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ى                     1قام المدير العام للمعهد في        .1 دي عل د فنلن و سياسي لوف ديم محاضرة عن الوضع الجي ول بتق  أيل

سطيني د      رأسه وزيرة التجارة و التنمية الفنلندية باوال ليتوماآي و         سيس    .  وزير التخطيط الفل ل ق نبي
دوة        ؤتمرات دار الن ة م سرح و قاع اح م ات افتت م ضمن فعالي ت لح ي بي ة ف دوة الدولي ي دار الن ف

 .الدولية
ى  يعمل في منطقة الخليل لالستماع        CPT أيلول وفد من     2و على هامش المحاضرات أيضًا في        .2  إل

 .محاضرة حول الجدار الفاصل و الوضع الجيو سياسي
ة أرطاس            4 في المعهد في     GISقام مدير وحدة     .3 ائج مشروع قري  أيلول بعرض محاضرة حول نت

ظ    لعمل قاعدة بيانات متكاملة للقرية و ربطها بنظام نظم المعلومات الجغرافية    بدعوة من مرآز حف
 ).2000هيئة مشروع بيت لحم (التراث 

ي  .4 د ف ل  6زار المعه اني يمث د بريط ول وف نTrade Union أيل سة   م ع مؤس ورك م ة نيوي  مدين
Holly Land Trust        و سياسي و الجدار الفاصل في  لالستماع إلى محاضرة حول الوضع الجي
 .األراضي الفلسطينية

ا    Friends without borders أيلول وفد من مؤسسة  6زار المعهد في  .5 ة رام اهللا يمثله  من منطق
سطينية و        السيد ياسر عقل حيث يعملون آمؤسسة وسيطة في إعطاء مش               ة فل اريع لمؤسسات بحثي

 .يكونون شرآاء معها بهدف البحث حول إمكانية مشارآة المعهد في هذا المجال
ي   .6 د ف ارة المعه ام بزي ة 9ق سة اإلغاث ام لمؤس دير الع ول الم ة  أيل  Catholic Relief الكاثوليكي

Services السيد Doglas Dicx        و سياسي و ى محاضرة حول الوضع الجي للبحث   لالستماع إل
 .CRSفي إمكانية تقديم مشروع بحثي ليتم تمويله من قبل 

 أيلول باالتصال و زيارة المعهد 9قامت مؤسسة مواطن ممثلة بالسيدة مي الجيوسي في رام اهللا في           .7
د أن صدرت          ة خاصة بع ضفة الغربي اج خارطة توضح الجدار الفاصل في ال ي إنت ًا العون ف طلب

ساره   ددة م سكرية مح ر الع ه   األوام تم توزيع ه لي دًا لطباعت سطينية تمهي ي األراضي الفل ائي ف النه
 نسخة توزع يوميًا مع جريدة األيام و على مدة ثالثة أيام لضمان وصوله           20000بأعداد تصل إلى    

 .إلى أآبر عدد من المواطنين
ي     .8 د ف ارة المعه ت بزي ول 9قام دف      Candis أيل ون به ري رود الرس ب تي ي مكت ل ف ي تعم  الت

 .لى معلومات تتعلق بمصادرة األراضي و نسخة عن األوامر العسكرية المرافقة لهاالحصول ع
 . أيلول السيد نادر األعسر الملحق العسكري في القنصلية المصرية9زار المعهد في  .9

و                    10زار المعهد في      .10 ى محاضرة حول الوضع الجي ة لالستماع إل صلية الترآي د من القن ول وف  أيل
 .سياسي

ي   .11 د ف سكريين و 11زار المعه ه أعضاء آخرين من الع ساوي يرافق سكري النم ول الملحق الع  أيل
و                الشخصيات في القنصلية يرافقهم السيد ماهر الداوودي لالستماع إلى محاضرة حول الوضع الجي

 .سياسي و الجدار الفاصل
زق في             .12 ه           11قام السفير الفلسطيني في استراليا السيد علي الق اء زيارت د أثن ول باالتصال بالمعه  أيل

 .لرام اهللا طلبًا لخرائط تمهيدًا لالشتراك بها في معارض فلسطينية في آافة أنحا استراليا
صلية لال             15زار المعهد في     .13 ستماع   أيلول وفد صحفي نمساوي برفقة السيد ماهر الداوودي من القن

 .إلى محاضرة حول الوضع الجيو سياسشي
ة                  15شارك المعهد في     .14 شاطات اللجن ة ضمن ن ى البيئ  أيلول في يوم النظافة العالمي و المحتفظة عل

ج في                شترك أري البيئية في وزارة الحكم المحلي و المؤسسات البيئية األخرى في المحافظة و التي ت
د ال       شارآين بع د للم دم المعه ل القبعات و    عضويتها حيث ق زات مث ذه    T- Shirtتجهي ر عن ه  تعب

 .المناسبة
 . أيلول في اجتماع في وزارة الزراعة16قام المدير العام للمعهد بالمشارآة في  .15
د  ACDI VOCA أيلول بالتوقيع مع اتفاقية مشروع مع مؤسسة 17قام المعهد في  .16  بحضور تغري

 .اللحام و آرستين
ي  .17 د ف سيد صلي17زار المعه ول ال ن مؤسسة  أيل ة SDCبا األجرب و سوزان م ي عملي  للبحث ف

 .التقييم العامة للمعهد
اب حول           18قامت بزيارة المعهد في  .18 ى إصدار آت وم عل دا تق سيدة ماآسين من آن ول ال  Non أيل

Violenceو قامت بإجراء مقابلة مع المدير العام للمعهد بخصوص الموضوع . 
اعيين و             أيلول بالمشارآة في اال     22قام المعهد في     .19 ة األخصائيين االجتم ه نقاب ذي دعت ل اع ال جتم

النفسانيين في بيت لحم و مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالورقة التي طليت الجهات المانحة                 
 . و المتعلقة بعدم دعم اإلرهابUSAIDاألمريكية و خاصة 



د        23قامت مديرة الصليب األحمر في بيت لحم في                .20 ارة المعه ول بزي د و        أيل ى المعه للتعرف عل
 .نشاطاته باإلضافة لمناقشة آخر التطورات في المجال الجيو سياسي و خاصة الجدار الفاصل

ل                   .21 قام نائب رئيس قسم البحوث و اإلعالم و العالقات العامة لقوات التواجد الدولي المؤقت في الخلي
TIPH  سيد شورات و خرائط تتع     Urs Stirniman ال د لطلب من ارة للمعه ستوطنات    بزي ق بالم ل

 .خاصة في منطقة الخليل
ر محافظة                   24شارك المدير العام للمعهد في       .22 ام األمريكي في مق اع مع القنصل الع  أيلول في اجتم

افظ و الشخصيات   ب المح م بحضور نائ ت لح ي موضوع  بي ستجدات ف شة آخر الم األخرى لمناق
ن ع ذي أعل ت ال ل و البي ة راحي يط قب ي مح ة ف ي خاص صادرة األراض ل م ن قب ه م ن امتالآ

 .المستوطنين في مدخل المدينة
دراء حيث                 IDRC أيلول باميال من     29زارت المعهد في     .23 اقم الم ام و ط دير الع اء الم  و حضر اللق

ديم            ة تق شاريع و البحث في إمكاني ة و الم دار الحديث حول آخر المستجدات قي المواضيع البحثي
 .مشاريع بحثية جديدة و عناوينها

 أيلول وفد من مؤسسة تمكين متمثلة بسعاد الدجاني من الواليات المتحدة             30 المعهد في    قام بزيارة   .24
اق                     ى آف م التطرق إل م ت ين آ صالح تمك ذه ل ى تنفي د عل وم المعه حيث نمت مناقشة المشروع الذي يق

      .التعاون في المستقبل
  


