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رام اهللا: افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر سيباد للتعاون بين دول شرق آسيا
رام اهللا- وفــا- افتتح وزير الخارجية والمغتربين 
ريــاض المالكي، فــي مدينة رام اهللا، النســخة 
الرابعة من مؤتمر سيباد للتعاون بين دول شرق 
آسيا لدعم التنمية الفلسطينية، الذي تستضيفه 

فلسطين للمرة األولى.
وأكــد المالكي فــي كلمته بافتتــاح المؤتمر، أن 
مؤتمر ســيباد نموذج فعال لبناء جســور تواصل 
ونقل التجارب الناجحة في دول شــرق اســيا إلى 
فلسطين بما يدعم حل الدولتين، ومبادرة مؤتمر 
سيباد تعطي أمال للشعب الفلسطيني، خاصة في 
ظل سيطرة إسرائيل على االقتصاد الفلسطيني.

وأضاف انه بمساعدة الدول المشاركة في المؤتمر 
نأمل ان ننتقل من دولة تحت االحتالل الى دولة 
متطــورة تحقق التنمية بحرية وكرمة، فالعامل 
البشري هو كنز لبناء الدول والتنمية المستدامة، 
ولدينــا عنصر بشــري قادر على بنــاء االقتصاد 
الفلســطيني، بمــا يتناســب مــع مبــادئ حقوق 

اإلنسان واالتفاقيات الدولية.
وقال إن ورشــة المنامة التي عقدت نهاية الشهر 
الماضــي فشــلت والخطــة األميركية المســماة 
صفقة القرن التي تريد تحويل الحل السياســي 
إلى وهم وتقديم حل اقتصادي ستفشــل أيضا 

ألن كل هذه الخطط تسعى إلبقاء االحتالل.
وأضاف ان االحتالل يسعى بكل قوته إلى طردنا 
من أرضنا وإحالل مستوطنين مكاننا، والحصول 
علــى أكبر مســاحات من األرض وأقــل عدد من 

السكان.
وأضــاف ان إســرائيل تحاول الهــروب من حل 
الدولتين وهي تنتهك كل القوانين الدولية بما 
فيهــا احتالل األراضي بالقــوة ولم يعد يخفى 
على أحد ان االحتالل يريد إنهاء حل الدولتين.

وأشــار إلــى أن االنتهــاكات اإلســرائيلية بحق 
مدينــة القدس تضاعفــت بعد قــرار اعتراف 
الواليات المتحدة بالقــدس عاصمة لالحتالل، 
وأن شعبنا الفلســطيني في القدس يتعرض 
إلجراءات عنصرية تعمق الفقر وتدفع للهجرة.

وقال المالكي: رغم كل التحديات نحن ممتنون 
لكم وللمجتمع الدولي للدعم المتواصل للشعب 
الفلسطيني بما فيه دعم األونروا التي تمكنت 
من تجاوز أزمتها المادية تكمل عملها بدون أي 

خلل، ما يشــير إلى تضامن العالم مع الشعب 
الفلسطيني.

وقال المفوض العام لألونروا بير كرينبول، إن 
مؤتمر سيباد سيســهم بشكل كبير في دعم 
فلســطين واألونروا، وإنه سيساهم في دعم 

عمليات التنمية في فلسطين.
وأضاف ان األونروا نجحت بتجاوز أزمتها العام 
الماضي بســبب دعم دول العالم لها وإيمانها 

بحقوق الفلسطينيين.
وتابع: «مصممون على المحافظة على نفس 
المســتوى مــن النفقــات كمــا كان الحال في 
2018، وندعو الجهــات المانحة لنا إلى تجديد 
تبرعاتها وبنفس مستوى العام الماضي، هذه 
هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خاللها 

االستمرار بتقديم خدماتنا».
الالجئيــن  معانــاة  عــن  كرينبــول  وتطــرق 
الفلسطينيين في مختلف أمكان تواجدهم في 
المناطق الخمس التي تعمل فيها أونروا، مشيرا 

إلى أن الوكالة ستواصل تقديم خدماتها.
وقال معبوث اليابان لعملية السالم في الشرق 
األوسط مساهارو كونو، «قمنا بتنظيم ثالثة 
اجتماعات على المســتوى الوزاري في اليابان 
وأندونيسيا وتايالند لمؤتمر سيباد، واجتماعين 
لكبار المســؤولين في اليابان وأندونيسيا في 
السنوات الست األخيرة على انطالق سيباد وها 
نحن اليــوم نفتتح اجتماع المســؤولين الكبار 

ألول مرة في فلسطين».
وأضاف ان فكرة ســيباد بدأت لالستعانة بقوة 

تطــور دول شــرق آســيا من أجل المســاهمة 
فــي الســالم في الشــرق األوســط عبــر بناء 
مؤسسات الدولة الفلسطينية وتقوية االقتصاد 

الفلسطيني.
وجاءت فكــرة المؤتمر بمبــادرة من الحكومة 
اليابانية، خالل زيــارة الرئيس محمود عباس 
لليابان عــام 2010، بهدف تعزيز التعاون بين 
دول شرق آسيا لدعم الفلسطينيين وجهودهم 
فــي بنــاء دولتهم المســتقلة القابلــة للحياة، 
إضافة إلى نقل التجارب الناجحة لدول شــرق 
آسيا إلى الفلسطينيين وبناء الشراكات التجارية 
لخلــق تنميــة مســتدامة وتعزيــز االقتصــاد 

الفلسطيني.
والدول المنضوية في «سيباد» هي 8: اليابان، 

واندونيســيا، وماليزيا، وتايلند، وســنغافورة، 
وفيتنام، وســلطنة بروناي، وفلســطين، فيما 
تتمثل الــدول والمنظمات المراقبة في: كوريا 
الجنوبيــة، ومصــر، واألردن، ومكتب الرباعية 
الدوليــة، وجامعة الدول العربية، وبالشــراكة 
مع مؤسسات البنك الدولي، ووكالة «األونروا»، 

والبنك اإلسالمي للتنمية.
وعقدت النســخة األولى من مؤتمر سيباد في 
العاصمة اليابانية طوكيو عام 2013، والنسخة 
الثانية في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا عام 
2014، والنسخة الثالثة في العاصمة التايلندية 
بانكوك 2018، والتي قررت فلســطين خاللها 
رفع مســتوى األمانــة العامة لـ «ســيباد» إلى 
مســتوى رئاسة الوزراء وتشكيل لجنة متابعة 
بالتعاون مع مكتب الرئاســة ووزارة الخارجية 
والمغتربيــن، وذلــك فــي إطــار تعزيــز آليات 
عمل «سيباد»، والتشــبيك مع الدول األعضاء 
والمؤسســات والوزارات الفلسطينية، لضمان 
تحقيق أكبــر قدر من االســتفادة من البرامج 

االنمائية المقدمة في إطاره.
وأكــد المشــاركون في النســخ الســابقة من 
التنميــة  دعــم  اســتمرارية  علــى  المؤتمــر 
االقتصاديــة الفلســطينية، من أجــل تحقيق 
الســالم من خالل «حــل الدولتين»، وذلك من 
خالل دعــم وتنمية المــوارد البشــرية، وبناء 
القدرات، وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، 
ومجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
والزراعــة والســياحة وغيرهــا مــن المجاالت 
المهمة. وشددوا على ضرورة خلق بيئة مواتية 
لمواصلة التنمية في فلسطين، مشيرين إلى 
ل عقبة مستدامة أمام جهود  أن االحتالل يشكّ
بناء الدولة الفلســطينية وإحالل الســالم من 
خالل حل الدولتين، مؤكدين دعمهم المتواصل 
للشــعب الفلسطيني لنيل الحرية واالستقالل 
الوطني وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع 
من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إنهاء 
االحتــالل واالســتيطان اإلســرائيلي لــألرض 
الفلســطينية المحتلــة التي تحــول دون قيام 

تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية.

«التربية» تفتتح روضة نعلين الحكومية
رام اهللا- الحياة الجديــدة- افتتحت وزارة التربية 
والتعليم، أمس، روضة نعلين الحكومية في بلدة 
نعليــن، بتمويل من عائلة ســتنغل، وبتنفيذ من 
مؤسسة «أنيرا»، وتشمل عددا من الغرف الصفية 

واإلدارية ووحدات صحية، وساحة.
واكــد وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، 
أن تدشــين هذه الروضة في بلدة نعلين؛ يبرهن 
الحــرص الذي توليــه الوزارة؛ لضمــان الحق في 
التعليم، وتوفير مســتقبل أفضل لجميع األطفال 
أسوة بأطفال العالم. وشدد على  ضرورة مواصلة 
العمــل من أجــل تطويــر قطاع ريــاض األطفال 
في فلســطين واالســتثمار فيه وتوســيع دائرته؛ 
عبر تشــييد رياض األطفال في كافة المناطق ال 
ســيما تلك التي تعاني بفعل االحتالل وانتهاكاته 
المتواصلة بحق التعليم؛ حيث تعد نعلين واحدة من 
هذه المناطق التي تشــكل أولوية بالنسبة لوزارة 

التربية وغيرها من المؤسسات الشريكة.
وشــدد رئيس مؤسسة «أنيرا» شون كارول، على 
أن بناء روضة نعلين جاء معبرا عن اإلرادة واألمل 
والعزيمة، رغم الجدران التي تحاصر البلدة، مثمنا 
في الوقت ذاته تبرع عائلة ســتنغل لتشــييد هذه 
الروضة، والتي وصفها باالســتثمار المتميز لهذه 
العائلة ولجميع المؤسسات الشريكة، مقدما شكره 
لوزارة التربيــة وقيادتها وكوادرهــا على تحقيق 

هذا اإلنجاز.
عبرت كاثرين حكيم ستنغل عن شكرها وتقديرها 
لــوزارة التربية وأنيــرا على إتاحة هــذه الفرصة 
لبنــاء هــذه الروضــة عــن روح والدها الــذي كان 
عاشقا لفلسطين وعزز لديها ولعائلتها حب العلم 
والتعلم، موجهة رسالة لألطفال دعتهم فيها إلى 

مواصلة التعلم واكتشاف مهارات جديدة والتعرف 
على لغات جديدة.

وأكــد رئيس بلديــة نعلين جــواد الخواجا أهمية 
افتتــاح الروضة في بلدة نعليــن التي تعاني من 
سياسات االحتالل االستيطانية وجداره الفاصل، 
الفتــا إلــى الجهود التــي توليها البلديــة للقطاع 
التعليمي وتركيزها على تنشــئة جيل قادر على 
تحمل المســؤوليات، وقيــادة التغيير المنشــود، 
معربا عن شــكره لوزارة التربية ومؤسسة أنيرا 

وعائلــة ســتنغل لدعمهم هذا الصــرح التربوي. 
وحضــر الحفل: عضــو اللجنــة المركزية لحركة 
فتــح صبري صيدم، ومستشــار رئيــس الوزراء 
لشــؤون الصناديــق العربية واإلســالمية الوزير 
ناصــر قطامــي، وممثلــون عــن عائلة ســتنغل 
«إحــدى العائــالت الداعمــة لمؤسســة أنيرا في 
منطقة الشرق األوسط»، والمؤسسات والفعاليات 
الرسمية واألهلية والمجتمعية، وحشد من األسرة 

التربوية وأهالي البلدة.

بروكسل: فلسطين تشارك في االجتماع الوزاري الثالث لالتحاد األوروبي للعمل المناخي
 بروكســل- الحياة الجديدة- شاركت رئيس سلطة 
جودة البيئة عدالة األتيرة، وســفير دولة فلسطين 
في كينيا، والممثل الدائم لدى مكتب األمم المتحدة 
فــي نيروبي الســفير حازم شــبات، فــي االجتماع 
الــوزاري الثالــث للعمــل المناخي، الــذي عقد في 
بروكســل، بمشاركة ممثلين عن 31 حكومة ومن 
مجموعة العشــرين، وعدد من رؤساء المجموعات 

الدولية في مفاوضات تغير المناخ.
وأشــارت األتيرة إلى أن دولة فلسطين تشارك في 
االجتمــاع ألول مــرة، بعد توليها رئاســة مجموعة 
77 والصيــن، ويعقد االجتماع بالشــراكة بين كندا 
واالتحاد األوروبي والصين، ويهدف الى رفع مستوى 
الطموح في العمل في مجابهة تغير المناخ وتوسيع 
قاعــدة الشــراكة بين الشــركاء على المســتويين 

الدولي والوطني.
وأضافــت، ان العــام الجاري ســيكون عاما حاســما 
لرفع مســتوى الطمــوح في العمــل المناخي على 

المســتوى العالمــي إال أن ذلك يجب ان يرافقه رفع 
مســتوى الطمــوح في الدعــم المقدم مــن الدول 
المتقدمــة، ويجــدر بالذكــر بــأن مؤتمــر األطراف 
الخامس والعشرين التفاقية المناخ والذي سيعقد 
في تشيلي سيركز على معالجة التحديات السياسية 
والتقنية والمالية الملموسة في إطار جدول أعمال 

المفاوضات.
وأكدت األتيرة أن الحكومات تواجه تحديات كبيرة في 
شــأن العمل المناخي، ولهذا فإن دولة فلسطين لن 
تدخــر أي جهد في ضمان العمل الجماعي من أجل 
البناء على ما تم إنجازه في مجموعة 77 والصين، 
ولدعم العمل المناخي في العالم، ألن كافة القضايا 
المتعلقة بتغير المناخ ترتبط بالعوامل االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية.
وأعرب الوزراء المشاركون في االجتماع عن دعمهم 
الكامل للرئاسة التشيلية لمؤتمر األطراف الخامس 
والعشرين التفاقية تغير المناخ، مشاركين بوجهات 

نظرة مختلفة حول فرص وتحديات التكيف مع تغير 
المناخ، والعمل على تنفيذ التزامات اتفاق باريس.

وأشــار الــوزراء في االجتمــاع الى أهميــة مراجعة 
التقــدم المحــرز آلليــة وارســو الدوليــة لإلضــرار 
والخســائر والتــي تعتبــر اللجنــة التوجيهية على 
المســتوى الدولــي التي تضخ الخطــط التوجيهية 
فيما يخص األضرار والخســائر الناتجة عن ظاهرة 

تغير المناخ.
وســلط االجتماع الضوء على دور جميع الحكومات 
فــي تنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاق باريس، وفي 
تعزيز الطموح في التخفيف والتكيف والدعم، على 
ان تضع الحكومات اطارا للسياسات في التحول نحو 

االستثمارات الخضراء والتنمية المستدامة.
وأكد الوزراء أهمية التمويل وبناء القدرات والدعم 
التكنولوجي للبلدان النامية، مشيرين الى ضرورة 
زيادة اســتثمارات القطاع الخاص لتسريع االبتكار 

ونشر تكنولوجيات جديدة لتقليل االنبعاثات.

سفيرنا بأندونيسيا يلتقي حاكم جاكرتا لبحث تفعيل التوأمة بين المدينة والقدس المحتلة
جاكارتــا- الحياة الجديــدة- التقى 
باندونيسيا  فلسطين  دولة  سفير 
د. زهيــر الشــن، أمــس، بحاكــم 
مدينة جاكرتا في مقر المحافظة، 

لبحث آليات التعاون المشترك.
القيــادة  تحيــات  الســفير  ونقــل 
والشعب الفلسطينيين، وشكرهم 

عمهــم  د علــى  نيســيا  و ند أل
التهانــي  وقــدم  ومســاعدتهم، 
ألندونيســيا علــى النجــاح الــذي 
حققتــه االنتخابات مؤخــرا والتي 
توجــت بإعــادة انتخــاب الرئيــس 
جوكو ويدودو، وتناول هذا االجتماع 
التــي  التعــاون  اتفاقيــة  تفعيــل 

تــم توقيعها في عــام 2007 بين 
جاكرتا  ومدينة  الشــريف  القدس 
واقترحنا إحياء التراث الفلسطيني 
وإقامة المعرض عن مدينة القدس 
ودعوة شــباب وشــبات من مدينة 
األنشطة  في  للمشــاركة  القدس 
والتعــاون فــي المجــال الثقافــي 

وتبادل المعلومات.
وبحث اللقاء امكانية التعاون بين 
وزارة االقتصــاد الوطني وجكارتا 
بمــا يتعلق بتبــادل الخبرات حول 
ادارة األســواق والترويــج للمنتــج 
الوطني الفلســطيني فــي المدن 

األندونيسية الكبرى.

رأفت يدين تصريحات كوشنير ويؤكد 
رفض القيادة المساس بحقوق الالجئين 

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- قال عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، نائب االمينة 
العامة لالتحــاد الديمقراطي الفلســطيني 
«فدا» صالــح رأفت: «ان المطلوب من دورة 
المجلس المركزي المقبلة ان يضع المباشرة 
فــوراً بتطبيق قرارات المجلســين الوطني 
والمركــزي الســابقة وعلى رأســها العالقة 
مع اسرائيل مجددا ورفض القيادة لصفقة 

القرن».
واكــد رأفت فــي تصريــح لوســائل االعالم، 
أمس، رفض القيادة الفلسطينية لتصريحات 
جاريد كوشنير والتي دعا فيها الدول العربية 
المضيفــة لالجئين الفلســطينيين بدمجهم 

وتوطينهم في هذه الدول.
واوضــح رأفــت ان االدارة األميركيــة تريد ان 

تقدم امواال للــدول العربية المضيفة لتقوم 
هــذه الدول بمهام وكالــة األونروا االمر الذي 
رفضته هــذه الــدول واكدت دعمهــا لموقف 
القيادة الفلسطينية الرافض بالمساس بحق 
الالجئيــن بالعــودة وفقــا لقرارات الشــرعية 

الدولية.
واتهــم عضــو اللجنة التنفيذيــة صالح رأفت 
مجــددا االدارة االميركيــة الحالية بانها تعمل 
من اجل تصفية القضية الفلسطينية، محمال 
االســرائيلية  والحكومــة  األميركيــة  االدارة 
برئاســة بنيامين نتنياهو مسؤولية الطريق 
المســدود التــي وصلــت اليه عملية الســالم 
النهم ضربوا بعرض الحائط قرارات الشرعية 
الدولية االمر الذي اوصل العملية السياســية 

الى الطريق مسدود.

«القدس المفتوحة» تشارك في مؤتمر دولي في مصر
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- شــاركت جامعــة 
القدس المفتوحة، ممثلة بعميد كلية العلوم 
التربوية مجدي زامل، متحدثا رئيسا في جلسة 
الطاولة المستديرة من ناحية، وتقديم ورقة 
بحثيــة من ناحية أخرى فــي المؤتمر العلمي 
الدولي األول لكلية التربية في جامعة مدينة 
الســادات، واجتماع الجمعيــة العلمية لكليات 
التربيــة فــي الجامعــات العربية علــى مدار 
يومــي 29 و30 حزيــران الماضــي، بالتعاون 
مــع الجمعية العلميــة التحاد كليــات التربية 
ومعاهدهــا في الجامعات العربيــة، وبرعاية 
رئيس اتحــاد الجامعات العربيــة عمرو عزت 
سالمة، ورئيس جامعة مدينة السادات أحمد 
بيومــي. وجــاء المؤتمــر إللقاء الضــوء على 
عمليــات التربيــة وأدوارها فــي ضوء طبيعة 
العصــر الحالــي وما تواجهــه المجتمعات من 
تحديــات تؤثــر في بناء اإلنســان فــي القرن 
الحادي والعشرين، ويهدف إلى توجيه الباحثين 
التربويين نحو بناء قدرات اإلنســان للحفاظ 
على اســتمرارية المجتمعــات، وزيادة قدرتها 
على مواجهه التحديات، والخروج بحلول تسهم 
فــي مواجهه المشــكالت التــي تواجه النظم 
التعليمية، وذلك بغية بناء قدرات اإلنسان في 
مراحل التعليم المختلفة، من خالل عرض 33 
ورقة بحثية، وزعت على ستة محاور رئيسة، 
وبمشــاركة عــدد من عمــداء كليــات التربية 
وباحثين من فلسطين وسوريا واألردن ولبنان 
وسلطنة عمان والكويت والسعودية واإلمارات.

وشــارك زامــل كمتحدث رئيس في الجلســة 
الرئيسة للمؤتمر، التي ترأسها عزت، وضمت 
األمين العام للجمعية العلمية لكليات التربية 
فــي الجامعــات العربية أمل األحمــد، ووزارء 
التربيــة الســابقون محــب الرافعــي، وهالل 
الشــربيني، وعميد كليــة التربية في جامعة 
السادات عادل توفيق، وكانت الجلسة بعنوان 

«مؤسسات التعليم وبناء قدرات اإلنسان».
وقــدم زامل فــي المؤتمــر ورقة بحثيــة بعنوان 
(إســهامات التعليــم الجامعي المفتــوح في إعداد 
المعلميــن قبل الخدمــة في فلســطين «جامعة 
القــدس المفتوحــة أنموذجــا»). وتخلــل الورقة 

البحثيــة تقديم رؤية كلية العلــوم التربوية في 
الجامعة، وفلسفتها ببرامج إعداد المعلمين التي 
تقوم على فكر تربوي عميق، ومرتبطة بحاجات 
المجتمع والموارد التعليمية التعلمية التي توظف 
فــي إعدادهــم، والجوانب الرئيســة التــي تركز 
عليها برامج إعداد المعلمين في الجامعة.وأوصى 
المؤتمــر بتطويــر برامــج كليات التربيــة إلعداد 
المعلمين وتزويدها بالمهارات المطلوبة في القرن 
الحادي والعشــرين بما يتناسب والتطور الرقمي، 
ودعم االبتكار واإلبداع ومهــارات التفكير الناقد، 
مــن خالل تقديم األنشــطة التعليمية المتنوعة، 
وتزويد الطلبة بالمهارات الالزمة لســوق العمل، 
ووظائف المســتقبل عــن طريق تنميــة مهارات 
العمــل التعاوني، ومهارات التواصل مع اآلخرين، 
واالســتفادة من التطبيقات والتجــارب اإلقليمية 
والعالميــة الداعمة لتنمية مهــارات القرن الحادي 
والعشــرين علــى مســتوى مؤسســات التعليــم 
العالي، وتدريب أعضاء هيئة التدريس في مختلف 
المجــاالت لتوظيف التطبيقــات العالمية التربوية 
والتعليميــة الناجحة في مجــال التعليم، والعمل 
علــى تنمية مهارات معلمي المســتقبل؛ لتحقيق 
اإلنتاجية العالية، وزيادة المســؤولية المجتمعية 
والشخصية نحو اآلخرين، والعمل الفريقي، ورفع 
مستوى مخرجات التعلم المستهدفة لبرامج إعداد 
المعلمين؛ لضمان اضطالعهم بمهامهم بكفاءة 
ومهنية على نحو متميز، وتوجيه أنظار مخططي 
ومطــوري المناهــج التعليمية إلى ضــرورة دمج 
مهــارات القرن الحادي والعشــرين فــي المراحل 
التعليميــة كافة.وعلــى هامــش المؤتمــر، عقد 
اجتمــاع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية التحاد 
كليات التربية في الجامعــات العربية، بحثت فيه 
قضايا مرتبطة بكليات التربية في الوطن العربي 
مــن ناحية، ومرتبطة بالجمعية من ناحية أخرى، 
ومنها المرتبة المتقدمة التي حصلت عليها مجلة 
الجمعيــة العلميــة لكليــات التربية، وزيــادة حث 
الباحثين للنشــر فيها، واألنشــطة التي تنفيذها 
الجمعيــة من خــالل كليــات التربية فــي الوطن 
العربي، وخلص االجتماع إلى عدد من التوصيات، 
أهمهــا عقد ورشــة عمل خاصة بدراســة أوضاع 
كليات التربية وتفعيل برامج إعداد المعلمين فيها.


