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 .1  . طالبًا تزويدهم بخرائط عن محافظة الخليل وتم تسليمها لهم13/1/1998زار المعهد وفد من الصليب األحمر بتاريخ 
   
 مدير مخابرات بيت لحم والعقيد إسماعيل فراج بصحبة المحافظ أبو هشام الحوساني حيث 13/1/1998زار المعهد بتاريخ  .2

  .تعرفوا على المعهد ونشاطاته
   
 بالمشارآة في االجتماع الذي عقد في مستشفى العيون بالقدس برئاسة السيد فيصل الحسيني 15/1/1998قام مدير المعهد بتاريخ .3

ومحمد جاد اهللا وغسان الخطيب وعرفات الهدمي مع وزير الدولة البريطانية للشؤون ومشارآة الدآتور اميل جرجوعي 
  .الخارجية ومبعوث المجموعة األوروبية موراتينوس حيث تم تقديم عرض لواقع التوسع االستيطاني في فلسطين

   
Wolfgang Loibl نصري قمصية و  .  قام مدير المعهد ود18/1/1998بتاريخ  تضمنت زيارة لموقع  بجولة في األغوار  .4

  .المغطس
   

JOWA  باالضافة  .5 وذلك لمناقشة تطور مشروع 22/1/1998-19قام رودي اوثوفر ولفجانج لويبل بزيارة المعهد في الفترة 
  :إلى مشروع نقل القواعد المعلوماتية البيئية ومشروع نمذجة استخدام األراضي والمياه حيث تمخضت هذه االجتماعات آما يلي

   
ع نقل القواعد المعلوماتية إلى مؤسسة شمال جنوب آمشروع مشترك ما بين المعهد ووزارة التخطيط الدولي مع تقديم مشرو •

 الف دوالر التمام نقل القواعد المعلوماتية وطلب من المعهد تقديم 40فصل تام للميزانيات واالدوار حيث خصص للمعهد مبلغ 
  .قائمة مفصلة بالقواعد التي سيتم نقلها

 لمشروع استخدام األراضي والمياه فلقد برزت بوضوح حساسية المسؤولين في سلطة المياه تجاه وزارة الزراعة بالنسبة •
والمعهد ورغبتهم في الهيمنة على المشروع مما دفع بالخبير اورثوفر إلى اقتراح فصل المشروع إلى قسمين األول لسلطة المياه 

 الف 130لزراعة باالستعانة بمؤسسة استشارية آلية للقيام بالمشروع وحدد مبلغ والثاني لوزارة الزراعة على ان تقوم وزارة ا
  .دوالر لهذه المؤسسة

Seibersdorf توفر امكانية تدريب لعدد من العاملين في اريج في معهد سايبرزدورف  أشهر مع احتمال 6-3 في النمسا لفترة  •
  .متابعة هذا البرنامج للحصول على الدآتوراه

Seifersdorf  . لتقدير انبعاثات غازات البيت الزجاجي في فلسطين  • مشترك ما بين المعهد و تقديم مشروع
  

Sigrun Slapgard & Jens Misgedal قام وفد من مؤسسة دياآونيا والتلفزيون النرويجي يضم  بزيارة المعهد بتاريخ  .6
يتم "  سنوات5اوسلو بعد "ن النرويجي بعنوان  للتعرف على آفاق اسهام المعهد في انتاج برنامج وثائقي للتلفزيو19/1/1998

فيه عرض ما تتعرض له فلسطين واالراضي الفلسطينية منذ توقيع اوسلو، وطلب من المعهد تقديم عرض عن النشاط 
  .االستيطاني خاصة في منطقة يطا وسيتم الحقًا استئجار طائرة صغيرة لتصوير التوسع االستيطاني في الضفة الغربية

   
 رئيس ممثلية المانيا لدى السلطة الوطنية السيد فرايتاخ حيث تعرف على المعهد وبحث آفاق 20/1/1998د بتاريخ زار المعه .7

  .التعاون المستقبلي
   

Willenijn Van Haaften من ممثلية هولندا بصحبة   Dr. Severin de Lauge زارت المعهد االنسة 22/1/1998بتاريخ 
& Paul Hillegers

8. 
غيث وذلك في اطار مشروع فلسطين الخضراء الذي تموله هولندا حيث اطلع الوفد على  والسيد عادل بري

امكانات المعهد في دعم هذا البرنامج وتم االتفاق على ان تقوم وزارة الزراعة بتحديد الشروط المرجعية لما هو مطلوب من 
  .المعهد

   
9. Calvin من آلية Bert de Vries  في امريكا وذلك بهدف اطالع المعهد على  الدآتور 22/1/1998زار المعهد بتاريخ 

برنامج التربية والبيئة الذي يقوم هذا االستاذ مع جامعة بيرزيت وامكانية االستفادة من خبرات المعهد في هذا البرنامج حيث تم 
  .االتفاق على ارسال البرنامج للمعهد البداء المالحظات عليه وتحديد آفاق العمل المستقبلي

   
Western Seminary  . وتم عرض واقع االستيطان لهم .10 وفد طالب من أمريكا ضمن برنامج 22/1/1998زار المعهد بتاريخ 

   
Visions of the Land من مؤسسة  Simonetta Della Seta قامت السيدة  27/1/1998 االيطالية بزيارة المعهد بتاريخ .11

فلسطين ضمن مشروع ايطالي للتعرف على آفاق عملية السالم وتطورها حيث طلبت من المعهد معلومات عن البنية التحتية في 
  .5/2/1998 دوالر وسلمت لها المعلومات بتاريخ 1500او عدمه وتم االتفاق معها على تقديم هذه المعلومات مقابل مبلغ 
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فيذ مشروع إدارة النفايات الصلبة في تلقى المعهد رسالة من البنك الدولي تفيد بأنه قد تم اختيار المعهد في القائمة المصغرة لتن.12

 آممثل Henri Disselkoen السيد 2/2/1998الضفة الغربية وطلب من المعهد تقديم مشروع مفصل ولقد زار المعهد بتاريخ 
 البريطانية التي هي ايضًا من ضمن المؤسسات األربعة التي طلب منها التقدم للمشروع وتم االتفاق على بحث ERMلشرآة 
 لهذه المناقصة، والشك في ان هذه قد تكون خطة هامة على طريق تحول ERMلتقدم بمشروع مشترك ما بين المعهد وآفاق ا

  .المعهد إلى مؤسسة استشارية
   

Ecopeace  لبحث آفاق مشارآة المعهد في مجلس المياه اإلقليمي المقترح باإلضافة إلى .13 وفد من 2/2/1998زار المعهد بتاريخ 
  .مج تطوير حوض البحر الميت وتم االتفاق على دراسة هذين الموضوعينالمشارآة في برنا

   
 لبحث 31/1/1998نصري قمصية ومدير المعهد بزيارة بطريرك الروم األرثوذآس بتاريخ . قام عضو مجلس األمناء د.14

ون بما في ذلك إقامة موضوع غلقتيون ودير بن عبيد وآان رد البطريرك ايجابيًا حيث طلب تقديم مشروع متكامل لتطوير غلقتي
مقر للمعهد وحديقة نباتية وإسكان ومتنزه باإلضافة إلى آلية جامعية مشترآة مع البطريرآية أما بالنسبة لدير بن عبيد فقد تم 

  .االتفاق على االتصال مع وزارة الزراعة لتشجير المنطقة بالزيتون ضمن مشروع فلسطين الخضراء
   
15..  UNDP و   FAO  التي نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع 4/2/1998الغذائي بتاريخ شارك مدير المعهد في ورشة األمن 
   
تم تعيين مدير المعهد منسقًا للجنة المصادر الطبيعية ضمن برنامج بلورة سياسة األبحاث الزراعية في وزارة الزراعة بالتعاون .16

ISNAR  .مع 
   
لف عن جيولوجية القدس طالب مشارآة المعهد في إعداد ورقة ستنشر تلقى المعهد رسالة من الدآتور قراقوزيان بشأن إعداد م.17

  .ضمن منشورات جمعية الجيولوجيين األمريكية غير أنه ال تتوفر ميزانيات لدعم هذه الدراسة
Friedrich  - Naumann من مؤسسة Ulrich Wackar  لبحث .18 السيد سليمان ابو دية و 29/1/1998زار المعهد بتاريخ 

  . في التقدم لمشاريع بيئية مشترآة مع الحكومة األلمانيةآفاق التعاون
   
 زارت المعهد السيدة سالبي اسكدجيان من مجلس الكنائس العالمي حيث تم التباحث في شؤون المعهد 31/1/1998بتاريخ .19

  :وبرامجه وآفاق دعمه وتم االتفاق على ما يلي
  

 •  . على بلورة استراتيجية تنموية لعرضها على رؤساء الكنيسة المحليةأن يقوم المعهد بالتعاون مع دار الندوة الدولية بالعمل
 •  .استضافة المعهد لعرض الواقع التنموي والبيئي في فلسطين في شهر ديسمبر القادم في جنوب افريقيا

 •  . دوالر5000مساعدة المعهد في إدخال االنترنت للمجتمع المحلي بمبلغ 
 •  .المعهد في توفير دعم لمشروع غلقتيوناستعداد مجلس الكنائس العالمي لمساعدة 

  
20.Marco Falcetta و المهندس Dr. Alfred Guillet  من ايطاليا بصحبة السيد محمد  زار المعهد الدآتور 6/2/1998بتاريخ 

لبة سعيد حميدي والذين يزورون البالد ضمن مشروع ايطالي مع سلطة البيئة الفلسطينية لبناء قاعدة معلوماتية عن النفايات الص
ونظام اتخاذ قرار إلدارة النفايات الصلبة في فلسطين، والخطوة األولى للمشروع تعتمد على نقل القاعدة المعلوماتية في المعهد 

 .إلى سلطة البيئة في حين ان هذا المشروع لم يقر بعد
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