
  
  
  
  
  

  رسالة أريج اإلخبارية
  

  

  
  

  آخر المستجدات
  
  1998 آذار

  
  )أريج( القدس -معهد األبحاث التطبيقية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
  
 



  
  

 وفد ألماني من جامعات بون ودورتموند وفشتا وذلك في إطار مشروع المواصالت المشترك 7/3/1998زار المعهد بتاريخ  .1
في المعهد على توثيق الخرائط والمواقع باإلضافة إلى بناء الخريطة الطوبوغرافية بابعاد حيث عملوا طيلة النهار مع العاملين 

ثالث، وآان اللقاء مثمرًا للغاية حيث من المتوقع ان يتم دعم هذا المشروع لثالثة سنوات قادمة، أما بالنسبة للجزء األول من 
  .شهر آب العداد التقرير النهائي والمشروع المستقبليالمشروع فقد تم االتفاق على عقد لقاء في دورتمود في بداية 

ESRI من شرآة James Henderson  بصحبة السيد ميخائيل يونان ممثل الشرآة في  السيد 9/3/1998زار المعهد بتاريخ 
فلسطين حيث وجهت الدعوة للمعهد للمشارآة في مؤتمر المستخدمين لبرامج 

2. 
ESRI ان  وتقديم عرض عن نشاطات المعهد على

يعفى المعهد من رسوم المؤتمر وان يتحمل المعهد مصاريف السفر واالقامة للمشترك، وبالمقابل طرح المعهد امكانية قيام 
ArcInfo بالتبرع للمعهد بنسخة اضافية من برنامج ESRI والتي تكلف خمسة االف دوالر وسيتم ارسال طلب رسمي بذلك 

 Arcview  . الجديد آتجربة بنسخة من برنامج قريبًا، آما تم االتفاق على تزويد المعهد

T. S. Tirumurti بصحبة السيدة Sojata Mehta من   .3 ممثل الهند لدى السلطة الوطنية السيد 9/3/1998زار المعهد بتاريخ 
UNSCO وذلك للتعرف على نشاطات المعهد وتم التباحث في آفاق التعاون مع المؤسسات البحثية الهندية والحصول على 

IRS  . متر5.8 ذات قدرة تكبير  أقمار صناعية من نوع صور

Janet Hancock  من وزارة الخارجية البريطانية بصحبة االنسة ماري بنغ من  .4 السيدة 10/3/1998زارت المعهد بتاريخ 
  .القنصلية البريطانية حيث اطلعتا على نشاطات المعهد في مجال مراقبة االستيطان

طوير برك سليمان لعمل دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع وقام المعهد بتقديم عرض إلنجاز هذه تلقى المعهد رسالة من شرآة ت .5
  . ألف دوالر25الدراسة بتكلفة 

 وفدًا من مخيم الدهيشة بشأن مشروع مسلخ الدواجن المزمع إنشاؤه قرب المخيم وطلب من 21/3/1998زار المعهد بتاريخ  .6
  . أثر بيئي لهذا المشروعالمعهد المساعدة في إنجاز دراسة تقييم

 وفد من مدرسة طاليثا قومي برئاسة مدير المدرسة لالطالع على نشاطات المعهد والتعرف 14/3/1998زار المعهد بتاريخ  .7
على آفاق التعاون المشترك حيث تم االتفاق على ان يقوم المعهد بمساعدة المدرسة في ترآيب شبكة اتصاالت إلكترونية وبناء 

  .مياه عادمة للمدرسة باإلضافة إلى المساهمة في تطوير برنامج تدريب مهني في المدرسةوحدة معالجة 

Green Cross شارك مدير المعهد في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة  التي يرأسها ميخائيل غورباتشوف تحت عنوان  .8
الحاجة إلى معالجة " حيث قدم ورقة بعنوان 19/3/1998والتي عقدت في باريس بتاريخ " تجنب أزمة مياه في الشرق األوسط"

 خبير مياه من فلسطين واألردن ولبنان ومصر 50وحضر هذه الورشة " المخاوف الفلسطينية من سالم جاف في المنطقة
حرين وعمان وأوروبا وأمريكا وروسيا وإسرائيل وترآيا باإلضافة إلى اليونسكو وتم إثارة العديد من المواضيع وعلى والب

رأسها موضوع المحاصصة المائية في المنطقة والنزاعات حول حقوق المياه وتم االتفاق على ان يتم تبني دراسة لموضوع 
  .سيناريوهات مختلفةالمحاصصة المائية في نهر األردن وعمل نموذج ل

Case Western Reserve University  تفيد باستعدادهم الستضافة  .9 رسالة من جامعة 24/3/1998تلقى المعهد بتاريخ 
 واستعدادهم لتغطية 1998 نيسان 24-20 لنمذجة المحاصصة المائية في الفترة globesightجوني طبش للتدريب على برنامج 

  .مصاريف إقامته هناك

Yale  تفيد باستعدادهم الستضافة خلدون رشماوي للتدريب .10 رسالة من جف البرتس من جامعة 24/3/1998عهد بتاريخ تلقى الم
GIS  . خالل فترة الصيفعلى برنامج 

 السيدة باربارا ستوآل مندوبة المجموعة األوروبية إلى بيت الشرق حول موضوع دراسة 25/3/1998زارت المعهد بتاريخ .11
في القدس حيث قامت بتسليم المعهد نسخة من المشروع المقدم لهذه الدراسة إلى المجموعة األوروبية القطاعات التنموية 

  .لدراسته وتقييمه خاصة في مجاالت البنية التحتية والبيئة
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 السيد علي اللبدي مدير المؤسسة العالمية بصحبة المهندس عبد الحي أبو غربية وذلك لبحث 25/3/1998زار المعهد بتاريخ .12
آفاق التعاون مع المعهد في تنفيذ مشروع الخطة المائية في الضفة الغربية والمطروحة من خالل البنك الدولي وبكدار وتم 

  .االتفاق على وضع تصور لطبيعة العالقة المتوقعة والمسؤوليات والمهام التي يستطيع المعهد تنفيذها

 25/3/1998ع الذي دعت إليه دائرة اإلحصاء المرآزية بتاريخ شارك نادر هريمات، فيوليت قمصية ووليد وجيه في االجتما.13
  .بهدف المعلومات البيئة والجغرافية والمصادر الطبيعية

 19/3/1998شارك وليد صباح ومحمد أبو عامرية في ورشة العمل الذي دعا إليه مرآز البحوث والدراسات الفلسطينية بتاريخ .14
  .حول آفاق تطوير األغوار

 حول موضوع الخطة البيئية 26/3/1998رج في االجتماع الذي دعت إليه سلطة البيئة الفلسطينية بتاريخ شارك اياد االع.15
  .الفلسطينية

 لبحث موضوع التثقيف 26/3/1998شارآت فيوليت قمصية في االجتماع الذي دعت إليه وزارة السياحة واآلثار بتاريخ .16
 .السياحي
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