أهداف املركز
1.1احلد من إجراءات االحتالل ضد السكن واألرض واملياه.
2.2تطوير املصادر الطبيعية واالقتصادية.
3.3تطوير السياسات احمللية.
نبذة تاريخية

مركز أبحاث األراضي – ()LRC

القدس
جمعية الدراسات العربية

مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير حكومية وغير
ربحية تأسست عام  1986في القدس كأحد املراكز
التابعة جلمعية الدراسات العربية.
تغطي نشاطاته كافة أرجاء الضفة الغربية مبا فيها
القدس العربية و قطاع غزة ولها فروع في اخلليل ورام اهلل
ونابلس.
رؤية املركز
الفلسطينيون لهم سيطرة على أراضيهم ويستخدموها
فعال ألغراض الزراعة والسكن مبا ينسجم مع
بشكل ّ
حقوق اإلنسان وخاصة احلق في التنمية والسكن نحو
حتقيق السيادة الكاملة.

LRC
ص .ب  ، 35شارع حلحول الرئيسي

هاتف:

+970 - 2 - 2217239

عمارة املهندسون العرب  -ط 4

فاكس:

+970 - 2 - 2290918

حلحول

بريد إلكترونيlrc@palnet.com :

الضفة الغربية  -فلسطني

صفحة إلكترونيةwww.lrcj.org :

رسالة املركز
حماية وتنمية األرض والدفاع عن حق املواطن في ملكية
أرضه واستخدامها وفي السكن فيها.

4.4تنظيم املزارعني والتوعية اجملتمعية.
برامج املركز
1.1برنامج حقوق اإلنسان :يركز عمله على محاور
توثيق انتهاكات األراضي واحلق في السكن والزراعة
والبيئة.
2.2برنامج إدارة املوارد الطبيعية :ويركز على تنفيذ
مشاريع تطوير لألرض والتربة والزراعة والبيئة،
باإلضافة إلى برامج توعية وتدريب تصب في
التخصصات املذكورة.
3.3برنامج الدراسات واألبحاث :إجراء أبحاث
متخصصة في الزراعة والتربة واملياه والبيئة.
أقسام املركز
•قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية.
•قسم الزراعة املستدامة.
•قسم البيئة واملياه.
•قسم الكمبيوتر ونظم املعلومات اجلغرافية .GIS

General Objective

Historical Background

Land Research Center (LRC)
Jerusalem

Arab Studies Society

The Land Research Center (LRC) Palestinian
organization is a non-governmental; nonprofit was established in Jerusalem in 1986 as
part of the Arab Studies Society.
LRC activities cover West Bank area (including
East Jerusalem) and Gaza strip.   They have
offices at Hebron, Nablus and Ramallah.
Vision
The Palestinians must have full control over
their lands as they have full capability of
exploiting their lands in the agricultural and
residential fields in comply with the human
rights and towards full sovereignty.

LRC
P.O. Box 35 – Halhul Main Str.

Tel: +970 - 2 - 2217239

Halhul - Hebron

Fax: +970 - 2 - 2290918

West Bank

E-mail: lrc@palnet.com

Palestine

Web page: www.lrcj.org

Mission
The protection and development of land and
defending the Palestinians right of ownership
of land.

1. Restraining the Israeli violation against
the Palestinian land; environment; water;
residences & housing rights.
2. Assist on development natural &
economical resource managements.
3. Assist on developing the local policies &
legislations.
4. Organize the Palestinian farmers & raising
their knowledge.
Programs
1. Human Rights Program: focuses on
monitoring and documentation of Israeli
violation against the Palestinian land;
water; agriculture; environment and
housing rights.
2. Natural Resources Management Program:
focuses on implementing developmental
project for land; water; soil; agriculture;
environment as will as capacity building
& awareness campaign.
3. Researches and Studies Program:
Conducts studies and researches in land;
water; soil; agriculture; environment &
housing.   
Departments
•	 Monitoring Israeli Violations of Human
Rights Department.
•	 Sustainable agricultural Department.
•	 Water and Environmental Department.
•	 Computer & Geographical Information  
System (GIS) Department.

