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محمد الدجاني من مؤسسة بكدار واآلنسة فدوى الحسيني اللذان يقدمان بدراسة لتقييم االحتياجات .  زار المعهد د1/8/1998في  .1

يث اطلعا على ما يقدم به المعهد من نشاطات وأبديا رغبتهما في عمل خرائط تفصيلية للواقع االقتصادي التنموية في القدس ح
 - واالجتماعي والبيئي والتنموي في القدس على أن يتعهدا بتوفير المعلومات الالزمة في حين يقدم المعهد بإنتاج الخرائط 

 يتم االستعانة بالمعهد لتنفيذ مشروع مسح المصادر التراثية والسياحية محمد الدجاني عن رغبته في أن. وباإلضافة لذلك أعرب د
والثقافية في فلسطين والممول من البنك الدولي وثم تزويد المعهد بنسخه من الشروط المرجعية لهذا المشروع الذي يتم تنفيذه من 

حمدان طه بالنسبة لهذا المشروع وأعرب . صال مع دقبل وزارتي السياحة واآلثار واألعالم والثقافة بالتعاون مع بكدار وثم االت
  .عن رغبته في زيارة المعهد للتعرف على إمكاناته وقدراته

 3/8/1998جاد اسحق وفيوليت قمصية وعصام اسحق وماجد أبو قبع إلى ألمانيا بتاريخ . غادر وفد من المعهد يضمه د .2
عقدة في مدينة دور تموند حيث تم طرح نتائج الدراسات حتى أالن للمشارآة في ورشة العمل الثالثة لمشروع المواصالت والمن

باإلضافة إلى تقديم تمديد للبرنامج لمدة ثالث سنوات إضافية ولقد حظي المشارآون باستقبال حافل من قبل جامع دور تموند 
باحث في إمكانية القيام بأبحاث  وعلى هامش هذا اللقاء تم الت8/3/1999-1وتقرر عقد االجتماع القادم في بيت لحم في الفترة 

  .مشترآة مع جامع دور تموند تووي إلى شهادة الدآتوراه لحاملي الماجستير وآان الرد إيجابيا وسيتم متابعة هذا الموضوع

 قام نادر هريمات ووليد وجيه وفاتن نيروخ ونزار قطوش واياد األعرج بإعطاء خمس محاضرات للمعسكر 3/8/1998بتاريخ  .3
  .ي آلية العروب حول مواضيع الزراعة والمياه والبيئة واالستيطانالشبابي ف

 و 6/8/1998شارك نادر هريمات في ورشة العمل حول استراتيجية البحث الزراعي المنعقدة في وزارة الزراعة يومي  .4
  . حيث قام بتقديم ورقة حول واقع الزراعة المطرية في فلسطين وآفاق تطويرها10/8/1998

 مبلغا بمواقع المجموعة على دعم مشروع مراقبة 12/8/1998خضر مصلح من المجموعة األوربية بتاريخ اتصل الدآتور  .5
  .االستيطان الذي سيتم بمشارآة جمعية الدراسات العربية وثم طلب فتح حساب مشترك للمشروع

آمدير تنفيذي لشرآة فرنسية  اتصل المهندس اسامة عياش الموظف السابق في المعهد والذي يعمل حاليًا 15/8/1998بتاريخ  .6
 ألف شتلة نخيل سنويًا 200إلنتاج  أشتال النخيل في اإلمارات طالبًا إشراك المعهد في مجال عمل هذه الشرآة التي تقوم بإنتاج 

ى يتم بيعها في الدول العربية بما في ذلك فلسطين حيث تم االتصال بالشرآة من قبل اتحاد لجان اإلغاثة الزراعية للحصول عل
  . وتم االتصال باالتحاد التعاوني الزراعي بهدف دراسة أفاق القيام بعمل مشترك في هذا المجال-تمثيل الشرآة في فلسطين 

 السيد ايان آورآر المستشار الفنلندي للمشروع الفلسطيني الفنلندي إلدارة األراضي الذي سيتم 15/8/1998زار المعهد بتاريخ  .7
 للخرائط الموجودة في غزة  digitizationن والعدلية، حيث عرض على المعهد القيام بعملية تنفيذه من قبل وزارتي اإلسكا

  .لملكية األراضي وتم االتفاق على تجربة بعض الخرائط لمعرفة الوقت المستغرق وتقدير التكاليف

اء محاضرة لعدد من الطلبة حول  زار المعهد وفد من  آلية أيرلهام في  ترآيا طالبًا أن يقوم المعهد بإعط24/8/1998بتاريخ  .8
  .  االستيطان وإمكانية استيعاب أحد الطلبة للتطوع للعمل في المعهد بواقع يوم واحد أسبوعا لمدة اشهر

 السيدة هيام حداد مديرة وحدة البحوث والدراسات في دائرة المفاوضات بصحبة السيد تحسين 25/8/1998زار المعهد بتاريخ  .9
 والسيد محمود النيرب رئيس قسم الترجمة حيث اطلعوا على نشاطات المعهد وأعربوا عن رغبتهم منصور رئيس قسم البحوث

في  التعاون والعمل المشترك مع المعهد ووعدوا بنقل صوره آاملة عن المعهد ونشاطاته إلى رئيس دائرة المفاوضات ووضع 
  .آلية للعمل المؤسساتي المستقبلي

Urbanization ي القاهرة مبلغا بالموافقة المبدئية على مشروع  ف IDRC إجالل راشد من . اتصلت د  وطلب بعض التعديالت .10
 وااللتقاء بأعضاء مجلس 28/9/1998 ورغبتها في زيارة المعهد يوم االثنين 11/9/1998وضرورة إرسالها في موعد أقصاه 

احدة يوم األحد ثم االلتقاء في المعهد الساعة الثالثة حيث تم االلتقاء على دعوتها للغذاء الساعة الو27/9/1998األمناء يوم األحد 
  .بعد الظهر

تلقى مدير المعهد دعوة من األآاديمية األرثوذآسية في آريت للمشارآة في مؤتمر دولة حول التربية البيئة في منطقة البحر .11
ة في هذا المؤتمر، وتم االتصال  طالبًا ترشيح شخصين إضافيين للمشارآ23/11/1998-16المتوسط والمقرر عقدها في الفترة 

  .مع مجلس االتحاد الذي رشح دآتور حسن الدويك ودآتور سليم الزغبي للمشارآة

 من السفارة األمريكية في عمان ومن القنصلية      السيدان ديفيد جانس في القدس و29/8/1998زار المعهد في .12
  . دعم المعهد من خالل مشاريع غير مشترآةاألمريكية للتعرف على المعهد ونشاطاته حيث أبديا رغبتهما في
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 YALE  عاد خلدون رشماوي إلى متابعة عمله في المعهد بعد دورة تدريبية في جامعة قام خاللها بالتدرب على استخدام طرق .13
ESRI  .حديثة لتحليل صور األقمار الصناعية لالستخدامات الزراعية، آما شارك في المؤتمر السنوي لمستخدمي برامج شرآة 

:وتميز تلخيص أهم نتائج هذه الزيارة فيما يلي  

 •  .تطوير قدرات المعهد في هذا المجال
آتابة ورقة آتب مشترآة مع جامعة  YALE  .سيتم إرسالها للنشر في دورية عالمية • 

رغبة جامعة  YALE   .في استمرار التعاون مع المعهد • 
YALE  رغبة جامعة ستفسار عن المعهد والمقرر عقده في سوريا في نوفمبر  في مشارآة المعهد في مؤتمر الدولي حول اال •

  .القادم

تلقى المعهد من السيد حسن عصفور منسق شؤون المفاوضات للمشارآة في ندوة حول توفير مستلزمات إعالن فيلم الدولة .14
  .8/9/1998الفلسطينية وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء الثالثاء

ئل الفاهوم نائب رئيس اللجنة العليا للتمويل واالستثمار التابعة لمكتب الرئيس يطلب فيها تزويدهم تلقى المعهد رسالة من السيد ها.15
بنسخ من آتب المالمح البيئية في الضفة الغربية وتم االتصال به حيث أعرب عن رغبة في زيارة المعهد بهدف توثيق التعاون 

  ي نهاية األسبوع القادموالعمل المشترك وتم االتفاق على ترتيب موعد للزيارة ف

.16 زار المعهد دآتور اندرو ماآون من البنك الدولي والسيد 7/9/1998بتاريخ  Tim Morrisوالسيدة نعيمة بيضون من برنامج 
DFID البريطاني الهادف إلى تحسين الواقع الحالي في القرى النائية في محافظة الخليل حيث تم االتفاق على أن يقدم المعهد 

  .معلومات عن المنطقة مقابل شروط مرجعية محددةبتزويدهم ب

 السيدة باوال باسي الخبيرة اإليطالية المتخصصة في موضوع صناعة الحجر الغام والتي تزور 7/9/1998زارت المعهد بتاريخ .17
تفاق البالد بناء على دعوة من اتحاد مصانع الحجر بهدف مسح مصادر الحجر في فلسطين وتطوير هذه الصناعة حيث تم اال

على تقديم تصور شمولي إلدارة الحجارة آمصدر طبيعي وعرضه على اتحاد مصانع الحجر متضمنًا دور المعهد في هذا 
  .الموضوع

 المهندس بسام الجوهري من مؤسسة خطيب وعلمي وذلك للحصول على معلومات حول جبل 9/9/1998زار المعهد بتاريخ .18
   دوالر800الخرائط التالية بمبلغ قرنطل ووادي قلط حيث تم االتفاق على عمل 

خارطة Landsat  A0 من نوع  • 
DTM   تشمل SPOT من نوع A0 خارطة • 

خارطة A0   صور جوية • 
خارطة A3   توضح األودية • 
خارطة A3   توضح التربة • 

Soil and Water من فنلندا من مؤسسة Karl Mikkoun  التي .19 السيدان أندرو آراآارو و 9/9/1998زار المعهد بتاريخ 
 لتسعة خرائط digitizingوقعت عليها مناقصة عمل مسح أراضي لقطع غزة حيث تم االتفاق على ان يقوم المعهد بتجربة 

ألحواض طبيعية وفي حالة رضاهم عن العمل فسيتم التعاقد مع المعهد لتنفيذ المشروع آما طلب من المعهد تزويدهم بخرائط 
  .لمناطق السكنية، األراضي الزراعية طوبوغرافية والمستوطناتمحوسبة تشمل حدود قطاع غزة، الطرق، ا

 عقد اجتماع مع الوزير حسن عصفور منسق شؤون المفاوضات استكماًال للرسائل المتبادلة حول آفاق 9/9/1998بتاريخ .20
  :التعاون المشترك حيث تم توقيع اتفاقية عامة للتعاون بين المؤسستين وتم االتفاق على ما يلي

 والتوسع 1967 المعهد على إعداد خارطة تفصيلية لألراضي الفلسطينية تشمل التجمعات السكانية الفلسطينية وحدود ان يعمل •
  .االستيطاني

 •  .ان يقوم المعهد بإعداد مشروع مشترك لتقديمه للجهات المانحة لدعمه

 آالف 10يتم بموجبها منح المعهد منحة بمبلغ  تم توقيع اتفاقية البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي والتي 9/9/1998بتاريخ .21
  .دوالر لتجربة معالجة المياه العادمة في التجمعات الصغيرة
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قامت السيدة رال اسكندر من برنامج المرفق البيئي العالمي بزيارة المعهد لالطالع على نشاطاته وآفاق دعم المعهد من خالل .22
  . تزويدها بقائمة بالمشاريع المقترحةبرنامج المساعدات الصغيرة، حيث تم االتفاق على

 مبلغة المعهد بأن السيدة سامية حالق قد واجهت مشاآل مع ضريبة الدخل 10/9/1998اتصلت مديرة لجنة المانونايت بتاريخ .23
بسبب تسجيل اسمها في مجموعة تطوير األبحاث التطبيقية مما اضطرها لالستفادة بخدمات محاسب إلنهاء هذا الموضوع ولقد 

قاضى المحاسب مبلغ خمسة آالف شيكل عن هذا الموضوع، وقد أعربت مديرة المانونايت عن استعدادها لدفع نصف تكاليف ت
  .المحاسب وتطلب من المعهد تغطية المبلغ المتبقي

 لواقع  بزيارة المعهد وبحث آفاق تقديم مشروع إلى المجموعة األوروبية إلجراء مسح10/9/1998سليم الزغبي بتاريخ . قام د.24
  .تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وتم االتفاق على تقديم هذا المشروع إلى المجموعة األوروبية

 اآلنسة ماريا صراف من البنك الدولي بصحبة السيد محمد سعيد حميدي وذلك لبحث 19/9/1998زارت المعهد بتاريخ .25
وية حيث تم اطالعهم على النشاطات المعهد في هذا المجال متطلبات القيام بوضع استراتيجية فلسطينية لحماية الموارد الحي

  .واستعداده للقيام بهذه الدراسة ضمن اتفاقية تعاقدية مع وزارة او سلطة البيئة الفلسطينية

Diego de Ojede  من المجموعة األوروبية وذلك لبحث مشروع االستيطان حيث أفاد .26 السيد 18/9/1998زار المعهد بتاريخ 
قية ستكون جاهزة خالل شهر وان المجموعة األوروبية تعدل على هذا المشروع للتعرف على التوسعات االستيطانية بأن االتفا

في فلسطين وإنها ترغب في وضع عبارة بتمويل مالي من االتحاد األوروبي على الصفحة المنزلية وإنها على استعداد للقيام 
  .لمشروعباالتصاالت الالزمة لضمان حماية العاملين في ا

 عقد لقاء في مقر سلطة البيئة الفلسطينية بين مدير المعهد ورئيس سلطة البيئة وذلك إلنجاز تقرير 21/9/1998بتاريخ .27
إستراتيجية التنويع الحيوي في فلسطين حيث تم االتفاق على أن يقدم المعهد بإعداد التقرير النهائي خالل فترة اتصالها في 

  .  آالف دوالر مقابل  مبلغ عشرة1/11/1998

 فرنك سويسري إلقامة 5000 تفيد بالموافقة على صرف 23/9/1998تلقى المعهد رسالة من مجلس الكنائس العالمي بتاريخ .28
  . مرآز انترنيت في المعهد

Michele Wills   والسيدة Waneu Patersm   يضم السيد ISNAR  29 وفد من مؤسسة 24/9/1998زار المعهد بتاريخ. 
ببلورة اولوية مشاريع البحث الزراعي لوزارة الزراعة الفلسطينية وعلى رأسها موضوع القاعدة المعلوماتية الذين يقومان 

الزراعية واستخدامات األراضي حيث اطلعوا على نشاطات المعهد في هذا المجال واستعداده للعمل المشترك مع الوزارة في 
  .ة آليات العمل المؤسساتي في هذا المجالهذا المجال وتم االتفاق على عقد اجتماع مشترك لبلور

GVC  من مؤسسة Monica Mazzotl  والسيدة Vinceuzo Di Serio  30 السيد  1998/ 24/9زار المعهد بتاريخ..  
 حيث تم البحوثات  في إمكانية قيام  DARC و  DHGاإليطالية التي تقدم بتنفيذ مشاريع مع مؤسسات فلسطينية محلية مثل 

 وتم االتفاق على استعداد المعهد للقيام بتدريبهم  GIS عدد من العاملين في هذه المؤسسات الفلسطينية في مجال المعهد بتدريب
 Arwiew  .دوالر1500 لمدة خمسة أيام مقابل مبلغ على برنامج 

31.FAO  الفلسطينية على  والذي يقوم حاليًا بمساعدة وزارة الزراعية الدآتور موريس سعادة من 26/9/1998زار المعهد بتاريخ 
  إلى الوزارة  PJERMتطوير قدرات دائرة التخطيط الزراعي حيث أعرب عن رغبة في أن  يقوم المعهد بنقل برنامج 

 باإلضافة إلى استخدام عدد من  UNDPوتدريب عدد من المهندسين الزراعيين على استخدامه من خالل اتفاقية تعاقدية مع 
 FAO    .  في إعداد دراسات معينة إلى العاملين في المعهد آمساعدي بحق

IDRC  دينا قريصاتي حيث تم استضافتهم من قبل مجلس . إجالل راشد ود.  المكون من د.32 وفد 27/9/1998زار المعهد بتاريخ
  IDRC في مجال األبحاث في فلسطين حيث أفاد الوفد بان مهمة األمناء على الغذاء وتم عقد اجتماع لبحث استراتيجية 

IDRC  هي تطوير البحث العلمي الهادف إلى دفع العملية التنموية وان  IDRC  يرغب في اإلسهام في نقل التقنيات ليكون له  
 الحالية هي  IDRCدورًا في دفع العملية التنموية غير انه ال يريد االنخراط في العملية التنموية نفسها وان مجاالت إضمام 

ملة باإلضافة إلى مجال مكافحة الفقر وخلق فرص العمل آوحدة ثانية او آوحدة الثالثة األرض والمياه واإلنسان آوحدة متكا
فتتعلق  ببناء السالم، ولقد تم االتفاق على بحث دور التعاونيات في فلسطين آمؤسسة لنقل التكنولوجيا في مجاالت إنتاج البذور 

المائية لألعالف واستخدام المياه العادية للزراعة على المستوى والتكنولوجيا الحيوية واشتال التفاح وادارة المصادر والزراعة 
 خاصة فيما يتعلق بالنواحي  االجتماعية االقتصادية آما  Urfarijationالصغير وفي اليوم التالي تم بحث تفصيالت مشروع 

ت ممكن هذا وسيزور وفد من نوقش التقرير النهائي لمشروع الزراعة المروية وتم االتفاق على تعديله وتقديمه في أسرع وق
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IDRC  في شهر آذار القادم وتم الطلب من المعهد ترتيب زيارة للمعهد تتضمن زيارات ميدانية لبعض المشاريع 
  .العملية التي قام بها المعهد

GIS وذلك للعمل مع طاقم وحدة  Vechta  من جامعة Jochen Schiewe  إلنتاج .33 الدآتور 28/9/1998زار المعهد بتاريخ 
  .خريطة فوتوغرافية دقيقة للمنطقة حيث قام بإعطاء محاضرات حول الموضوع وتدريب عدد من العاملين في المعهد

 وذلك لبحث بلورة استراتيجية فلسطين للتنوع الحيوي تم فيها 29/9/1998عقد اجتماع في مقر سلطة البيئة في الخليل بتاريخ .34
  .بة من المعهد ووقعت اتفاقية بذلكاالتفاق على خطوات العمل المطلو

اتصلت السيدة عائشة عودة من الجمعية الفلسطينية للمحافظة على البيئة الطبيعية معربة عن رغبة الجمعية في زيارة المعهد .35
  . للتعرف على نشاطاته وبرامجه9/10/1998بتاريخ 

SDC للتعرف على نشاطات  بشأن الزيارة المرتقبة لوفد صحفي SDC  اتصلت السيدة راغدة انضوني من  وبرامجها في .36
   7/10/1998الوطن حيث تم االتفاق على أن يقوم الوفد بزيارة المعهد بتاريخ 
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