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- سلطة المياه الفلسطينية

 
قام المدير و.  تلقى المعهد رسالة من المدير العام لسلطة المياه الفلسطينية يحث فيها المعهد على اجراء دراسة حول افاق االستمطار

العام لسلطة المياه بزيارة المعهد طالبا الحصول على نسخة من الكتب والنشرات المتوفرة في المعهد وقائمة باسماء العاملين فيه 
وتخصصاتهم وتم تزويده بها، آما تلقى المعهد رسالة من المدير العام لسلطة المياه يعرب فيها عن رغبته في مشارآة المعهد في 

.ة تحلية مياه البحر في غزةادخال تقني
 
   وزارة الزراعة الفلسطينية- 2
 

 ، حيث تم االتفاق على ما يلي31/3/1996قام مدير المعهد بزيارة وآيل الوزارة في نابلس بتاريخ  :
. تقديم مشروع مشترك لنقل القاعدة المعلوماتية الزراعية وتطويرها-أ 

 .بيعية تقديم مشروع مشترك الدارة المصادر الط-ب 
 . المشارآة في البرنامج الدولي للسياسات الغذائية-ج 
 . وضع آلية عمل مشترك لمشروع التنوع الحيوي-د 

  .والمقترح ان يتم تطوير العالقة المميزة بين المعهد ووزارة الزراعة
 
 مؤسسة سانت ايف لحقوق االنسان- 3
 

 حيث تقدم هذه المؤسسة باالستعانة بخبير هولندي 1/4/1996د بتاريخ قام وفد من مؤسسة سانت ايف لحقوق االنسان بزيارة  المعه
الجراء قاعدة جغرافية لفلسطين مستعينا بصور االقمار الصناعية والخرائط المتوفرة ويعتبر هذا المشروع تكرارا لما يقوم به 

 .لومات لما فيه المصلحة العامةالمعهد وتم االتفاق على توحيد الجهود وبلورة آلية عمل الحداث التكامل وتبادل المع
 
 مستشفى آاريتاس- 4
 

 زار المعهد وفد من مستشفى آاريتاس طالبا العمل المشترك في مجال معاملة النفايات الطبية والخطرة حيث تم 2/4/1996بتاريخ 
معالجة هذا النوع من النفايات على االتفاق على اجتماع لممثلين من المستشفيات و العيادات المحلية لمناقشة آلية وضع نظام متكامل ل

 .مستوى المحافظة
  
  
امجد عليوي.  د- 5
 

امجد عليوي خبير المياه الفلسطيني المنتدب من قبل الحكومة البريطانية للعمل مع مجموعة الهيدرولوجيين في المشروع . قام د
لمشترك، وتم التباحث معه في مجال تدريب عدد من المشترك مع جامعة نيوآاسيل بزيارة المعهد مبديا رغبته في التعاون والعمل ا

العاملين في المعهد في مجال نمذجة االحواض المائية الجوفية لما لديه من خبرة واسعة في هذا المجال وتم االتفاق على عقد دورة 
 االتفاق علىبلورة مشروع آما تم.   دوالر  لكل يوم عمل 100 اسبوع مقابل مبلغ 15-10تدريبية بواقع يوم واحد اسبوعيا  لمدة 

 .بحثي مشترك وعرضه على الجهات المانحة
 
 يوم الصحة العالمي- 6
 

زار المعهد وفد من مديرية الصحة ودائرة الشؤون البيئية بهدف دعوة المعهد للمشارآة في يوم الصحة العالمي حيث ستقوم مديرية 
معهد المشارآة بتقديم عرض للواقع البيئي في بيت لحم وانعكاساته  وطلب من ال10/4/1996الصحة في بيت لحم بعقد لقاء بتاريخ 

 .على الوضع الصحي
 
 آلية موهوك- 7
 

 لبحث المشروع المشترك حيث تم االتفاق على ان يشمل 4/4/1996زارت المعهد السيدة اليزابيث بيسون يوم الجمعة الموافق 
 :برنامج البيئة االولى النشاطات التالية

 
            عميد الكلية في موهوك للبالد بهدف التعرف على التقنية المتوفرة وامكانية ادخال زيارة ل-أ 

 2



       .تقنيات جديدة في المجاالت مختلفة
 شراء جهازي حاسوب وبرامج-ب   Pamap.  GIS من شرآة

 من العاملين في المعهد على برنامج5 تدريب -ج    Pamap  . المختلفة
 غير ان النية تتجه لالعتذار بسبب 10/5-6ووجهت الدعوة لمدير المعهد للمشارآة في معرض التقنيات المقرر عقده بتاريخ 

  .تضارب هذا الموعد مع زيارة الوفد النمساوي للمعهد
 

 AID  8 -مشروع 
 

لسطين ويشمل دراسات وتدريب ومشاريع  مليون دوالر لتطوير قطاع المياه في ف50طرحت وآالة التنمية االميرآية مشروعة بقيمة 
وتقوم عدة شرآات اميرآية باالستعداد لتقديم مناقصة لهذا المشروع وقامت شرآتان باالتصال بالمعهد ، االولى هي شرآة .   تنفيذية

ن يقوم المعهد السادات والثانية شرآة فلسطين الجميلة، بهدف التعرف على ما يمكن المعهد تنفيذه في هذا المشروع و المقترح ا
 .بطلب ان يكون شريكا متكافئا في الجانب التدريبي والبحثي حتى ال يتم استغالل المعهد وما لديه من معلومات

 
   Internews  شرآة- 9

  
 Internews   صحف 4يطلب فيها ان يقوم المعهد بالعمل على تدريب آوادر ) داود آتاب ( تلقى المعهد رسالة من شرآة 

 ساعة عمل، وهذه اول استشارة 100 دوالر عن 2000وترآيب االجهزة الالزمة وذلك مقابل مبلغ   Internet  مجالفلسطينية في
  .يقوم بها المعهد، والمقترح ان يتم قبولها آتجربة اولى

  
   النمسا- 10

  
المعلوماتية البيئية وخطة العمل رودلف اورثوفر لمتابعة تقدم مشروع القاعدة .  الخبير النمساوي د8/5-1سيزور المعهد في الفترة 

 سنوات ومن المفروض  ان يتم االنتهاء من تقديم هذا 3المستقبلية حيث تتجه النية لدعم معهد األبحاث التطبيقية بمشروع آخر لمدة 
العاملين في  آما طلب من المعهد تقديم برنامج محدد للتعاون العلمي، ويبدو ان الجانب النمساوي قلق من هجرة 8/5المشروع قبل 

  .المعهد ويطالب برفع رواتب العاملين
  

   التشريعات البيئية- 11
  

موسى الدويك حول القانون البيئي المقترح حيث بدأ العمل في هذا المشروع ويتوقع ان ينتهي منه مع نهاية هذا العام . عقد لقاء مع د
صلها الى جانب قانوني بحت واالخر بمثابة اجراءات وفي حين الدويك اعجابه بالمسودة المقترحة والتي سيعمل على ف. ولقد ابدى د

 4موسى الدويك رغبته في انجاز هذا المشروع فإنه في نفس الوقت ابدى رغبته في زيادة المكافأة المخصصة له وقيمها . ابدى د
  .االف دوالر

  
  جامعة بنسلفانيا حيث اعربت   توماس ناف حول القاعدة المعلوماتية المائية في .  تلقى المعهد رسالة من د- 12

        الجامعة االمريكية وجامعة أخرى في الواليات عن رغبتهما في نقل هذه القاعدة ويطلب فيها البث في امكانية 
  .      تقلها إلى فلسطين او نقل نسخة منها لفلسطين

  
  ماتية في حوض المتوسط آاحدى دون فيز من اسرائيل تتعلق بانشاء قاعدة معلو.  تلقى المعهد رسالة من د- 13

        افرازات مؤتمر برشلونة والذي شارآتا فيه الجزائر والمغرب وفلسطين وتونس ويطلب فيها انضمام المعهد الى 
  .      هذا المشروع

  
   ورشات العمل- 14

  
 اريحا وحظيت هذه الورشة  ورشة عمل حول المالمح البيئية في لواء9/4/1996عقد في مقر الرئيس عرفات في أريحا بتاريخ 

باقبال مميز واهتمام آبير من آافة المشارآين والمقترح متابعة عقد مثل هذه الورشات آما سيعقد المعهد ورشة عمل بالتعاون مع 
  .22/4/1996سلطة المياه ووزارة الزراعة حول السياسات المائية الزراعية بتاريخ 
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