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

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

  
 2 م706قطعة األرض  المقام عليها البناء بمساحة إجمالية في إطار موافقة الهيئة اإلدارية للمعهد على شراء  •

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

  
 الخاصة بحقوق اإلنسان عن 16/6بعة لألمم المتحدة في  التاOCHRقام المعهد بتقديم شهادة أمام اللجنة الدولية  •

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

 
 هاينريش بول، قدم فيها المعهد استحقاقات  ورشة عمل التنمية المستدامة مع مؤسسة5/6/2003عقدت في  •

 .مؤتمر جو هالسبرغ من وجهة نظر فلسطينية
  

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

اطالعهم على نتائج 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 

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

اللذين بدورهم أثنوا على اإلنجازات المميزة من خالل إنتاج أول قاعدة محو سبة في المنطقة لقرية . والصحافة
ران، المواقع التاريخية، المؤسسات العامة والخدمات، والزراعة والصناعة والملكيات وهي تشمل العم(ارطاس 

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

  
 Simonريق المخرجة الفرنسية  عن ط10/6/2003قام فريق من القناة الثالثة الفرنسية باالتصال بالمعهد في  •

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

  
 Aniketوضع البيئي في فلسطين يضم السيد  المكلف بتحضير التقرير حول الUNEPزار المعهد وفد من  •

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 أساليب تطوير التقرير 

 به عالوة على بحث سبل تنفيذ البنود الواردة بالتوصيات الواجب اتخاذها باإلضافة إلى تبيان نقاط الضعف
 .لتحسين الوضع البيئي في األراضي الفلسطينية نتيجة لالنتهاآات  اإلسرائيلية

 
ضمن نشاطات مشروع دراسة أثر النشاطات العمرانية المختلفة على المجتمعات المحلية الفلسطينية والذي يقوم  •

حاليًا، ثم عقد اجتماع فني متخصص  لمناقشة التطورات الفنية واالنجازات المتعلقة بالمشروع المعهد بتنفيذه 
بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، ووزارة االسكان، وزارة الزراعة والمرآز الجغرافي الفلسطيني 

ها الكائن في مدينة البيره ألهمية الموضوع فقد قامت وزارة الحكم المحلي مشكورة باستضافة هذا اللقاء  في مقر
نائل . وقد قام وزير الحكم المحلي جمال الشويكي بافتتاح االجتماع الذي استمر عدة ثالث ساعات قدم خاللها د

سلمان وماجد أبو قبع في المعهد شرحًا آامًال حول المرحلة األولى ونتائجها والمرحلة الثانية الحالية ومستجداتها 
 آافة الجوانب المتعلقة بالدراسة وإبداء وجهات النظر واالقتراحات من جانب المشارآين، وإنجازاتها، وتم مناقشة

آما تم تحديد عناوين المواضيع التي سوف يتم الترآيز عليها في ورشة العمل الموسعه المنوي عقدها في رام اهللا 
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القطاعات الفنية والمؤسسات وذلك تمهيدًا لعقده ورشة عمل موسعه تهدف لمشارآة آافة . خالل الشهر المقبل
 .المعنية بهذا المشروع

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

المفتوح مع وزير الزراعة الفلسطيني السيد رفيق  النتشه مع المزارعين في منطقة بيت لحم لالستماع إلى 
جاد بتقديم الشرح المفصل حول جدار الفصل .ا الوزير بجولة في منطقة بيت لحم ،حيث قام دوقام بعده. مشاآلهم

العنصري والطرق االلتفافية على ارض الواقع حيث عبر الوزير عن شكره الجزيل للمعهد الذي يبذله المعهد  
ز وزارات مختصة عن القيام لمتابعة النشاطات االستعمارية اإلسرائيلية عبر طواقمه وادارته في الوقت الذي تعج

 .بهذا العمل
  

 في اجتماع مشروع تمكين حول االمور 11/6/2003شارك خلدون رشماوي مدير وحدة أبحاث المياه والبيئة في  •
المتعلقة الممول من قبل تمكين وايجاد طرق لتذليل المعوقات أما تنفيذ الدراسات ولبحث سبل تطوير آلية تحول 

  . المشاريع في المستقبل
  

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

 .وإجراءات السفر المعقدة
  

Massachusetts من والية ماساتوشتس  ) شخص28( وفد أمريكي مؤلف من 14/6/2003زار المعهد في  •  
Episcopal Diocese عبر مؤسسة Holy Land Trust لمحاضرة حول الوضع الجيوسياسي وباألخص 

جدار الفصل العنصري والطرق االلتفافية للمنطقة بشكل خاص والوطن بشكل عام عالوة على مصادرة 
ات التي حصلوا عليها ولم يكن على دراية بها آون األراضي ، حيث عبروا عن امتنانهم الشديد لوفرة المعلوم

.  بها دوااإلعالم في الخارج موجه نحو خدمة المجتمع اإلسرائيلي، ووعدوا بنقل ما سمعوه والمحاضرة التي زود
 . إلى أعضاء الكونغرس األمريكي لالطالع عليهاCDجاد  على القرص  المدمج 

  
لفلسطينية حيث تمتتوالى اجتماعات شبكة المنظمات البيئية ا  التأآيد على أن دور الشبكة هو التنسيق بين  •

 .المؤسسات األعضاء وليس بدًال عنها وعدم جواز تحولها إلى مؤسسة تنفيذية
  

 برفقة رئيس بلدية الخضر، Mikko مدير المعهد الفنلندي للشرق األوسط السيد 14/6/2003زار المعهد في  •
قاعدة بيانات جغرافية محو سبة لبلدية الخضر على غرار ما تم تنفيذه في وذلك لبحث آفاق العمل المشترك لعمل 

 22 دوالر لعمل هذه القاعدة منها 42قرية أر طاس حيث تم االتفاق على أن يقوم المعهد بتقديم مشروع بمبلغ 
ادر البلدية  الف دوالر لبلدية الخضر ، وان تكون مسؤولية المعهد هي تدريب آ20ألف للمعهد لتنفيذ المشروع و 

على إدارة البرنامج ووضع استبيان المسح الميداني وبناء القاعدة المعلوماتية ، في حين تقوم بلدية الخضر بتعبئة 
وعليه فقد وعد مدير المعهد الفنلندي بدراسة المشروع وتقديمه للجهات المعنية لتوفير الدعم . االستمارة وتقديمها

  .الالزم
  

 في لقاء للتجمع البيئي في وزارة الحكم في بيت لحم حيث قام نادر هريمات  16/6آة في تلقى المعهد دعوة للمشار •
 . المدير العام المساعد بتقديم ورقة داخلية تحتوي على تصور عام لعمل هذا التجمع وتفعيله

  
 . لمحاضرة حول الوضع الجيوسياسيATG من قبل مرآز السياحة البديلة 16/6زار المعهد وفد ألماني في  •

  
 في Dead seaضمن مشارآة مدير وحدة البيئة والمياه خلدون رشماوي وصوفي سعد في أعمال مشروع  •

 .األردن حيث سيغادر بعدها إلى الواليات المتحدة ليقوم على آتابة والتطوير مشاريع بحثية هناك
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جتماعية واالقتصادية،  حول أثر الجدار الفاصل اال18/6شارك اياد ابو ردينة في ورشة عمل في رام اهللا في  •
 .Pingo للجنة التنسيقية 19/6تالها اجتماع آخر في . والسياسية مع شبكة المنظمات األهلية في البيرة

  
 حيث قام بعرض فكرة مشروع عن UNDP خبير زراعي ياباني يعمل آمستشار مع 19/6زار المعهد في  •

قع أشجار الزيتون ووضع سياسات التطوير لها أشجار الزيتون وقام ببحث امكانية طرح مشروع دراسة حول وا
 .باإلضافة إلى بحث آفاق التعاون المستقبلي مع المعهد

  
 ماجد أبو قبع GIS حيث تمكن مدير وحدة 19/6 في GIS ضمن مشروع التدريب GPS Laserتم شراء جهاز  •

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 وتجنب االحتكاك مع قوات الجيش 

 .   والشوارع عن بعدعن طريق أخذ إحداثيات أجسام ارضية مثل مواقع المدن
  

ضمن النشاطات والتواصل مع العالم الخارجي عن طريق المحاضرات واللقاءات مع الوفود األجنبية قام الدآتور  •
 شخص من األآاديميين األمريكيين من 14 لوفد مكون من 20/6جاد المدير العام للمعهد بإعطاء محاضرة في 

، حيث اجتمع بهم يوم الجمعة وتضمن اللقاء Holy Land Trustمختلف أنحاء الواليات المتحدة عن طريق 
إعطاء محاضرة عن الوضع الجيوسياسي في المنطقة إضافة إلى  االستيطان، مصادرة األراضي، والدمار للبيئة 
والبنية التحتية والزراعة، حيث عبر الوفد الضيف عن عميق شكره وامتنانه لوفرة المعلومات والبيانات التي تم 

 .م بها والتي لم يكونوا على دراية بهاتزويده
  

 المحاضر في مرآز الطنطور Rev Glenn Witmerوعلى صعيد آخر وضمن المحاضرات اتصل بالمعهد  •
 . 17/7لتقديم نحاضرة لعدد من النشطاء االمريكيين بتاريخ 

  
  

وفد المرافق له، حيث  من الجمعية الجغرافية الفرنسية وال21/6 بتاريخ Yves Guermondزار المعهد الدآتور  •
تم البحث معه في إمكانية إنتاج أطلس فلسطين باللغة الفرنسية وتم االتفاق على تقديم مشروع مشترك للحكومة 

 الفرنسية 
  

 بالسفر إلى ألمانيا للمشارآة مع الطواقم المختصة في 24/6قام فريق مكون من ماجد أبو قبع وفادي اسحق في  •
أطلس فلسطين اإللكتروني والذي سوف يتم عرضه من خالل ( رة    إنتاج  حول تطوير فكPotsdamجامعة 

عن طريق التعرف والتدرب على التقنيات الحديثة في االستشعار عن بعد وانتاج ) Webالصفحة اإللكترونية 
 ولقد تم آتابة الخطوط العريضة بعنون قاعدة معلومات غور األردن بمشارآة لبنان، سوريا، األردن. الخرائط

 .وفلسطين وعدد من المؤسسات الفاعلة في ألمانيا
  

 للتوقيع على  LRC بحضور طاقم من 24/6/2003زار المعهد وفد من االتحاد األوروبي في  • بزيارة المعهد
 . اتفاقية مشروع االستيطان ومراقبته للمرحلة الثانية

  
 من قبل 25/6اعة الرابعة في  القدس السYMCAوردت دعوة للمعهد للمشارآة في محاضرة ستعقد في فندق  •

شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية حول الجدار الفاصل وأثاره حيث سيقوم المعهد بتقديم ورقة من قبل الدآتور 
جاد في حال تمكنه من حضور أو من قبل اياد أبو ردينة ممثل للمعهد، نظرًا للظروف اإلغالق والوصول إلى 

 . القدس
  

. ضوية مجلس البحث العلمي الفلسطيني ضمن فعاليات االجتماعات التي شارك بها ديشارك مدير المعهد في ع •
 ألف دوالر من ميزانية 400 ، حيث قامت الحكومة الحالية بتخصيص مبلغ 26/6/2003جاد في رام اهللا في 

 .  وزارة التربية والتعليم العالي للبحث العلمي وسيقوم المجلس باإلشراف على توزيع هذه المنح
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 مفوض حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لالطالع على John Duggard البروفيسور  28/6زار المعهد في  •
األوضاع الجيوسياسية في المنطقة إضافة إلى االنتهاآات اإلسرائيلية للحقوق واألراضي الفلسطينية والحقًا قام 

 .م جراء استمرار االحتالل وبناء جدار الفصلبجولة ميدانية لالطالع على األوضاع المعيشية في منطقة بيت لح
  

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

لعاملة معهم نظرا لإلنجازات التي حققها المعهد وسمعته المتميزة خالل ضمن جدول زيارته للمؤسسات ا.به
 .IDRCالتعامل مع 

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

 .ث التي يقوم المعهد على تنفيذهانشاطات المعهد وأقسامه باإلضافة إلى األبحا
  

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

حيث يتضمن جدول أعمال . دقناصل الدول األوروبية والعديد من الشخصيات المحلية والهيئة اإلدارية للمعه
الورشة زيارة صباحية للمرآز الذي تم إنشاؤه في المحافظة ومن ثم اللقاء في الفندق لعرض ألعمال المشارآين 

 . ثم تسليم للشهاداتPosters and Presentationsفي الدورة من 
  

وضاع حيث تم تنظيم جولة  مفوض الغذاء من األمم المتحدة، لالطالع على األ12/7/2003زار المعهد بتاريخ  •
 .ميدانية للمواقع الزراعية المتأثرة من اإلجراءات اإلسرائيلية في بيت لحم

  
غلين بومان من جامعة آنت في بريطانيا حول بلورة مشروع يهدف إلى توثيق . يقوم المعهد حاليا بالعمل مع د •

 .الواقع الديمغرافي السياسي لمحافظة بيت لحم
  

لمشارآة في أعمال مؤتمر ينظمه معهد آسبن في الواليات المتحدة لبحث آفاق التنمية في تلقى المعهد وعدا با •
  .2003 تموز 21-19المنظمة حيث من المقرر عقده في الفترة 

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

 . التعاون والتنسيق
  

 دوالر بين المعهد وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل توفير خرائط 750تم توقيع اتفاقية استشارة بمبلغ  •
 .للتقسيم المناخي في فلسطين لوزارة الحكم المحلي لمساعدتها في تطوير مواصفات البناء

  
سة دار الكلمه بهدف توزيعه سيقوم المعهد بإنتاج خريطة الجدار الفصل العنصري في منطقة القدس لحساب مؤس •

 .عالميًا
  

قامت بلدية الخضر بمراجعة المعهد بشان ري استاد البلدية الذي يتم إنشاؤه حاليًا حيث تم بحث فكرة انشاء محطة  •
 وعقد اجتماع موسع GTZلتنقية المياه العادمة واستخدام الناتج في ري االستاد وتم االتصال مع مؤسسة  

 . لوضع الخطوط العريضة لهذا المشروع7\28 بتاريخ بحضور االطراف الثالثة
  

 بالتعاون مع المعهد الذي يتضمن العمل   Careتمت الموافقة على مشروع األمن الغذائي المقدم من قبل مؤسسة  •
 .في تطوير الزراعات الحضرية في قرى شمال جنين ومن المتوقع البدء بالعمل في المشروع قريبًا

  
لدبال يواجه مصاعب في الحصول على ترخيص من إسرائيل حيث تم تحويل مسار ما زال مشروع إنتاج ا •

الجدار الفاصل ليشمل قطعة األرض المقترحة إلنتاج الدبال شرقي بيت ساحور وعليه فإن النية تتجه اآلن إللغاء 
 .هذا المشروع وإعادة األموال إلى المجموعة األوروبية
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 لدراسة التأثير البيئي للتطور Pripodeروع بحثي ضمن برنامج وافقت الحكومة الفرنسية على تمويل مش •

 .العمراني في محافظة بيت لحم
  

 .نشرت مجلة البيئة والتنمية مقاًال للمعهد حول االنتهاآات البيئة اإلسرائيلية خالل فترة االنتفاضة •
  

لمرتفعات الشرقية بتمويل يتم حاليًا وضع اللمسات األخيرة على مشروع لتطوير الزراعة المطرية في منطقة ا •
 .ADC VOCAمن مؤسسة 

  
تقدم المعهد بمشروع مشترك مع وزارة الزراعة الفلسطينية النتاج دليل القرية الفلسطينية ويتم حاليًا البحث عن  •

 .ممول لهذا المشروع واعداد اتفاقية تفاهم بين الوزارة والمعهد
  

رحة مع الجهاز المرآزي لإلحصاء إلنتاج ألطلس االقتصادي يقوم المعهد حاليًا بدراسة اتفاقية التعاون المقت •
 .االجتماعي الفلسطينية

  
أنهى المعهد دراسة تفصيلية تبين المخططات اإلسرائيلية ألسرلة القدس والذي يتوقع إصداره في شكل آتاب في  •

 .خالل األشهر القادمة
  

إلقليمي لتطوير الزراعة الجافة في المنطقة تم الطلب من المعهد تقديم عروضه إلنتاج صفحة منزلية للمشروع ا •
 .والممول من الحكومة الدنمارآية

  
تقدمت نقابة المهندسين بطلب للمعهد لعقد دورة تدريبية جديدة عن نظم المعلومات الجغرافية واستخدام المراآز  •

 .التعليمية في المحافظة
  

 المعهد حيث يتم من خالله حساب أوقات قام طاقم وحدة الحاسوب بتطوير برنامج محوسب الدارة الوقت في •
 آما تم أتمتة جميع النماذج المستخدمة في –العاملين وتفريغها حسب آل مشروع  وإدماجها في برنامج المحاسبة 

وباإلضافة لذلك فلقد تم تطوير برنامج المكتبة ووضعه على االنترنيت . المعهد آأذن الحرآة واإلجازات والدوام 
 .لباحثين من البحث عن المراجع بسهوله ويسرالداخلي لتمكين ا
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