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 بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلةجامعة كلمة رئيس 

 زمات والصراعات""التنمية المستدامة في ظل األدارة العامة في مؤتمر اإل

23-24/4/2019 

 
 

 ،المهندس مجدي الصالح وزير الحكم المحليمعالي 

 
 Mr. Geoff Prewit  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل الخاصثل الممنائبUNDP 

 ،المحترم

 
 ،األلقاب والمسميات نا الكريم مع حفظ  حضور  

 

في اإلدارة العامة  الدولي   مؤتمر  التي تستضيُف ال، زيتجامعة بيرفي أهالً وسهالً بكم 
 ."زمات والصراعاتالتنمية المستدامة في ظل األ"بعنوان 

 

ً منها لحساسية  عنوانه،  بيرزيت لهذا المؤتمر جامعة   إن احتضان    موقعُ فيأتي إدراكا
جعلها ، التاريخ عبر احتالل، والواقعةُ تحت أطول األوسط الشرق   الذي يتوسطُ فلسطين 

على  ها تعقيداً وتأثيراً المتتالية والمتعاقبة، بل وأكثر   والصراعات   جزءاً من هذه األزمات  

 اإلقليمي والدولي. الصعيد  
 

 الفلسطينيةُ نا تُ امعوجا ،عام بشكل   ه الجامعاتُ الذي تلعبُ  الصعبُ  ال يخفى عليكم الدورُ و

على  ،الدولة الفلسطينية نات  ب  ول   ركائز   وفي وضع   ،التنمية جهود   تعزيز  في  بوجه خاص،
 العام   القطاع   مؤسسات   رفد   من خالل  وذلك  ها يومياً،التي تواجهُ  الرغم من التحديات  

على أعلى  لتحقيق ذلك المطلوبة والمهارات   بالكفاءات والتخصصات   ،واألهلي والخاص

، وذلك والدولية عربيةالمحلية وال مع المؤسسات   الشراكات   بناء  باإلضافة إلى ، مستوى
 يعد   ،هذا المؤتمرووالتعليمية المستمرة؛  واألخالقية   ها التنموية  ليات  أساسي من مسؤو كجزء  

على المستوى المحلي  وورشات عمل   من مؤتمرات  بيرزيت  جامعةُ  به لما قامتاستكماالً 

االستدامة في  بالتأكيد فكرة   من النشاطات المتنوعة التي ستخدمُ  والدولي، وتمهيداً لمزيد  
  التنمية على أرض الواقع. 

 

 الكريم،  الحضور

 

كل  شرائح الشعب  بها  مر  تالتي واألزمات  والصراعات  والتحديات   إن الصعوبات  

 إليجاد حل   الممكنة  والوسائل   الطرق   في كافة   علينا البحث   يحتمُ وهذا نتهي، تال الفلسطيني 
 الحلول   مع هذه القضايا من خالل إيجاد   التعاملُ  وقابل لالستمرارية، بحيث ال يتم   دائم  

 المحليين والدوليين،  الشركاء   مع كافة   بالتعاون   ذلك إال تحقيقُ  وال يمكنُ المؤقتة، 
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بأن  ،العالم نا لكل   رسالتُ  تصل  أن بل ال بد من  ،معينة على مرحلة   تقف   النا يجب أفرسالتُ 

ها باحترام وكرامة أن يعيش   يستحق   ،الحياة ومن يستحق   ،الحياة ستحق  حقاً تفلسطين  رض  أ
 وبحرية.

 

 السبعة   هدافُ األ ة  وبخاص ،المستدامة التنمية   لمتطلبات   باالستجابة  جامعة بيرزيت قد بدأت ل
 .2030المستدامة  للتنمية   مميةُ األ جندةُ األ هاالتي تطرحُ  ،عشر

 

 
 

 المساعدة   في ستستمر  بيرزيت  ن جامعة  أنا المحليين والدوليين بء  شركا دُ ع  ومن هذا المنبر، ن  

 بالكفاءات   المؤسسات الفلسطينية في رفد   االستمرار   األهداف، من خالل  هذه  على تحقيق  
 بيرزيت مفتوحةً  جامعة   بُ ابوأن تبقى بأكم كما نعدُ  بهذا الدور، لالستمرار   الالزمة  

   . مستقبالً  الهامة والملتقيات العلمية   هذه المؤتمرات   مثل   الحتضان  
 

وبخاصة   ،هذا المؤتمر جهدهم المبذول إلنجاح  على والداعمين  الشركاء   شكرُ أ ،ي الختاموف

 المتحدة االمم برنامجُ و، الوزراء رئيس مكتب   ، منالمستدامة للتنمية الوطني الفريقُ 
 آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنةُ و(، UNDP / PAPP) االنمائي

(ESCWA ،)أشكرُ كما . افضل حضري لمستقبل   ،)ئلو  الم  ) المتحدة مماأل برنامجُ و 

هم على جهد   ،الكلية التحضيرية للمؤتمر وطاقم   واللجنة   ،العامة اإلدارة   دائرة  زمالئي في 
 .علمي على هذا القدر من األهمية بمؤتمر   الخروج   من أجل  

 

 على الممتد    لمؤتمر  افي هذا  فاعلةً  مشاركةً الحضور والمتحدثين والمشاركين  لجميع  أرجو 
 .يومين مدار  

 

ً بكم  وسهالً  أهالً ف ،بكم رحبُ أخرى أ مرةً و  زيت.بيرفي جامعة  جميعا
 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


