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  مقدمةال
فبعــد . سلســلة مــن األحــداث الدراميــة والسياســية فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة 2007لقــد شــهد عــام 

تـم تشـكيل فقـد حركـة حمـاس،  فـازت بهـالتـي وا) PLC(للمجلس التشريعي الفلسطيني  األخيرة نتخاباتاال

نشـاط  ضتقـوي إلـىأدى األمـر الـذي ، علـى هـذه الحكومـة دوليـة تم فرض عقوبـاتإال انه . حكومة جديدة

عامــل  ألــف 175 أجــورتوقيــف حيــث تــم  ؛بشــكل عــام المقدمــة الخــدماتوتقلــيص المؤسســات الفلســطينية 

مـــن الضـــرائب  أمريكـــي والرد مليـــون 600لمـــا يقـــارب  إســـرائيلمـــدني بســـبب وقـــف الـــدعم الـــدولي وحجـــز 

 نصففي الف اد الفلسطيني بشكل ملحوظلقد انخفض مستوى االقتصو  .العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية

أقصـى  نيعيشـو % 30خـط الفقـر، ومسـتوى مـن الفلسـطينيين تحـت % 58، اعتبـر 2007عـام األول من 

لمجلـــس ل ينعـــدد مـــن الـــوزراء الفلســـطينين وأعضـــاء منتخبـــ باعتقـــالكمـــا قامـــت اســـرائيل . دراجـــات الفقـــر

النزاع وتم  فرقاءبمحاولة للتوسط بين ودية الحكومة السعقامت  .الى الحد من نشاطه أدىمما  ،التشريعي

أحـداث بسـبب طـويال  لـم تـدمهـذه الحكومـة اال ان  ،تم تشكيل حكومة وحدة وطنيـةحيث  مكةاتفاق  توقيع

تدار من  أصبحت غزة . طوارئ فلسطينية تشكيل حكومةحل الحكومة و  تم لذلك فقد وكنتيجة. غزةقطاع 

 اإلسرائيليةمن قبل الحكومة  عليها السياسي المفروض-قتصاديالحصار االقبل الحكومة المقالة واستمر 

 المعـابر الحدوديـةوالسيطرة على  على الفلسطينيين يقيتضالتم حيث  بشكل كبير اقتصاد القطاع تدهورو 

  .مليون فلسطيني 1.5تحت خط الفقر إلى  يرتفع عدد الذين يعيشون أن إلىمما أدى 

  

 إنهــاء إلــى المســيرة الســلمية وصــوالً  إحيــاء إعــادةهــدف بأنــابوليس  مــؤتمر عقــد، 2007وبحلــول نهايــة عــام 

 اإلسـرائيليةبسـبب الممارسـات ولكن من الصعب رؤية التقدم السياسي . فلسطينيةالدولة ال وٕاقامةاالحتالل 

والتـي تحـد مـن  المكثفـة حـواجزالبناء الجـدار الفاصـل، و و  ةاستيطاني والنشاطات، المتكررة االقتحاماتمن 

  . الحركة في الضفة الغربيةحرية 

  

مســتوى االقتصــادية، والسياســية فــي الضــفة الغربيــة وغــزة، وارتفــاع و وبــالرغم مــن الصــعوبات االجتماعيــة، 

مـــن أريـــج  -معهـــد األبحـــاث التطبيقيـــة القـــدس كثـــف فقـــد ، نالفلســـطينييالفقـــر بـــين زيـــادة عـــدم االمـــان، و 

بـــرامج الزراعـــة التـــي تشـــمل  المختلفـــة شـــاريعمـــن الم انفـــذ المعهـــد عـــدد فقـــد 2007خـــالل عـــام  نشـــاطاته

، وتمكـــين اإلســـرائيلي ناالســـتيطامراقبـــة ه فـــي كمـــا كثـــف نشـــاطات. المســـتدامة وادارة المصـــادر الطبيعيـــة

  .وتحفيز الطاقات الفلسطينية في مجال البيئة وادارة الموارد الطبيعية

  

مــن النشــاطات التطويريــة والبحثيــة  بالعديــد 2007خــالل العــام  القــدس-قــام معهــد األبحــاث التطبيقيــة لقــد

التــي ســاهمت فــي تحســين األمــن الغــذائي المنزلــي والمســتوى المعيشــي للعــائالت المحتاجــة وخلــق فــرص 

مــن خــالل المشــاركة فــي تــأمين اســتمرارية الــدخل، أمــن االنتــاج الزراعــي،  عمــل فــي المنــاطق المســتهدفة

اليــات التــدريب واإلرشــاد وبنــاء القــدرات والبحــث العملــي بفع هإضــافة إلــى قيامــ وادارة الميــاه والميــاه العادمــة

  . اتيفي مجاالت إدارة المصادر الطبيعية والبيئية واستخدام األراضي والتقن



 

استهداف حيث تم  األمن الزراعي، بتحسين  المعنية فعلى الصعيد الزراعي تم تنفيذ العديد من النشاطات

ات الخليـل وبيـت لحـم فلسطيني والمتواجدة فـي محافظـ تجمع سكاني 73أسرة زراعية موزعة على  2120

مــــن  اطنــــ 210مــــن الحبــــوب و  اطنــــ 107إنتــــاج ب 2007ففــــي المجمــــل تميــــز العــــام . وطوبــــاس وجنــــين

مــن خضــروات الحــدائق المنزليــة والبيــوت البالســتيكية  اطنــ 3180األعــالف الخضــراء والجافــة،  وٕانتــاج 

 قام المعهد بزيادة وعلى صعيد آخر فقد. من العسل غرامو كيل 680من ثمار الزيتون السليمة و  اطن 90و

 13,600ومعالجــة  متــر مكعــب ســنويا، 17,000تخزينيــة لميــاه األمطــار تصــل إلــى  التجميعيــة و القــدرة ال

رأس مـن الغـنم،  3000متر مكعب مـن الميـاه الرماديـة سـنويا وتـم تحسـين ظـروف التربيـة لمـا يقـارب مـن 

 9110األسـر المسـتفيدة وتـوفير  ألفراد يوم عمل زراعي  32,300ى  كما تم خلق فرص عمل وصلت إل

  .يوم عمل مدفوعة األجر لألفراد في التجمعات المستهدفة

  

مــا علــى صــعيد معالجــة الميــاه العادمــة فقــد نجــح المعهــد فــي إقامــة أول وحــدة متوســطة الحجــم فــي قريــة أ

أمـا علـى . مـن الميـاه العادمـة امكعبـ امتر  50نحالين في محافظة بيت لحم بقدرة معالجة يومية تصل إلى 

وحدة  180المعهد من تطوير وٕانتاج د بدأ مستوى وحدات معالجة المياه العادمة على المستوى المنزلي فق

  . ت لحم والخليليمحافظتي بوالتي ستوزع على 

  

 200ر أكثر من وكما واستمر المعهد بمراقبة النشاطات االسرائيلية في األراضي الفلسطينية، حيث تم نش

التـــي تـــم زيارتهـــا بشـــكل مكثـــف خـــالل العـــام  POICAكترونيـــة لدراســـة وتقريـــر خـــاص علـــى الصـــفحة اال

 كمـــا وتـــم اقـــرار .مليـــون زيـــارة 7.5الـــى مـــا يقـــارب  POICAزيـــارات علـــى ، حيـــث وصـــل عـــدد ال2007

فــي  اإلســرائيليةة العســكري واالوامــر لتــدوين القــرارات كترونيــةلاالعلــى الصــفحة تطــوير قاعــدة معلوماتيــة و 

  .مناطق السلطة الفلسطينية

  

في مجال النشاطات البحثية وبناء القدرات فقد تمكن المعهد من إنتاج العديـد مـن الكتيبـات اإلرشـادية فـي 

مجــال الزراعــة والتصــنيع الغــذائي المنزلــي وحــول الواقــع الجيوسياســي لمعظــم محافظــات الضــفة الغربيــة 

اد ونشــر كتــاب الواقــع البيئــي فــي فلســطين إضــافة إلــى نشــر تقريــر واقــع كمــا تــم إعــد ،وخــرائط جيوسياســية

القطاع الزراعي الفلسـطيني والعديـد مـن المقـاالت العمليـة والتقـارير الفنيـة حـول اسـتخدام األراضـي والنمـو 

إضـــافة إلـــى ذلـــك فقـــد تـــم عقـــد العديـــد مـــن الـــدورات للمختصـــين فـــي القطـــاع . الحضـــري والتنـــوع الحيـــوي

هلــــي وللبلــــديات فــــي مجــــال اإلدارة البيئيــــة الســــليمة والتخطــــيط واســــتخدام نظــــم المعلومــــات الحكــــومي واأل

ـــدة   21الجغرافيـــة واالستشـــعار عـــن بعـــد وعلـــى مســـتوى التجمعـــات مـــن خـــالل تنفيـــذ مشـــروع تـــوطين أجن

فـي المعهـد فـي العديـد  ونكما شارك المختص. والممول من برنامج اليف التابع لبرنامج لإلتحاد األوروبي

ن المؤتمرات وورش العمل التي عقدت داخل وخارج الوطن في مجال تخصصاته وقام بتقديم العديد من م

ــــر جــــدار الفصــــل العنصــــري والتوســــع االســــتيطاني  ــــع الجيوسياســــي وخاصــــة أث المحاضــــرات حــــول الواق

   .اإلسرائيلي على أراضي الضفة الغربية



 

المجتمــع الفلســطيني فــي تقــديم الخــدمات و  لينومــن أجــل تلبيــة مطالــب الممــو  علــى صــعيد اإلدارة الداخليــة

وزيــــادة المــــوظفين حيــــث وصــــل عــــدد  اإلداريتحســــين نظامــــه بالمعهــــد  فقــــد قــــام، النشــــاطات التطويريــــةو 

 وقــد وصــلت ميزانيــة المعهـــد إلــى. 2006فــي عــام  اموظفـــ 62مقارنــة مــع  اموظفــ 72المــوظفين إلــى 
كمـا وأنهـى . 2006فـي عـام  أمريكـي ردوال 1,880,000 بينمـا كانـت أمريكـي دوالر   2,850,000

مع برامج الحاسوب المتعلقة بهمـا  دليل إدارة المصادر البشرية ودليل اإلدارة المالية للمعهد المعهد تطوير

ممــا ســاهم فــي تطــوير النظــام اإلداري  2007ل العــام مليــة تطبيقهــا خــالوع ،) e-office(وتطبيقــات ال 

   .ق المالية واإلداريةللمعهد وسهل عمليات التوثيق والتدقي

  

  :الفصل األول

  الجمعية العمومية والهيئة اإلدارية
   ):الهيئة العامة( الجمعية العامة. 1

مهني فلسطيني يقومون على وضع ) 21(المعهد بوجود هيئة عامة مكونة من واحد وعشرون  تمتعي

  . على نشاطاته وبرامجه واإلشرافاستراتيجيات وسياسات المعهد 

  

  :هيئة العامةأعضاء ال

  ) مهندس زراعي(استنبولي داود . م. 1

  ) اقتصاد ( رزقالسيد فؤاد . 2

  ) أخصائي قلب( قمصيةنصري  .د. 3

  ) تاريخ(عدنان مسلم .د. 4

  ) ةصيدل( عديلي نبيل .د. 5

  ) تكنولوجيا المعلومات(منى مطر  .د. 6

  ) كيمياء( دويكحسن  .د. 7

  ) ةكهربائي هندسة( غنام أبوبشارة  .د. 8

  ) حاسوب لمع(سليم زغبي  .د. 9

  ) علم اجتماع( مصريةنورما  .د. 10

  ) صناعات غذائية(جراسموس خروب. م. 11

  ) اجغرافي(وليد مصطفى  .د. 12

  ) ياءفيز ( ونيضانالسيد غسان . 13

  ) اقتصاد( حليلةالسيد سمير . 14

  ) علم السموم(جمال صافي  .د. 15

  ) دس زراعيمهن(عرفه  أبوعبد الرحمن . م. 16

  ) ئيةم األحياء الجزيعل(زياد عابدين  .د. 17



 

  ) أعمال إدارة(قسيسيه ايلونا  السيدة .18

  ) تطبيقية رياضيات(نور عبد الكريم  .د. 19

  ) محامي( حسونةكمال  السيد. 20

  ) يمحام( يضروي السيد احمد. 21

  

  2007للعام  االداريه هيئةال. 2

  .الرئيس –داؤود استنبولي . م  . أ

 .نائب لرئيس –سيد فؤاد رزق ال  . ب

 .أمين الصندوق –نصري قمصية . د  . ت

 .عضو –عدنان مسلم . د  . ث

 .عضو –نبيل عديلي . د  . ج

 .عضو –منى مطر . د  . ح

   .عضو –حسن الدويك . د  . خ

  

 واإلشرافتم فيها متابعة شؤون المعهد  2008خالل العام ) 8(ثماني اجتماعات  اإلداريةعقدت الهيئة 

حيث تم اتخاذ العديد من  24/3/2007ماع دوري للهيئة العامة بتاريخ على نشاطاته، كما عقد اجت

 :أهمهاالقرارات 

  .المجاورة لمقر المعهد الجديد الكائن في منطقة الكركفة األرضشراء قطعة  .1

 .زيادة نسبة مساهمة المعهد في شركة نيوفارم .2

 .مستوى المعيشة وارتفاعسعر صرف الدوالر  رجراء تدهو تعويض الموظفين  .3

لعمل مشروع سياحي زراعي في قرية  HCEFلعمل المشترك مع البطريركية الالتينية و ا .4

 .أرطاس

 .منطقة سياحية ترفيهية إقامةالعمل مع لدية بيت ساحور لتطوير منطقة عش غراب من خالل  .5

 .مزرعة ماعز شامي إلنشاءفي بيت جاال  اإلحسانوجمعية  األملالعمل مع مدرسة  .6

  . مدخرات الموظفين إلدارةالحالية  ليةاآلانسب من  آلية إيجاد .7

  
 

  
 
 

   2008خالل العام  التي تم تنفيذها واألنشطةاالنجازات 
 



 

مــن اجــل  تلبيــة حاجــات المجتمــع اآلنيــة والتطويريــة  نوعيــةالمشــاريع ال عــدد مــن  تنفيــذ 2007شــهد عــام 

شـة علـى المسـتويين للحد مـن الفقـر خـالل خلـق فـرص عمـل وتحسـين واقـع األمـن الغـذائي للمنـاطق المهم

المائيـة  مـن خـالل الحصـاد المـائي ومعالجـة الميـاه  تطوير المصادر إلى  ةالمنزلي والمجتمعي، باإلضاف

فــي بنــاء وتحــديث قــدراتها علــى المســتويين  أريــج  اســتمرت  كمــا. وتطــوير نظــام إدارة األراضــي العادمــة

إلـــى التوجـــه وتطبيـــق  باإلضـــافة،  تصـــةوالـــدورات المخ تـــوفير التـــدريب  البشـــري والمعلومـــاتي مـــن خـــالل 

المــوارد  إدارةفــي مجــاالت  هــاوتطويع  لتكنولوجيــا الحديثــةاألفكــار اإلبداعيــة والبحــوث العلميــة المبتكــرة وا

  .األراضي وكذلك تطوير أنظمة محوسبة لدعم اتخاذ القرار، والتطور الحضريالطبيعية واستخدام 
  

  الموارد الطبيعية  إدارةبرنامج  1.1

تطوير وحماية  إلىتقييم الخيارات البديلة والسياسات واالستراتيجيات التي تهدف  إلىف هذا البرنامج يهد

كأساس لصياغة التوصيات وهيكلة عملية  هاتستخدموذلك لالموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة 

 إلى باإلضافة. في استدامتهاهذه الموارد والمساعدة  إدارةتحسين  اإلستراتيجية من أجلتخاذ القرارات ال

في تطوير  المجتمعية ذلك، يركز البرنامج على دور المجتمع في إدارة الموارد الطبيعية والمشاركة

  . االستراتيجيات الوطنية، الخطط، وفي عملية صنع القرار
  

  : أبحاث المياه و البيئة دائرة 1.1.1
  

. فــي مجــال الميــاه والبيئــة 2007ت خــالل العــام العديــد مــن المشــروعات واالستشــارا بــإجراء المعهــد قــام

تطـــوير إدارة المصـــادر المائيـــة  "  الـــذي يحمـــل عنـــوان مشـــروعال أنشـــطةفـــي تنفيـــذ  المعهـــد اســـتمرحيـــث 

على التوالي والممـول مـن  للسنة الثانية" واستخدام المياه العادمة المعالجة في محافظتي الخليل وبيت لحم

المشــروع  يتكــون  .(SDC)والوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون (MCC)قبــل لجنــة المانونيــت المركزيــة

  :من جزئين رئيسيين

تقـوم والتي المنازل  أسطح من األمطارلتجميع مياه بئر جمع وذلك  20تشييد من خالله  تم الجزء األول

ي وهـو  الجزء الثـانالمتعلقة بو المشروع  أنشطةبخصوص أما . متر مكعب من المياه 1540 بإنتاجسنويا 

تجميع ومعالجة المياه العادمة الناتجة عن مجموعة من المنازل التي تقع بـالقرب مـن عـين البلـد فـي قريـة 

فـي قريـة  محطـة معالجـة الميـاه العادمـةلتشـغيل ال، و واإلنشـاءالبنـاء،  أعمـال، فقد تـم انجـاز جميـع نحالين 

  .)1(انظر الصورة (نحالين 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  
Photo (1): Inauguration of the Wastewater Treatment Plant (WWPT) in Nahhalin village  

 

متــر مكعــب مــن الميــاه العادمــة الناتجــة عــن مــا يقــارب  50حيــث يــتم حاليــا  تجميــع ومعالجــة مــا يقــارب  

شـخص يوميــا فــي القريــة باإلضــافة إلــى إعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة فــي عمليــة  ري المنطقــة  1300

باإلضــافة إلــى ذلــك فقــد تــم عقــد لقــاءات  وتنظــيم .  حديقــة عامــةالمحطــة وذلــك لتحويلهــا إلــى  القريبــة مــن

حمـــالت توعيـــة اســـتهدفت مختلـــف شـــرائح المجتمـــع فـــي القريـــة وذلـــك لرفـــع مســـتوى الـــوعي البيئـــي لـــديهم 

يعمـــل المشـــروع علـــى تمكـــين ســـكان القريـــة مـــن .  وتحفيـــزهم علـــى مســـاندة المشـــروع والمشـــاركة بتنفيـــذه

خدمـــة تجميـــع الميـــاه العادمـــة والتـــي تجـــري بصـــورة يوميـــة لتشـــغيل محطـــة معالجـــة الميـــاه ســـتفادة مـــن  اال

للتخفيف من حدة المشاكل البيئية والصحية الناتجة عن االستخدام الحالي للحفر االمتصاصية و  العادمة

  . التخلص العشوائي من المياه العادمةو 

  

ة محليـة صـغير  محطـة 180 إنتـاج إلـىآخـر يهـدف  ق مشروعتطبي إلى يديانجاح هذا المشروع الر وأدى 

وذلـك فـي المنـاطق خـالل السـنوات الـثالث القادمـة  المنزلـيمسـتوى العلـى  لعادمـةميـاه االمعالجة ل الصنع

الـتخلص العشـوائي مشـاكل بيئيـة وصـحية ناتجـة عـن والتي تواجه بيت لحم والخليل  يمن محافظتالريفية 

، حيــــث ســــتحل هــــذه المحطــــات مكــــان الحفــــر الحــــالي للحفــــر االمتصاصــــية  واالســــتخدام لميــــاه العادمــــةل

لمعالجـة الميـاه العادمـة  ةصغير محطات  إنشاء"فان مشروع   ،وبناء على ذلك.  االمتصاصية المستخدمة

 تنفيـذه بـدأ "لجنـة المانونيـت المركزيـة  والممـول مـن "بيت لحم والخليـل  يمن محافظت ةفي المناطق الريفي

ذلـك  إلـى وباإلضـافة. ةقرويـالمجالس البالتعاون مع منزال  20 حيث تم اختيار ، نحالينتير و ب تيفي قري

  .محلياوحدتين تم بنائهما  إلى إضافةمن ألمانيا  العادمةمعالجة مياه لمحطات  6تم استيراد ، 

  

 لوبأســ :أفضــلحيــاة نحــو  بيئيــة ةاســتدام: "الــذي يحمــل عنــوان 21بيــت لحــم  مشــروعتنفيــذ  أريــج تتابعــ

حيـث  . علـى التـوالي للسـنة الثانيـة" بيـت لحـم محافظةفي  21القرن  أعمالجدول  لتوطينمتكامل بحثي 

 European Commission, LIFE-Third المفوضية األوروبية ممول من قبلاليمثل هذا المشروع و 

Countries Programme  لقــرن مــن جــدول أعمــال ا 28أول مبــادرة فلســطينية لالســتجابة إلــى الفصــل

جدول أعمال محلي للقـرن "والذي يحث السلطات المحلية على القيام بعملية استشارية لتطوير وتنفيذ  21

وســيكون أســلوب المشــاركة المجتمعيــة علــى شــكل عمليــة تصــور يــتم مــن . مــع المجتمــع ولصــالحه" 21

مجـــتمعهم  خاللهـــا جمـــع قســـم واســـع مـــن المجتمـــع مـــع الســـلطة المحليـــة لتطـــوير رؤيـــة مشـــتركة الســـتدامة



 

أعضـاء مـن مختلـف واسـعة ة مجتمعيـة شـاركمعمليـة  حيث تـم تأسـيس. والخروج بخطة عمل لتحقيق ذلك

وذلـك مـن خـالل " 21جـدول األعمـال المحلـي للقـرن "مع السلطات المحليـة والوطنيـة فـي عمليـة المجتمع 

أسـلوب علمـي يحـدد  باسـتخدام  الوضـع الـراهن إلـى تقـيم ةولقـاءات المجتمعيـة، وباإلضـاف توعيـةالحمالت 

   ات المستهدفةلمجتمعوالممارسات الحالية لالضغوطات والوضع الحالي 

  

  

  

  
 

  

  
Photo (2): The Community Awareness 
Campaigns 

  

مجـال  في  لمجالس المستهدفةفي ا  من العاملين 10فنية بناءة ل قدرات وتضمنت هذه النشاطات بناء  

 مـــةنظأ إلـــى نقـــل ةيـــة، باإلضـــافبيئالمراقبـــة الالبيانـــات و  واعـــدق وٕادارة ســـتخدام نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــةا

  .المستهدفةالمحلية إلى المجالس مع أجهزة الحاسوب  تطويرها التي تمالجغرافية  المعلومات

  

  

  

  

  

  

  
Photo (3): The 3rd half-yearly project meeting, GIS and database management 
Training course  

  

ــــة بيئالظــــروف للتقيــــيم بعمــــل  تقــــارير تقيــــيم الوضــــع الــــراهن والتــــي تشــــتمل علــــى  يقــــوم المعهــــد يــــاحال  ي

 .المستهدفة إضافة إلى تقييم القدرات المؤسساتية لمجتمعاتادية في اقتصالاو ة يجتماعالوا

  

الــذي  )EAP(برنــامج العمــل البيئــي الســادس  يتوافــق مــع   21بيــت لحــم مــن الجــدير ذكــره أن  مشــروع 

عمليــة المراحــل  جميــعفــي  لصــانعي القــرارمشــاركة واســعة  إلــىالــذي يــدعو و  المفوضــية األوروبيــة، عمــهتد

تنفيـــذ، وتقيـــيم  ، واســـتخدام المؤشـــرات لمتابعـــةةالســـليم ةالعلميـــ ةخلـــق المعرفـــمـــن خـــالل  ، وذلـــكالسياســـية

لتـي االمجتمعيـة و الشـراكة آرهـوس، مـن خـالل تطبيـق  ةالمشـروع يسـتجيب أيضـا التفاقيـ. ئيةالسياسات البي



 

 عمل استراتيجيات تطوير إلىالذي يؤدي  األمرالمجتمع المحلي في عملية صنع القرار،  أعضاء تشارك

  .  الستدامة مجتمعاتهم وخروج بخطة عمل لتحقق ذلك محلية

  

الواقع البيئي فـي األراضـي الفلسـطينية  " في مشروع يحمل عنوان أنشطتها أريجخالل هذا العام، واصلت 

حيــث قــام المعهــد ضــمن .  الوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون والممــول مــن قبــل ” 2007حتلــة الم

البيانات المكانية والمعلومـات الوصـفية الحديثـة ،  كل من جمع و وتحديث توثيق نشاطات هذا المشروع  ب

بنــاء وتطــوير  وذلــك بهــدف، الفيزيائيــةو   البيئيــة واالقتصــادية واالجتماعيــةوالتــي شــملت علــى المعلومــات 

ــــي الفلســــطيني  ــــة وبعديــــة للنظــــام المعلومــــاتي البيئ . -PEISقاعــــدة معلوماتيــــة متكاملــــة محوســــبة رقمي

أثمــر هــذا المشــروع عــن إصــدار تقريــر بيئــي  باإلضــافة إلــى النظــام المعلومــات البيئــي الــذي تــم تطــويره،

احتـوى التقريـر علـى ثالثـة .  2007الحالة البيئية الراهنة فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة متكامل عن 

أجــزاء رئيســية  وهــي األبعــاد االجتماعيــة، االقتصــادية والصــحية أمــا الجــزء الثــاني فتصــدره البعــد البيئــي 

والموارد الطبيعية والجـزء األخيـر فتحـدث عـن السياسـات واالسـتراتيجيات الوطنيـة واالتفاقيـات والمعاهـدات 

مختلـف المشـروع تنظـيم سلسـة مـن ورش العمـل التـي اسـتهدفت  وتخلـل هـذا.  الدولية ذات العالقـة بالبيئـة

حة، وســـلطة الميـــاه وزارة الصـــ ة،الفلســـطيني ةجـــودة البيئـــ الســـلطات الوطنيـــة وصـــانعي القـــرار مثـــل ســـلطة

إلعـالن الوكـاالت الدوليـة فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة وباإلضـافة إلـى الجهـات المانحـة و  يةالفلسطين

يمكـن الحصـول علـى تقريـر الواقـع البيئـي فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة مـن .  ةومناقشة نتـائج الدراسـ

  .  يااللكترون أريجموقع خالل 

  

البيانات  واعدق ستخدام نظم المعلومات الجغرافية وٕادارةابعقد دورة تدريبية في مجال  كما قام المعهد

 :منية، لتطوير قدرات مجموعة مختارة من موظفي كل بيئالمراقبة الو 

  .)EQA(سلطة جودة البيئة .1 

  .)MOA(وزارة الزراعة . 2 

  .)MOT(وزارة النقل . 3 

  .)MLOG(موظفي وزارة الحكم المحلي . 4 

المتحدة  األممبرنامج والممول من قبل  غزةقطاع ل ئيتطوير نظام معلومات بيلوذلك ضمن مشروع   

لقطاع غزة إضافة  تطويرها لجغرافية التي تمنظم المعلومات اوقد تم نقل  )).4(انظر الصورة ( للبيئة

التدريبية والذي عقد دورة لاالجتماع الختامي لهذه اخالل  ذلكو  سلطة جودة البيئةل أجهزة حاسوبلثالثة 

  . في مقر أريج

 ـةنوعيـالقيام بمراقبـة  المعهدواصل ي ، ةالموارد الطبيعي إدارةمجال  أريج في في إطار االهتمام الذي تبديه

وذلـك وفـق وحمايـة مصـادر الميـاه الجوفيـة مـن التلـوث الهـواء،  مراقبـة نوعيـة وجـودة، الشـرب اهـمي ةدو ـوج

لقطـاع  ةوشـامل ةكاملـ بدراسـة ومراجعـة قامـت أريـج وفي هذا المجال .أحدث األساليب واألنظمة والتقنيات

والسياســات الراهنــة ف تقييمــا شــامال للظــرو  ةم الدراســتقــدّ ،  حيــث الميــاه فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة



 

ولقــد تــّم تحــديث التقريــر ونشــره علــى موقــع أريــج . التحتيــة والخــدمات والمشــاريع التطوريــة للبنيــةالحاليــة، 

والتـي تعـاني مـن تحديد المناطق األكثـر تضـررا لدراسة و وتعمل أريج حاليا على إعداد تقرير  .االلكتروني

يد بالمياه مـن خـالل شـبكات الميـاه العامـة،  باإلضـافة والمحرومة من التزو  في كمية المياه المزودةنقص 

ا على المستوى المنزلي من خالل أريج مشاريعهكما تتابع .   إلى دراسة المشاكل البيئية الناتجة عن ذلك

 قــام فريــق عمــل)). 5(انظــر الصــورة ( العادمــةميــاه المعالجــة ل الصــغيرة وحــدات إنتــاج الــدبال والمحطــات

وذلــك باالعتمــاد علــى ، عادمــةميــاه الالمعالجــة لصــغيرين  بإنشــاء محطتــين ،خيــرتينتين األفــي الســن أريــج 

ة نوعيـويـتم مراقبـة . Based On The Up-Flow Sludge Blanket Filtration Systemنظـام 

العادمـــة الميـــاه أظهـــرت النتـــائج أن  ، حيـــثدوريبشـــكل وتقييمهـــا  الميـــاه المعالجـــة الناتجـــة مـــن المحطـــات

 . ))6(انظر الصورة (ة معايير الفلسطينيلل ووفقاً وذلك  الري ألغراض جة صالحةالنات ةالمعالج
 
  

التخطيط الحضري  دائرة  1.1.2  
 

قامت وحدة التخطيط الحضري بتغطية كافة االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي  ,2007خالل العام 

تقرير  13ري باإلضافة إلى تقرير شه 12حلة دراسية و  213الفلسطينية المحتلة حيث أعدت  ونشرت 

ناهيك ) موقع مشترك بين معهد أريج و معهد أبحاث األراضي(خاص تم نشرها جميعا على موقع بويكا 

فقد قامت , عالوة على ذلك.  تقرير تم نشرها في صحيفة القدس و العديد من الصحف المحلية 31عن 

ما بين شهر كانون ) . 5و 4لى المرفق  انظر إ). 12(و البصرية ) 5(الوحدة بتقديم العروض السمعية 

) بويكا(زيارة للصفحة االلكترونية ) 7,498,692(تم تسجيل ,  2007الثاني و كانون األول من العام 

  :أدناه 2انظر إلى الرسم البياني رقم . زيارة يومية ) 20,500(بمعدل تجاوز ال 
 

الزيارات المسجلة لموقع (بويكا) خالل العام 2007
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2الرسم البياني   



 

 

تخطيط الحضري بإعداد عدد ال يستهان به من المحاضرات و قامت وحدة ال, 2007و في العام , أيضا

  .العروض لجهات و مؤسسات إقليمية ودولية

لقد قام أفراد وحدة التخطيط الحضري بحضور العديد من المؤتمرات و الندوات وورشات العمل خالل 

لية في األراضي جميعها تتعلق بالتوسع غير الشرعي للمستوطنات اإلسرائي, الفترة التي ذكرناها سابقا

ولقد قام أفراد الوحدة ). 2انظر إلى المرفق . ( الفلسطينية المحتلة وفق قواعد القانون الدولي و اإلنساني

بنشر المعلومات ذات الصلة وذلك إما عن طريق منشورات مطبوعة أو من خالل إعداد العروض و 

اإلسرائيلي وذلك في  –لسطيني المحاضرات التي تبحث وتعالج بشكل مباشر أهم قضايا الصراع الف

  ).4انظر إلى المرفق . (المحافل المحلية و الدولية

 

هذا و قد قامت وحدة التخطيط الحضري بإعداد الحاالت الدراسية و البحثية و ذلك لتسجيل و توثيق 

سيع النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية غير الشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة و التي تتضمن تو 

اقتالع األشجار و بناء الجدار , هدم المنازل, المستوطنات اإلسرائيلية القائمة و مصادرة األراضي

الفاصل و إلى ما ذلك من انتهاكات إسرائيلية و آثارها المختلفة على أوجه حياة المواطنين الفلسطينيين  

و حقوق اإلنسان وآثارها على   البيئية و الصحية و االجتماعية و التعليمية و حرية الحركة و التنقل

  .العملية السلمية ككل

نقلة نوعية في الحاالت الدراسية كما وكيفا مقارنة بالحاالت الدراسية في السنوات  2007لقد شهد العام 

يوضح عدد الحاالت الدراسية التي تم إعدادها  3الرسم البياني . العشر السابقة من عمر المشروع

  .2007وحتى العام  1997كترونية منذ العام ونشرها على الصفحة االل

عوام 1997 و 2007 الحاالت الدراسية التي تم اعدادھا ما بين اال
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فقد شكلت الجوالت الميدانية التي قام بها أفراد الوحدة جزءا ال يتجزءا من العمل , بدون أدنى شك

حيث قام , المتكامل الذي أدى في النهاية إلى االرتقاء بمستوى الحاالت الدراسية إلى المستوى المنشود 

الوحدة بتنظيم جوالت وزيارات ميدانية لجميع القرى و التجمعات الفلسطينية التي تأثرت باالنتهاكات  أفراد

األمر الذي مكن أفراد الوحدة من , اإلسرائيلية و بإجراء المقابالت مع المواطنين الفلسطينيين  المتضررين

الميدانية ال  لجوالتمن خالل ا.الوقوف على كافة التفاصيل و األحداث و االنتهاكات  على ارض الواقع

فقد قاموا , التي قام بها أفراد وحدة التخطيط الحضري في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة  114

برصد وتصوير وتوثيق التغييرات و األضرار على األرض وذلك بالتعاون مع المتضررين أنفسهم الذين 

سات ومسئولي الحكم المحلي في تلك المناطق حيث و مع مؤس, أدلوا بشهاداتهم الحية عن االنتهاكات

و في كثير . قام أفراد الوحدة بعد ذلك بترجمة هذه المعلومات و المعطيات إلى حاالت دراسية وبحثية

من الحاالت كان أفراد الوحدة يضطرون إلى الرجوع عدة مرات إلى األماكن و المناطق المتضررة 

  .للوقوف على كل جديد يطرأ هناك
 
 ل قواعد بيانات في وحدة التخطيط الحضري عم 

 
 ).اكتملت(قاعدة بيانات لالنتهاكات اإلسرائيلية  •

 ).اكتملت(قاعدة بيانات للمستوطنات و البؤر االستيطانية  •

 ).قيد اإلنشاء(قاعدة بيانات للقوانين و األوامر العسكرية اإلسرائيلية  •

 ).إلنشاءقيد ا( قاعدة بيانات للصور وفقا للمناطق و السنوات •

 ).قيد اإلنشاء(قاعدة بيانات للخرائط وفقا للمناطق والسنوات  •
 
 

  نظم المعلومات الجغرافية دائرة 1.1.3
عمله بالتعاون مع وزارات و مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كوزارة التخطيط  و  المعهد يواصل

فة تبادل المعلومات  المتعلقة مركز اإلحصاء الفلسطيني ودائرة شؤون المفاوضات و ذلك عن طريق كا

باالنتهاكات االحتاللية اإلسرائيلية و التي تتضمن مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين و تجريفها و 

التوسع غير القانوني في بناء المستوطنات اإلسرائيلية و إقامة الطرق االلتفافية على األراضي الفلسطينية 

) ائيلية الكاملة يحظر على الفلسطينيين استخدام معظمهاطرق خاضعة للسيطرة اإلسر (المنهوبة 

  .باإلضافة إلى هدم المنازل و اغتصاب الجدار الفاصل لألراضي الفلسطينية

لمشروع المسمى لمحافظة الخليل ل" دراسات القرى"بتطوير وتنمية  المعهد قد شرعف عالوة على ذلك

إن المشروع يهدف ". برنامج أزهار -عاون االسبانيالت"و الممول من " في محافظة الخليلدراسات القرى "

دراسات القرى يحتوي على .  إلى تنمية أداة التخطيط الداخلي و نظم المعلومات على المستوى المحلي

تحليل  للغطاء النباتي ,الخدمات العامة ,البنية التحتية,معلومات عن األوضاع االجتماعية و االقتصادية 



 

ومواقع المراكز الخدماتية و , خرائط لها باإلضافة إلى  األوضاع الجيوسياسية واستعماالت األراضي مع 

  .ملف لدراسات القرى 30التاريخية حيث استكمل العمل في 

ضمن التخطيط لبرنامج دولي للبحث في التفاعالت و التداخالت بين السكان و التنمية و البيئة و الذي 

سي أي سي أر أي " ( عاون الدولي للبحوث القومية الديمغرافية اللجنة الفرنسية للت"تم تنسيقه عن طريق 

, بيت لحم , تم عقد يوم عمل خصص لمتخذي القرارات لثالث بلديات وهي بلدية بيت ساحور , ) دي 

هذه الورشة تم تخصيصها لمناقشة . بيت جاال  و التي تمثل المساحة الحضرية لمحافظة بيت لحم

حليل االقتصادي و االجتماعي حيث تم طرح ابرز المشاكل التي واجهتهم و النتائج التي ترتبت على الت

تم طرح االحتياجات المطروحة لعرضها على الجهات المختصة وباإلضافة إلى ذلك تم توضيح 

  .السياسات و االستراتيجيات لفريق العمل في المشروع

ع المدني و المؤسسات شخصا مثلوا مؤسسات المجتم 21هذا و قد تم عقد ورشة عمل أخرى ضمت 

العامة في محافظة بيت لحم حيث كان الهدف الرئيسي لهذا اللقاء هو تشجيع وتحفيز المواطنين 

المالحظات التي تم طرحها في ورشة العمل ".  التنمية المستدامة"الفلسطينيين على المشاركة في قضايا 

السابق جميعها تم تفصيلها في تقرير بخصوص السياسات المقترحة التي تم طرحها في اللقاء الحالي و 

اآلن و في مرحلة التعميم .  PRIPODEنهائي اخذ بعين االعتبار التقييم الذي قدمته اللجنة العلمية  

فان فريق العمل للمشروع يقومون بالتحضير إلصدار نسخة كتاب من ألف ورقة  لتلخيص , للمشروع

  ).3و  2المرفق . (بيلوتلو النتائج التي صدرت عن مشروع اجميع المخرجات 

موديل تم تطويره لتقييم إمكانية استدامة مواقع النمو و التطور  ال جي أي أسو الجدير بالذكر إن 

إن التحليل يهدف إلى دعم صانعي القرار على المستويين المحلي و . الحضري في محافظة بيت لحم

لك عن طريق األخذ بعين االعتبار اإلقليمي لتجنب اآلثار السلبية للتنمية غير المخطط لها وذ

  .سيناريوهين اثنين يتعامالن مع الماضي الحاضر و المستقبل للقيود السياسية و البيئية

إن وحدة نظم المعلومات الجغرافية ماضية بدورها كمصدر ال ينضب للمعلومات و التي تدعم المشاريع 

إلى الخرائط و التسجيالت الجغرافية  األخرى في معهد أريج بمعلومات و إحصائيات دقيقة باإلضافة

أيضا إن وحدة نظم المعلومات الجغرافية تعمل في مجاالت عديدة كعلوم . الالزمة للبحث و المشاريع

و "  أف أم -نظام ال اى أم"المصادر الطبيعية و تحليل التطور الحضري و الخرائط وتسهيل اإلدارة 

  .اعة الجغرافيا السياسية ناهيك عن الزر "  GISنظام معلومات األراضي "

أريج باستخدام نظام المعلومات الجغرافية كنظام دعم يهدف إلى  –بقوم معهد األبحاث التطبيقية , مؤخرا 

تعزيز أداء البلديات و مؤسسات الحكم المحلي و ذلك من خالل إقامة دورة تدريبية تستمر لستة أشهر 

  .بيت لحملثمان بلديات  ومجالس قروية ومحلية في محافظة 

عالوة على ذلك إن وحدة نظم المعلومات الجغرافية في أريج تدعم العديد من المؤسسات الوطنية 

بالتقارير و المعلومات و الخرائط وذلك لدعم وتعزيز بناء القدرات و المهارات في مجال نظم المعلومات 

  .الجغرافية



 

لة في دعم وتدريب األجيال الجديدة من أريج مستمر في مساهمته الفعا –إن معهد األبحاث التطبيقية 

المتخصصين العرب و الفلسطينيين في المنطقة في مجال نظم المعلومات الجغرافية و االستشعار عن 

  .بعد و إدارة الموارد الطبيعية

  

  :   2007النشاطات األساسية التي قامت بها وحدة النظم الجغرافية في معهد أريج خالل العام 

  

لنباتي استعماالت األراضي لمناطق الضفة الغربية وذلك باستخدام صور جوية عالية تحليل الغطاء ا •

 )).(ARIAL PHOTO2004 PIXEL SIZE 1 NETERJANUARY 07(الجودة 

تحليل الغطاء النباتي استعماالت األراضي لمناطق الضفة الغربية وذلك باستخدام صور جوية عالية  •

 .))(ARIAL PHOTO2006 MAY 2007(الجودة 

 .تحضير المسودة األولى من أطلس أربعين عاما لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية •

 "غوغل ارث " ألإطالق  الخرائط التفاعلية باستخدام نظام  •

 .طباعة ملصقات جيوسياسية للضفة الغربية وقطاع غزة •

 "GIS"إقامة و إعداد ورشات عمل حول نظام معلومات األراضي  •

  .لمنطقتي بيت لحم ورام اهللا عمل خرائط سياحية

  

  

  
  

  

  

 برنامج الزراعة المستدامة 1.2

   

والمساهمة  الربحيةزيادة من أجل ة يالزراعدعم وتفعيل النشاطات على  يركز برنامج الزراعة المستدامة

على تتركز أنشطة هذا البرنامج ذلك  إلى وباإلضافة. الفلسطينية األراضيالغذائي في  في تحقيق األمن

في المجتمعات الفلسطينية المحتلة من خالل تحسين فرص  ةوالمهمش الفقيرةن سبل العيش للفئات تحسي

 .الحيويومياه وغذاء ، وموارد التنوع  المصادر الزراعية من أرض الوصول إلى وٕادارة 

الرسمية وغير (المناطق المستهدفة والقطاعات الزراعية في بناء القدرات كما ويهدف البرنامج إلى 

 الغذائي األمنتحسين من اجل  الطبيعيةالموارد  إدارةاالستفادة وتحسين بهدف تعظيم ) لرسميةا

مساعدة صانعي القرارات  يهدف إلى لبرنامجإلى ما ذكر فان هذا ا وباإلضافة. والتخفيف من حدة الفقر

كاداه  الحقيقية والبيانات في وضع الخطط واالستراتيجيات الزراعية وتوفر المعلومات العالقة وأصحاب

 .اعلةفلإلدارة ال



 

، ومن البرامج التي قام بتنفيذها هذا البرنامج هذا العام االستمرار بتنفيذ مشروع مسح ودراسة الغابات

من الستة  األشهر، وخالل ه النهائيةحلامر حيث يعتبر في والتعليم العالي،  بيةوزارة التر والممول من قبل 

. النهائي وٕاطالق قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالمشروع تقريرلفانه سوف يتم نشر ا 2008العام 

نتائج كيفية االستفادة من العلى أخصائيين من وزارة الزراعة الفلسطينية سيتم تدريب باإلضافة إلى انه 

تضمن مسحًا هذا المشروع  إن. االلكترونيةالمشروع وكيفية استخدام قاعدة البيانات إليها  التي توصل

ويعتبر هذا المشروع نموذج . لحيوية وغير الحيوية لغابتين رئيسيتين في محافظة الخليلللظروف ا

 ).7(الصورة (بات في الضفة الغربية لغاللدراسات مستقبلية يمكن أن يتطور ليغطى كافة ا
 

 
 قاعدة بيانات لقطاع الحراج في فلسطين): 7(الصورة رقم 

بالعمل على األبحاث الزراعية وتحسين البذور  تدامة استمرفإن برنامج الزراعة المسوعالوة على ذلك ، 

 .  المحلية للمحاصيل الحقلية وبذور الخضروات ونشاطات التنمية الزراعية
 

لتنمية االقتصادية المركز الفلسطيني ل مثلالوطنية  مع المؤسساتمميزة عالقات لقد تفرد المعهد ب

ولجنة  ،)CFGB(الكندي الغذائية ك الحبوب مؤسسات دولية مثل بنوكذلك ، ESDC واالجتماعية

الدولية، ومؤسسة كير ، األوروبيالتحاد في ا، وبرنامج األمن الغذائي )MCC( نونايت المركزيةامال

 األمريكيةمع الوكالة  ACDI/VOCAالتعاون االسباني، المنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعي 

وقد تمكن المعهد بمشاريعه وبالمشاريع  ؛االستراليالمساعدات وصندوق USAID للتنمية الدولية 

محافظات  ًا فيفلسطينيتجمعًا سكانيًا  73موزعة على زراعية  أسرة 2120 المشتركة من مساعدة

تلك التجمعات وذلك  عدد األسر في مجمل٪ من 4 حيث يشكلونجنين، و  ،طوباس ،بيت لحم ،الخليل

الربحية دة في تحسين االكتفاء الذاتي من المحاصيل ، والمساعاألسريالغذائي  األمنتحسين بهدف 

من خالل زيادة استدامة الزراعات البعلية تعزيز فعلى صعيد دعم و . في فلسطين واالستراتيجيه



 

باإلضافة  ،ببذور المحاصيل الحقلية والعلفيةدونم  2560زراعة فقد تم  واإلنتاجالمساحات المزروعة 

  ).8انظر الصورة . (المثمرةار جباشتال األشدونم  100راعة إلى ز 

  

الزيتون كما ونوعا فقد تم توزيع مصائد بيولوجية  أشجارومن ضمن نشاطات تحسين وزيادة  إنتاج 

  .الزيتونبساتين دونم من  1530لمقاومة ذبابة ثمار الزيتون التي تحد من كمية ونوعية اإلنتاج لحوالي 
 

دونم من الحدائق المنزلية  220وزراعة ة، فقد إنشاء وعلى صعيد الزراعة المروية، المكشوفة والمحمي

 بمساحة تصل إلىصغيرة  بالستيكيبيت  269وزراعة وٕانشاء شبكات ري بالتنقيط ، توزيع بما فيها 

  .التجاريةالمحاصيل المستخدمة في زراعة دونما من الدفيئات  132تأهيل وزراعة و  دونم 26

  

مياه  عأبار منزلية لجم 105ه لري المزروعات فقد تم تأهيل أما على صعيد توفير وتعزيز مصادر الميا

وحدة منزلية لمعالجة المياه  50كما وتم إنشاء , بئر منزلي جديد 140األمطار إضافة إلى إنشاء 

م من خالل وضع مواسير 700وتم القيام بتأهيل قناة ارطاس الزراعية بطول , الرمادية بهدف الري

  . 35إدارة المياه مما سيزيد المساحة المزروعة بنسبة  فوالذية مجلفنة وتطوير نظام

  

رأسا من األغنام  134خلية نحل و  114وبهدف المساهمة تطوير القطاع الحيواني فقد تم توزيع 

  .بركسا لغرض تحسين إدارة وٕانتاج األغنام 70وقام فريق المعهد بإنشاء , الحوامل

  

صغار المزارعين وللمنتجات الريفية أثر كبير في تطوير إن التشبيك وتسويق المنتجات الزراعية خاصة ل

المنتج الفلسطيني وتطويره، لذلك يعتبر معرض المنتجات الريفية احد أهم النشاطات التي نفذها المعهد 

من شهر حزيران من العام  10-7، هذا المعرض تم تنفيذه في الفترة ما بين 2007خالل عام 

نة بيت لحم وقد تمكن من إيصال منتجات شمال الضفة الغربية في مقر مركز السالم في مدي 2007

إلى جنوبها مما مكن من إعطاء سكان منطقة الجنوب الفرصة لمشاهدة وتذوق وشراء منتجات زراعية 

  .  من منطقة الشمال والتشبيك مع الجمعيات المنتجة لتلك المنتجات

طن من الحبوب و  107المعهد إنتاج  بالمجل فقد نتج عن نشاطات برنامج الزراعة المستدامة في

المنزلية  قطًن من الخضروات في الحدائ 3180طن من األعالف الخضراء والجافة، وٕانتاج  210

طنًا من ثمار الزيتون السليمة وذات الجودة العالية و  90والبيوت البالستيكية التي تمت زراعتها و 

متر مكعب  17000لمياه األمطار تصل إلى  كيلوغرامًا من العسل، وقدرة تجميعية وتخزينية 680

متر مكعب من المياه الرمادية سنويًا كما وتم تحسين ظروف التربية لما  13600سنويًا، ومعالجة 

  .رأس غنم 3000يقارب 



 

يوم عمل زراعي ألفراد  32300في خلق فرص عمل وصلت إلى  ةالمساهمباإلضافة إلى ذلك فقد تم 

يوم عمل مدفوع األجر لأليدي العاملة والماهرة في التجمعات  9110األسر المستفيدة وتوفير 

  . يوم زيارة فنية وٕارشادية 1250يوم تدريبي للمزارعين وتم تنفيذ  57المستهدفة، كما تم تنفيذ 

  
  

  
    2007األنشطة التنموية وبناء القدرات الذي قام بتنفيذها المعهد خالل عام ): 8(صورة رقم 

  
 

  ج تكنولوجيا المعلوماتبرنام 1.3
، مثل الربط الشبكي ، هاوتطبيقات المعلومات تكنولوجيا في المعهد تحسين قدرات إلىيهدف هذا البرنامج 

 ذلك مواكبة احدث إلى وباإلضافة. األمناالنترنت والحاسوب ونظم  إدارةتطوير المعدات والبرمجيات ، 

  . معلومات الجغرافيةاالستشعار عن بعد ونظام الالبرامج ألستخدمها في 

 من خالل االستفادة من في مجال تكنولوجيا المعلومات تحسين قدراتها أريج، واصلت  2007في عام 

  . الوحدة الموظفين العاملين في خبرة

يناير / قدم برنامج تكنولوجيا المعلومات المساعدة لجميع لموظفي أريج خالل الفترة من كانون الثاني 

، والحفاظ على  البرمجيةعن طريق تركيب التطبيقات  2007ديسمبر /  لاألو كانون  إلى 2007

التي تقوم بها برنامج تكنولوجيا  حاليا احد المهام الرئيسية. الداخلية شبكةالالمعدات ، وصيانة وتحديث 

تطوير مشاريع مختلفة في تطوير نظم معلومات افتراضية و تفاعلية الستخدامها في هي  المعلومات

  .أريج



 

نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن  وحدة بشكل وثيق معأفراد برنامج تكنولوجيا المعلومات  ملعي

  . و وضعها على الشبكة االلكترونية جغرافية القائمة بذاتها يةمعلومات بعد لتطوير نظم

  

 اآلنهو  عن طريق تطوير نظام أداري الكتروني للرصد و تقييم عمل المعهد الداخلي و أريجامتد عمل 

   .في المرحلة النهائية من التطوير

   :األنشطة التاليةببرنامج تكنولوجيا المعلومات  قام 2007خالل العام 

 عن مسئولين ي الوحدةكان موظفو ) PEIS(الفلسطيني تطوير نظام المعلومات البيئية االنتهاء من . 1

 أريجالتعاون مع جميع وحدات ب شيدتالتي  ةيئقواعد البيانات البي تطوير برنامج جغرافي و ربطه مع

  . الفلسطيني لإلحصاءوالجهاز المركزي 

  . اإللكترونية أريج ها على صفحةنشر و  Google Mapمع نظام  أريج خرائط دمج. 2

   :التاليةالذي يشمل األجزاء للمعهد  االلكتروني نظام المكتبي بداية تطوير. 3

 )الخ... الداخليةالطلبات  وظفين،المأوقات عمل  المرتبات،( البشريةالموارد  •

 ) الخ… المانحةالجهات  ,أنشطه(المشاريع  إدارة •

 )الخ… والمناقصات واالقتباسات أشكال،طلب (التمويل  •

 اإلدارة •

  . و برنامج تكنولوجيا المعلومات اإلدارةوحدة د مشترك و جهعبارة عن مهذا المشروع 

  . تهاوصيانالداخلية  شبكةال إدارة. 4

حيث سيتم استخدام النظام من قبل الطالب للدراسة و التدريب نظام امتحان قيادة السيارات تطوير . 5

  .ألمانيافي مدرسة لتعليم قيادة السيارات  بالتعاون مع االستشاراتتم عمل , على االختبار الرسمي

  . أريجللمشاريع  االلكترونية الشبكة ىالمختلفة علبناء المواقع . 7

للمعلومات حول الكتب الموجودة في المعهد بطريقة  عاملين الوصوللليمكن . تبةالمكتطوير نظام  .8

  . عن طريق النظام استعارة الكتب إمكانيةسهلة و 

 مشروع  جزء من" اإلسرائيليةاالنتهاكات " لرصد اإللكترونيةنظام معلوماتي على الشبكة  تطوير. 9

 كوسيلةالنظام  يجري استخدام. لفلسطينية المحتلةا األراضيفي  اإلسرائيلية يةنشطه االستيطاناالرصد 

 1996في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة من  هاعن واإلبالغ ة لالنتهاكاتالكتروني وارشفهلرصد 

  . وحتى اآلن

 على الشبكة االلكترونية أريج هااللكتروني الذي تستضيف الفلسطيني التنمية ىوتطوير منتدتصميم . 10

)http://forum.arij.org .(  

 البوابةعلى استخدام نظام ) jcspd( أريحاتدريب مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتنمية . 11

  . تطويرها من قبل الوحدةالتي تم  االلكترونية

عام  فيمرة  ألول ذي تم تطويرهال )pserm(الفلسطيني  البيئيةالموارد  إدارةتحديث لنظام . 12

1997 .  



 

 METIS (Mediterranean Introductionالثاني لمشروع  يمؤتمر التدريبالمشاركة في ال. 13
of GNSS Services)    

  

،  االستشعار عن بعدفي مجال نظم المعلومات الجغرافية و  تطوير قدراتهالمعهد  ، تابع 2007في عام 

  .المستخدمة في هذا المجال لمواكبة احدث التقنيات

  

  ماتالتشبيك ونشر المعلو: الفصل الثالث
  والتواصل  التشبيك 3.1 

 :التعاون مع الحكومة الفلسطينية والمؤسسات األهلية والبحثية 3.2

 اللجنة الوطنية لسجل األضرار •

المعهد عضو ي اللجنة الوطنية لسجل األضـرار الناجمـة عـن إنشـاء جـدار الضـم والتوسـع العنصـري 

سـلم المعهـد مسـؤولية الملـف القـانوني والتي نشأت بقرار من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية حيـث ت

  .والمهني في هذه اللجنة

  

 )MOA(وزارة الزراعة الفلسطينية  •

علــى تمتــين وتقويــة العالقــة والمشــاركة مــع ) أريــج(، ركــز معهــد األبحــاث التطبيقيــة 2007منــذ بدايــة عــام 

عــزام  .د(اعــة قــام وكيــل وزارة الزر  ،2007ففــي شــهر آذار . الزراعــيجميــع الجهــات المختصــة بالقطــاع 

وتصــدرت قضــايا . مــدير مديريــة زراعــة بيــت لحــم وثمانيــة مــدراء عــامين مــن الــوزارة بزيــارة المعهــد) طبيلــه

. توثيــق وتقويــة العالقــة بــين المعهــد ووزارة الزراعــة والوضــع الــراهن للــوزارة محــور النقاشــات بــين اإلطــراف

  . 2008-2007للعام باإلضافة إلى ذلك شارك المعهد بمراجعة خطة وزارة الزراعة 

  

إن التنســـيق والتعـــاون مـــع وزارة الزراعـــة مســـتمر علـــى مختلـــف المســـتويات مـــن خـــالل عقـــد االجتماعـــات 

واللقاءات التي تتعلق في مراجعة وتقييم الوضع الزراعي الراهن فـي األراضـي الفلسـطينية واالسـتراتيجيات 

تم في مقرات معهد األبحاث التطبيقيـة ووزارة المستقبلية لتحسين أوضاع القطاع الزراعي، وهذه اللقاءات ت

فعلــى المســتوى التقنــي يقــوم معهــد األبحــاث التطبيقيــة . الزراعــة ومجموعــات العمــل فــي القطــاع الزراعــي

بالتنسيق مع مديريات وزارة الزراعة في محافظة بيت لحم من أجل إقامة ورشات عمل تتعلق بالمؤسسات 

نـــة لتحســـين العالقـــات والتعـــاون بـــين المؤسســـات المختلفـــة ووضـــع الزراعيـــة فـــي المحافظـــة والســـبل الممك

باإلضـــافة إلـــى ذلـــك يقـــوم معهـــد . اآلليـــات لتجنـــب حـــدوث االزدواجيـــة فـــي العمـــل ورفـــع مســـتوى الشـــفافية

. األبحاث التطبيقية بالتنسيق لتطوير قاعـدة بيانـات مشـتركة للمشـاريع الزراعيـة الحاليـة وقـوائم المسـتفيدين

م معهد األبحاث التطبيقية بإشـراك المرشـدين الـزراعيين فـي وزارة الزراعـة فـي مشـاريعه من جهة أخرى، قا

الزراعيـــة وخاصـــة فـــي زيـــارات اإلرشـــاد الزراعـــي الميدانيـــة واختيـــار المســـتفيدين للمشـــاريع، حيـــث أن وزارة 



 

يعه الزراعــة هــي دائمــا عضــو فــي لجــان المشــاريع المجتمعيــة التــي تتشــكل مــن قبــل المعهــد النجــاز مشــار 

من خالل  الوزارةإضافة التعاون البحثي مع . الزراعية والتي تساعد المعهد في تنفيذ المشاريع في الميدان

لمحافظــــة  الزراعيــــةتبــــادل المعلومــــات فــــي دراســــة واقــــع القطــــاع الزراعــــي والدراســــة التســــويقية للمنتجــــات 

  .  طوباس

  

  )PWA(سلطة المياه الفلسطينية  •

ــ ق العالقــة العضــوية مــع ســلطة الميــاه الفلســطينية، وذلــك مــن خــالل بتبــادل اســتمر المعهــد بتوثيــق وتعمي

البيانات والمعلومات مـع السـلطة، باإلضـافة إلـى مشـاركته فـي جميـع ورش العمـل واالجتماعـات وجلسـات 

عالوة علـى ذلـك، فقـد نفـذ المعهـد استشـارة فنيـة . تبادل األفكار والعصف الذهني التي تنفذها سلطة المياه

وذلـك بإعـداد دراسـة تحليليـة ومراجعـة لقطـاع الميـاه الفلسـطيني، والتـي ) ADC(التنميـة النمسـاوية  لوكالة

  .  2008الفلسطينية، الذي سيتم نشره في عام  األراضينتج عنها إعداد تقرير حول واقع قطاع المياه في 

  

 )MoP( وزارة التخطيط •

ارة التخطـــيط، وذلـــك مـــن خـــالل تبـــادل البيانـــات اســـتمر معهـــد األبحـــاث التطبيقيـــة بعالقاتـــه الوثيقـــة مـــع وز 

ــــة  والمعلومــــات المتعلقــــة باألنشــــطة االســــتيطانية لالحــــتالل اإلســــرائيلي فــــي األراضــــي الفلســــطينية المحتل

  .األرضواستخدام 

  

  

  محافظة بيت لحم •

استمر معهد األبحاث التطبيقية بعضويته فـي اللجنـة االستشـارية لمحافظـة بيـت لحـم، حيـث اسـتمر فـي   

وفير المعلومـات الالزمـة للمحافظـة حـول اسـتعماالت واسـتخدامات األراضـي، كمـا اسـتمر فـي العمـل مـع ت

وعلـى مسـتوى المحافظـات األخـرى، . المحافظة من اجل إيجـاد مصـادر تمويـل لمشـروع تسـجيل األراضـي

ت األراضــي واصــل المعهــد تزويــد المحافظــات المختلفــة بــالخرائط والمعلومــات والبيانــات وبيانــات اســتعماال

  .      والمعلومات البيئية وتحديث بيانات مراقبة أنشطة االستيطان اإلسرائيلي
 
 البلديات والمجالس المحلية  •

اســتمر المعهــد فــي تعزيــز وتقويــة عالقتــه مــع البلــديات الفلســطينية والمجــالس المحليــة، حيــث اســتمر فــي 

حلية من خالل اعتمـاد جـدول أعمـال القـرن العمل على المساهمة في تطوير قدرات الهيئات الحكومية الم

. وبنـــاء القـــدرات البشـــرية فـــي مجـــال تطبيقـــات نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة وٕادارة اســـتعمال األراضـــي 21

إضـــافة إلـــى هـــذا مـــا زال المعهـــد يعمـــل وبشـــكل مشـــترك مـــع الهيئـــات المحليـــة لتطـــوير قـــدراتها فـــي إدارة 

إن . قامــة محطــة معالجــة الميــاه العادمــه فــي قريــة نحــالينالنفايــات، مثــل المشــروع الحــالي الــذي تــم فيــه إ

خدمات المعهد للسلطات المحلية والبلديات والمجالس القروية شهدت تقدما طوال العام في جميع القضايا 



 

المختلفــة ذات العالقــة بتخصصــه، وتركــز ذلــك وبشــكل أساســي فــي مســاعدة ودعــم هــذه المؤسســات فــي 

للفلســـطينيين فـــي  التابعـــةن اجـــل متابعـــة القضـــايا القانونيـــة والـــدعاوى تحليـــل الخـــرائط والصـــور الجويـــة مـــ

إن الخــدمات . المحــاكم اإلســرائيلية بشــان مصــادرة األراضــي والقضــايا المتعلقــة بجــدار الفصــل العنصــري

التي قدمها المعهد لم تقتصر هذه الخدمات على البلديات والمجالس المحلية وٕانما قام المعهد كذلك بـدعم 

مؤسسـات األجهـزة األمنيـة فـي منطقـة بيـت لحـم ومقراتهـا الرئيسـية فـي مدينـة رام اهللا وحتـى مكتـب وتزويد 

الســـيد الـــرئيس بـــالخرائط الفنيـــة الدقيقـــة للضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة وبالمعلومـــات واألرقـــام والمحاضـــرات 

  .وأحدث نتائج األبحاث وكذلك المنشورات

   

  )PCBS( الفلسطينيلإلحصاء الجهاز المركزي  •

حـــافظ المعهـــد علـــى عالقـــات عمـــل جيـــده مـــع الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني مـــن خـــالل تبـــادل 

كمـا شـارك . البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلـة

ـــامج التحليـــل اإلحصـــائي  ) SPSS(المعهـــد فـــي دورة التـــدريب الـــذي نظمهـــا جهـــاز اإلحصـــاء حـــول برن

كمــــا يعتبــــر معهــــد األبحــــاث التطبيقيــــة مــــن المســــتخدمين الرئيســــيين للبيانــــات . والتطبيقــــات الديمغرافيــــة

  . اإلحصائية التي ينتجها جهاز اإلحصاء وخاصة البيانات السكانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية

  

  

  

  )NAD( شؤون المفاوضات دائرة   •

ائـرة شـؤون المفاوضـات مـن خـالل تبـادل البيانـات المتعلقـة بأنشـطة استمر المعهد في توثيق عالقته مـع د

  . االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة

  

  )NCGCAP(فلسطين  –االئتالف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر  •

، أصبح المعهـد عضـوا فـاعال 2006منذ انضمامه إلى االئتالف الوطني لمكافحة الفقر في فلسطين عام 

فــي اللجنــة التنســيقية لالئــتالف، كمــا شــارك المعهــد فــي نشــر المعلومــات والــوعي عــن الفقــر فــي األراضــي 

  .   الفلسطينية المحتلة من خالل تنظيم فعاليات في الجامعات عن الفقر

  

  )MAS(ماس  -معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني •

بيقيــة عضــوا فــي لجنــة مراقبــة األمــن الغــذائي التــي تشــكلت مــؤخرا مقبــل معهــد أصــبح معهــد األبحــاث التط

  .ماس –أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

  

  ) ESDC(المركز الفلسطيني للتنمية االجتماعية واالقتصادية   •



 

ية مـن اسـتمر معهـد األبحـاث التطبيقيـة فـي التعـاون مـع المركـز الفلسـطيني للتنميـة االجتماعيـة واالقتصـاد

والتطــوير ) LIOPT(خــالل تنفيــذ مشــروع تحســين المســتوى المعيشــي فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة 

وهنـاك العديـد مـن مقترحـات المشـاريع المشـتركة بـين الطـرفين التـي قـدمت مـن . المؤسساتي ونظـام اإلدارة

  . اجل تمويلها

  

  )PENGO(شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية  •

بفاعليـة فـي جميـع أنشـطة الشـبكة والتـي إشـتملت علـى المشـاركة فـي اجتماعـات اللجنـة لقد شـارك المعهـد 

التوجيهية األسبوعية، كما أصبح المعهد رئيس بعض اللجان المتخصصة وتحمـل مسـؤولية متابعتهـا مثـل 

مجموعـــات عمـــل القطـــاع الزراعـــي وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة لتســـجيل األراضـــي، والفقـــر، وسياســـة الجـــوار 

بعد انتخاب اللجنة التوجيهية للشبكة أصبح المعهد مسـئوال عـن تقـديم أوراق بحثيـة عـن التنميـة . بيةاألورو 

وكون المعهد أحد المؤسسات الوطنيـة والمميـزة فـي .   والمياه والبيئة والمستوطنات والسياسة والمفاوضات

جتماعـات بـين الفصـائل فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، فقـد شـارك المعهـد فـي مختلـف اال األهليالعمل 

ومــن ناحيــة أخــرى فــان المعهــد ومــن . الفلســطينية والمجتمــع المــدني بعــد تــدهور األوضــاع فــي قطــاع غــزة

خالل اللجنة التوجيهيـة للشـبكة يعمـل بشـكل مباشـرة مـع الـوزراء الجـدد فـي القضـايا التـي تتعلـق بـالمجتمع 

  . المدني والمسائل التي تهم السياسة واالقتصاد في فلسطين

  

  

  

  (Agro Eco Company)الشركة الزراعية البيئية  •

أقام معهد األبحاث التطبيقية اتصاالت وثيقة مع الشركة الزراعية البيئية الهولندية من اجل تطوير مفهوم 

مقترح مشروع الذي سيقدم إلى الحكومة الهولندية، ويهدف هـذا المقتـرح إلـى تطـوير وتنميـة إنتـاج الزراعـة 

  .  التعاونيات الزراعية القائمة وٕانتاجدرات التصدير من خالل تحسين أداء الريفية وتعزيز ق

  

 )Padi2(الجمعية الفلسطينية لتطوير خدمات االنترنت  •

بمـــا أن المعهـــد هـــو احـــد المؤسســـين األوائـــل للجمعيـــة الفلســـطينية لتطـــوير خـــدمات االنترنـــت وعضـــو فـــي 

حيـث تتركـز نشـاطات . ي النشاطات المتعلقة بالجمعيـةاللجان الفنية واإلدارية، استمر المعهد بالمشاركة ف

الجمعيـــة علـــى اختيـــار المقـــاول المناســـب لـــربط الشـــبكة وتطـــوير السياســـات اإلداريـــة لمســـتخدمي شـــبكة 

االنترنــت والمشــاركة فــي التفــاوض مـــع شــركة االتصــاالت الفلســطينية لتـــوفير ربــط قــوي بــين المؤسســـات 

  .   الشريكة

  

  )Palestine-ARDI) (فلسطين-أرضي(والزراعية مبادرة التنمية الريفية  •



 

االتحــاد، وقــد قــام المعهــد  احيــث يشــكل المعهــد ســكرتري" تنميــة الريــف الفلســطيني"لقــد تــم تأســيس اتحــاد  

بإعـــداد جميـــع الوثـــائق الالزمـــة وتقـــديمها إلـــى وزارة المركـــز الفلســـطيني للتنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية و 

اتحـــاد تنميــة الريـــف والزراعـــة " تمرت جهـــود المعهــد وشـــركائه فــي تســـجيل اســـ. الداخليــة لتســـجيل االتحــاد

وعلـــى المســـتوى اإلقليمـــي، واصـــل المعهـــد اتصـــاالته مـــع البرنـــامج   .)ARDI-Palestine" (الفلســـطينية

المتوسطي البيئي  إليجاد مصادر تمويل جديدة لتفعيل االئتالف ومبـادرة التنميـة الريفيـة والزراعيـة وللبـدء 

إن الفـريقين يخططـان لعقـد مـؤتمر إقليمـي خـالل . بعض األنشـطة لفائـدة سـكان الريـف الفلسـطينيينبتنفيذ 

  .  للتنمية الريفية وخطط عمل تلتطوير آليات للتعاون اإلقليمي واستراتيجيا 2008عام 

  

  )LRC(مركز أبحاث األراضي  •

ور، وخصوصــا فــي مجــال إن الشــراكة التنظيميــة بــين مركــز أبحــاث األراضــي والمعهــد مســتمرة وفــي تطــ

  . مراقبة ورصد أنشطة االستيطان اإلسرائيلية والموارد الطبيعية

    

 )AAUJ(الجامعة العربية األمريكية في جنين   •

إستمر المعهد في مراقبة وصيانة وحدة جودة الهواء، والتي استعملت في جامعـة جنـين مـن خـالل أنشـطة 

  .ءمشروع إقليمي والذي يركز على رصد جودة الهوا

  

  

  

  :التشبيك والتواصل مع المؤسسات، والهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية 2.1.3

اســتمر المعهــد فــي تعاونــه مــع مؤسســات المجتمــع المــدني حلــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والــدولي مــن 

خـــالل تنفيـــذ أنشـــطة بحثيـــة مشـــتركة والمشـــاركة فـــي ورش عمـــل وغيرهـــا مـــن األنشـــطة ذات العالقـــة فـــي 

وفيمـا .  البيئة وٕادارة المصادر البيئية، وغيرهـا مـن النشـاطات التـي لهـا عالقـة بتخصـص المعهـدالزراعة و 

  . يلي بعض نشاطات المعهد التي نفذها مع مؤسسات المجتمع المدني

  

  )MICAD(برنامج الماجستير في التعاون الدولي والتنمية  •

تعـــاون الـــدولي والتنميـــة بالشـــراكة مـــع إن المعهـــد عضـــو فـــي اللجنـــة التنســـيقية لبرنـــامج الماجســـتير فـــي ال

  .   اايطاليبافيا في ) Pavia(مؤسسات أهلية فلسطينية أخرى وجامعة بيت لحم وجامعة 

  

  )UNEP(برنامج األمم المتحدة للبيئة  •

أيضا استمر المعهد في تزويد برنامج األمم المتحدة للبيئة بالخدمات الالزمة والمعلومات في مجال البيئـة 

   .الفلسطينية الوطنية السلطةمؤسسات بناء قدرات و ، لطبيعيةاوالموارد 

  



 

  ) CAP( برنامج النداء الموحد •

والزراعـــة  األغذيـــةترأســـه منظمـــة الـــذي ت عضـــو فـــي برنـــامج النـــداء الموحـــد إن معهـــد األبحـــاث التطبيقيـــة

ل تطــــوير إطــــار لتحليــــفــــي وقــــد شــــارك المعهــــد  ،اإلنســــانية فــــي األمــــم المتحــــدةومكتــــب تنســــيق الشــــؤون 

المعهــد مشــروعي  قــدم ،ذلــك إلــى وباإلضــافة. 2007عــام الغــذائي لل واألمــناالحتياجــات لقطــاع الزراعــة 

 عـام فيبرنامج النداء الموحد في هذه المشاريع تم إدراجه  الغذائي؛ احد واألمنالزراعة  لمجا طوارئ في

المعهـد  أصـبحذلـك،  إلـى وباإلضـافة. 2008عـام  البرنامج فـي فيسيتم إدراجه  يالثانالمشروع و  ،2007

تم تقـديم اثنـين مـن  همن خاللالذي  مياه والصرف الصحي،القطاع في لجنة  عضو برنامج النداء الموحد

  .العادمةالمياه مقترحات المشاريع إلدارة 

  

 )ACF(االسبانية -مؤسسة العمل ضد الجوع •

ي منطقة طوباس الـذي بـدأه منـذ استمر معهد األبحاث التطبيقية في تنفيذ دراسة نظام التسويق الزراعي ف

  .العام الماضي وشارك في تقديم مقترح مشروع مشترك للبرنامج التنمية الكتالنية

  

  )EGNOS( األوروبيةخدمات المسح الجغرافي  •

شــبكة جمــع (  األوروبيــةاســتمر معهــد األبحــاث التطبيقيــة فــي عضــويته فــي خــدمات المســح الجغرافــي   

  ).المتوسطية األوروبيةي البيانات خدمات المسح الجغراف

  

  

 ACDI/VOCA)(المنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعي   •
حيـث تـم  ،ACDI/VOCA)(المنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعي مع مميزة  اتشهد هذا العام عالق

عـــة متابأيضـــا معهـــد الولقـــد واصـــل . مشـــترك إلـــى الوكالـــة األمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة مشـــروع مقتـــرحتقـــديم 

 يالضفة الغربيـة، وخاصـة فـي محـافظتلسكان تحسين األمن الغذائي الزراعية التنموية في مجال أنشطته 

 .بيت لحم والخليل

  

 منظمة كير الدولية  •

شـراكة  اتفاقيـةمع منظمة كير الدولية من خالل التوقيع على  تهشراك بتطويرمعهد األبحاث التطبيقية قام 

لمنظمــة فــي المجــاالت لالشــريك الــدائم االتفــاق أصــبح المعهــد ادا إلــى هــذا واســتن. بــين الطــرفين إســتراتيجية

  .المعهدخصص بها التي يت

  

  Spanish Cooperation) (التعاون األسباني  •

واصــل التعــاون األســباني دعمــه لبرنــامج الطــوارئ الــذي ينفــذه معهــد األبحــاث التطبيقيــة فــي المنــاطق     

. الفلســطينية األراضــيلــى درايــة وتقيــيم واقــع القطــاع الزراعــي فــي الريفيــة، كمــا أســتمر العمــل المشــترك ع



 

الـذي قـام ) AZAHAR(باإلضافة إلى ذلك قام التعاون االسـباني بترشـيح المعهـد لالسـتفادة مـن برنـامج 

كمــا قــام . بــدعم مشــروع دراســة المالمــح االجتماعيــة االقتصــادية للتجمعــات الســكانية فــي محافظــة الخليــل

، والذي يـتم تمويلـه أيضـا مـن قبـل التعـاون )APIS(ة مشروع نظام المعلومات الزراعية المعهد بنقل تجرب

لتقــوم بتحديثــه، وبالتــالي فــان مشــروع نظــام المعلومــات ) FAO(األســباني إلــى منظمــة األغذيــة والزراعــة 

  http://www.apis.ps  يمكن االطالع عليه على الموقع إلكتروني الجديد) APIS(الزراعية 
 
 ) SDC(للتنمية والتعاون  السويسريةالوكالة  •

بتــوفير  )SDC(للتنميــة والتعــاون  السويســريةالوكالــة مشــروع تمويــل نشــاطات المعهــد، قامــت  مــن خــالل

حيـث كانـت هـذه المشـاريع بحاجـة إلـى مسـاهمات مـن قبـل  ،مساهمات مالية للمعهد لتنفيذ مشـاريع حيويـة

تركيــب وتنفيــذ  أنشــطه االســتيطان اإلســرائيليةومراقبــة  مثــل رصـداجــل الحصــول علــى التمويــل المعهـد مــن 

 لالحـتاللالواقـع الجيوسياسـي ونشر المعلومات لتحسين الـوعي فيمـا يتعلـق العادمة مياه الوحدات معالجة 

مـن المعهـد إلـى  وعـالوة علـى ذلـك ، فـان الوكالـة قـد زادت دعمهـا. ٕادارة المـوارد الطبيعيـةو وقضايا البيئية 

تحــديث مــن خاللــه حيــث تــم " فــي الضــفة الغربيــة يالبيئــالواقــع "تقريــر وقاعــد بيانــات لدراســة  خــالل تمويــل

مــع المطلعــين علــى قشــت و ونالتنمويــة التــي طــورت ســيناريوهات ال وضــعالتغيــرات والتحــديات و و  البيانــات

 .وصانعي القرار والمخططين الوضع الفلسطيني

  

  
 
 ) AUSAID(ية للتنمية الدولية الوكالة االسترال •

البحــــر األبــــيض حــــوض لمنطقــــة  مشــــاريع مقترحــــاتلطــــرح للتنميــــة الدوليــــة  االســــتراليةالوكالــــة تخطــــط  

وشــركاءه فـــي المعهــد للتنميــة الدوليـــة و  االســتراليةالعالقـــات الحاليــة بــين الوكالـــة  أســاسالمتوســط، وعلــى 

هــذا العــام، قامــت  انتهــىالــذي  LIOPT)( ةتحســين المســتوى المعيشــي فــي األراضــي الفلســطينيمشــروع 

مشــروع تحســين المســتوى المعيشــي فــي قتــرح متشــجيع الشــركاء لتقــديم بللتنميــة الدوليــة  االســتراليةالوكالــة 

  .LIOPT)2( المرحلة الثانية -األراضي الفلسطينية
 
 ) (MCC  المركزية المانونايتلجنة  •

 الحقليـة  وٕادارةزراعـة برنامج تطـوير ال ، وال سيما لمعهدواصلت لجنة المانونايت المركزية دعمها لبرامج ا

  .جمعات الفلسطينيةتالفي  المهشمة والفقيرةللفئات  العادمةمياه المعالجة أنشطة و  موارد المياه

  

   البنك الكندي للحبوب الغذائية •

 فــيالتنســيق  يــهأمكانوبحــث للمعهــد  الكنــدي للحبــوب الغذائيــة بزيــارة البنــك فــي اآلونــة األخيــرة قــام خبــراء

الفلســطينية،  فــي األراضــي الجافــةفــي المنــاطق  ةوالعلفيــ الحقليــةالمحاصــيل بــرامج تطــوير  المســتقبل لــدعم



 

 لويـــمبت يقـــوم البنـــك الكنـــدي حاليــا. إضـــافية م ألنشـــطهلمواصـــلة دعمهـــ  اكمــا أكـــد الخبـــراء بـــأنهم يخططــو 

  ).MCC(المانونايت مع  بالشراكة الجافة في األراضيزراعة برنامج المعهد لتطوير ال

  

 :)WFP(وبرنامج الغذاء العالمي ) FAO( والزراعة لألغذية الدولية منظمةال •
 علــىمعهــد األبحــاث التطبيقيــة مــع الن والزراعــة وبرنــامج الغــذاء العــالمي يعمــ لألغذيــةمنظمــة الدوليــة ال  

فـــي عضـــوا أصـــبح المعهـــد ، حيـــث )NAF( الحتياجـــاتا تحليـــلوٕاطـــار ) CAP(النـــداء الموحـــد  برنـــامج

تقــديم عــدة مقترحــات باتجــاه  ذاهــبوالمعهــد . الزراعــةو  الصــحيلصــرف ألمــن الغــذائي والميــاه وامجموعــة ا

  .CAP( 2008( النداء الموحد اريع برنامجلمش

  

  )ASTF( المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا •

المعهـد مـن ذلك فـإن كـل لـ. المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بشـكل جيـدمع  المعهد عالقةلقد تطورت 

قتـرح ومـن المفـي البلـدان العربيـة البحـث العلمـي اسـتراتيجيات حول  إقليمي والمؤسسة يعمالن لعقد مؤتمر

  .في فلسطينيعقد  أن

  

  ICARDA) ايكاردا( الجافةالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق  •

ب المركــز الــدولي للبحــوث الزراعيــة ، وخصوصــا مــع مكتــوالمركــزالمعهــد التنســيق واالتصــال مســتمر بــين 

مشـتركة  حـول أنشـطه حيث تم من خالله تطوير مفهوم مشترك ،األردنفي ) ايكاردا( الجافةفي المناطق 

  .مشتركة على أرض الواقع أنشطهلتمكين العالقة وتنفيذ مستقبلية 
 
 ) السكواا -األمم المتحدة (ألمم المتحدة لغربي آسيا للجنة االقتصادية واالجتماعية ال •

والحكــم  الحيــازةلضــمان  اإلقليميــةالحملــة  التــي أدت إلــى إطــالق العمــل الوطنيــة  ورشــةفــي  شــارك المعهــد

  .األردنيةالمبادرة  -الحضري السليم 

  

  ) ATO(العربية   المدنمنظمة  •

 مــن اجــل: اإلنمائيــة األلفيــة واألهــداف الحضــريةي اجتماعــات فريــق الخبــراء حــول اإلدارة شــارك المعهــد فــ

 ".المدن المساواة بين" 11تنفيذ الهدف 

  

  ) HIC(الدولي ئتالف الموئل ا •

احــد المــوظفين فــي المعهــد  بيشــارك المعهــد فــي النشــاطات اإلقليميــة الئــتالف الموئــل الــدولي وتــم انتخــا

   .لعضوية اللجنة اإلقليمية
 
  :الراصد العالمي للحضارة_برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  •



 

  .بناء مرصد حضري في منطقة بيت لحم إلىالتي تهدف  لمعهد الشراكةطور ا

  

  نشر المعلومات 2.3
  

  :المعهد في وسائل اإلعالم 1.2.3

  

عـدد فـي عـدد الـزوار لموقـع المعهـد علـى اإلنترنـت حيـث تجـاوز  كبيـراكان هناك نمو  ،2007خالل عام 

يــارات موقــع رصــد أنشــطة االســتيطان وصــل عــدد ز ذلــك،  إلــى وباإلضــافة. زيــارة مليــون 8.55الزيــارات 

 زيـــارة مليـــون 5.64علـــى اإلنترنـــت التـــابع للمعهـــد إلـــى ) POICA(فـــي األراضـــي الفلســـطينية  ياإلســـرائيل

كــانون  2007ينــاير و / بــين كــانون الثــانيفــي الفتــرة الواقعــة  )(http://www.poica.org والعنــوان هــو

  . 2007ديسمبر / األول

  

ولتلبية الطلب المتزايد على بيانات ومنشـورات المعهـد، فقـد تقـرر زيـادة سـعة الخـازن الرئيسـي للمعهـد إلـى 

وهذا سيجعل الشبكة الداخليـة أكثـر اسـتيعابا للمنشـورات والبيانـات علـى موقـع المعهـد علـى . تيرابايت 1.2

  .ة أرجاء العالمشبكة االنترنت ليكون متاحا لمتصفحين االنترنت في كاف

  

المـوارد  وٕادارة البيئةالمحلية بشأن عدة قضايا مثل على زيادة الوعي للمجتمعات  عملهكما واصل المعهد 

مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف و . واألنشــطة االســتيطانية اإلسـرائيليةوالظــروف السياســية الجغرافيــة  الطبيعيـة

كمــا تــم . يــة والمحليــة وعــرض الخــرائط والبيانــاتالدول مــن بــرامج التلفزيــون فــي عــددو المعهــد موظفــك شــار 

مقــاالت تــم نشــر علــى مــدار العــام لمختلــف المجموعــات الدوليــة وصــناع القــرار و  محاضــرات عــدة يمقــدت

  .وتقارير الحالةودراسات  عديدة
 

 والدسـتور األردنيـة واأليـامالقـدس صحيفة مختلفة مثل المحلية الصحف العدة تقارير في المعهد  وقد نشر

قنـاة (الوكـاالت المحليـة والدوليـة ومحطـات تلفزيونيـه اإلخباريـة و معـا  وشـبكةالفلسطينية وفا  األنباءكالة و و 

ومـــن أهـــم  ).واالنجليزيـــةفـــي كـــل مـــن اللغتـــين العربيـــة . (الـــخ…… وهيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة الجزيـــرة 

وتوســيع المســتوطنات  ألراضــياهــي المتعلقــة بالميــاه والبيئــة واســتخدام  المجــاالت التــي ركــز المعهــد عليهــا

 نشــر ذلــك، إلــى وباإلضــافة. التغيــرات المســتمرة فــي الجــدارواألهــم مــن ذلــك هــو متابعــة  المصــادرةوأوامــر 

فــأن  أخــرىومــن ناحيــة . وخصوصــا فــي مجــال الزراعــة والتصــنيع الغــذائيإرشــادية  عــدة كتيبــات المعهــد

دث أحــ عــن والســلطةالمجتمــع المحلــي  ٕاعــالمالبيئيــة والمائيــة و القضــايا المعهــد معنــي فــي التركيــز علــى 

أبلـغ المعهـد المعنيـين بنشـاطاته مـن كمـا . اإلسرائيليالجانب البيئية التي يقوم بها التهديدات واالستفزازات 

 وتـم تزويـدهم بأحـدث، )يـارت متبادلـةوز  اتالعمـل ، اجتماعـ ورشـات (اجتماعـات  هم فـي استضـافت خالل



 

 األنشـطة االسـتيطانيةوتـأثير  الطبيعيـةالمـوارد  وٕادارةختلفـة فـي مجـال البيئـة المنشورات والتقارير الفنية الم

  .بما فيها الجدار العازل اإلسرائيلية

  

   ورش العملالمؤتمرات و  2.2.3

مثــل الميــاه والزراعــة  عملــهمختلــف حلقــات العمــل والمــؤتمرات المتعلقــة بمجــال  يفــالمعهــد شــارك فريــق 

المعهـد شـارك كمـا  .والتخطـيط اإلسـرائيليةاالسـتيطان  أنشطهورصد  راضياألوالتنوع البيولوجي واستخدام 

 .)٪ 90(ومحليا ) ٪ 10(في الخارج  التي أجريتالمجاالت  مؤتمر في مختلفورشة عمل و  101في 

  

  زياراتالجتماعات و اال 3.2.3

وفـــود مختلـــف المـــن بمـــا فـــي ذلـــك زيـــارات قـــدمها المعهـــد التـــي  األنشـــطةالعديـــد مـــن  ،2007عـــام د شـــه 

تمثـل منظمـات دوليـة  ٪34 منها ، زيارة ولقاء 208 لزيارات واللقاءاتل اإلجمالي عددبلغ ال. والشخصيات

  .٪ من الدول العربية10لسطينية، و لهيئات المحلية الفل٪ 56أجنبية، و و 

  

  المحاضرات  4.2.4

بتنظــيم بــدأ المعهــد يــة، الدولو  الــوعي لألطــراف المحليــة واإلقليميــةتحســين  فــي الدعائيــة كجــزء مــن حملتــه 

الفلســـطينية  الطبيعيـــةوتـــأثيره علـــى المـــوارد  سياســـييو تســـليط الضـــوء علـــى الوضـــع الجل محاضـــرات عـــدة 

عرضــا، كــان  68 المعهــد ونتيجــة لــذلك، قــدم. المعهــدفها استضــالمختلــف الــزوار والوفــود التــي  واســتدامتها

  .ليةللهيئات المح% 35 للدول العربية و% 3، و لألجانب% 62منها 

  : اإللكتروني التابع للمعهد عزيارة الموق 5.2.5

 لموقـعلعـدد الزيـارات بلـغ . 2007لـزوار خـالل عـام ل اإلجمـالي عـددالزيادة كبيرة في حظي موقع المعهد ب

مـالى عـدد الزيـارات سـجلت زيـادة كبيـرة فـي جاو . ألـف 28-18ما بين يومي متوسط زيارة ب  8,551,845

  ).6138319 --  8551845( ةزيار  2,413,526 ب 2006بالمقارنة مع  2007

  

يــــبن التغيــــرات فــــي عــــدد الزيــــارات للموقــــع الرئيســــي ألريــــج خــــالل الفتــــرة الواقعــــة بــــين  :1الجــــدول رقــــم 

1999_2007  

  
  السنة  تعدد الزيارا
516,142 1999 

1,277,561 2000 
2,191,187 2001 
1,734,378 2002 
3,142,746 2003 
3,904,997 2004 
4,667,248 2005 



 

6,138,319 2006 
8,551,845 2007 

  المجموع 32,124,423

  

   2007منشورات عام  . 4

الكتيبــات تقــارير والملصــقات والنشــرات و الو  وراقاألو كتــب يــد مــن العدالوطبــع ونشــر  إعــداد، تــم 2007 عــامخــالل 

  :يالنحو التالعلى وهي 

  
   البحثية والتقارير األوراق  4.1

  
  :ارير المقدمة باللغة االنجليزيةوالتق األوراق •
  

• Autarky in the Occupied Palestinian Territories in Opposition to World's Globalization. 2007. 
• Barqan Industrial Zone, 2007 
• Disaster Mitigation towards Sustainable Development in the Occupied Palestinian Territory 

(the West Bank and Gaza Strip), 2007.  
• Geopolitical Status in the Occupied Territory- May 2007. 
• Israeli Violations against the Palestinian Environment, 2007 
• Monthly report series for Monitoring the Israeli Practices: January, February, March, April, 

May,  and June, July, August, September, October, November, December, 2007. 
• Planning Towards a Sustainable Land Transportation System in the Future Palestinian 

State, 2007. 
• Policy Tools towards Sustainable Land Use and Urban Environmental Management at 

Municipal Level under a Transitional Political Context – The Case of Bethlehem District. 
December 2007 

• Preparing a small dossier about “Jabal Al-Taweel (Pesagot)” – Birzeit University 
“Undergraduate Architectural Students” –November 

• Poverty Indicators in the Occupied Palestinian Territories, 2007.  
• Potential mechanisms for resolution of the water conflict between Palestinians and Israelis. 
• Rhetoric and Reality in Regard to the Water Conflict in the Holy Land and the Neighboring 

Countries. 2007. 
• Settlers' violations against Palestinians environment of Wadi Foqin and Special edition ‘Fact 

Sheet” to Commemorate “Earth Day” March 2007 (English-Arabic), 2007. 
• The Geopolitical Status in the Occupied Territory- May 2007 
• The Geopolitical Conditions in Bethlehem Governorate, July 2007 (English) 
• The Geopolitical Conditions in Qalqiliya Governorate, March 2007 (English) 
• The Geopolitical Conditions in Salfit Governorate, August 2007 (English) 
• The Israeli Colonization Activities in the Palestinian Territories during the 1st Quarter 

(January - March) , 2007 
• The Israeli Colonization Activities in the Palestinian Territories during the 2nd Quarter (April - 

June) , 2007 
• The Israeli Colonization activities in the Palestinian Territories during the 3rd quarter (July - 

September) 2007 
• The Israeli Colonization activities in the Palestinian Territories during the 4th quarter 

(October - December) 2007 
• The Status of the Environment in the OPT – July 2007 
• Water agreements between Israel and Palestine and the region's water 
argumentations between policies, anxieties and sustainable development, 2007 

• Poster of the Geo-political Status in the OPT – April 2007 



 

•  

 :والتقارير المقدمة باللغة العربية األوراق  4.2
  
 2007محافظة الخليل - الواقع البيئي الراهن في منطقة يطا •
  2007 محافظة بيت لحم –" طينيتقييم دراسة اإلستراتيجية الوطنية للحكم اإلداري الفلس •
 2007 تطوير سياسات وأدوات نحو تنمية مستدامة في ظل وضع سياسي غير مستقر •
 2007  أزمة المياه في محافظة بيت لحم •
 2007)باللغة العربية واإلنكليزية(حافظة رام اهللا / -تقييم الوضع البيئي في قرية نعلين  •
 2007الكارثة البيئية في قرية أم النصر •
 الميــاه العادمــة فــي قريــة أم النصــر شــمال قطــاع غــزة آلثــار البيئيــة الناجمــة عــن انهيــار أحــواضا •

2007  
إن الحق في المياه هو حق إنساني أساسي من حقـوق اإلنسـان يتسـاوى مـع الحـق فـي الحيـاة ذاتهـا   •

 2007)باللغة العربية واإلنكليزية(
 2007طينية المحتلةالمستدامة في األراضي الفلس نظرة إلى مفهوم التنمية •
  

  

  

  
 

  :  الكتب 4.3
وعلـــى  ).2007-1967(عامـــا مـــن االحـــتالل اإلســـرائيلي للضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة  40 :األطلـــس •

 .www.arij.org/atlas40. 282 pp., 2007 ;شبكة اإلنترنت  

 ).بالغة العربية واإلنجليزية ( 2007 استعراض القطاع الزراعي الفلسطيني لعام •

 .2007 .225. الوضع البيئي  في األراضي الفلسطينية المحتلة •

انتقــالي الســياق  إطــارفــي  الحضــريةالبيئــة  وٕادارة لألراضــيأدوات السياســة نحــو االســتخدام المســتدام  •

. 112. مجالبرنـا Pripode ، محافظة بيت لحم )بيت لحم وبيت ساحور وبيت جاال ( السياسي للبلديات

2007. 

' اإلسـرائيليةرصد المستوطنات : "جزء من المشروع المعنون . الوضع الجيوسياسي للمحافظة بيت لحم •

 .2007صفحة ،  50،  التطبيقية). الفلسطينية المحتلة األراضيفي  األنشطة

' يليةاإلسـرائرصـد المسـتوطنات : "جـزء مـن المشـروع المعنـون . قلقيلية الوضع الجيوسياسي للمحافظة  •

 .2007،   التطبيقية). الفلسطينية المحتلة األراضيفي  األنشطة

' اإلسـرائيليةرصـد المسـتوطنات : "جـزء مـن المشـروع المعنـون . سـلفيتالوضع الجيوسياسي للمحافظـة  •

  .2007،  التطبيقية). الفلسطينية المحتلة األراضيفي  األنشطة



 

 ع سياسي غير مستمرتطوير سياسات وادوات نحو تنمية مستدامة في ظل وض •
 

  :الكتيبات والنشرات 4.4

  :وهيمنشورات مشتركة مع أريج، ومؤسسة كير والمركز الفلسطيني و  •

 .2007المنهجيات الحديثة لتربية النحل ، •

 .2007تعقيم التربة بالطاقة الشمسية، •

 .2007دليل التدريب على تصنيع السماد، •

 .2007، الدليل العلمي للتغذية والغذاء الصحي •

 :مقاالت الصحف  4.5

  21ضمن مشروع بيت لحم ) أريج(اختتام حمالت التوعية المجتمعية التي نظمها معهد  •

  21معهد ضمن مشروع بيت لحم الاختتام دورة تدريبية نظمها  •
  افتتاح محطة لمعالجة المياه العادمة في نحالين : األولى من نوعها في فلسطين •

يصدر تقرير عن الواقع البيئي في األراضي الفلسطينية  )أريج(القدس  –معهد األبحاث التطبيقية  •

  المحتلة

الواقع البيئي في األراضي الفلسطينية ) أريج(القدس  -صدر حديثا عن معهد األبحاث التطبيقية •

  2007المحتلة عام 

  مشروع لمعالجة المياه العادمة في قرية نحالين :لحل مشكلة التلوث •

تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وٕادارة قواعد البيانات ومراقبة استخدام  اختتام دورة تدريبية حول •

ضمن نشاطات مشروع تطوير نظام معلومات جغرافي بيئي متكامل نظمها معهد أريج  التغيرات البيئية

 لقطاع غزة
 .نبعا 62بئرا و 134الجدار واالستيطان يعزالن  •
  

  التطوير المؤسساتي –الفصل الخامس 
  

  رات البشريةتطوير وتنمية القد  5.1

  

 العنصر الرئيسيفي التركيز على تنمية قدرات الموظفين على اعتبار أنهم  استمر المعهدخالل السنة 

فان من المشاريع  متنوع لطلب المتزايد على نشاطات أريج وتنفيذها لعددونظرا ل في مسيرة تطوير المعهد

وتطويرهم والمحافظة  ٍل من الكفاءةيتطلب من المعهد التركيز على تأهيل موظفين ذوي مستوى عاهذا 

  . موظف 72إلى  62من  2007تراوح عدد الموظفين في سنة على استمراريتهم حيث 

يستمر المعهد بتطوير كفاءات موظفيه عن طريق منح أو تشجيع الموظفين على التقدم لمنح دراسية في 

الدول المختلفة ، لذا يستمر المعهد  كما و يؤمن المعهد بتبادل المعرفة والثقافة ما بين. شتى المجاالت



 

تقوم إدارة المعهد بقبول المتطوعين . بقبول طلبات متطوعين من خارج البالد وخاصة في مجال األبحاث

 قام المعهد 2007في سنة . همة في التطويروالمتدربين حسب مجاالت تخصصهم ورغبتهم في المسا

  .إناث 5بين من ضمنهم متدر  9إناث ، و  3متطوعين من ضمنهم  5باستضافة 

  

  الميزانية واإلدارة  5.2

  

، بهدف تطوير األداء اإلداري  2006مشروع التنمية المؤسسية الذي بدأ عام  2007استمر خالل 

للمعهد كي يرتقي بمستوى المتطلبات الدولية للمنظمات غير الحكومية ومن خالل تطبيق أعلى المعايير 

متنوعة على نطاق أوسع ، وعالوة على ذلك يهدف مشروع  اإلدارية يأمل المعهد من تنفيذ مشاريع

  . التنمية إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية والمتابعة والتقييم

وتمشيا مع هذه األهداف بتضمن هذا المشروع تطبيق إجراءات مالية سليمة، وتطوير إدارة الموارد 

  :الل العام انجاز ما يليحيث تم خ البشرية باإلضافة إلى استخدام نظام معلوماتي متطور

  

  :أدلة تشمل مجموعة كاملة من سياسات وٕاجراءات المعهد تصنف على النحو التالي 4إنتاج  .1

 دليل المحاسبة واإلدارة المالية 

 دليل شؤون الموظفين 

 .دليل الشؤون اإلدارية 

  

  عن طريق تطوير النماذج اإلدارية المناسبة أدلة،تعزيز عملية تنفيذ األربع .2    

  .تطوير نظام المعلومات وبرامج كمبيوتر خاصة بأريج لتنفيذ األدلة بطريقة فعالة. 3    

تنمية كفاءة موظفي قسم اإلدارة والمحاسبة على طريق تدريبهم على أحدث أنواع اإلجراءات . 4    

  المالية واإلدارية فيما يتناسب مع مشاريع المعهد 

 .تطوير نظام مراجعة ورقابة داخلية. 5    

  

  المنهجية 5.3

 وبما أن . البشريةتنمية الموارد  سسية والتكنولوجية والمؤ  اإلداريةجميع جوانبها  التنمية المستدامةتتطلب 

موظفيها  إشراكالخيار هو في صالح تطوير المعهد من خالل  كانواالبتكار ، اإلبداعشجع على ت أريج

 إلىبناء قدرات الموظفين  إلى باإلضافةح هذا النهج ويتي. بدال من التعاقد مع خبراء استشاريين خارجيين

مع احتياجات التنمية الحقيقية للمعهد ، في حين أن معظم  أفضلتطبيق المنهجيات التي تتناسب بشكل 

وعالوة على ذلك . الخاصة بالمعهد مع تلبية االحتياجات ناسبتت إدارية الحلول تقدم الشركات التجارية 

 اإلداري، تضمن مشروع التطوير عميزانية المشرو  مع هذه الشركات ليست ضمن، فان تكاليف التعاقد 

   : تنفيذ النشاطات التالية



 

   .والكتابية منها الشفويةالمعهد السابقة   نودراسة قوانياستعراض • 

   .المتبعة اإلدارية واإلجراءات تحليل وتفسير االنظمه• 

   .المختلفة اإلداراتلدعم  مختلفةال اإلدارية اإلجراءات تقديم دعم مهني لتطوير•

   .مع الخبراء والموظفينإدخال سياسات جديدة ومبادئ توجيهية من خالل التشاور • 

   .وشاملة متخصصةتحرير السياسات والقوانين المحلية في شكل كتيبات • 

   

  . والسياسات الجديدة اإلجراءاتي متكامل لتنفيذ نظام معلومات تصميم•

 وٕاجراء نظام بيانات تطبيق حاسوبي إلىلنقل المعلومات  المصممة المتقدمة جةالبرممهام  أداء• 

  .لتطبيقات البيانات المتكاملة التجارب

  .جديدةالسياسات العلى توظيف  اإلدارةتدريب موظفي • 

  

   المالي أريج دليل 5.4

لسياسات التنفيذ  2007عام  ، خصص 2006 عام في المالي  أريجدليل  إنتاجبعد االنتهاء من 

مالية تمتثل بالمعايير المحلية  إجراءاتيتضمن الدليل المالي تطبيق .المالية الخاصة بالدليل  واإلجراءات

عكس يبانتظام ل يتم تحديثه ث، حيالمالي للتقييم المستمر يخضع الدليل .والدولية المتعارف عليها

تعديالت على دليل وال بد إذن من  أي. أريج الداخلية نللمحاسبة وقوانيالتطورات في المعايير الدولية 

  . سنوي أساسعلى  اإلدارةقبل مجلس 

الثابتة وقانون  األصول وٕادارةالمشتريات تتعلق بإدارة  ٕاجراءاتي دليل أريج المالي على قوانين و يحتو 

  . المنح والمشاريع إدارةفي  الحكوميةالمنظمات غير 

ز على يترك مع ،المالية العامة  اإلدارةكل موثوق  مصمم على حل مشا مصدر  والدليل المالي

  .نظريفقط الالتطبيق العملي  وليس  والجيدة  المؤسسية الممارسات

  

  :تحقيق األهداف التالية إلىكما ويهدف دليل أريج المالي 

  

 طرقالسفر ، و مصاريف سياسة الشراء ، و : للسياسات المالية المعتمدة مثل  التوجيهيةتوفير المبادئ • 

  . ع ونظام الرواتب والفوائدالدف

المختلفة  المعتمدة ، من خالل المعامالت المحاسبيةالسياسات  ممارسةحول كيفية  إرشاداتتوفير • 

التسويات المصرفية ،  وٕاجراءاحتساب الرواتب ، وتسجيل المعامالت المالية ،  وتداول النقد ،  : لمث

  . على حد سواء المانحةوالجهات لإلدارة مختلف التقارير المالية  وٕاعداد

جديدة من الحسابات ومسك الدفاتر والقيود الواردة في دليل  لخريطةوفقا  المحاسبيتحديث النظام • 

   .الدولية المحاسبةوتطبيق معايير  إدخالالمالية ؛  واإلجراءاتالسياسات 

   .المشتريات ٕادارةو  ةالمالية والمحاسب اإلدارةالخاصة بموظفي  تتحديدا لمسؤولياعلى  المساعدة • 



 

فصل بالمتعلقة  واإلجراءاتتشغيل نظام فعال للمراقبة الداخلية من خالل ضمان تنفيذ العمليات • 

   .توالمسؤوليا الواجبات

  

  دليل الموارد  5.5
 األفرادإلدارة  ضروريةواضحة  إجراءاتتتطلب تطبيق تطوير بيئة عمل ايجابية  إلىيسعى المعهد  

  .الحد من الصراعات والنزاعات إلىي يؤد االمعهد ممداخل 

  .لفظيه في أريج  البشريةالموارد  وٕاجراءاتسياسات  العديد منكانت  مشروع التطوير المؤسسيقبل 

تعديل عن طريق ؛  البشريةلموارد ا لشؤون دليل شامل أولبإنتاج   أريجنجح فريق  2007 خالل    

  . ةوتطبيقات جديد إجراءات وٕادخالالسياسات السابقة 

 أريج قسم شؤون الموظفين فيالتي وضعت لمساعدة  التوجيهيةويتضمن الكتيب مجموعة من المبادئ      

، ويكون بمثابة وثيقة مرجعيه   المتكاملةالسياسات و والممارسات  اإلجراءاتوتتألف هذه المجموعة من .

  .للعاملين فيما يتعلق بحقوقهم ، والمسؤوليات وااللتزامات

  .لقانون العمل الفلسطيني  القانوني اإلطارسياسات وممارسات دليل أريج مع تتواءم      

التعيين ؛ : مواضيع مثل ويشمل  أريجفي  البشريةالموارد  بادراهويغطي الدليل القضايا الرئيسية المتعلقة     

ب تدري تنميةالسفر ؛ مصاريف ؛ الصحة والسالمة ؛   اإلجازات؛ الرواتب ؛ الحضور ؛  التوظيف

  . التاديبيه ؛ ونهاية الخدمة اإلجراءات؛ السلوك ؛  األداء؛ تقييم  ينالموظف
 

   نظام االتصال  5.6

 أريجفريق  حوبهذا نج.في أي منظمة الفعالة لإلدارة األساسيةالوظائف  إحدىاالتصاالت الجيدة هي 

ير التنفيذ الفعال من أجل تيس مرجعيه،جداول و  وقوائموالنماذج  بعرض مجموعة شاملة من العمليات

 وتجنب سوء الفهم واللبس االتصال،هذا النظام صمم ليكون فعال وسريع في عملية . كتيبات لألربعة

   .داخليا وخارجيا من خالل االتصال مع الجهات المعنية اإلداراتالوئام بين  وٕاقامة
 

   اث نظم برمجيةداستح  5.7

 المالية اإلدارةبرمجية تربط تطبيقات  استحداثهو  ةالتنمية المؤسسيواحدة من اكبر التحديات لمشروع 

تهدف برامج الكمبيوتر تعزيز نظام االتصاالت  إلى وباإلضافة. المشاريع وٕادارةوشؤون الموظفين 

 وتوزيعها على المرتبات حسابتطوير  إلى باإلضافة. لتوفير الوقت وتقليل استخدام الورقالجديدة 

   .المشاريع المختلفة

  

   2008لسنة  المؤسسية ريجأخطة  5.8

المشروع ، بقي هناك حاجة الستكمال دليالن بمساعدة فريق بناء القدرات  أهدافكما ذكر سابقا في 



 

فريق بناء القدرات يعتزم على  2008وهكذا ، خالل العام . غيرها من خطط التنمية إلى باإلضافة

 : االستمرار في التطوير المؤسسي من خالل التالي

  

   المشاريع رةإدادليل  

بتطوير برامجها المستدامة من خالل تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع ، الحاجة  أريجبينما تقوم 

دليل المنح هذا بمثابة دليل لجميع . من الضروري أكثر أصبحالمنح  إلدارةوجود دليل  إلىالملحة 

بما في  المشروع،لرئيسية لدورة مشروع يتعلق بالمهام التي تشمل العناصر ا أي فيالموظفين المشاركين 

 أنمع المتوقع  التنفيذ،يتضمن الدليل، بالتركيز على . ذلك تحديد المشاريع وتصميمها وتنفيذها وتقييمها

ذلك ، فإن هدف  إلى وباإلضافة. معظم المشاركين في المشروع لديها المعرفة الجيدة بدورة المشروع

لقوية للمشاريع ،  والتي ستطبق عمليا من خالل المكتب سياسات الرصد والتقييم ا إدخالالدليل هو 

  . االلكتروني

  

   االداريه اإلجراءاتدليل  

المالية واالداريه، وهذا  أريجتوجيهيه صلبة لجميع معامالت  أدلةالثالث دالئل السابقة تقديم  أنكما 

وهكذا، وجد . مة للمعهدالعا اإلدارةعن طريق توفير معلومات عن سياسات  اإلجراءاتالدليل يكمل هذه 

سلسلة العالقات العامة، دور لجنة  اإلدارة؛دور مجلس  :اإلداريةهذا الدليل لتوضيح بعض المواضيع 

 فيالمكتبية اليومية بما  أريجمصمم ليكون دليل لمعامالت  اإلداريفان الدليل  وباإلضافة. الموظفين

وأخيرا، فإن الدليل يقوم بعرض سلسلة . نظيف، الصيانة، والتالمكتبيةذلك نظام المركبات، المعدات 

االتصال لمساعدة الموظفين الجدد ، وتبين استخدام أدوات االتصال مثل تطبيقات الحاسوب ووثائق 

  . المراسالت

  

  المخاطر  إدارةتنمية المؤسسة وتقييم  

 التنظيمية؛شركة خارجية لتقييم المخاطر  أريجوظفت  المؤسسة،وقبل مشروع تنمية  2005خالل سنة 

  : المخاطر الرئيسية التالية حددتونتيجة التقييم 

  

مخاطر ال يستهان بها فهي تحد من  اإلسرائيليينمن جانب  اإلغالقفرض : المخاطر السياسية . 1

  . قدرة الموظفين على التواصل مع الفئات المستهدفة للبرامج وبالتالي الحد من انجاز المشاريع

بسبب عوامل داخلية  أهدافهاقد ال تحقق  أنشطتها أنأريج معرضة لخطر :  التشغيليةالمخاطر . 2

  . وخارجية

  . اأنشطته ألداءالالزمة  األموالأريج معرضة للخطر الناجم عن عجزها عن تأمين  :الماليةالمخاطر . 3

، فضال عن  المانحةأريج معرضة للخطر الناجمة عن عدم التوافق مع الجهات : خطر االمتثال . 4

  . رها من االحتياجات التنظيمية الوكاالتغي



 

أريج معرضة للخطر الناجم عن استخدام تكنولوجيا المعلومات فان : مخاطر تكنولوجيا المعلومات. 5

  . أنشطتها أداءشديدة االعتماد على تكنولوجيا المعلومات في  أريج

الداخلية لمنع وكشف أريج معرضة لخطر الفشل في نظام الرقابة  :الداخليةمخاطر المراقبة . 6

  . في الوقت المناسب األخطاءوتصحيح 

  

ساهمت في  المتكاملة اإلجراءات أننستنتج  أنتطوير المؤسسي، من المعقول اللتحقيق مشروع  كنتيجة

الناجمة عن العوامل  األخرىبشأن المخاطر . حد كبير إلى) 6- 4( األخيرةالتقليل من المخاطر الثالثة 

والسيطرة على موارد المعهد للحد من النتائج  والتنظيم،استكمال التخطيط  أريجتعتزم  والخارجية،الداخلية 

المخاطر يشارك  إلدارةورشة  إلجراءتخطط  أريجطوال السنة المقبلة، وكجزء من هذه العملية، . السلبية

يم القضايا الرئيسية لتقيتوقع أن تغطي الورشة الم المصالح ومن أصحابفيها ممثلون عن جميع 
   :المخاطر مثل النتائج التالية

  . أريجتحديد المخاطر الكبرى التي ما زالت تؤثر في عمليات . 1

  . التعرف على التزامات المحتملة التي قد تؤثر سلبا على برامج المعهد. 2

  . لرصد المخاطر ، لتخفيف المخاطر بشكل استباقي إستراتيجيةوضع . 3

  . ا في ما يتعلق بأمن الفرص المالية المستقبلية للمعهدوخصوص الخطر،اقتراح بعض ضوابط . 4

لتعيين شركة  أريجالمخاطر ، تخطط  إلدارةللورشة المراد عملها ، وكجزء من عملية منهجيه  باإلضافة

النتائج التي يمكن توقعها من هذا  أهم. استشاريه خارجية كي تقوم بتقديم حلول تنظيمية بشأن المخاطر
  : التقييم ما يلي 

  . عن مشروع تطوير المؤسسة الناجمةالمالية واالداريه المنفذة  اإلجراءاتتقييم  إجراء. 1

  . ةياالستدام أريجاضافيه ، وتقدير تأثيرها الحقيقي على برامج  تشغيليةمخاطر  أيةتحديد . 2

  . وتحديد مدى ضرورة ضبط الخطر المخاطر، إدارةفي  أريجتقييم لنهج . 3

  . داريه وبرمجية للضوابط القائمةاالت اقتراح التحسينا. 4

  . تقديم حلول عملية لمخاطر كبيرة تواجه المعهد. 5

  . برامج المعهد أنشطهاستعراض لعينة من  إجراء. 6

  .بمن فيهم المستفيدون المصلحة أصحابعلى مختلف  أريجتقييم اثر برامج . 7
  

  الفصل السادس

  : 2007مصاريف المعهد خالل العام 

الوكالة السويسرية  إلى باإلضافة 2007ممولين ساهموا بتمويل نشاطات المعهد خالل العام  هنالك عدة

الجدول و الرسم التالي يبينان . من كافة مصاريف المعهد% 15والتطوير والتي ساهمت بتمويل  ةللتنمي

 األمريكية اكبر ممول خالل العام كان الوكالة أن تبينوالتي  2007جميع مصاريف المعهد خالل العام 



 

ويليها التعاون % 31للتنمية الزراعية حيث كانت مساهمتها  األمريكيةللتنمية الدولية من خالل المنظمة 

ومؤسسة % 9بنسبة  ولجنة المانونايت المركزية% 14.4واالتحاد األوروبي بنسبة % 24االسباني بنسبة 

  %. 4والخدمات المقدمة بنسبة  دخل المعهد من االستشارات إلى باإلضافة% 3كير الدولية بنسبة 

 2007توزيع مصاريف المعهد حسب الممول للعام : 1جدول 

 الرقم  الممول  المبلغ
421,892.44 1 الوكالة السويسرية للتنمية والتطوير 

878,898.27 2 للتنمية الدولية  األمريكيةالوكالة 

392,799.35 3   األوروبياالتحاد 

693,216.05 4 باني التعاون االس

260,451.05 5 لجنة المانونايت المركزية 

78,950.82 6 مؤسسة كير الدولية 

118,255.18 7 دخل المعهد الخاص 

2,844,463.16 المجموع  

  

 : 2007توزيع مصاريف المعهد حسب الممول للعام : 1رسم 
 

خالل العـام 2007 ھد حسب الممول  صاريف المع م

ية  لة االمريك الوكا
31%

حاد االوربي  االت
14%

التعـاون االسـباني 
24%

لجنـة المانونايــت 
9%

كير مؤسسة 
3% الوكالـة السويسـرية 

15%

اريج 
4%

 
  :حسب المشاريع 2007ام وبالنظر عن قرب الجدول والرسم التالي والذي يبين مصاريف المعهد للع

 : حسب المشروع 2007مصاريف المعهد للعام : 2جدول 



 

نسبة 

المصروف   الرقم  المشروع  المبلغ 

12.53%  1 مشروع دعم نشاطات المعهد  356,282.49

30.90%  2 الغذائي  األمنمشروع  878,898.27

9.01% 

المرحلة  اإلسرائيليةمراقبة النشاطات  256,327.70

  الثالثة

3I 

21.00%  4 المرحلة الثالثة  الطوارئمشروع  597,415.03

 5 21القرن  أجندةمشروع  136,471.65 4.80%

 6 المرحلة الثانية الطوارئمشروع  75,388.99 2.65%

 7 مشروع دراسة الواقع البيئي 65,609.95 2.31%

3.34% 

مشروع تطوير مصادر المياه ومعالجة  95,109.69

  المياه العادمة

8 

 9 تحسين زراعة المحاصيل الحقلية  26,441.58 0.93%

 10 مشروع تحسين الظروف المعيشية  38,876.96 1.37%

0.41% 

الغذائي  لألمنمشروع استدامة الوصول  11,665.42

  واالقتصادي 

11 

 12 التطوير المؤسسي  28,408.44 1.00%

4.16% 
رات دخل المعهد من االستشارات والمنشو  118,255.18

  
13  

 14 محطات معالجة المياه العادمة الصغيرة  138,899.78 4.88%

0.72% 

المعالم االجتماعية واالقتصادية للقرى  20,412.03

 الفلسطينية 

15 

100% 2,844,463.16 2,844,463.16   

   

 



 

2007 Expenditure in US $
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  الفصل السابع
  -:برنامج عمل المعهد لألعوام القادمة

  :طبيعيةبرنامج إدارة الموارد ال: أوالً 
 .والعمل على تطبيقه في مناطق أخرى 21متابعة العمل في تنفيذ مشروع بيت لحم  .1

 .مواصلة العمل على رصد التوسعات االستيطانية .2

 .تحديث نظام المعلومات البيئي والعمل على تشكيل لجنة لدعم مواصلة هذا المشروع .3

 . توسيعهتنفيذ مشروع المياه العادمة على المستوى المنزلي والعمل على  .4

 .متابعة مشروع المياه العادمة في نحالين والعمل على تكراره في مناطق أخرى .5

 .متابعة العمل في مجال إنتاج الدبال على المستوى الصغير والمتوسط .6

 .التقدم بمشاريع بحثية وتطويريه في مجال مكافحة التغير المناخي والطاقة والمياه وتلوث الهواء .7

 .يئي للمشاريع التطويرية المقترحةالعمل على إجراء تقييم ب .8

 .المشاركة في دراسة الجدوى لقناة البحرين .9

التقـدم بمشـروع لبنـاء نظـام اتخـاذ قـرارات لنمذجـة اسـتدامة الدولـة الفلسـطينية فـي ظـل المتغيـرات   .10

 .المتوقعة

 .متابعة النمو الحضري في األراضي الفلسطينية ومأسسة الرصيد الحضاري في المعهد .11

 .جنة حصر األضرار على إنشاء سجل وطني لألضرار  الناجمة عن الجدارالعمل مع ل .12
 

 . HICالقيام بمشروع أولي لتقييم أضرار الجدار ألربعة تجمعات سكانية فلسطينية بالتعاون مع  .13

 .العمل على تطوير دليل إزالة المستوطنات استبشارًا بازالتها .14

 .تجمعا سكانيا فلسطينيا 29تي تشمل العمل على إجراء تقييم األضرار في منطقة العزل ال .15

 .بالتعاون مع الملتقى الفكري العربي 1948متابعة العمل على إنتاج أطلس حرب  .16

 .العمل على إصدار أطلس  النكبة  .17

 .محاولة إنشاء قرية بيئية فلسطينية .18

 .العمل على إنشاء مركز للتكنولوجيا البيئية .19

 .المشاركة في الشبكة األوروبية غاليليو  .20

 . GPRSر خرائط سياحية لفلسطين بما في ذلك خدمة إصدا .21

  

  

  

  

  :برنامج الزراعة المستدامة: ثانياً 



 

مواصــلة العمــل فــي المشــاريع التطويريــة لتحســين مســتوى المعيشــة واألمــن الغــذائي فــي المنــاطق  .1

 .المهمشة والعمل على تقديم مشاريع جديدة في هذا المجال

 .فلسطين   ARDIمواصلة العمل مع  .2

 .على إنشاء سوق ريفي في منطقة الجنوب لتسهيل عملية التسويق للمنتجات الريفيةالعمل  .3

القيــام بمســح زراعــي شــمولي للتجمعــات الســكانية فــي محافظــة الخليــل والعمــل علــى تطــوير هــذا  .4

 .المشروع لتغطية بقية محافظات الوطن

 .ذور غير رسميمتابعة العمل على تحسين البذور البلدية والعمل على إنشاء نظام إنتاج ب .5

 .العمل على تطوير تربية األسماك في المرتفعات الجبلية بما في ذلك إنتاج األسماك الصغيرة .6

 .إلنتاج األعالف  Hydroponicsالعمل على احياء وحدة  .7

 .إنشاء مزرعة غنم شامي وٕاكثارها .8

 .تطوير الصناعات الغذائية التقليدية .9

 .من خالل مشروع مدر للدخل تطوير السياحة الزراعية والبيئية في فلسطين .10

 .العمل على تطوير مشروع المزرعة الفلسطينية التقليدية  .11

  

  -:برنامج نظم المعلومات: ثالثاً 
 .والعمل  على تسويقه في فلسطين  e- officeتطوير نظام   .1

 . إنتاج أطلس تفاعلي لفلسطين .2

 .إنتاج أطلس تفاعلي تفصيلي للقدس .3

 .طات المعهد وبرامجهالعمل على إنتاج أفالم فيديو لنشا .4

 .تطوير نظام األرشفة في المعهد .5

 .في فلسطين GPRSبناء نظام خدمات  .6

  

  -:التطوير المؤسسي في المعهد: رابعاً 
متابعـــة العمـــل علـــى تطـــوير النظـــام اإلداري والمـــالي فـــي المعهـــد وأصـــدار دليـــل ادارة المشـــاريع  .1

  .والدليل االداري

  .المالية في المعهد وأدارة المشاريعلكافة الشؤون اإلدارية و  Manualsتطوير  .2

 .البشرية في المعهد توضع خطة لتطوير القدرا .3

 .العمل على رفع كفائة المؤسسات الشريكة االخرى في االنظمة المالية واالدارية .4

المعهــد للوصــول الــى المثاليــة فــي الشــفافية والمســائلة وذلــك فــي فــي كافــة  االســتمرار فــي تطــوير .5

 .  عملالنواحي 

  

   -:2008ميزانية العام : خامسا



 

مليـون دوالر امريكـي مـع االخـذ بعـين االعتبـار  2.7ما يقارب  2008بلغت ميزانة المعهد التشغيلية للعام 

منهـا مـا يقـارب  2008مليـون تبلـغ حصـة سـنة  1.5ان هنالـك مشـاريع اخـرى مقدمـة الـى الممـولين بقيمـة 

يزانيـة المعهـد موزعـة كمـا هـو موضـح فـي نصف مليون سوف تضاف في حين الموافـة علـى التمويـل، وم

الرســم التــالي حيــث بلغــت المشــاريع المجتمعيــة فيهــا مــن انشــاء وحــدات صــغيرة لمعالجــة الميــاه الرماديــة، 

انشاء ابار، انشاء بيوت بالستيكية، حدائق منزلية وكذلك انشاء بركسات لتربية االغنـام وغيرهـا مـا نسـبته 

، امــا %14ريف االبحــاث والمباشــرة بتنفيــذ المشــاريع مــا يقــارب مــن اجمــالي الميزانــة وبلغــت مصــا% 63

مصاريف الرواتب لكافة العاملين فـي قطـاعين االبحـاث والتنميـة المجتمعيـة مـع كافـة المصـاريف االخـرى 

  . من اجمالي الميزانية% 23المتعلقة بها بلغت ما نسبته 

Budget per Item

Salaries and 
Related 

Expenses, 
622,017.00, 

23%

Other Direct & 
Research Cost: 

, 386128, 14%

Community 
Project cost , 
1672811, 63%

 
 



 

  الفصل الثامن

  2008الميزانية التقديرية للعام 

 اإلداريـــة، المصـــاريف األبحــاثمـــا بــين مصـــاريف  باألســـاسموزعــة  2008المتوقعــة للعـــام  أريـــج ميزانيــة

الميزانيــة المتوقعــة والمخصصــة للمشــاريع المجتمعــة مباشــرة . والمصــاريف الخاصــة بالمشــاريع المجتمعيــة

لميزانيـة وهذا الجـزء مـن ا. وذلك حسب الجدول التالي 2008ميزانية المعهد للعام  إجماليمن % 63تبلغ 

الغــذائي  األمــنمشــاريع للمســتفيدين مــن بــرامج المعهــد التنمويــة فــي قطــاع  إنشــاءيــذهب مباشــرة كتكــاليف 

 إلــى أســبابهاوهــذه الزيــادة فــي المشــاريع المجتمعيــة تعــزى . مصــادر الميــاه ومعالجــة الميــاه العادمــة وٕادارة

لــي، محطــات معالجــة الميــاه الصــغيرة الغــذائي المنز  األمــنزيــادة طلــب الممــولين لتنفيــذ مشــاريع فــي قطــاع 

ســاهمت فــي  أيضــاالتــي يوليهــا الممــولين فــي مشــاريع المعهــد المجتمعيــة  الثقــة. أخــرىومشــاريع مجتمعيــة 

المـــوارد الطبيعيـــة  إدارة: المعهـــد يقـــوم بتنفيـــذ مشـــاريع مميـــزة فـــي القطـــاعين أنزيـــادة الميزانيـــة وخصوصـــا 

ثقة  إلى باإلضافةالسابق للمعهد في تنفيذ هذه المشاريع  داءاألوالزراعة المستدامة وهذا واضح من خالل 

مـــن خـــالل تقريـــر  أدائـــهحســـن  انعكـــسالمشـــاريع والـــذي  إدارةوبنظـــام  واإلداريالممـــولين بالنظـــام المـــالي 

  .  باستمراربتدقيق عمل المعهد  نيقومو المدققين الخارجيين والذين 

   :الميزانية الكلية للمعهد حسب المشروع: 1جدول 
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مشروع 
تحسين 
الظروف 
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واالقتصاد
ية للقرى 
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مشروع 
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 الفئة  المجموع الكلي 21القرن 
0 0 0 810000 310000 0 540811 0 0 12000 1672811 معية تالمشاريع المج
                        

185,000.
00 

2000
0 75600 80000 46800 6000 113617 0 45000 50000 622,017.00

المصاريف االدارية 
 والرواتب 

                        

145000 
1000

0 32400 20000 13840 4000 89422 34000 21666 15800 386128 مصاريف االبحاث

330000 
3000

0 108000 910000 370640 10000 743850 34000 66666 77800 2680956  المجموع 



 

  .حسب الفئة 2008الميزانية الكلية للعام : 1رسم 

ئة التصنيف الميزانية الكلية حسب ف

ــة  المصــاريف االداري
والرواتــب ,  

  ,622,017.00
23%

مصاريف االبحـاث, 
14% ,386128

المشاريع المجنمعيـة , 
63% ,1672811

  

  .المشروعالميزانية الكلية للمعهد حسب : 2رسم 

شروع عام 2008 حسب الم ية ال ميزان
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  .حسب الممول 2008الميزانية الكلية للعام : 3رسم

ميزانيـة العـام 2008 حسب الممول
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