
 رئيس جامعة بيرزيت الدكتور عبد اللطيف أبو حجلةكلمة 
 م30/7/2016في معهد الحقوق السبت 

 

 علي أبو دياك المحترم، وزير العدل، المستشار معالي

 ،، المساعد األمني لوزير الداخليةجبريني المحترمالحضرة اللواء الدكتور محمد         

 ،ل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيممث المحترم، األستاذ أحمد الشرفا حضرة        

 الحقوق، معهدحضرة األستاذ جميل سالم المحترم، مدير 

 ،األعزاء الطلبة

 ،حضورالسيدات والسادة ال
 

عليًرًالمستشاالعدلًًلمعاليًوزيرً ًبالشكرً ًوأتقدمً بيرزيت،ًًبكمًفيًجامعةً ًبً رحأنًأًأودً ً،بدايةً 

ًاإلنمائيًاألممً ًبرنامجً ًوممثلً ً،برينيالدكتورًمحمدًالجًواللواءً ً،أبوًدياك األستاذًأحمدًًالمتحدة

ًالمؤسساتً ًوجميعً ً،الشرفا ًمن ًالشريكةًالمشاركين ًًالرسمية ًفعالياتً مشاركتً على ًالحفلًنا ًهذا

ًودعمً تعاونً ًو ًللبرامجً هم ًالمتواصل ًتهدفً ًالمختلفةً ًالقانونيةً ًهم ًسيادةً ًلتعزيزً ًيً أساسًبشكلً ًالتي

ًأسسً ًالذيًيرميًإلىًترسيخً ًالمشتركً ًهذاًالتعاونً ًفيًفلسطين،ًآملينًدوامً ًالرشيدً ًكمً والحًالقانونً 

ًيفوتً ًالفلسطينيةً ًالدولةً ًبناءً  ًال ًكما ًتقديمً القادمة، ًبيرزيتًلفريقً ًالشكرً ًني ًجامعة ًمن ً،العمل

ًالعاملًفيًمعهدًالحقوق.ًبالطاقمً ًممثلً 

ًًجهدً الًإن ًجميع ا ًبذلتموه ًسبيلً الذي بالكادرًًالممثلةً ًالمؤسساتيةً ًالقدراتً ًوتطويرً ًعزيزً تًفي

ً ًفيالبشري، ًًوالفلسطينيةًنادولتً ًبناءً ًيساهم  ًترسيخً ، ًالوصولً ًويخدمً ً،القانونً ًسيادةً ًمفاهيمً ًفي

ًالفعليًللعدالة.ًً

ًبً وتدريًكانًلتأهيلً ًوًالمستمر،ًالقانونيًللتعليمً ًخاصةً ًمنذًنشأتهًأهميةً ًالحقوقً ًلقدًأولىًمعهدً 

ًنصيبً المحا ًالقانونيين ًوالمستشارين ًاالهتمامًكبيرً ًمين ًهذا ًالمعهدً من ًعكف ًإذ ًبداياتً ً، هًمنذ



ًعقدً  ًتزويدً إًالهادفةً ًالقانونيةً ًواللقاءاتً ًالتدريبيةً ًالدوراتً ًعلى ًوالمهارةً ًبالمعرفةً ًالقانونيينًلى

ًالعديدً ًالقانونيةً  ًالموضوعاتً ًفي ًالطبيعةً ًمن ًالقانونيً ًالعمليةً ًذات ًيحتاجها ًعملً ًالتي هًفي

ً.اليومي

ًالحضورًالكريم،

ًسليمةً ًمنهجيةً ًاعتمادً ًضرورةً بًالمعنيةً ًلألطرافً ًالموحدةً ًرؤيةً علىًالًؤكدً تلتأتيًًهذهًالمشاريعإنً

ًوضعً  ًإلى ًالًالقدراتً ًوبناءً ًتعزيزً ًنحوً ًالصحيحةً ًاألسسً ًترمي ًالقطاعً لدى ًفي العام،ًًعاملين

ًخللً ًالقانونيةً ًخاص ًًوبشكلً  ًمن ًواإلدارية، ًاالحتياجاتً ًتدريبيةً ًبرامجً ًاعتمادً ًمنها ًتراعي

لدىًًبمستوىًاالداءً ًللرتقاءً ،ًوذلكًبرمتهمنيًاألًوالقطاعً ًالعدالةً ًقطاعً بالموظفينًفيًًالخاصةً 

ً ًوتوحيدً ًالعملً ًمنهجياتً ًوتوحيدً ً،الفئاتهذه ًبيًالقانونيةً ًاللغةً ًلديها، ًفيما ًبهدفً المشتركة ًنها،

ًلألشخاصً ًالفرديةً ًالقدراتً ًتطويرً ًالمؤسساتية،ًمنًخللً ًالبيئةً ًباألداءًالعام،ًوتطويرً ًاالرتقاءً 

ً ًفي ًالبرامجً المشاركين ًلكافةًًالوصولً ًحقً ًوتيسيرً ًالعدالةً ًبقطاعً ًللنهوضً ًهذه للعدالة،

 الفلسطينيين.

ًاألراضيًالفلسطينيةالتيًتعيشً ًالمرحلةً ًإنًطبيعةً  ًتحملً ًها ًمثلً ًأهميةً ًؤكدً تً،هًمنًتحدياتً وما

ًالفلسطينيً ًهاًالشعبً التيًينتظرً ًالدولةً ًإلىًبناءً ًهادفً ًحيويً ًهًمنًدورً وماًتلعبً ًهذهًالمشاريعً 

 اًومؤسسات.شعبً ًلفلسطينً ًاًماًهوًأفضلً بكمًفيًأنًتعطواًدائمً ًوثقةً ًناًأملً ه،ًفكلً بأكملً 

ًالمقام ًهذا ًيسعً ً،وفي ًًينال ًإال ًلكلً ًأتقدمً أن ًجعلً ًبشكري ًفي ًساهم ًالمشروعً ًمن ًقابلً ًهذا

ًبدءً  ًتمويلً للتحقيق، ًعلى ًالقائمين ًمن ًًه،ا ًووزارةً ًالمتحدةً ًاألممً ًبرنامجً بممثلين ًالعدلًاإلنمائي

العاملًعلىًهذاًًًإلىًالفريقً وصوالً ً،العدالةًلقطاعً ًالشريكةً ًالمؤسساتً ًوجميعً ً،الداخليةًووزارةً 

 .والتقدمً ًالنجاحً ًلكمًدوامً ًآملً نًالجامعة،ًمعًالمشرًو

ًوالسلمًعليكمًورحمةًاهللًوبركاته،


