردننظام المعلوماتي لوادي األ •

 .القاعدة المعلوماتية للمساقط المائية عبر الحدود •



 

 . حياة أفضللالبيئة المستدامة  •

 .الحصاد المائي وٕاعادة استخدام المياه •

 .تحويل النفايات العضوية إلى دبال •

  

  

  

    

  


