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 5000تم االتفاق مع وزارة السياحة على عمل صفحة منزلية للوزارة وتم تجهيز اتفاقية بذلك تقوم الوزارة فيها بتوفير مبلغ  .1

  . والمقترح إعالنها بشكل رسمي في مقر الوزارة23/12/1997لمعهد إلجراء هذه االستشارة والتي سيتم إنهاؤها في دوالر ل
   
 الدآتورة مارغيت شيرب والسيد ماهر الداوودي من مؤسسة الشمال والجنوب حيث تم التباحث 7/10/1997زار المعهد بتاريخ  .2

لذي قدم آمشروع مشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وسلطة المياه في مشروع إدارة المياه واألراضي في فلسطين وا
 مليون دوالر وهو عبارة عن امتداد للمشروع األصلي الذي تقدم به المعهد، ويتضمن 1.4ووزارة الزراعة وتبلغ قيمته 

عد تعديل الميزانية وتحديد الشروط المشروع اتفاقية مع مستشار محلي والمقصود به المعهد وأعرب المعهد عن استعداده للعمل ب
  .المرجعية بشكل واضح

   
PSERM تم تمديد مشروع  18/3/1998 لمدة ستة أشهر وذلك بسبب األوضاع السياسية وبذلك تتمدد فترة انتهاء المشروع إلى  .3

رة التمديد  ألف دوالر آندي إضافية لتغطية رواتب العاملين في هذا المشروع خالل فت20 بصرف مبلغ IDRCآما تعهدت 
 غير أنه أصيب بوعكة صحية ولن يتمكن من 12عاطف قبرصي بزيارة المعهد في بداية شهر . وآان من المفروض ان يقوم د

  .الحضور والوضع في هذا المشروع غير مريح على اإلطالق
   
 فلسطين والتي نظمها شارك مدير المعهد ونادر هريمات في الندوة الدراسية حول موضوع إدارة البحث العلمي الزراعي في .4

  .7/9/1997مرآز البحوث والدراسات الفلسطينية في رام اهللا بتاريخ 
   
 تشرين ثاني 11-9مشروع حوض نهر األردن، عقد االجتماع األول مشروع حوض نهر األردن في بيت لحم في الفترة  .5

  .وتضمن البرنامج زيارة ميدانية لمنطقة األغوار
   
 برنامج تدريب قسم صحة البيئة في وزارة الصحة، حيث قامت فيوليت قمصية بإعطاء محاضرة تلقى المعهد دعوة للمشارآة في .6

  .حول إدارة النفايات الصلبة مع الترآيز على إدارة النفايات الطبية
   

Istituto di Ricerche sull'Economia Mediterranea تلقى مدير المعهد دعوة من معهد  في إيطاليا للمشارآة في ورشة  .7
 غير ان إضراب 5/12/1997-4 في الفترة Human Resources and Informatic Systems Integrationبعنوان عمل 

  .الهستدروت حال دون المشارآة
   
-2تلقى مدير المعهد دعوة من جامعة القدس للمشارآة في مؤتمر بعنوان القدس ماضيًا وحاضرًا ومستقبًال في الفترة ما بين  .8

  .3/11/1997ن واقع االستيطان في محافظة القدس بتاريخ  وقدمت ورقة ع5/11/1997
   
مروان أبو خلف من المجلس العلمي الفلسطيني للدراسات واألبحاث . حسن خاطر ود.  د13/10/1997زار المعهد بتاريخ  .9

قادمة لبحث الموسوعية وذلك لبحث آفاق التعاون في مشروع موسوعة المواقع األثرية في فلسطين وتم االتفاق على عقد جلسة 
  .التفصيالت العلمية للمشروع المقترح وآلية التعاون

   
 الوفد التعاوني السويدي مع رئيس مجلس األمناء حيث تم استعراض النشاط االستيطاني 29/10/1997زار المعهد بتاريخ .10

لحصول على مساعدات من ونشاطات المعهد، وأبدى أعضاء الوفد اهتمامهم بما يقوم به المعهد واستعدادهم لمساعدة المعهد ل
  .الحكومة السويدية

   
 تلقى المعهد رسالة من معهد بوتسدام في ألمانيا والذي يقوم بإجراء أبحاث عن التغيرات المناخية في العالم 2/11/1997بتاريخ .11

جيه الدعوة  في ألمانيا وتم الرد على الدعوة بطلب تو18/11/1997-17داعيًا مدير المعهد للمشارآة في ورشة عمل بتاريخ 
لمشارآة ماهر العويوي غير أنه لم يتم الحصول على تأشيرة دخول إلى المانيا في الوقت المناسب ورغم ذلك فقد قام المعهد 

Enrich  . االوروبيبالمذآور بإعداد مشروع مشترك مع أريج لتقديمه إلى برنامج 
   
ة تعرب فيها عن رغبة الحكومة اليونانية بدعم مشاريع  تلقى المعهد رسالة من وزارة الزراعة اليوناني3/11/1997بتاريخ .12

، 25، 21، 17، 14زراعية في فلسطين، وتم إرسال برنامج وزارة الزراعة إليهم حيث أعربوا عن استعدادهم لدعم المشاريع 
زراعة لم تتابع  وتم االتصال باالتحاد التعاون الزراعي ووزارة الزراعة للتنسيق في هذا الموضوع غير ان وزارة ال28، 26

  .هذا الموضوع
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تلقى المعهد رسالة من GEF تفيد بأن مشروع التنوع الحيوي الزراعي في الهالل الخصيب قد تمت الموافقة عليه وأن  13.
UNDP سيكون العنوان المرآزي لهذا المشروع في فلسطين، وسيتم االتصال بوزارة الزراعة وسلطة البيئية للتنسيق بحيث 

يذ جزء او المشروع بكامله ولقد جرى هذا االتصال والمعهد بانتظار النتائج ومن الجدير ذآره هنا ان سلطة يقوم المعهد بتنف
البيئة الفلسطينية قد قامت بتشكيل لجنة وطنية للتنوع الحيوي تضم المعهد غير أن رئاستها انتقلت من وزارة الزراعة إلى سلطة 

  .البيئة
   

MERC  حيث تم البحث في آفاق .14 زار المعهد الدآتورة جوزيت لويس والسيدة جان شولجيان من برنامج 6/11/1997بتاريخ 
  .1/12/1997دعم مشاريع مشترآة علمًا بان الدعوة لتقديم مشاريع جديدة تنتهي في 

   
خلود الدجاني وذلك . ن رشيد ودعدنا.  وفد فرنسي يضم الدآتورة بارعة عدلي بصحبة د12/11/1997زار المعهد بتاريخ .15

لبحث آفاق التعاون بين الجامعات الفرنسية والفلسطينية وذلك ف مجال دراسة تأثير الطرق االلتفافية على البيئة الفلسطينية وتم 
سال ورقة االتفاق على دعوة مدير المعهد للمشارآة في ندوة تعقد في فرنسا للتعاون البحثي مع العالم العربي آما طلب الوفد إر

  .حول الطرق االلتفافية في فلسطين وآثارها على البيئة
   
 زار المعهد وفدًا برلمانيًا سويسريًا يقوم حاليًا بزيارة البالد حيث تم اطالع الوفد على نشاطات وبرامج 27/11/1997بتاريخ .16

لتي تتعرض لها األراضي الفلسطينية، وضم المعهد المختلفة آما تم استعرض األوضاع البيئية والمائية والنشاطات االستيطانية ا
الوفد باإلضافة إلى البرلمانيين عدد من الصحفيين والمسؤولين في منظمات أهلية سويسرية وممثلي البعثة التنموية السويسرية 

لى إرسال في البالد وحضر اللقاء رئيس وأعضاء مجلس األمناء باإلضافة إلى مدير المعهد وعدد من العاملين، وتم االتفاق ع
  .دعوة للمدير العام لزيارة البالد

   
PSERM حيث اطلع على مشروعي IDRC  والمياه وابدى .17 زار المعهد السيد ناصر الفاروقي من 10/12/1997بتاريخ 

إعجابه بما يقوم به المعهد ورغبته في دعم المعهد في مشروعين األول يتعلق بإدارة المياه ونمذجة استخدامات المياه لألغراض 
”Cities feeding people‘  .المختلفة داخل البلد الواحد والثاني حول الزراعة البيتية ضمن برنامج 

   
Lars Weinchall     ،Claes Vasterteg  .18 زار المعهد وفد سويدي من حزب الوسط ضم السيد 11/12/1997بتاريخ 

، Kristina Karlanderو ،Ingrid Sheppsledt ات االستيطانية وبعدها قام الوفد بالمشارآة  حيث تم اطالعهم على النشاط
  .في ورشة عمل المالمح البيئية وتم االتفاق على متابعة االتصاالت لدعم جهود المعهد

   
Cranfield من معهد Melvyn Kay  و Richard Dunham  وذلك بترتيب مع .19 الدآتور 11/12/1997زار المعهد بتاريخ 

امعة األردنية في مجال تطوير الزراعة ف البادية خاصة في المناطق التي تتراوح بسام صنوبر وطالب أبو شرار من الج. د
 وتم االتفاق على بلورة GISمم وتم اطالعهم على نشاطات المعهد وخاصة وحدة 200 - 150نسبة األمطار السنوية فيها من 

  .مشروع مشترك وتقديمه للسوق األوروبية
   

BBC  . حول أزمة المياه في المنطقة وليد وجيه لقاء مع راديو  أجرى مدير المعهد و11/12/1997بتاريخ  20.
   
 قام مدير المعهد والسيد إياد األعرج بعرض التوسعات االستيطانية لوفد عسكري بلجيكي وذلك في منزل 11/12/1997بتاريخ .21

  .القنصل البلجيكي العام في القدس
   
خطيط العربي في الكويت يدعوه لتقديم ورقة في المؤتمر الدولي تلقى مدير المعهد دعوة من الدآتور احمد القواز من معهد الت.22

  . حزيران5-3حول التطورات االقتصادية الجديدة واثرها على االقتصاديات العربية المزمع عقده في تونس في الفترة 
   
ة الوطنية لحماية هاني ضراغمة من سلطة البيئة بالسيد نادر هريمات وذلك لالستعانة به في مشروع االستراتيجي. اتصل د.23

 حيث حاول السيد ضراغمة االستفادة من خبرات نادر بشكل 16/12/1997التنوع الحيوي وعقد لقاء بين االثنين بتاريخ 
شخصي غيران االخير اصر على ضرورة مأسسة هذه العالقة والتعاقد مع المعهد بشكل رسمي وتم االتفاق على عقد اجتماع 

لمعهد وجرى هذا اللقاء الذي تم االتفاق فيه على ان يسهم المعهد في إعداد الجزء المتعلق بمسح  في ا17/12/1997يوم االربعاء 
  . دوالر2250التنوع الحيوي الزراعي في فلسطين مقابل مبلغ 

   
ة تلقى مدير المعهد رسالة من الدآتور جيروم برسكولي يدعوه للمشارآة في هيئة التحرير لمجلة السياسات المائية وهي المجل.24

 سنوات آما طلب من مدير المعهد 3 ومدة خدمة هذه الهيئة Elsevierالرسمية لمجلس المياه العالمي وتصدر عن دار الزفيير 
  .آتابة ورقة مميزة لهذه المجلة
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Arcinfo تقدم المهندس ميخائيل يونان للمعهد بطلب تدريب عدد من الباحثين في جامعة االزهر بغزة على برنامج -21 للفترة .25

 . وتم ترشيح السيد ماهر العويوي للقيام بهذا البرنامج26/11/1997
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