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 بالتواصل المستمر مع المزارعين فيما ACDI VOCAتستمر وحدة الزراعة في نشاطاتها وخاصة مشروع  •
 وعلى أسبوعيةستفيدين، حيث تقوم الوحدة بعقد لقاءات  والنصح للماإلرشاديتعلق بالبيوت البالستيكية وتقديم 

الزراعة آمصدر "  يستضيف المعهد المزارعين المنتفعين تحت عنوان أسبوعيامدى ستة أسابيع بواقع جلسة 
 من المستفيدين وعائالتهم الذين حضروا وتابعو باستمرار االمر الذي اإلقبالومن الملفت للنظر حجم " للدخل 
 .الوحدة وشجعهم للمضي بهذا الوجه المعهد وطاقم دارةإ إعجاب أثار

 
 

      
سلسة ورشات العمل األسبوعية التي عقدتها وحدة الزراعة للمستفيدين من زراعة البيوت البالستيكية والحدائق المنزلية باإلضافة إلى استضافة مهندس 

  لدخلزراعي إلرشاد المزارعين حول آيفية االستفادة من الزراعة آمصدر ل
  

  
  منظر عام لبعض من البيوت البالستكية التي تم تنفيذها للمستفيدين في قرية أرطاس

  
 
 

 الممثل Yves Couvreurزار المعهد آل من السيدة منى متى مديرة مكتب التعاون البلجيكي يرافقها السيد  •
 مؤتمر هناك حيث تم أعمالي  بلجيكا للمشارآة فإلىالمقيم للمكتب من بلجيكا قبيل سفر المدير العام للمعهد 

 التعاون المستقبلي المشترك في مجال تقديم أساليب تطوير إلى باإلضافةالحديث حول المعهد وبرامجه 
 .المشاريع لالستفادة من المنح
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International Academic Conference “ On An rd3  المؤتمر أعمالشارك المدير العام للمعهد في  •

An International Network :  Palestine – Just Peace In Israel A, End to Occupation
In Action “ بدعوة من 2004 / 7 / 5-2 في الفترة الواقعة من  Faculty For Israeli Palestinian

Peace FIPP. 
  

 أعمال في 4/7/2004في  يستمر عمل المعهد مع وزارة الزراعة وطواقمها حيث شارك المدير العام للمعهد  •
 . العامة للتخطيط والسياسةاإلدارةاللجنة التحضيرية في مكتب 

  
يستمر المعهد في مشارآته المجتمع المحلي ومؤسساته في مختلف الفعاليات والمناسبات الوطنية حيث شارك  •

رئ مدير العالقات العامة بالمعهد في اجتماعات اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار المؤلفة من لجنة الطوا
الفاعلة في بيت لحم لتنظيم فعاليات ونشاطات ضد الجدار عشية صدور قرار  والمؤسسات واإلسالميةالوطنية 

 وتلفزيونية من مراسلين محليين وعالميين مثل إذاعية مقابالت إلى باإلضافة. محكمة الهاي حول الموضوع
 في األخبارد تصدر المعهد عناوين  بيت لحم خاصة بعوتلفزيون 2000راديو مونتي آارلو، راديو بيت لحم 

 . األراضي العسكرية بمصادرة واألوامرالصحف بتقاريره حول االستيطان 
  

 في دعم المعتصمين داودشارك المدير العام للمعهد ومدير العالقات العامة رافقهم خاللها النائب بشارة  •
 حنا، الشيخ تيسير التميمي، النائب ا اهللاعط األبعزمي بشارة، احمد غنيم، . والمضربين عن الطعام في الرام د

  .حاتم عبد القادر وغيرهم حيث تم تبادل الحديث وتقديم الدعم والمؤازرة لهم
  

 Hydrologicalفي تنفيذ االستشارة الخاصة لهم حول  األحمرباستمرار العمل مع اللجنة الدولية للصليب  •
Profile for Bethlehem District زار المعهد السيد Riccardo Conti في واإلسكان رئيس وحدة المياه 

 االستشارة حيث أمور المحلي عن العمل ومتابعة المسئول في سويسرا يرافقه باسكال جانسن األحمرالصليب 
 ومحاضرة ون المستقبليا التعوآفاق  حول الموضوع تالها محاضرة حول المعهد ونشاطاتهاآلراءتم تبادل 

 .لمائي في الضفة الغربية وغزةتتعلق بالوضع الجيوسياسي وا
  
  

الحقا لتسلم النائب بشارة داود للجنة االستيطان في المجلس التشريعي وتوجهه للمعهد ليكون مصدر المعلومات  •
 السيد مفيد 12/7/2004 في الرئيسي واالستشاري حول الموضوع زار المعهد نواب من المجلس التشريعي

 أبحاث سليم الزعنون من الحضور وعقد اجتماع مشترك مع مرآز عبد ربه وبشارة داود ولم يتمكن السيد
 خالد العزة وطاقم أريج لتطوير فكرة التعاون المستقبلي في هذا المجال وتحديد االولويات واألخ األراضي
 . العمل تالها جولة ميدانية في المنطقة شملت آل من بيت ساحور، زعترة بيت جاال والولجةوأساليب

 
 شارآت Housing and Land Rights Network / Habitat International Coalitionوة من عبد •

 Regional Consultation on: Women’s Rights to Adequate أعمالفداء عبد اللطيف في 
Housing and Land تموز بحضور 28 إلى تموز 21مصر في الفترة الواقعة ما بين  / اإلسكندرية في 

 . مايلون آوثاري حيث قامت بتمثيل المعهد وتقديم ورقة عملاإلنسانمتحدة لحقوق  اللألممالمقرر العام 
  

 مفتوح حلقة نقاش 15/7/2004من ضمن نشاطات المعهد وتوجهاته لمشارآة المجتمع المحلي، عقد المعهد في  •
سلمان حول قرار محكمة العليا الخاص بالجدار الفاصل وعدم شرعيته حيث استضاف المعهد المحامي أنطون 

الذي قدم تحليال لهذا القرار وحيثياته بحضور العديد من الشخصيات الوطنية ونائب محافظ محافظة بيت لحم 
 باإلضافة إلى أعضاء من مجلس أمناء وإدارة  ومسئولي المؤسسات في المنطقة والصحافيينوممثلي الفصائل

 . حيث تالها نقاش عام ومداخالت من الحضورالمعهد
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 2004/ ن المشارآين في حلقة النقاش المفتوح حول قرار محكمة الهاي في تموزجانب م

  
 في عمل قاعدة البيانات لنظام FAOيواصل المعهد عمله مع جهاز اإلحصاء المرآزي الفلسطيني مع  •

 حيث قام طاقم المعهد بتدريب ثمانية VIVIMS معلومات التغذية واألمن الغذائي في األراضي الفلسطينية
 اثنان من وزارة الزراعة والبقية من طاقم جهاز GIS حول استخدام نظم المعلومات الجغرافية صأشخا

المعهد على بناء قاعدة المعلومات األولية على الصفحة المنزلية ، ومن ناحية أخرى فقد عمل طاقم اإلحصاء
 .لتقوم آافة الجهات المشارآة من تعبئة المعلومات المتوفرة لديها

  
  

 1/8/2004 – 19/7 حول الصراع الدولي في الفترة الواقعة مابين هد في أعمال مؤتمر في ايرلنداشارك المع •
في مدينة دبلن في ) جلين آري للسالم( عقد مؤتمر في دولة أيرلندا في مرآز ممثال باألخت رانية مليحة حيث

فلسطين، أسبانيا، : ، بمشارآة عدة وفود من دول مختلف2004 أب، 1 تموز إلى 19الفترة الواقعة من 
وتمحور هذا المؤتمر حول . إسرائيل، بريطانيا، بلجيكا، فر لندا، الواليات المتحدة األمريكية، األردن

.صراعات الدولية و الصراع على الحدود  : واشتمل المؤتمر علىال
  

  
الدين ورشات عمل، مقابلة مع بعض سفراء الدول األوروبية، باإلضافة إلى رؤساء البلديات ورجال  .1

  .المسيحي واإلسالمي واليهودي
المتحف البريطاني، الجدار الذي يفصل بين البروتستنت والكاثوليك في :زيارة األماآن األثرية منها .2

  .مدينة بلفاست وداري، البلدية في بلفاست شمال أيرلندا، الجامعة االيرلندية والمسرح االيرلندي
  
  

:على عدة أعمال منهاآما رآزت ورشات العمل                   
 -1  .آيفية إدارة المؤتمرات والمشاريع

مع مجموعة من سفراء ورجال الدين و تخلله عرض مناقشة الصراع العربي اإلسرائيلي  -2
محاضرات من قبل الوفد الفلسطيني، آما قامت رانية مليحة من معهد األبحاث التطبيقية 

بإلقاء محاضرة و التي ترآزت على التوسعات اإلسرائيلية داخل األراضي ) أريج( 
ق الشعب الفلسطيني، الفلسطينية المحتلة والممارسات الوحشية التي تمارسها إسرائيل بح

نقاط التفتيش، آيفية توسيع المستوطنات اإلسرائيلية، سياسة هدم المنازل و جدار الفصل 
  .   العنصري

 تقديريه للوفد الفلسطيني لجهوده في عرض معاناة آري بتقديم شهادة وقام مرآز جلين  -3
    .وأمانةالشعب الفلسطيني بصدق 
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 في المجلس التشريعي  والدآتور عزمي الشعيبية من قبل اللجنة االقتصاديةقام المدير العام للمعهد بتلبية دعو •
 لحضور يوم 29/7/2004 غزة في في رام اهللا وباتصال عبر نظام الفيديو آونفرنس مع المجلس في الفلسطيني

لحدود  قناة مائية على اإقامة إسرائيللخطة  البيئية المدمرة اآلثارعمل تعقده اللجنة وتقديم محاضرة حول 
 حيث . هذا المشروع على البيئة والمياه الجوفية الفلسطينيةإقامةوتقديم ورقة تبين مخاطر الفلسطينية المصرية 

فضل آعوش نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية بالتوجه للمعهد لطلب المعلومات والصور الجوية . قام الحقا م
د تقرير فني ومرجعي لبلورة موقف سياسي وقانوني حول التي قام المدير العام للمعهد بعرضها تمهيدا إلعدا

 جليا في التقرير الذي نشرته صحيفةوظهر ذلك . الموضوع للتعاون والتنسيق مع آافة الجهات ذات العالقة
 .في تقرير لخبراء حول الموضوع سالف الذآر 30/7/2004في الصادر  3061 في عددها األيام

  

     
 قتصادية في المجلس التشريعي يظهر فيها المدير العام للمعهد يقدم ورقة أريج حول الموضوعجلسة االستماع للجنة اال

  
 

 FAO بمشارآة 3/8/2004رام اهللا في /  في وزارة الزراعة FIVIMSعقدت ورشة العمل الثانية لمشروع  •
ي بعرض ث قام آل من المدير العام للمعهد، خلدون رشماوي وميشيل صليبحيوطواقم وزارة الزراعة 

 .للجوانب التي قام المعهد بتنفيذها في بناء قاعدة المعلومات الخاصة وتصميم الصفحة المرافقة إلدخال البيانات
  

 والمسئول عن الترتيبات األمنية لطواقم األمم  المتحدةلألمم التابع UNCE CORDاتصل بالمعهد مكتب  •
بخرائط وصور جوية باإلضافة إلى البحث  تزويدهم  للعمل علىالمتحدة العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة

 .أخرىفي إمكانية التعاون المستقبلي في هذا المجال ومجاالت 
  

من جامعة   ”Philipp Misselwitz, Researcher “ Conflict in Cities Projectزار المعهد  •
 للبحث في Urbanizationوع  العام للمعهد والطاقم العامل على مشربريطانيا حيث اجتمع بالمدير/ آمبريدج
 . العمل المستقبلي والبحثي المشتركإمكانية

 
الذي تم التعاقد معه من قبل االتحاد األوروبي للقيام بتقييم  5/8/2004 في  Bruce Stanlyزار المعهد السيد  •

 وحول عدم إقبال المؤسسات People to Peopleلبرامج ومنح االتحاد األوروبي الخاصة بمشروع 
 .سطينية على تقديم المشاريع لالستفادة منهاالفل

  
 المرحلة الثانية في فندق بست ايسترن في رام اهللا Urbanizationعقد المعهد ورشة العمل المتعلقة بمشروع  •

 باإلضافة بحضور وزير الحكم المحلي السيد جمال الشوبكي وطاقم الوزارة، السيد سميح العبد 8/8/2004في 
 إدارةرات االخري المعنية والمختصين، البلديات والمجالس المحلية حيث قام رئيس مجلس  العديد من الوزاإلى

  آلمة ترحيب بالحضورألقىجاد حيث .  تاله د آلمة الترحيب بالوزير والضيوفبإلقاءداود استنبولي . المعهد م
نقاش عام ول النتائج ها اللذين قاموا بدورهم بعرض أسلوب الدراسة ونتائج المشروع، تالطاقم المشروع وقدم 

   . في التقرير النهائي والكتاب الذي سيتم طباعته وتوزيعهإضافتهاوالتوصيات ليتم العمل على 
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  الشوبكي في فندق بست ايسترن في رام اهللا بحضور وزير الحكم المحلي السيد جمال Urbanizationصورة عامة لورشة عمل 

  
  

 في وزارة الزراعة في 10/8/2004شارك المدير العام للمعهد في ورشة العمل الخاصة التي عقدت في  •
 .Agro biodiversityرام اهللا لمناقشة تقرير 

  
 النجا ووآيل أبو إبراهيم  وزير الزراعة الفلسطينيواستقبالشارك المدير العام للمعهد ونائبه في اجتماع  •

 في مقر محافظة بيت لحم مع المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي 11/8/2004لة في الوزارة عزام طبي
 .في المحافظة

  
 وهم  Bimkom - Planners for Planning Rights وفد من مؤسسة 12/8/2004زار المعهد في  •

 حيث رائيلإس والبناء العمراني في اإلنسانمجموعة من المهندسين تعمل على تقوية الروابط ما بين حقوق 
خاصة في  التعاون المستقبلي بين المؤسستين إمكانياتاجتمع معهم المدير العام للمعهد والطاقم للبحث في 

 ,Eng.Smuel Groag حيث شارك في االجتماع من قبلهم وتأثيراتهومة جدار الفصل العنصري امجال مق
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Eng.Amal Ubaid Zubi, Shuli Hartman and Enat Berkai  .  االتفاق على التعاون في حيث تم
 .مجاالت عديدة أخرى منها مراقبة االستيطان في منطقة قلقيلية وغيرها

  
 يرافقه طاقم ACDI VOCA المدير العام لمؤسسة Scott Mcniven السيد 12/8/2004زار المعهد في  •

سواء البيوت من المؤسسة حيث قاموا بجولة على المستفيدين من المشروع الذي يقوم المعهد على تنفيذه 
 الجمع المنزلي في مختلف مناطق محافظة بيت لحم حيث رافقه نائب المدير العام وطاقم آبارالبالستيكية أو 
 الذي حققه اإلنجاز الشديد بحجم إعجابه أبدى حيث  التقى خالله من المستفيدين من المشروعوحدة الزراعة

 الذي ساهم في األمرا باالستفادة من ناتج محصولهم  المزارعين اخذوأن باإلضافةالمعهد في عملية التنفيذ 
 منهم، ومن ثم استضاف المعهد ل الغذائي لهذه العائالت وخاصة العاطلين عن العماألمنرفع مكانة 

 انطلقوا بعده اإلدارة من مجلس وأعضاءالضيوف لتناول وجبة غذاء ولقاء عمل بصحبة المدير العام للمعهد 
 .ة الريف الغربيالستكمال الجولة في منطق

  

   
  

           
Un- Habitat لقد تمت اتصاالت بين معهد أريج ومؤسسة  التابعة لألمم المتحدة خالل زيارة المنسق لبرنامج  •

تلك المؤسسة في األراضي الفلسطينية وقد تم تعريفه على مشاريع المعهد وآليات العمل وبعد ذلك تم إرسال 
نائل سلمان . وقد تم اختيار د. مراآز المراقبة للتطور الحضري في فلسطينطلب الشتراك المعهد ليكون أحد 

آأحد أفراد الفريق الفلسطيني الذي سيعمل على عمل تقييم أولي الحتياجات المدن الفلسطينية وآلية عمل 
. من د ثالثة اجتماعات بين أعضاء الفريق الذي تشكل  وتم عقد.المؤسسات الفلسطينية العاملة في هذا المجال

. ود علي عبد الحميد من جامعة النجاح،نائل سلمان من معهد أريج . جمال عمرو من جامعة بيرزيت ود.  د،
فايز فريجات من جامعة القدس باإلضافة إلى ممثلين عن الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني بهذا 

 .الخصوص
  

 األنباء ووآالة واأليامسطينية مثل القدس من نشاطات المعهد األخرى في هذه الفترة وخاصة في الصحافة الفل •
 نشاطات وحدة إلى باإلضافة األراضيان ومصادرة طالفلسطينية وفا حيث تم نشر ثمانية أخبار تتعلق باالستي

باإلضافة إلى . والحدائق المنزليةالزراعة والدورات التدريبية للمزارعين المستفيدين من البيوت البالستيكية 
بل المراسلين سواء المحليين والعالميين والمحطات المحلية على أحدث التقارير الصادرة الطلب الشديد من ق

  .عن المعهد وخاصة في مجال االستيطان ومراقبته
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