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Dieter Jehmlich من البرلمان األلماني بصحبة السيد Dagmar Schmidt  من  .1 السيدة 4/6/1998زارت المعهد بتاريخ 
  .لى النشاطات االستيطانيةممثلية ألمانيا وذلك لالطالع ع

 .2  .10/6/1998التي نظمتها سلطة المياه الفلسطينية بتاريخ " استراتيجية المياه"جاد إسحق ووليد صباح في ورشة عمل . شارك د

 حيث 10/6/1998شارك مدير المعهد في اللقاء مع وزيرة التعاون الدولي الكندية الذي عقد في آلية الحسيني في القدس بتاريخ  .3
  .عرضًا عن النشاطات االستيطانية في القدسقدم 

Chris Doyle غادة آارمي من بريطانيا والسيد .   د10/6/1998زار المعهد بتاريخ  محمود .  من مؤسسة آابو البريطانية ود .4
عيسى من جامعة آوبنهاجن في الدنمارك وذلك لالطالع على نشاطات المعهد في مجال مراقبة االستيطان وتم االتفاق على 

  .دعوة مدير المعهد لزيارة الدنمارك وبريطانيا إللقاء محاضرات حول هذا الموضوع

Jeouen Kool  الخبير الهولندي الستراتيجية البيئة بصحبة عدد  .5 وبدون ترتيبات مسبقة السيد 13/6/1998زار المعهد بتاريخ 
نه يرحب بالتعاون مع سلطة البيئة في مجال نقل من الخبراء وذلك ألخذ معلومات من المعهد وتم إبالغهم بان المعهد في حين ا

  .وتبادل المعلومات اال ان هذا الموضوع يحتاج لتنسيق مؤسساتي يتم خالله نقل المعلومات وتبادلها إلى سلطة البيئة

الن المنشور قام المعهد بتقديم أوراق اعتماد لتنفيذ جانبا من مشروع إدارة المراعي في المنحدرات الشرقية وذلك استجابة لإلع .6
  .من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في صحيفة القدس

 زار المعهد السيد عمر الداهودي بصحبة مساعد األمين العام لألمم المتحدة حيث أطلعوا على نشاطات 16/6/1998 بتاريخ  .7
مين العام تزويده بخرائط تفصيلية المعهد وبرامجه وطلب المعهد ان يتم اعتماده آمؤسسة تنفيذية محلية في حين طلب ممثل األ

  .عن التوسعات االستيطانية والتغيرات في استخدامات األراضي في فلسطين

 شارآت فيوليت قمصية وسهيل خليلية في ورشة العمل حول الكسارات التي نظمها مرآز الدراسات 18/6/1998بتاريخ  .8
  ورتانيهشام ع. الفلسطينية في نابلس وبعد الورشة قام مدير المرآز د

   . باالتصال بالمعهد طالبًا ان يقوم المعهد بقياس مدى تلوث الهواء في منطقة الكسارات في بيت ايبا

Corine Land Cover في فرنسا والذي أفاد بأن مشروع CNES   .9 زار المعهد السيد ميشيل الفاتير من 20/6/1998بتاريخ 
لي المقدم والمطلوب اآلن آتابة المشروع المفصل مع تحديد المهام قد تم تقديمه وان هناك موافقة مبدئية على المشروع األو

  .والمسؤوليات والموازنات

.10  . زار المعهد وفد فرنسي للتعرف على النشاطات اإلستيطانية22/6/1998بتاريخ 

  .المستقبلي زار المعهد وفد من مؤسسة آونراد ادينارد بهدف التعرف على نشاطات المعهد وآفاق التعاون 22/6/1998بتاريخ .11

دائرة تطوير األغوار للحصول على نسخ من آتب المالمح البيئية / وفد من وزارة المالية22/6/1998زار المعهد بتاريخ .12
  .والزراعة المروية

GTZ  بشأن تحديد مواقع حفر اآلبار وتسليم ملخص دراسة االحتياجات المائية في .13 ممثل 23/6/1998زار المعهد بتاريخ 
  .المنطقة

UNAIS  من بريطانيا للتعرف على نشاطات المعهد ووجهت الدعوة لمدير المعهد .14 ممثل 23/6/1998معهد بتاريخ زار ال
  .لزيارة بريطانيا

IDRC  . حول آفاق دعم األبحاث في فلسطين .15 عقد في جامعة القدس اجتماع مع مستشار 24/6/1998بتاريخ 

.16  . حيث قدم له عرض عن النشاطات التوسعية االستيطانية24/6/1998قام وفد من مجلس الكنائس العالمي بزيارة المعهد بتاريخ 

 وتم في نفس اليوم توقيع اتفاقية 25/6/1998عقدت ورشة عمل مشترآة مع وزارة الزراعة حول الزراعة المروية بتاريخ .17
  .تعاون مع الوزارة

شارك اياد االعرج في ورشة عمل ضمن برنامج Lead  .25/6/1998 - 20/6 للفترة  18.
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UNIDIR  . للمشارآة في مؤتمر في سويسرا سيعقد في نهاية آب ى مدير المعهد دعوة من برنامج تلق 19.

.20  .1948محمود محارب للتباحث في تبادل الخبرات حول بناء القواعد المعلوماتية عن عرب .  د26/6/1998زار المعهد بتاريخ 

ناخية خاصة عن الرياح في منطقة بيت لحم وتم تزيده هشام شكوآاني من بكدار طالبًا معلومات م.  اتصل د27/6/1998بتاريخ .21
  .بها

.22  .عيسى سعيد لبحث آفاق التعاون المشترك.  زار المعهد وفد يوناني برئاسة د28/6/1998بتاريخ 

UNDP  . حول إدارة المراعي في الضفة الغربية .23 في االجتماع مع 29/6/1998شارك نادر هريمات بتاريخ 

.24  .محمود محارب مداخلة عن الخارطة السياسية االسرائيلية.  حيث قدم د29/6/1998عقد اللقاء الثالث للمنبر الحر بتاريخ 

.  Middle East Children Alliance .25 دوالر آمنحة من  5000 استلم المعهد شيك بمبلغ 1/7/1998بتاريخ 

GIS ة المعهد لالطالع على برامج  قام وفد من وزارة التربية والتعليم بزيار2/7/1998بتاريخ   وآفاق استخدامه في .26
  .اإلحصاءات

.27  . تم تسليم مؤسسة اوتوبنكيه مسودات المجلدات الخمسة للموسوعة البيئية الفلسطينية4/7/1998بتاريخ 

.28  . زارت المعهد مديرة مؤسسة المانونايت بشأن المتطوع الذي لم يتمكن من متابعة العمل في المعهد7/7/1998بتاريخ 

.29  . حول إدارة النفايات الصلبة2000 فيوليت قمصية في اجتماع بيت لحم 9/7/1998شارآت بتاريخ 

.30  .9/7/1998شارك مدير المعهد في اجتماعات مجلس البحث العلمي الذي عقد في 

Dan Hillel .  من جامعة آولومبيا و د Cynthia Rosenzuweig .  د11/7/1998زار المعهد بتاريخ   من جامعة .31
  .سيت حيث تم البحث في آفاق التعاون المشتركماساشو

 40 تم توقيع اتفاقية نقل القواعد المعلوماتية مع مؤسسة شمال جنوب النمساوية والتي تتضمن توفير مبلغ 15/7/1998بتاريخ .32
رة الزراعة الف دوالر للمعهد ليقوم بنقل القواعد المعلوماتية وتدريب عدد من آوادر وزارة التخطيط ولتعاون الدولي ووزا

  .وسلطة المياه وسلطة البيئة

 السيدة ماليكا من القنصلية الفرنسية للتعرف على المعهد حيث تم االتفاق على بلورة برنامج 22/7/1998زارت المعهد بتاريخ .33
  هو األول في فلسطين وسيتم قريبًا لقاء مشترك لبلورة الخطوط العريضةScience Parkمشترك لدعم التقنيات واقامة 

  .للمشروع

.34  .23/7/1998شارك المعهد في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الزراعة لتطوير مرج صانور وذلك بتاريخ 

 االف دوالر 10 تفيد باقرار منحة بقيمة 22/7/1998هشام آميل من وزارة التعليم العالي بتاريخ . تلقى المعهد رسالة من م.35
  .العادمةلمشروع تجربة المعالجات صغيرة الحجم للمياه 

Chadwyck - Heady  األمريكية يطلبون فيها تضمين ملخصات .36 تسلم المعهد رسالة من مؤسسة 23/7/1998بتاريخ 
  .منشورات المعهد ضمن القاعدة المعلوماتية التي ينشرونها

وة من سلطة  ورشة عمل حول االستراتيجية التفاوضية الفلسطينية في مجال المياه وذلك بدع27/7/1998 - 26عقدت بتاريخ .37
المياه الفلسطينية وبالتعاون مع مرآز الهندسة والتخطيط حيث شارك مدير المعهد ومدير وحدة أبحاث المياه في هذه الورشة وتم 

  .االلتقاء مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية على هامش هذه الورشة وجرى نقاش حول آفاق التعاون المستقبلي

ية رئيس سلطة المياه الفلسطينية لعرض مشروع دراسة االستراتيجية المائية الفلسطينية  اجتماع برعا26/7/1998عقد بتارخ .38
والممول من الدنمارك من خالل بكدار والذي سينفذ من قبل مرآز الهندسة والتخطيط حيث اتضح ان هذا المشروع والذي تبلغ 

  . مليون دوالر هو عبارة عن تكرار لمشاريع قائمة2ميزانيته 
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شفيق الحوراني خبير الطاقة النووية للتعرف على المعهد ونشاطاته حيث أبدى رغبته في .  االستاذ د27/7 بتاريخ زار المعهد.39
  .إجراء مسح للنشاط االشعاعي في فلسطين

 المهندس عاطف مدني مدير عام وزارة الصناعية بصحبة المهندس هاني والسيد رائد دآرت وذلك 27/7زار المعهد بتاريخ .40
 باالضافة إلى ايجاد سبل مكافحة ISO 14000 و  Ecolobelly المعهد وبلورة آفاق التعاون المشترك في مجال للتعرف على

التلوث الصناعي خاصة في معاصر الزيتون ومصانع الدباغة ومناشير الحجر، وسيقوم المعهد بتقديم تصور حول آفاق العمل 
  .المشترك

 وذلك من أجل 28/7/1998ه في جمعية الدراسات العربية بزيارة المعهد بتاريخ قام السيد علي ياسين مدير وحدة أبحاث الميا.41
  .العمل المشترك على القيام بدراسة واقع المياه في محافظة القدس

سهير الخطيب و .  زار المعهد د27/7/1998بتاريخ  Marie Simoneau و Paul DeGiacomo من مؤسسة  42.World 
University Services of Canadaهي مؤسسة غير حكومية تعنى بشؤون تبادل الخبرات مع دول العالم الثالث في  و

 على استعداد لدعم مشروع بناء القدرات الفلسطينية في هذا المجال وان CIDAمجاالت اإلدارة البيئية والتقييم البيئي حيث ان 
  . ضرورة مشارآة المؤسسة األهليةسلطة البيئة الفلسطينية ستكون نقطة االتصال في هذا المشروع مع التأآيد على
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