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يواصل المعهد عمله الدؤوب في البحث واإلنتاج العلمي وسط المتغيرات اليومية خاصة في مجال مراقبة  •

باإلضافة إلى نشر القضايا البحثية على . لمتعلقة بهااالستيطان ومصادرة األراضي وتحديث قاعدة البيانات ا
الصفحة المنزلية أو عبر رسائل اإلعالم المختلفة، وأآثر من ذلك الطلبات المستمرة على الحصول على 
المحاضرات الخاصة بالموضوع للوفود األجنبية الرسمية منها مثل القناصل والسفراء، أو المؤسسات األجنبية 

األمر الذي ضاعف العبء على طاقم المعهد واإلدارة إال أن الجميع سعداء . ذه االنتهاآاتالمهتمة بمخاطر ه
  .بالرغم من ذلك آونهم استطاعوا تأدية الواجب وإيصال الرسالة

   2003ومن أخبار المعهد األخرى خالل شهر آب  •
ا بالتوجه إلى المعهد قام البلجيكيون بطرح فكرة مشروع عمل مسلخ حديث على أراضي القدس الشرقية وقامو •

 وبعد مناقشة األمر مع طاقم المدراء Feasibility studyبطلب المساعدة في عمل دراسة جدوى للمشروع 
 .تقرر رفض هذا الطلب نظرًا لعدم توفر الوقت الكافي بسبب انشغال العاملين بالمشاريع الخاصة بالمعهد

تأثيرات الجدار الفاصل واالنتفاضة  على الوضع  يرغب في القيام بدراسة حول  Unscoشون فيرجسون من  •
االقتصادي والصحي والبيئي على التجمعات السكانية الفلسطينية بأن يقوم باختيار قريتين لهذا الغرض، وطلب 
من المعهد أن تتعاون معه بتوفير باحث ميداني يقوم على تعبئة االستمارات وجمع المعلومات، األمر الذي 

 . خاص بالمعهدVillage Profile المعهد فيما بعد في عمل  يعود بالفائدة على
توجه البرلمان السويسري بطلب إلى المعهد للحصول على محاضرة مسجلة حول الجدار الفاصل وتأثيراته  •

 .تمهيدًا لعرضه في البرلمان في سويسرا ومناقشته وتم إرسالها لهم على وجه السرعة
جاد اسحق بتقديم ورقة بحثية حول الوضع المتدهور في األراضي سيقوم المدير العام للمعهد الدآتور  •

في المؤتمر الذي سيعقد في مدينة جدة بالسعودية حول البحث العلمي في . الفلسطينية وعالقته بالبحث العلمي
15/11/2003. 

 وقام Kriss hedges السيد New York Times صحفي أمريكي من صحيفة 2/8/2003زار المعهد في  •
جاد اسحق للحديث حول الموضوع الساخن الجدار الفاصل واالستيطان في المنطقة .  المدير العام دبلقاء

 .وتأثيراته والحقًا تم مرافقة الصحفي بجولة حول الجدار الفاصل في المنطقة
 شخص برفقة المطران 14 وفد آنائسي يمثلون آنائس دينية متعددة مكون من 7/8/2003زار المعهد في  •

ثي واألب بيتر ميانو، حيث آان في استقبال الوفد الضيف المدير العام وطاقم من أريج وإعطاءهم سمير قفع
 . محاضرة حول الوضع الجيوسياسي بشكل عام والجدار الفاصل واالستيطان في األراضي الفلسطينية

عة  من فرنسا، ويتعلق بطباEyves General إلى Proposalيجري العمل على تحضير وتقديم صيغة  •
 في المعهد Eyvesاألطلس الذي قام المعهد على بنتاجه باللغة الفرنسية، وجاء هذا بعد اللقاء مع السيد 

ومن ناحية أخرى يجري التفكير أيضا باتجاه طباعة األطلس باللغة / وتطورات الفكرة لتقديم المشروع 
 .اإليطالية

 14/8/2003 في Pingonمنظمات األهلية أآد المعهد على موفقة الهجومي والرافض في اجتماع شبكة ال •
في األعمال التي تقوم بها الشبكة من أخذ دور المؤسسات األهلية األعضاء والقيام على تهميشها وتغيبها عن 

 .الساحة خاصة فيما يتعلق بحملة الجدار وتقديم مشاريع للحصول على تمويل
 من جامعة بوتسدام لتنفيذ Hartmund وفسور  على متابعة البرGISتستمد وحدة نظم المعلومات الجغرافية  •

 .عمل مشروع األطلس اإللكتروني
 وأجرى لقاء مع المدير Jim Giles العالمية السيد Nature قام الزيارة المعهد آاتب وصحفي من مجلة  •

 حيث قام بمراقبة الباحثين على أراض" جاد اسحق لكناية مقال حول األبحاث في ظل الوضع الراهن. العام د
 .2/10/2003الواقع لمعرفة طبيعة العمل والصعوبات التي يواجهونها على أراض الواقع تمهيدًا لنشرها في 

 Jordan الملحق السياسي بالقنصلية األمريكية السيد مايك باسكوال رافقة السيد 2/8/2003زار المعهد في  •
ليكون على اتصال دائم ، وأخذ والذي سيقوم بخالفته في منصب لتعريف بالمعهد والعمل الذي يقوم به 

 .محاضرة حول الوضع الجيوسياسي وقبة الراحيل والجدار الفاصل باإلضافة إلى آخر التطورات
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، معبرًا عن رغبته إحضار 12/8/2003 من بلد فتجون انديان في  Bret Davis Eartheartزار المعهد  •
اف الحقائق وأخذ محاضرة حول الوضع  ليزور األراضي الفلسطينية وإسرائيل الآتش26/8/2003وفد في 

 . الجيوسياسي
 وطاقم العهد لمناقشة مشروع مراقبة LRC مع مرآز الدراسات الفلسطينية 13/8/2003عقد اجتماع في  •

 .االستيطان وتنفيذه واالتفاق على آلية العمل المشترك لتنفيذ هذا المشروع
 بإعطاء محاضرة في قاعة الروم األرثوذآس في بيت جاد اسحق والسيد اياد ابو ردينه. قام المدير العام د  •

 من خالل الدعوة التي طرحتها اإلغاثة الطبية والزراعية والمبادرة الوطنية حول 13/8/2003ساحور في 
 . الجدار الفاصل وأثاره والطرق االلتفافية

قام المعهد إدارة وموظفين بمشارآة السيد الرئيس بتقديم واجب العزاء في مقره في رام اهللا باإلضافة إلى السيد  •
 .القدوة ممثل بعثة فلسطين لدى األمم المتحدة/ ناصر بوفاة أخته 

مال  وفد من بلدية بيت لحم مؤلف من مهندس البلدية السيد جودة مرقص والسيد ج18/6/2003زار المعهد في  •
سلمان للحصول على خرائط فيما يتعلق باألوان الجديدة التي صدرت وتتعلق بتغيير مسار الجدار في منطقة 

 .قبة راحيل
 بترشيح شخص من المعهد ليشارك 28/8/2003توجهت وزارة الشباب والرياضة  بالطلب من المعهد في  •

 ضمن نشاطات منظمة الطالئع واالتحاد 28/8/2003فعاليات معسكر البنية البيئة الذي سيعقد في سوريا في 
العام لطالب فلسطين وتقديم محاضرات عن الوضع البيئي في فلسطين نظرًا لخبرة المعهد في هذا المجال، 
حيث قام المعهد بترشيح اآلنسة هيلين غوالي ولكن السفر لم يتم نظرًا لسوء التنسيق من قبل الوزارة 

 .والحصول على األوراق المناسبة
 لمناقشة مشروع إستاد الخضر وريه، بعد GTZ من مؤسسة 19/8/2003 المعهد السيد نديم ملحم في زار •

 .إعادة معالجة المياه العادمة في المدينة وبحث إمكانية توفير الدعم المالي لهذا المشروع
 قبة راحيل جاد اسحق وطاقم فريق االستيطان سكان منطقة قبة راحيل في اجتماع حول. شارك المدير العام د •

بخصوص طاقم حكومة إسرائيلي حضر خصيصًا لشرح نية الحكومة اإلسرائيلية إقامة الجدار هناك وستقبل 
 .السكان بحضور المحامي اإلسرائيلي الذي يمثل أهل المنطقة

 من جديد حضر إلى المعهد السيد فريدريكو من االتحاد األوروبي للبحث مجددًا في مشروع إنتاج الدبال  •
Compostingجاد اسحق والسيد نادر هريمات .  المتعثر وإمكانية تنفيذه حيث حضر اللقاء مع الضيف د

 .واآلنسة عبير سفر
 للقاء طاقم 21/8/2003 تمت دعوة مدير تلفزيون بيت لحم السيد رائد صبيح والصحفي ناصر اللحام في  •

 الذي قام ARC IMSالبرنامج  والدآتور جاد اسحق لعرض GISأريج من وحدة نظم معلومات الجغرافية 
بتطويره طاقم المعهد لتدريب المراسلين على استخدامه تمهيدًا لتسهيل عملية مراقبة التطورات واالنتهاآات 
في االراضي الفلسطينية واستخدامه عن طريق اإلنترنت وليكون بمثابة نقل الخبر بصورة سريعة لخطة 

 .لوقوعه خاصة في ظل تقيد الحرآة وصعوبة التنق
 تم توجيه الدعوة لقناصل  االتحاد األوروبي والممثليات المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية 26/8/2003في  •

حيث قام المدير العام الدآتور جاد اسحق بإعطائهم محاضرة من آلخر المستجدات االستيطانية واألوامر 
دهم بنسخة من التقرير بنظام ديجتال العسكرية خاصة في منطقة قبة راحيل والمناطق األخرى والحقًا تم تزوي

CD. 
 حول مشروع تطوير المحاصيل 26/8/2003عقد معهد األبحاث ورشة عمل زراعية في أوتيل بيت لحم في  •

الحقلية والعلفية تحت الظروف المطرية، ضمن العديد من المزارعين والمهتمين باإلضافة إلى الوزارات 
 .والمؤسسات المعنية

 قناة الجزيرة الفضائية قامت بإجراء 26/8/2003جاد اسحق بعمل لقاء صحفي في . لمعهد دقام المدير العام ل •
المراسلة شروق أسعد  ضمن برنامج جديد تقوم القناة على تصويره حول الجدار الفاصل في المناطق 

 . الفلسطينية المتضررة تمهيدًا للبدء بعرضه في مطلع شهر تشرين أول وعلى حلقات
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 قامت القنصلية 26/8/2003اع قناصل االتحاد األوروبي والمحاضرة التي أعطيت لهم في  الحقًا الجتم •
 لملحقين اقتصاديين بلجيكيين 27/8البلجيكية، والسويسرية، باالتصال بالمعهد العطاء محاضرة محادثة   في 

 .والمرشحة لشغل منصب وزيرة الخارجية سويسرا ووفد مرافق لها من القنصلية السويسرية
ام المعهد بالمشارآة مع لجان الصحي معرض في اوتيل بيت لحم حيث قام المعهد بعرض لمنشوراته من ق •

 .آتب ودراسات واألطلس باإلضافة إلى خرائط وعمل محاضرات
تمت دعوة المعهد من قبل شبكة المنظمات األهلية لمناقشة الرسالة الخاصة التي طرحتها وآالة التنمية  •

USAIDم تحويل اإلرهاب آشرط للحصول على التمويل حيث آان مرفق المعهد واضحًا   والمتعلقة بعد
برفض التوقيع عليها بشكل قاطع، وأبعد من ذلك تم طرح فكرة ورشة عمل لمؤسسات التجمع المدني في 

 .منطقة بيت لحم لمناقشة الموضوع بالتعاون مع الملتقى المدني
ة من قرية نحالين بخصوص اعتداءات مستوطنة بيطار وردت إلى المعهد رسالة استغاثة وطلب للمساعد •

األمر الذي أدى . الدائمة على البلدة والتي تمثلت أخيرًا بإلقاء المستوطنة للمياه العادمة على الراضي الزراعية
 حول الموضوع Case studyحيث قام المعهد باالستجابة وعمل . إلى إتالف للمزروعات وتلويث التربة

حة المنزلية بعد إرسالها إلى إعفاء االتحاد األوروبي واالتصال بهم لطلب المساعدة لوفق ونشرها على الصف
  .هذه االنتهاآات
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