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 كلمة رئيس الجامعة د. عبد اللطيف أبو حجلة

 في توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق البلديات واتحاد البلديات الهولندية

 10/8/2016األربعاء 

 مركز التعليم المستمر

 

  الكرام الحضور   والسادة   السيدات  

ُالبلدياتُالهولنديةُُواتحادُ ُالبلدياتُ ُصندوقُ ُالسادةُ 

ُممثليُالبلدياتُُالسادةُ 

ُالخير. كمُبكلِّ ُأسعد ُاهلل ُصباح 

ُتعععاونُ ُاتفاقيعةُ ُبتوقيع ُ اليععومُُنُنحتفعلُ أجامعععةُبيرتيعتُومركعتُالتعلععيمُالمسعتمرُفعيُيسععدناُ

ُالتنميعةُ ُلمعوففيُوحعداتُ ُاالقتصعاديةُالمحليعةُوالتنميعةُ ُالريعادةُ ُكفعاااتُ ُتعتيتُ برنامجُُلتنفيذُ 

البلععععدياتُالهولنديععععةُُواتحععععادُ ُالبلععععدياتُ ُصععععندوقُ ُمععععنُوبإسععععنادُ ُ،البلععععدياتُاالقتصععععاديةُفععععي

((VNG.ُ

ُهذهُ التفعاهمُالتعيُُمعذكرةُ ُفعيُطاعارُ ُ،ومثمرُمستمرُ ُلتعاونُ ُفاتحةُ ُاالتفاقيةُ ونرجوُأنُتكون 

ُالبلدياتُالهولندية.ُبيرتيتُواتحادُ ُاُبينُجامعةُ هاُمسبقُ توقيعُ ُتمُ 

ُاالقتصععاديةُ ُالتنميععةُ ُالعععاملينُفععيُوحععداتُ ُكفععاااتُ ُوتعتيععتُ ُلععبُبنععااُ طُهععذاُالبرنععامجُ ُويهععد ُ 

ُالمنواععةُ ُوالمسععلولياتُ ُبععاودوارُ ُعلععبُالقيععامُ ُقععدرةُ ُليصععبحواُأكثععرُ ُ،فععيُالبلععدياتُالمسععتهدفة
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ُالريعادةُ ُاُفعيُمجعالُ وتحديعدُ ُ،وفاعليعةُبكفعااةُ ُ،االقتصعاديةُالتنميةُ ُفيُمجالُ ُ،بهذهُالوحدات

ُاالقتصادية.ُُوالمشاري ُ 

ُبيرتيتُُنط تأتيُاستمرار اُُفيُالبلديات،ُالجديدةُ ُهذهُالوحداتُ ُسيسُ أفيُتمساهمة ُجامعة 

ُالمحلي، ُالحكم ُفيُقااع  ُالمستمرُفيُُحيثُشاركتُمنُخاللُمركتُ ُلتعاون ها التعليم

ُاإل ُالمشاري  ُمن ُالعديد ُستراتيجية ُفقد ُالقااع، ُلهذا ُتنفيذُ الع م ل ُعلب مشروعُُمركت

لبُطالذيُهد ُُ،المحليُالحكمُ ُم ُوتارةُ ُ،القرىُواوحيااُتاويرُ ُمشروعُ وهوُُ،"بلدي"

هاُفيُتنفيذُ ُوالمساهمةُ ُ،حيااالقرىُواوُولوياتُ وُفيُالتخاياُ ُالمجتمعيةُ ُالمشاركةُ ُتفعيلُ 

ُالتنفيذُ ُعمليةُ ُهاُالرقابيُخاللُ دورُ ُمنُممارسةُ ُالمجتمعاتُ ُبلُوتمكينُ ُ،عليهاُشرا ُ واإل

ُا.أيضُ 

ُ ُشارك ُالعملُ ُالمركتُ كما ُبنااُ ُفي ُالتنمويةُ خااُ ُلتاويرُ ُبلدياتُ ُسب ُ ُقدراتُ ُعلب ُها

السموعُُلقريةُ ُتنمويةُ ُاستراتيجيةُ ُخاةُ ُفضلُ أُجائتةُ ُفيُذلكُالوقتُ ُاستحقُ ُوُ؛االستراتيجية

ُالمركتُ البلدياتُقراضُ ا ُُوُتاويرُ ُمنُصندوقُ  ُنفذ ُكما ُبحثيُ مشروعُ ُ. ُالشراكاتُ ا ُحول ُا

ُالملسساتُمتواتنةُ ُعادلةُ ُشراكاتُ ُوجودُ ُهميةُ أُوُ،الحكوميةُالخاصةُ  ُهذه وكي ُُ،بين

 .الفلساينيُهذاُفيُالسياقُ ُتحقيقُ ُيمكنُ 

ُالكريم، ُالحضور 

ُالمستمر،ُُمركتُ ُتدخالتُ ُخاللُ منُُتُجامعةُبيرتيتقدُحرصل ُبنهجُ ُعلبُالعملُ التعليم 

ُكلُ ُكُ نشرُ ُتشاركيُ  ُنسااُ ُ،المستهدفةُالمجتمعاتُ ُعضااُ أُفيه ُافالُ أُوُورجالُ ُمن
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نُأعملناُُفيُعملياتُالتخاياُالمختلفةُالتيُنقومُبها.ُوقدُفهرُلناُخاللُ ُ،ومهمشين

ُ ُُقياديُ ُتنمويُ ُدورُ ُلتحقيقُ ُساسيةُ واُالمحليُيتمت ُبكلُالمقوماتُ ُالحكمُ قااع  يتجاوت 

ُتقديمُ دورُ  ُونحنُنرىُأنُالخدماتُه ُيمك نُ موقعُ ُتتبوأُ ُالبلدياتُ ، ُمنُالدعوةُ ا ُلالستثمارُ ُها

ُالقااعُ ُوالشراكةُ  ُشُ،لالستثمارُممكنةُ ُبيئةُ ُالخاصُوتوفيرُ ُم  ُتشجي ُ ن ُأمن ُتمكينُ ُه

ُ،االقتصادُتدعمُ ُمتواتنةُ ُحكوميةُ ُخاصةُ ُشراكاتُ ُنُتمكينُتحقيقُ طذُط،ُالمحليُ ُالقااعُ 

ُالتنميةُ ُلدعمُ ُفعاليةُ ُكثرُ اوُلياتُ هيُمنُضمنُاآلُ،والبيئةُعلبُالمجتم ُ ُبالفائدةُ ُوتعودُ 

ُالمجتمعية.

ُدور ناُاوكاديمي،ُمنُُنأُبيرتيتُنلمنُ ُفيُجامعةُ طنناُ ُأدوار ناُالمختلفة،ُطلبُجانب  ضمن 

ُوالبيئةُ ُناُاالجتماعيةُ الذيُنحميُفيهُقيمُ ُفيُالوقتُ ُ،االقتصادُفيُدعمُ ُالمساهمةُ 

ُالعام.ُوالصالحُ 

ُالبرنامجُ  ُهذا ُيسعب ُطُوفيما فيُُالمحليةُ ُاالقتصاديةُ ُالتنميةُ ُوحداتُ ُقدراتُ ُبنااُ لب

ُجامعةُ إفُالبلديات، ُُن ُالكاملُ التتامُ ُتلكدُ بيرتيت ُاومسلوليتُ بُها ُكاديميةُ واوُخالقيةُ ها

ُالبنااُ ُومشاري ُ ُرامجُ فيُبُهاُللمساهمةُ داراتُ اُ هاُُوهاُوخبرائُ كوادرُ ُهاُفيُتقديمُ ورغبتُ ُ،والمهنية

ُالمجتمعي.ُالملسساتيُوالتاويرُ 

ُبالتوفيق. ُللجمي   كم،ُوأصدق ُاومنيات  ُاستماع  ُشكر اُلحسن 

ُ،اهللُوبركاتهُعليكمُورحمةُ ُوالسالمُ 


