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تلقت مؤسسة المانونايت رسالة من السيد منير إيراني مالك العقار الذي يشغله المعهد يطلب فيها أن تقوم المانونايت • 
في الواليات المتحدة وعدم استعداده لقبول اإليجار من أريج، عالوة على رغبته توقيع بدفع بدل إيجار له على عنوانه 

عقد إيجار جديد مع لجنة المانونايت حيث حولت الرسالة إلى المحامي جودة شهوان والذي قام بدوره بمتابعة الموضوع 
 .وآتابة رسالة بهذا الخصوص

  
راء قطعة األرض  المقام عليها البناء بمساحة إجمالية في إطار موافقة الهيئة اإلدارية للمعهد على ش 

 عظم، تتم اإلجراءات حاليا من أجل تسجيل العقار لطابو حيث تم أخذ تواقيع  المجاورين 2 م706
 .وموافقتهم التي بناًء عليها سيعمل المحامي على إتمام إجراءات التسجيل

•

  
 الخاصة بحقوق 16/6 التابعة لألمم المتحدة في OCHRقام المعهد بتقديم شهادة أمام اللجنة الدولية  

اإلنسان عن طريق إرسال الوثائق والبيانات بالوثائق وعلى شكل مادة إلكترونية في قرص مضغوط 
نظرًا لتعذر الوصول إلى عمان بسبب العراقيل المفروضة على السفر وإغالق المناطق وعلى الرغم 

المياه من الوصول إلى عمان إال أن التزامه بحضور من تمكن خلدون رشماوي مدير وحدة البيئة و
 المحددة مسبقًا وتقاربها مع موعد الشهادة حال دون الحضور  Dead seaاجتماعات مشروع 

 . الشخصي

•

  
جاد اسحق والمدير العام المساعد نادر هريمات في ورشة عمل تقيمية في . شارك مدير عام المعهد د• 

4/6/2003. 
  

•  .ورشة عمل التنمية المستدامة مع مؤسسة هاينريش بول 5/6/2003عقدت في 
  

 Rokoranta ممثل الحكومة الفنلندية لدى السلطة الفلسطينية السيد 9/6/2003زار المعهد في • 
Keijo برافقة السيد Mikko وزوجته ضمن جدول أعمال افتتاح ورشة عمل مشروع أر طاس حيث 

حيث تم اطالعهم على نتائج . GISام ومساعده ومدير وحدة  المدير الع التقوا طاقم المعهد وعلى رأسهم
المشروع ومراحله حيث عبروا عن إعجابهم الشديد لما تم التوصل له من إنجاز في مشروع ارطاس  
ومن ثم تم االنتقال إلى قرية أر طاس لالطالع على األجهزة التي تم تزويد المجلس بها من خالل مشروع 

 تم استضافة الوفد الزائر على غذاء عمل ليتم االنتقال بعدها لعقد ورشة وفي ختام الزيارة. ارطاس 
عمل في فترة ما بعد الظهر حيث حضرها العديد من الشخصيات الوطنية ورؤساء المؤسسات ال

اللذين بدورهم أثنوا على اإلنجازات المميزة من خالل انتاج أول قاعدة محوسبة في . والمعنيين والصحافة
وهي تشمل العمران، المواقع التاريخية، المؤسسات العامة والخدمات، والزراعة (ة ارطاس المنطقة لقري

حيث طالبوا المعهد بتطوير هذه الفكرة لتشمل ). والصناعة والملكيات بالرقم، والخريطة والصورة الجوية
 .العديد من المناطق في المحافظة

  
 عن طريق المخرجة الفرنسية 10/6/2003معهد في قام فريق من القناة الثالثة الفرنسية باالتصال بال•

Simon Beton قوم  المعهد بتصوير فيلم وثائقي يتناول موضوع جدار ي  وأبدوا رغبتهم الشديدة أن
الفصل العنصري في منطقة بيت لحم باإلضافة إلى النشاطات االستيطانية ومصادرة األراضي وإغالق 

 .الطرق
  
 بتحضير التقرير حول الوضع البيئي في فلسطين يضم السيد  المكلفUNEPزار المعهد وفد من •

Aniket Chai يرافقه Henrich solte  منسق المشروع العام حيث اجتمع معهم المدير العام ومساعده 
ومدير وحدة البيئة والمياه واطلعوا على التقرير الذي أصدروه حول الموضوع ودار النقاش حول 

ة إلى تبيان نقاط الضعف به عالوة على بحث سبل تنفيذ البنود الواردة أساليب تطوير التقرير باإلضاف
بالتوصيات الواجب اتخاذها لتحسين الوضع البيئي في األراضي الفلسطينية نتيجة لالنتهاآات  

 .اإلسرائيلية
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 في ورشة العمل 10/6/2003تم توجيه دعوة للمدير العام للمعهد للمشارآة في رام اهللا بتاريخ •
ة حول تعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني وتطوير عالقته بالدول العربية التي يقوم على المختص

ونظرًا إلغالق المناطق والطرق وفرض " ماس"تنظيمها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
حيث   video conferenceالطوق األمني حاول المعهد المشارآة في الورشة ألهميتها عن طريق 

باءت محاوالت وحدة الكمبيوتر بالفشل نظرا لضيق الوقت عالوة على التكلفة المالية المرتفعة باإلضافة 
  .  عن إنجاح هذه المهمةBest easternإلى عجز الجهة المنظمة في فندق 

  
ضمن نشاطات مشروع دراسة أثر النشاطات العمرانية المختلفة على المجتمعات المحلية الفلسطينية •
ذي يقوم المعهد بتنفيذه حاليًا، ثم عقد اجتماع فني متخصص  لمناقشة التطورات الفنية واالنجازات وال

المتعلقة بالمشروع بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، ووزارة االسكان، وزارة الزراعة 
ضافة هذا والمرآز الجغرافي الفلسطيني ألهمية الموضوع فقد قامت وزارة الحكم المحلي مشكورة باست

اللقاء  في مقرها الكائن في مدينة البيره وقد قام وزير الحكم المحلي جمال الشويكي بافتتاح االجتماع 
نائل سلمان وماجد أبو قبع في المعهد شرحًا آامًال حول . الذي استمر عدة ثالث ساعات قدم خاللها د

 وإنجازاتها، وتم مناقشة آافة الجوانب المرحلة األولى ونتائجها والمرحلة الثانية الحالية ومستجداتها
المتعلقة بالدراسة وإبداء وجهات النظر واالقتراحات من جانب المشارآين، آما تم تحديد عناوين 
المواضيع التي سوف يتم الترآيز عليها في ورشة العمل الموسعه المنوي عقدها في رام اهللا خالل الشهر 

وسعه تهدف لمشارآة آافة القطاعات الفنية والمؤسسات المعنية وذلك تمهيدًا لعقده ورشة عمل م. المقبل
 .بهذا المشروع

  
 

  
 في 11/6/2003جاد اسحق ورائد عبد ربه مسؤول العالقات العامة في . شارك مدير عام  المعهد د • 

اللقاء المفتوح مع وزير الزراعة الفلسطيني السيد رفيق  النتشه مع المزارعين في منطقة بيت لحم 
جاد بتقديم الشرح .وقام بعدها الوزير بجولة في منطقة بيت لحم ،حيث قام د. ماع إلى مشاآلهملالست

المفصل حول جدار الفصل العنصري والطرق االلتفافية على ارض الواقع حيث عبر الوزير عن شكره 
 في وإدارته الجزيل للمعهد الذي يبذله المعهد  لمتابعة النشاطات االستعمارية اإلسرائيلية عبر طواقمه

 .الوقت الذي تعجز وزارات مختصة عن القيام بهذا العمل
  

  
 في اجتماع مشروع تمكين 11/6/2003شارك خلدون رشماوي مدير وحدة أبحاث المياه والبيئة في  • 

حول االمور المتعلقة الممول من قبل تمكين وايجاد طرق لتذليل المعوقات أما تنفيذ الدراسات ولبحث 
  .  تحول المشاريع في المستقبلسبل تطوير آلية

•  ؟؟؟؟؟.5/6/2003ورشة عمل في رام اهللا 
  

 من المشارآة في أعمال ورشة العمل الخاصة بمشروع GISلم يتمكن ماجد أبو قبع مدير وحدة • 
Land water Med  بسبب الحصار 17/6/2003-13 المقرر عقدها في ترآيا في الفترة من 

 .السفر المعقدةالمفروض على المحافظة وإجراءات 
  

من والية ماساتوشتس  )  شخص28( وفد آنائسي مؤلف من 14/6/2003زار المعهد في • 
Massachusetts  Episcopal Diocese عبر holy land Trust لمحاضرة حول الوضع 

الجيوسياسي وباألخص جدار الفصل العنصري والطرق االلتفافية للمنطقة بشكل خاص والوطن بشكل 
لى مصادرة األراضي ، حيث عبروا عن امتنانهم الشديد لوفرة المعلومات التي حصلوا عام عالوة ع

عليها ولم يكن على دراية بها آون اإلعالم في الخارج موجه نحو خدمة المجتمع اإلسرائيلي، ووعدوا 
 إلى أعضاء الكونغرس CDجاد  على القرص  المدمج . بنقل ما سمعوه والمحاضرة التي زودهم بها د

 .مريكي لالطالع عليهااأل
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 حيث قام بحضوره اياد أبو ردينة وتم التأآيد على أن Pengon• 14/6/2003اجتماع في رام اهللا  
Pengon  هي هيئة تنسيقية بين المؤسسات األعضاء وليس بدًال عنها إذ إنها تقوم بعمل التقارير 

يث تقوم هذه األعمال على تهميش  ح-التخصصية وتقديم المحاضرات وتقديم المشاريع للجهات المانحة
 .المؤسسات االعضاء  والتي تعمل بهذا المجال

  
 برفقة رئيس بلدية Mikko مدير المعهد الفنلندي للشرق األوسط السيد 14/6/2003زار المعهد في • 

الخضر، وذلك لبحث آفاق العمل المشترك لعمل قاعدة بيانات جغرافية محو سبة لبلدية الخضر على 
 دوالر 42تم تنفيذه في قرية أر طاس حيث تم االتفاق على أن يقوم المعهد بتقديم مشروع بمبلغ غرار ما 

 الف دوالر لبلدية الخضر ، وان تكون 20 ألف للمعهد لتنفيذ المشروع و 22لعمل هذه القاعدة منها 
داني وبناء مسؤولية المعهد هي تدريب آادر البلدية على إدارة البرنامج ووضع استبيان المسح المي

وعليه فقد وعد مدير المعهد . القاعدة المعلوماتية ، في حين تقوم بلدية الخضر بتعبئة االستمارة وتقديمها
  .الفنلندي بدراسة المشروع وتقديمه للجهات المعنية لتوفير الدعم الالزم

  
العاملة بهذا  للمشارآة في اجتماع للمؤسسات 16/6وجهت الدعوة للمعهد من قبل وزارة الزراعة في • 

 ؟؟.القطاع حيث شارك المدير العام به
  

الذي عقد في "  آامب ديفيد" تعذرت مشارآة المدير العام للمعهد في أعمال المؤتمر الدولي ما بعد • 
 في جامعة تل أبيب والذي من المقرر أن يشارك فيه العديد من الشخصيات العالمية مثل 16/6/2003

 باإلضافة Video Conferenceالرئيس عرفات والرئيس األسبق للواليات المتحدة بيل آلينتون عبر 
ولقد آان من المقرر . إلى شخصيات أخرى من إسرائيل شارآت في اجتماعات ومفاوضات آامب ديفيد

جاد بإدارة إحدى جلسات النقاش، والسبب  وراء عدم المشارآة هي عدم .أن يقوم المدير العام د
 . الحصول على التصاريح الالزمة على رغم من آون اإلسرائيليين هي الجهة المنظمة

  
 في لقاء للتجمع البيئي في وزارة الحكم في بيت لحم حيث قام 16/6تلقى المعهد دعوة للمشارآة في • 

نادر هريمات  المدير العام المساعد بتقديم ورقة داخلية تحتوي على تصور عام لعمل هذا التجمع 
 . وتفعيله

  
حاضرة حول الوضع  لمATG من قبل مرآز السياحة البديلة 16/6زار المعهد وفد ألماني في • 

 .الجيوسياسي
  

 Deadضمن مشارآة مدير وحدة البيئة والمياه خلدون رشماوي وصوفي سعد في أعمال مشروع • 
sea في األردن حيث سيغادر بعدها إلى الواليات المتحدة ليقوم على آتابة والتطوير مشاريع بحثية 
 .هناك

  
 في الواليات  Rice عليا في جامعة  من قبل طالب دراسات18/6ورد اتصال هاتفي للمعهد  في  •

المتحدة ينوي القيام بزيارة المعهد خصيصا للحصول على معلومات ووثائق حول الوضع في المنطقة 
والحواجز، جدار الفصل، االستيطان، ومصادرة األراضي وغيره وذلك استكماًال لكتابة أطروحة 

 .الماجستير
  

 حول أثر الجدار الفاصل االجتماعية 18/6هللا في شارك اياد ابو ردينة في ورشة عمل في رام ا •
 للجنة 19/6تالها اجتماع آخر في . واالقتصادية، والسياسية مع شبكة المنظمات األهلية في البيرة

 ، حيث أضطره حضور هذين االجتماعين إلى البقاء والمبيت في رام اهللا للحضور Pingonالتنسيقية 
 .وتمثيل أريج على مدى يومين آاملين
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 حيث قام بعرض فكرة UNDP خبير زراعي ياباني يعمل مستشار مع 19/6زار المعهد في  •
مشروع عن أشجار الزيتون وقام ببحث امكانية طرح مشروع دراسة حول واقع أشجار الزيتون ووضع 

 .سياسات التطوير لها باإلضافة إلى بحث آفاق التعاون المستقبلي مع المعهد
  

 GIS حيث تمكن مدير وحدة 19/6 في GISضمن مشروع التدريب  GPS Laserتم شراء جهاز  •
ماجد أبو قبع من الذهاب للتدرب على استعماله واستالمه في تل أبيب، حيث سيعمل هذا الجهاز على 
تخفيف العبء على الطاقم الميداني وتقليل الخطر من الوصول إلى المواقع العسكرية واالستيطانية 

جيش عن طريق أخذ إحداثيات أجسام ارضية مثل مواقع المدن والشوارع وتجنب االحتكاك مع قوات ال
 .  عن بعد

  
ضمن النشاطات والتواصل مع العالم الخارجي عن طريق المحاضرات واللقاءات مع الوفود  •

 شخص من 14 لوفد مكون من 20/6األجنبية قام الدآتور جاد المدير العام للمعهد بإعطاء محاضرة في 
، حيث Holy Land Trustمريكيين من مختلف أنحاء الواليات المتحدة عن طريق األآاديميين األ

اجتمع بهم يوم الجمعة وتضمن اللقاء إعطاء محاضرة عن الوضع الجيوسياسي في المنطقة إضافة إلى  
االستيطان، مصادرة األراضي، والدمار للبيئة والبنية التحتية والزراعة، حيث عبر الوفد الضيف عن 

 .ره وامتنانه لوفرة المعلومات والبيانات التي تم تزويدهم بها والتي لم يكونوا على دراية بهاعميق شك
  

 المحاضر في Rev Glenn Witmerوعلى صعيد آخر وضمن المحاضرات اتصل بالمعهد  •
  حول الوضع 20/6/2003مرآز الطنطور في مرآز الدراسات الدينية ومدير البرامج والنشر في 

 قبل موعد سفر الدآتور جاد 17/7 المنطقة حيث تم االتفاق على إعطاءهم موعد في الجيوسياسي في
ومن الجدير ذآره . إلى أمريكا حيث ستقام هذه المحاضرة في مرآز الطنطور في فترة ما بعد الظهيرة 

إن هذه هي المرة الثانية التي يتعاون بها المعهد مع مرآز الطنطور يتضمين جدول دراسة الطالب 
 .دوم للمعهد أو في مرآز الطنطور للحصول على المحاضرة الق
  

 من الجمعية الجغرافية الفرنسية والوفد 21/6 بتاريخ Yves Guermondزار المعهد الدآتور  •
المرافق له، حيث تم البحث معه في إمكانية إنتاج أطلس فلسطين باللغة الفرنسية وتم االتفاق على تقديم 

 سية مشروع مشترك للحكومة الفرن
  

و  24/6مدير وحدة الحاسوب فادي اسحق في  ماجد أبو قبع GISقام فريق مكون من مدير وحدة  •
(  حول تطوير فكرة    إنتاج Potsdamبالسفر إلى ألمانيا للمشارآة مع الطواقم المختصة في جامعة 

يق عن طر) Webأطلس فلسطين اإللكتروني والذي سوف يتم عرضه من خالل الصفحة اإللكترونية 
وجاء السفر بعد إلغائه . التعرف والتدرب على التقنيات الحديثة في االستشعار عن بعد وانتاج الخرائط
ولقد تم آتابة الخطوط . ألآثر من مرة بسبب صعوبة السفر والقيود المفروضة على الفلسطينيين

ن وعدد من العريضة بعنون قاعدة معلومات غور األردن بمشارآة لبنان، سوريا، األردن وفلسطي
 .المؤسسات الفاعلة في ألمانيا

  
 حيث سيقوم CRC بحضور طاقم من 24/6/2003زار المعهد وفد من االتحاد األوروبي في  •

 . المعهد بالتوقيع على اتفاقية مشروع االستيطان ومراقبته للمرحلة الثانية
  

ة الرابعة في  القدس الساعYMCA  وردت دعوة للمعهد للمشارآة في محاضرة ستعقد في فندق  •
 من قبل شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية حول الجدار الفاصل وأثاره حيث سيقوم المعهد بتقديم 25/6

ورقة من قبل الدآتور جاد في حال تمكنه من حضور أو من قبل اياد ابو ردينة ممثل للمعهد، نظرًا 
 . للظروف اإلغالق والوصول إلى القدس

  
 .EUدة نينا الراس ممثلة االتحاد األوروبي  السي25/6زارت المعهد في  •
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يشارك مدير المعهد في عضوية مجلس البحث العلمي الفلسطيني ضمن فعاليات االجتماعات التي  •
 ألف 400 ، حيث قامت الحكومة الحالية بتخصيص مبلغ 26/6/2003جاد في رام اهللا في . شارك بها د

الي للبحث العلمي وسيقوم المجلس باإلشراف على توزيع دوالر من ميزانية وزارة التربية والتعليم الع
 .  هذه المنح

  
 مفوض حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة John Duggard البروفيسور  28/6زار المعهد في  •

لالطالع على األوضاع الجيوسياسية في المنطقة إضافة إلى االنتهاآات اإلسرائيلية للحقوق واألراضي 
 قام بجولة ميدانية لالطالع على األوضاع المعيشية في منطقة بيت لحم جراء استمرار الفلسطينية والحقًا

 .االحتالل وبناء جدار الفصل
  

 بإجراء تقييم عام لبرامج IDRC المكلف من قبل Rex Brynen السيد 30/6قام بزيارة المعهد في  •
 ، حيث تم اختيار IDRC، ومن الضروري التأآيد أن هذا  ليس للمعهد بقدر ما هو ل IDRCومنح 

ضمن جدول زيارته للمؤسسات العاملة معهم نظرا لإلنجازات التي حققها المعهد .أريج لاللتقاء به
. IDRCوسمعته المتميزة خالل التعامل مع 

  
 الممثل العام للحكومة السويسرية حيث آان معنيا وبالتحديد التعرف 30/6/03قام بزيارة المعهد في  •

 . وأقسامه باألضافة الى األبحاث التي يقوم المعهد على تنفيذها على نشاطات المعهد
  

 بالتنسيق مع محافظة بيت 1/7/03 في  GIS Trainingتم تحديد موعد عقد ورشة عمل مشروع  •
لحم ، حيث ستعقد في فندق سانتا ماريا في بيت لحم وبحضور الجهة المانحة من الحكومة اإليطالية و 

  undpلدول األوروبية والعديد من الشخصيات المحلية والهيئة اإلدارية للمعهد عالوة على قناصل ا .
حيث يتضمن جدول أعمال الورشة زيارة صباحية للمرآز الذي تم إنشاؤه في المحافظة ومن ثم اللقاء 

 ثم تسليم Posters and Presentationsفي الفندق لعرض ألعمال المشارآين في الدورة من 
 .للشهادات

  
 إلى بروآسل للمشارآة اجتماعات هناك 7/7/2003رض سفر اآلنسة صوفيا سعد في من المفت •

ستكون ممثلة للسلطة في أعمال هذا المؤتمر ولم تتمكن من السفر بسبب الحصار اإلسرائيلي وإجراءات 
 .السفر وتعقيدها

  
ع  مفوض الغذاء من األمم المتحدة، لالطالع على األوضا12/7/2003سيزور المعهد بتاريخ  •

 .والحقًا سيتم تنظيم جولة ميدانية للمواقع الزراعية المتأثرة من اإلجراءات اإلسرائيلية في بيت لحم
  

جاد المدير العام للمعهد إلى الواليات المتحدة لحضور اجتماعات في جامعة . من المقرر سفر د •
Brown. 

  
يا حول بلورة مشروع يهدف غلين بومان من جامعة آنت في بريطان. يقوم المعهد حاليا بالعمل مع د •

 .إلى توثيق الواقع الديمغرافي السياسي لمحافظة بيت لحم
  

تلقى المعهد رسالة من وزارة التربية والتعليم العالي تتضمن تقييم برنامج دبلوم لنظم المعلومات  •
 .الجغرافية المزمع طرحه في الجامعة اإلسالمية بغزة

  
ؤتمر ينضمه معهد آسبن في الواليات المتحدة لبحث آفاق تلقى المعهد وعدا بالمشارآة في أعمال م •

  .2003 تموز 21-19التنمية في المنظمة حيث من المقرر عقده في الفترة 
  

يشارك المعهد في عضوية اللجنة التنسيقية المشكلة من وزارة الزراعة والمنظمات األهلية والهادفة  •
  .  إلى تعزيز التعاون والتنسيق
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