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  2000آانون ثاني 
  

.Jerusalem Report  لقاء مع الصحيفة شير من 3/1
.EU  زيارة خضر مصلح من 4/1

.محاضرة لطالب عرب واسرائيليين في نفي شالوم 5/1
).نادر وروبينا( بشان دراسة القرى في السفوح الشرقية  WA  اجتماع مع 11/1

.CPT  محاضرة لوفد 11/1
 FOEME اجتماع مع منقذ لهيار من 12/1

محاضرة في جامعة بن غوريون 12/1
.اجتماع مع وآيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي 13/1

  . Rochester Institute of Technology  من معهد Andrew Moore  زيارة السيد 13/1
.اجتماع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان مؤتمر البحث العلمي 13/1

. MIT اجتماع مع بروفسور فرانك فشر من 14/1
.محاضرة لوفد سويدي من االتحاد التعاوني 15/1

. فكتوريا ولس من جامعة دورتمند. اجتماع مع د 15/1
.اجتماع في بلدية جنين بشان مكب نفايات زهرة الفنجان 16/1

. بشان التوعية البيئية Jon Near  اجتماع مع 18/1
.زيارة فؤاد عابدين وزينة غيث 19/1

.رجاء عطا اهللا. زيارة د 19/1
.سفيان سلطان. زيارة د 19/1

).محمد.  دجاد و.د( للمنطقة الصناعية  EIA  اجتماع مع وفد أمريكي لعمل 20/1
.لقاء مع محافظ جنين ورئيس بلدية عرابة بشان مشروع مكب زهرة الفنجان 22/1

.اجتماع مع رودي ارتوفر وماهر الداوودي 23/1
.Elizabell Dowsdwell  اجتماع مع 24/1

.ورشة مشروع تلوث الهواء 24/1
.زيارة وفد رؤيا عالمية 24/1

.Aqr. Sector Working Group  المشارآة في 25/1
.لقاء مع ابو العالء 25/1
.زيارة بشارة داهود 25/1

.اجتماع في غزة بشان خطة حقوق اإلنسان 26/1
.اجتماع في وزارة الزراعة بشان ميثاق الشرق 27/1

.اجتماع في وزارة الزراعة بشان مشروع األمن الغذائي 27/1
.توقيع اتفاقية مشروع مسح الغابات 27/1

. في القدس SDC  اجتماع مع 31/1
    
  

2000شباط   
 .UNDP  زيارة آيم من 1/2

مقابلة مع صحفي الماني حول المياه  1/2
).نادر(اجتماع تنسيقي في وزارة العمل االهلي  3/2

.اجتماع في وزارة الزراعة حول مشروع االمن الغذائي 3/2
.زيارة موسى ابو غربية 3/2

.    Willy Bauvens 4/2 اجتماع مع وفد UNESCO شفا تقية، مصطفى البابا و –
.اجتماع مجموعة بوغواش في جامعة بيت لحم 4/2 

6/2  2.2.اجتماع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشان مشروع فلسطين 
)6 – 8/2.( 

.CPT  محاضرة لوفد 7/2
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.اجتماع مع وفد من دائرة شؤون المفاوضات 9/2
.الرئيس عرفات بشان األطلسمقابلة  9/2

.AIC  اجتماع مع وفد من مرآز المعلومات البديلة 10/2
.المشارآة في مؤتمر مؤسسة التعاون 14/2

. METAP  اجتماع مع ممثل البنك الدولي بشان 14/2
.اجتماع في جامعة البوليتكنيك الخليل بشان المؤتمر البيئي 17/2

. ناجتماع مع بوب بور نشتاي 18/2
.SDC  اجتماع مع 19/2 

.زيارة مفوض حقوق االنسان للمعهد 23/2
.ورشة مشروع تلوث الهواء 24/2

.لقاء مع الوزير ياسر عبد ربه 24/2
.زيارة صالح التعمري 28/2
. خطة التنمية البيئية–ورشة وزارة الزراعة  6/3

7/3 2000ة عن خطة العمل لعام ورشة عمل مشترآة بين وزارة الزراعة والمعهد لمنافس
.لقاء مع فيصل الحسيني 8/3
.لقاء مع تلفزيون نوآس 8/3

.زيارة وفد وزارة الزراعة مع خبير بلجيكي للمعهد 11/3
. خط التنمية الزراعية وأولويات المشاريع–ورشة وزارة الزراعة  26/3

.اجتماع مع وفد فرنسي بشان مشروع الحدود 26/3
).محمد(جامعة بولتكنك الخليل مؤتمر  28/3

. خط التنمية–ورشة وزارة الزراعة  28/3
.اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني 30/3

.حفل اطالق االطلس 30/3
    
    

  
2000نيسان 

.JOWA  ورشة 4/4

.JOWA  ورشة 5/4
.CPAP  – سفر ألمريكا 6/4

. وجولة ميدانية–  IDRC اجتماع مع وفد 14/4
.اجتماع في غزة بشان خطة حقوق اإلنسان 16/4

.اجتماع مع روال قبعة 17/4
.المشارآة في ورشة باسيا حول القدس 17/4

.من بريطانيا   Monica Evans   زيارة 19/4
.اجتماع مع وفد لجنة المانونايت المرآزية 20/4

. GIZ  اجتماع مع وفد 20/4
. مشروع التنوع الحيوي الزراعي  بشان Nigel Mayted اجتماع مع 24/4

. DED  اجتماع مع وفد 24/4
. SDC  ورشة برنامج 26/4

. Heinrich Boll اجتماع مع آرستن ماس من مؤسسة 27/4
. GTZ  اجتماع مع وفد 27/4

    
    

  
2000أيار 

.DEP  اجتماع مع وفد 2/5
.المشارآة في اجتماع وزارة شؤون البيئة حول إدارة النفايات 4/5

LRC  و EU  اجتماع مع.
.زيارة السيدة هيوم من بريطانيا

8/5
9/5     
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.محاضرة لوفد اسكتلندي 10/5
. IPCRI  زيارة وفد 11/5

.اجتماع مع جورج حزبون 12/5
. CRS  محاضرة لوفد 13/5

.طارق جنينة. ع داجتماع م 13/5
. IUCN  زيارة وفد 15/5

.ورشة عمل حقوق اإلنسان 16/5
.لقاء مع تلفزيون إيطالي 17/5

.اعتقال خالد عياد 17/5
.ورشة القدس 18/5

. Vision of the Land  لقاء مع سيموتا 18/5
.ورشة هيكلية وزارة الزراعة 22/5

.ستصالح االرضيورشة مرآز البحوث والدراسات حول ا 22/5
.احمد العمري منسق مشروع التنوع الحيوي الزراعي. اجتماع مع د 23/5

. لبحث برنامج العمل المستقبلي SDC  ورشة 23/5
. ATG  محاضرة لوفد أمريكي 23/5

. بشان وادي غزة GiF  Aten  و Dr. Naik Fancom  زيارة وفد فرنسي 24/5
. جامعة لندن من Prof. Tom Selwyn  زيارة 24/5

. Michel Portas  الفرنسية IRD  زيارة وفد 25/5

.    Visions  of the land   اجتماع مع وفد 26/5
.( PARC  محاضرة لوفد أمريكي ) 27/5

. السبيل–محاضرة لوفد من القاهرة  28/5

. NLPB  محاضرة لوفد ألماني من 28/5
.CPT محاضرة لوفد 29/5

 . Ag . Sector Working Group  اجتماع 30/5

    
    
  

2000حزيران 
.اجتماع مع السفير السويدي في عمان 2/6

.إسماعيل الزبري من مؤسسة التعاون. اجتماع مع د 3/6
.اجتماع مع وزير الخارجية األلماني 6/6

.اجتماع مع الدآتورة سلمى خضراء الجيوسي 6/6
.زيارة عفيف صافي 6/6 
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  2000ستجدات م
  

تلقى المعهد من  AID – MERC  : وهما2001 تفيد بأنه قد تم اختيار المشروعين التاليين مبدئيا آمشاريع بحثية لعام  1. 
  - أ  .إدارة الموارد في المناطق الجافة بالتعاون مع وزارة الزراعة 

  - ب  .تقييم اثر الجفاف على الموارد ألمائية في المنطقة
   .13/9/2000 المشاريع وسيكون الموعد النهائي لتقديم

GIS             ى استخدام ة عل د ورشة تدريبي اه في جامع األزهر بهدف عق  في دراسة    .2  تلقى المعهد رسالة من معهد أبحاث المي
  .المصادر ألمانية

.   GIS  3  تلقى المعهد رسالة من اتحاد لجان اإلغاثة الزراعية لعقد دورة تدريبية متقدمة في مجال. 
بحث آفاق التعاون في تدريب زار المعهد وفد فرنسي ل GIS  . بالتعاون مع جامعة بيت لحم 4. 

تلقى المعهد رسالة للمشارآة في ورشة عمل  Rio + 8   .19/6 – 15 في بروآسل  5. 
تلقى المعهد دعوة للمشارآة في اجتماع  GWP   .17/8 – 13 المقرر عقده في ستوآهولم في الفترة  6. 

 .7   .8/8 – 4صائي الدولي المقرر عقده في سويسرا في الفترة تلقى المعهد دعوة للمشارآة في المؤتمر اإلح
 .8   .17/7 – 13تلقى المعهد دعوة للمشارآة في مؤتمر حول المياه في المنطقة والمقرر عقده في سويسرا في الفترة 

 .9   25/10 المقرر عقده في 2000تلقى المعهد دعوة للمشارآة في مؤتمر المياه وبرلين 
DED  زار المعهد وفود امج    وهي .10  مؤسسة أهلية ألمانية تعنى بشؤون التنمية الزراعية حيث تم التباحث في آفاق وضع برن

  .مشترك لعرضه على الحكومة األلمانية
 اجتماع أولي لمناقشة مشروع الحدود برعاية القنصلية الفرنسية العامة في القدس والسفارة الفرنسية في        29/6سيعقد بتاريخ    .11

  .تل أبيب
 .12  .21/11 – 17 للمشارآة في مؤتمر تنظمه مؤسسة القدس في الفترة تلقى المعهد دعوة

ي    .13 اه ف ألرض والمي ل ل تخدام األق شروع االس شاري لم ب االست ذ الجان دف تنفي وب به مال جن ي مؤسسة ش اع ف يعقد اجتم س
  .فلسطين

يجرى حاليا التباحث مع  SDC  . بهدف دعم برنامج شمولي للمعهد للعامين القادمين 14. 
Visions of the Land رات الجيوسياسية في         .15 مؤسسة زار المعهد وزير  حيث يتم وضع مشروع مشترك لدراسة التغي

  . المنطقة منذ مطلع القرن السابق
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  :آخر المستجدات

  
  .علم ان صاحب المبنى يسعى إلى بيع المبنى واألرض إلى أحد المستثمرين من بتير -
   .1/6/2000 الذي بدا العمل به بتاريخ صدر قانون العمل الفلسطيني -
  .18/6 – 15 المعقودة في بروآسل في الفترة 10+محمد غنايم في ورشة ريو .شارك د -
اريخ  - د بت ام مؤسسة  17/6زار المعه دير ع ماعيل م ر اس سيد عم سطيني وال ام مؤسسة األرشيف الفل دير ع د م سيد محم  ال

  .نورسونت حيث تم التباحث في موضوع أتمته المعهد
تلقى المعهد رسالة من المجموعة األوروبية تفيد بان مشروع  TEAM  . تمت الموافقة عليه -
تلقى المعهد رسالة بموافقة  GEF  .  مشروع التاريخ الشفوي في فلسطين -
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