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 Thinkتلقى المعهد رسالة من Foreign Policy Research Institute يطلبون فيها إدراج المعهد ضمن المؤسسات الدولية  .1

Tanks.  

ي               تلقى المعهد دعوة من برنا     .2 ر البيئ يم األث مج الملك حسن لإلدارة البيئية في عمان بشأن المشارآة في دورة تدريبية في مجال تقي
ام بدراسات                               ة القي د إمكاني ي ستوفر للمعه دورة الت ذه ال شارآة في ه دي للم اتن الجني وتم إيفاد فيوليت قمصية، ونادر هريمات وف

  ). نيسان22-18 و 16-12برنامج الدورات (تقييم األثر البيئي للمشاريع المقترحة في فلسطين 

3. Greg Shapland اه في    السيد 6/4/1998زار المعهد بتاريخ   من وزارة الخارجية البريطانية الذي قام بإعداد دراسة حول المي
شه                      ادم   الشرق األوسط ويعد حاليًا دراسة عن مفاوضات الحل الدائم، وتم االتفاق معه على زيارة المعهد مرة أخرى خالل ال ر الق

  .لبلورة دراسة مفصلة عن حوض نهر األردن

  .تلقى المعهد نماذج تدريب في معهد سيبرزورف في النمسا وتم ترشيح ماجد أبو قبع لهذا البرنامج .4

5. globesight         امج ى برن ة عل دورة التدريبي رة    وافقت اليونسكو على دعم تكاليف مشارآة جوني طبش في ال ا للفت -20 في أمريك
PSERM  . لمتابعة تطور مشروع 1/5/1998 - 25/4عاطف قبرصي الستضافته للفترة . م االتصال مع د وت24/4/1998

في اللقاء المشترك مع وزارتي السياحة والتربية والتعليم بشأن التوعية السياحية المنعقد في رام اهللا                ) نزار قطوش (شارك المعهد    .6
  . هذا المجال حيث قدم المعهد مشروعًا مشترآًا في14/4/1998بتاريخ 

اه    6/4/1998زار المعهد بتاريخ     .7  السيد زياد الميمي من جامعة بيرزيت والذي يقوم بإعداد شهادة الدآتوراه في مجال نمذجة المي
  .وتم االتفاق على التعاون في هذا المجال بمقارنة النموذج الذي يقوم بتطويره مع ذلك النموذج الذي يطوره المعهد حاليًا

8. Yale دون رشماوي للعمل في               الة من البرفسور رون سيمث من جامعة        تلقى المعهد رس   ضافة خل  يعرب فيها عن استعداده الست
د           Yale حيث ستقوم جامعة     1/9/1998 - 1/6/1998مختبره من     بتحمل تكاليف السفر وبعض المصروفات على ان يقوم المعه

  .بتغطية راتب خلدون لمدة شهرين

رة                     .9 ك في الفت دوري لمشروع حوض نهر األردن وذل دير       5/4/1998-3عقد في عمان االجتماع ال اع م ذا االجتم  وشارك في ه
  .المعهد وفيوليت قمصية ووليد وجيه وخلدون رشماوي

10.GIS                          ديات في مجال دريب البل د لت اد المعه م اعتم د ت د   وطلب من     تلقى المعهد رسالة من وزارة الحكم المحلي تفيد بأنه ق المعه
  .تقديم تصوراته بالنسبة للشؤون المالية

11.The Institute for Infrastructure Finance ال في       تلقى المعهد دعوة من ده في البرتغ رر عق ؤتمر المق  للمشارآة في الم
ة               26/6/1998-25الفترة   شرآات العالمي  ومؤسسات   وتقديم ورقة حول المياه في المنطقة، ويشارك في هذا المؤتمر العديد من ال

  .التمويل وتتمحور النقاشات حول آليات دعم المشاريع اإلقليمية وقد يكون من األنسب تلبية هذه الدعوة

رة                    .12 تلقى المعهد دعوة من السكرتارية الفلسطينية اإلسرائيلية للبيئة لترشيح شخصين للمشارآة في ورشة عمل حول البيئة في الفت
14-15/5/1998.  

13.IGCC ؤتمر  ي م شارآة ف ت الم رة        تم ي الفت رص ف ي قب د ف ذي عق ط ال شرق األوس ي ال ذائي ف ن الغ اه واألم ول المي -20 ح
  . حيث قدمت ورقة حول ندرة الموارد الطبيعية واألمن الغذائي في فلسطين24/4/1998

م تحدي                          28/4/1998بتاريخ  .14 ر الحر وت اءات المنب شأن لق ة ب ام في وزارة الداخلي دير الع ون الم د موعد   اتصل السيد جورج حزب
  . لبحث هذا الموضوع11 الساعة 2/5/1998اجتماع يوم السبت 

15.Michael Laffiteur د وافقت           اتصل 28/4/1998بتاريخ  سية ق ة الفرن أن الحكوم د ب ًا المعه سية مبلغ  من وآالة الفضاء الفرن
 وانه سيتم Corine Land Coverعلى دعم مشروع إجراء مسح الستخدامات األراضي في المنطقة حسب التعريف األوروبي 

ذا    دعم ه دنمارك ل ي ال ة ف ة األوروبي ة البيئ ى وآال بانيا إل سا وإس رائيل واألردن وفرن سطين وإس ضم فل شترك ي شروع م ديم م تق
  .المشروع
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