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 ،بو دياك المحترم، وزير العدلأمعالي الوزير علي 
 ،ممثل منظمة التحرير الفلسطينية ،حيدر عوض هللا المحترمستاذ األ

  ،فيين الفلسطينيينانقيب الصحالمحترم، بو بكر أناصر  ستاذاأل

 ،فيينانائب نقيب الصح ،سطل المحترمالدكتور تحسين األ
 نسان "ديوان المظالم" يئة المستقلة لحقوق اإلهالمدير العام للالمحترم، الدكتور عماد دويك 

 ،قيةكاديمية والحقوعالم والمؤسسات األالسيدات والسادة الحضور من ممثلي وسائل اإل

 مدينة غزة الحبيبة. عالم ببيرزيت وفي هنا في مقر مركز تطوير اإل ،نوالمحترم
  .بكم في جامعة بيرزيت وسهالا  هالا أوقاتكم وأسعد هللا أ

ا وثمانين )عددهم  البالغ   الشركاء   الجزيل لكل    الشكر   بتوجيه   بدأ  أن أاسمحوا لي   (84أربعا

 ،غزة الغربية وقطاع   من الضفة   ،حكومية وغير   حكوميةا  ،وحقوقية كاديميةا أو عالميةا إ مؤسسةا 
على  ،من الخبراء كبير   مع عدد   ،متواصلة سنوات   لثالث   في العمل   هم الكبيرة  على مجهودات  

 عالم الفلسطيني. وطنية لتطوير اإل ها مبادرةا في مجموع   تشكل   محاور   تسعة  

حملة  عنها  تنتجالتي  ،الفاعلة   هذه الشراكة   بفضل   كبير   مل  أو متزايد   اليوم بفخر   نشعر  
 عالم  اإل صالح  إعلى  قادرة   فرصة  نها من أحن واثقون ، ون، التي نلتقي اليوم إلطالق ها(فرصة)

 كاديميةا أو عالميةا إ ومؤسسات   حكومةا  :المستهدفين جميع   ل  ب  بها من ق   خذ  األ تم   في حال  

ا لى جهود  إ وهو ما يحتاج   عالم،ومستخدمين فاعلين لإل التي  المخرجات   لوضع   وصولا  نا جميعا
 التنفيذ. موضع   سنوات   كم على مدى ثالث  نتجتها شراكت  أ

لى إوسعت  ،عالماإل في قطاع   الفاعلة   ف  طرااأل نها ضمت كافة  أل وسع  األ هي هذه المبادرة  إن 

نها تعاملت مع فلسطين أل شمل  األ هيهلية، وواأل والخاصة   العامة   بين القطاعات   ة  و  اله   سر  ج  
هي  هذه المبادرة   .البغيض النقسام   مع صفحة   او تعاط   دون اعتراف   متكاملة   جغرافية   كوحدة  

ا  كثر  واأل حدث  األ  ما يتصل   نها تناولت كل  أل مق  عوكانت األالدولية،  خذت بالمعايير  أنها أل انفتاحا

 والسالمة   والنقابية   القانونية   بالبيئة   مروراا  ،عليه ه والتدريب  دريس  ت من مناهج   بدءاا  ،عالمباإل
 للنوع   مراعية   تحريرية   الذاتي وما يتصل بها من سياسات   التنظيم   لى مبادئ  إ وصولا  ،المهنية

 استخدام   ترشيد   في مجال   السياساتية   عن التدخالت   فضالا  ،خالقيةأ وممارسات   ،الجتماعي
 التواصل الجتماعي. لوسائل   الجمهور  

 ،عالملإل الناظمة   القوانين   كمسودات   ،كمعن مبادرت   الصادرة   الكثيرة   ان المخرجات  نعتقد 

 وتعزيز   ،عالمياإل التدريب   دارة  إل المقترحة   التنظيمية   وراق  األو ،الجامعي التعليم   ومناهج  
 مخرجات   ؛العلمية والمقالت   لى الدراسات  إ ضافةا إ ،الذاتي التنظيم   ومعايير   ،المهنة   خالقيات  أ

 المساقات   تدريس   عالم  اإل دائرة   رحبنا بقرار   ،بيرزيت ونحن في جامعة   .بها خذ  ويجب األ مة  قي  

المهنة،  خالقيات  أو عالم  الجتماعي، اإل والنوع   عالم  اإل :وهي ،نتجتموهاأالتي  ة  الثالث الجامعية  
دعو أو ،هذه المساقات التي قررت تدريس   للجامعات   الجزيل   بالشكر   تقدم  أو .والقانون عالم  اإل



مع  للتعاون  فجاهزون  ،يضاأها، وفيما يتعلق بنا قرار  إلى إ عالم  اإل التي تدرس   الجامعات   بقية  
 هم لسوق العمل.نا وتحضير  طالب   تدريب   فيين في سبيل  االصح عالم عبر نقابة  اإل وسائل   كافة  

ا   ،لنقابةاو لمجتمع  او للحكومة   جماعيةا  فرصة( مصلحةا  هذه )حملة   مطالب   ن في تحقيق  إ ،ختاما

 وعصري. حر   ي  ن  ه  م   عالم  إلدينا  ها ليكون  اقتناص   يجب   عالميين. هذه فرصة  اإل ولكافة  
 والسالم  عليكم ورحمة  هللا  وبركات ه.


