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 بالمعهد لتنفيذ استشارة لبناء قاعدة معلوماتية لكافة المشاريع الزراعية في األسبانياتصل مكتب التعاون  -
 تنفذ خالل شهر ونصف على أنوعة عمل القطاع الزراعي على  الفلسطينية آجزء من مهمة مجماألراضي
 بترتيب الشؤون اللوجستية لتنقل األسباني يتكفل مكتب التعاون أن دوالر على أالف 8000 مقابل مبلغ األآثر
وسيتم التنسيق مع وزارة الزراعة في هيكلية القاعدة المعلوماتية التي . لين والعمل الميداني في قطاع غزةالعام

سيتم في نهاية المشروع تسليمها لوزارة الزراعة لمتابعة تحديثها وتطويرها ولقد قام المعهد باستضافة وفد من 
 أهمية هذا المشروع وربطه مع مشروع القاعدة وإظهار على ما ينوي المعهد عمله إلطالعه األسبانيالتعاون 

 األسبانيتعاون مع وزاره الزراعة على التعاون  طرحه بالإلىالمعلوماتية للقرية الزراعية الذي يهدف المعهد 
 . تمويلهأملعلى 

 
أبلغنا  CARE مكتب  باختيار القائمة المصغرة للمؤسسات التي سيطلب أيام سيقوم خالل األوروبي االتحاد بأن -

 الغذائي في فلسطين ومن األمنمنها تقديم مشروع تدريب وزارة الزراعة على صياغة وبلورة استراتيجية 
  CARE  والمعهد ضمن القائمة المصغرة وعليه فقد عقد اجتماع مع مؤسسة CARE يتم اختيار أنجح المر

يتم التعاقد معهم في هذا لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ هذه االستشارات وتحديد الخبراء الفلسطينيين الذي س
وعلى  .حتياجات الوزارة للتعرف على ا24/5، آما عقد اجتماع مع وآيل وزارة الزراعة بتاريخ الموضوع

 والمعهد بتعاون للقيام  CARE يتقدم تحالف أنوزارة الزراعة رغبتها في  أبدتهامش هذا االجتماع فقد 
، الهيكليات،  والتي تشمل تحديد الوصف الوظيفيبتنفيذ مشروع تطوير القدرات البشرية في الوزارة

. لذلك  عهد مع مؤسسة  اإلدارية واإلجرائية وسيعمل الموالترتيبانالتشريعات  CARE على تقديم تصور مالئم
 

FAO ما زال مكتب  الغذائي في اليمن األمن في مصر يواصل اتصاالته مع المعهد للقيام بتنفيذ استشاره لمسح  -
 . نتيجة لضغط العملاالستشارة المعهد ما زال مترددًا في قبول تنفيذ هذه أنغير 

 
لي من مؤسسة IDRC حيث تم عرض نتائج مشروع التحضر ال سكو السيدة بامي19/5د بتاريخ زارت المعه -   

Urbanization في طباعة الكتاب اإلسراع وتم االتفاق على إليها بالنتائج التي تم التوصل إعجابها وأبدت 
 عن استعدادها لدعم أعربتباللغة العربية وعقد عدد من ورشات العمل لعرض النتائج على المعنيين ، آما 

 إرسال وسيتم األخيرةالمشروع لتغطية ما يتعرض له القطاع من تغيرات خالل السنوات الثالث ملحق لهذا 
 ملخص تنفيذي للدراسة باللغة إعداد فقد طرحت على المعهد باإلضافة لذلك.  مشروع لهذا الغرض خالل شهر

 إلىآما تم التطرق  .عملهااإلنجليزية وعرضه على الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لالستفادة منه في 
 عن استعدادها لتمويل المشروع أعربت حيث  لتمويلهIDRC إلىاستدامة الدولة الذي قدمه المعهد مشروع 

قدمت للمعهد مالحظات المقيمين  شريك لتمويله بسبب الميزانية الكبيرة للمشروع وإيجاد إلى ستسعى أنهاغير 
 الخبراء المحليين الذين أسماءصيغة النهائية وضرورة تحديد  بعين االعتبار عند تقديم الألخذها المشروع حول

.باالستدامة والقابلية للحياة  العمل للتعرف على موافقتهم واسسيتم استضافتهم في ورشة ج. ارائهم   مزات
  

.اتصل د هشام مصطفى وآيل مساعد في وزارة التخطيط مستفسرا  األوروبي عن سبب عدم قيام االتحاد  -
للوزارة بتوفير   وآيف انه آانت هناك األحداث تسلسل إيضاحوتم نسخة من 2004 الصناعية األقمارور  ص

 الذين األوروبي خبراء االتحاد أن على تسلم المعهد لهذه الصور في حين األطرافمعارضة آبيرة من بعض 
مع المعهد  بأنه من الضروري التعاون أدرآوا األرضزاروا المنطقة بهدف توثيق المعلومات الجغرافية على 

 المعهد إلى الصناعية األقمارباعتباره المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام بذلك وعليه فقد تم تسليم صور 
 لعدد من الطبقات األوروبي وان يقوم المعهد بتسليم االتحاد أخرىشريطة عدم قيام المعهد بتسليمها آلية جهة 
 .الجغرافية المتعلقة بتطور النشاط االستيطاني

  
 بهدف تنفيذ استشارة لتحديد الواقع المائي في محافظتي بيت األحمرزار المعهد وفد من اللجنة الدولية للصليب  -

سيتم تنفيذها خالل فترة ال تتعدى شهرين وسيشارك فيها مدير  دوالر حيث ألف 12لحم الخليل مقابل مبلغ 
مكانة المائية والبيئاألبحاثالمعهد ومدير وحدة   ي رفع االستشارةومن شأن تنفيذ هذه .  ة وعدد من الباحثين

 تقرير الواقع البيئي في إعدادالمعهد آمؤسسة استشارية وتوفير الكثير من المعلومات الميدانية الضرورية في 
 . في تمويلهأمالفلسطين والذي يزمع المعهد على تقديمه للسويد 
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 التطبيقية على األبحاثمل المشترك مع معهد  عن رغبته في العاألحمر ممثل اللجنة الدولية للصليب أعرب -
جنة من خالل دعم مشروع مشترك لعمل دليل القرية ة لدى اللتطوير القاعدة المعلوماتية الجغرافية والمتوفر

 .الفلسطينية
 

 في الورشة التي عقدها البنك الدولي لمناقشة دراسة استخدام المياه العادمة 8/6شارك المعهد بتاريخ  -
 .واستغاللها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - في رام اهللا10/6نظم المعهد ورشة عمل بتاريخ  بحضور العديد من الوزارات المعنية والمؤسسات والمانحين
 عقدت 13/6بتاريخ  للضفة الغربية. والعادمة النفايات والمياه إدارةلمناقشة نتائج مشروع تحليل سياسات 

 من مقر تمكين في Video Conference وذلك باستخدام نظام في قطاع غزة  المعنيينإلطالعورشة مماثلة 
 .رام اهللا

  
 

     
 

  
 
شارك مدير المعهد في ورشة العمل حول مفاوضات المياه في الحل الدائم والتي نظمها التحالف من اجل السالم  -

.الموضوع حول هذا شةحيث قدم ور   عمل
 

شارك مدير المعهد ومدير العالقات العامة بتاريخ 18/6/2004 في المؤتمر الذي  الفلسطينية نظمته المبادرة  -
في فندق جراند ) أمان(واالئتالف من أجل المسائلة والنزاهة ) مفتاح(لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

حنان .  بحضور د) النظام السياسي العربيإصالحقراءات فلسطينية في مبادرات  ( حولاهللابارك رام 
 بكدار، عزمي الشعيبي، سمير حليلة، - وزير التخطيط، محمد اشتية الوزير المسؤولعشراوي،  نبيل قسيس

 عضو المجلس التشريعي والعديد من قناصل الدول األجنبية والممثليات المعتمدة لدى السلطة لحورانيمحمد 
 .الوطنية الفلسطينية وآخرين
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 يقوم أن حيث تم االتفاق على األردن في قتصادياال فؤاد بسيسو مدير مرآز المستقبل .دمع التقى مدير المعهد  -
المعهد بتقديم ورقة حول التنمية المستدامة في فلسطين   لنشرها في مجلة المستقبل االقتصادية وان يقوم المعهد 

. البحثية لبلورة مشروع مشتركبإرسال المعلومات حول برامج  SMAP  
 

ج فوزي نا. تلقى المعهد رسالة من د بدي فيها الرغبة في تقديم مشروع مشترك في مجال المياه  يألمانياي من  -
 .والبيئة

 
. خارطة مفصلة للجدار الفاصل في منطقة الرام بالتعاون مع مجلس الرامبإعدادقام المعهد  -  

 
ل تطوير القدس الشرقية بما في ذلك  - قاعدة معلوماتية مفصلة إنشاءيعمل المعهد حاليًا مع جامعة القدس بهدف 

 .مرانيالعالتخطيط 
 

 الغذائي في األمن الزراعية الدولية لبناء قاعدة معلوماتية حول األغذيةيواصل المعهد عمله مع منظمة  -
  .فلسطين

 
CARE  بالتعاون مع مؤسسة SAFES  بدأ العمل في مشروع  وجمعية المهندسين الزراعيين حيث تم تحديد  -

 .لعملء الثالثة والية تنسيق ا آل من الشرآامنالمهام المطلوبة 
 

لوضع  التعاون المشترك في مجال تطوير القدرات الالزمة إقامةجرى اتصال مع مؤسسة بالتريد وذلك لبحث  - 
.في فلسطين R&D   

 
دفع العملية التنموية يعمل المعهد مع  UNDP في وضع ورق االستفادة من المواثيق الدولية لآلليةة مفهوم  -  

 .في فلسطين
 

 العاملة في هذا المجال ستيطان في المجلس التشريعي وعدد من المؤسساتيعمل المعهد مع لجنة مواجهة اال -
 .الجميعمن اجل توحيد الجهود وبما في ذلك إنشاء صفحة منزلية يديرها المعهد ويشارك فيها 

  
 المحاآم أمام في رفع قضايا  من مجالس قروية ومحاميينيواصل المعهد تعاونه مع الجهات المختلفة -

 يتعلق بموضوع الجدار في مختلف مناطق الضفة ومنهم المحامي محمد دحلة حيث يقوم المعهد فيما اإلسرائيلية
بتزويده بخرائط خاصة توضيحية يستعين بها في آسب قضاياه، حيث آسب العديد من القضايا بوقف أو تعديل 

 .مسار الجدار ومنها القضية األخيرة في بيت سيرا ومنطقة الرام
 

 األردن بتقديم ورقة بحثية في في 27/6/04 -14 من ة والمياه خلدون رشماوي مدير وحدة البيئشارك -
MedAqua 2  اجتماعات مشروع تالهاDead Sea Regional Projectمدريد /  ومن ثم توجه إلى أسبانيا

حيث قام بتقديم  AZHAR program بدعم من Localizing Agenda 21للمشارآة في مؤتمر حول 
  Status of Implementation of Agenda 21محاضرة بعنوان 

  
 الممول من االتحاد األوروبي Land Water Medللمعهد في مؤتمر علمي ضمن مشروع شارك المدير العام  -

سيعقد وحيث تم تقديم ورقة عن مجمل نشاطات المعهد في مجال االستشعار عن بعد خالل العامين الماضيين، 
 . تقديم مشاريع جديدةآفاق القادم ويتم حاليا بحث آتوبرأ لهذا المشروع في شهر األخيراللقاء 

  
 في زراعة البيوت باإلرشاد عمل وعلى مدى يومين في مقر المعهد تتعلق ورشتيقامت وحدة الزراعة بتنفيذ  -

 المهندس الزراعي محمد عبد الكريم  تم التعاون معحيث ACDI VOCAالبالستيكية للمستفيدين من مشروع 
 المزارعين ملفتا للنظر تمثل بحضور المزارعين وعائالتهم، ومن ثم تم إقبالات، حيث آان رمحاض الإلقاءفي 

 . جمع وبيوت بالستيكية ضمن المشروعآبار حقلية للمشاريع التي تم تنفيذها من وأيامالقيام برحالت ميدانية 
قع ستة لقاءات  بواأسبوعومن ناحية أخرى تخطط الوحدة لعقد اجتماعات دورية يوم الخميس من آل 
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 دورة مماثلة إلى باإلضافة، )لربحا من أجلالزراعة (بموضوع للمستفيدين من البيوت البالستيكية تتعلق 
 . للحدائق المنزلية جمع المياهأبارللمستفيدين من 
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