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«التربية» تختتم فعاليات ملتقى اإلشراف التربوي الخامس 
الجديدة-  الحياة  اهللا-  رام 

التربيــة  وزارة  اختتمــت 

والتعليم، على مدار يومين 

متتاليــن، فعاليات ملتقى 

اإلشراف التربوي الخامس 

في بيت لحــم، الذي يأتي 

انطالقاً مــن خطة الوزارة 

االستراتيجية في تحسين 

نوعيــة التعلــم والتعليم، 

مشــاركاً  بمشــاركة 120 

من مديــري دوائر الوزارة 

والمديريات ورؤساء أقسام 

ومشرفين تربويين. 

فعاليــات  فــي  وشــارك 

المساعد  الوكيل  االفتتاح؛ 

ثروت  التعليمية  للشــؤون 

زيــد، والوكيــل المســاعد 

واألبنية،  اللوازم  لشــؤون 

اإلشــراف  عــام  مديــر 

أيوب  التربــوي  والتأهيــل 

عــام  يــر  ومد ن،  عليــا

تربيــة بيت لحم نســرين 

اإلشــراف  وطاقم  عمــرو، 

الــوزارة  مســتوى  علــى 

والمديريات. 

وتحدث زيد عن أهمية هذا 

اللقاء الذي يعنى بتجويد 

الممارســات التعليمية في 

المــدارس، مؤكــداً أهمية 

المشــرف  مــن  كل  دور 

المدرسة،  ومدير  التربوي 

انطالقاً  أدوارهما  وتكامل 

مــن تحملهما لمســؤولية 

نتاجــات العملية التعليمية 

التعلميــة، وتقديم الدعم 

والمســاندة والتفاعــل مع 

المعلمين بأساليب متنوعة 

تلبــي احتياجاتهــم وبمــا 

يســهم فــي التحــول من 

الضبــط إلى المســؤولية، 

التعلــم  مــن  واالنتقــال 

التعلــم  لــى  إ باإلتقــان 

العميق. 

وأكــد زيد ضــرورة تعزيز 

القائم  اإلشــرافي  التوجه 

وضبــط  التشــارك  علــى 

الــذات والتحول فــي أدوار 

المعلم من ناقل للمعرفة 

الطلبة  مــع  متفاعل  إلــى 

فــي المواقــف التعليميــة 

علــى  يعمــل  التعلميــة، 

المناســب  المنــاخ  توفيــر 

بمــا يســاعد الطلبــة في 

اكتشاف المعرفة واإلسهام 

فــي إنتاجها، وصــوالً إلى 

خــالق  اجتماعــي  طالــب 

مســؤول  ومواطن  ومبدع 

التغيرات  من  باالســتفادة 

جائحــة  فرضتهــا  التــي 

كورونا والتحول إلى صيغة 

التعليــم المدمج وتوظيف 

في  بفاعلية  التكنولوجيــا 

التعلــم والتعليــم، وإدارة 

العمل اإلشرافي ما يجعله 

وكفــاءة  رشــاقة  أكثــر 

مــن خــالل توفيــر الوقت 

وبمــا  والتكلفــة  والجهــد 

يعزز التواصل الفعال بين 

ومدير  والمشــرف  المعلم 

المدرسة والطلبة، وكذلك 

األمــور  أوليــاء  مســاعدة 

تعلم  فــي  االنخــراط  في 

الفرص  وإتاحة  أبنائهــم، 

أمام المعلم ليكون متأمالً 

ناقداً مفكراً يمارس عمله 

من واقــع اإلدراك بأهمية 

دوره ليتحول إلى فعل ناجز 

ومنتج.  

وأكد عليان أهمية اإلشراف 

التربوي ودوره في تحقيق 

أهدافه المرجوة، ما يتطلب 

العمل على تعزيز التوجهات 

اإليجابيــة بــأدوات نوعية 

من شأنها التأثير اإليجابي 

فــي العمليــة التعليميــة، 

والذي سيؤسس إلى إطار 

عمل ناظم لإلشــراف في 

فلســطين بناء على رؤية 

الوزير أ.د مروان عورتاني 

والتي تتمثل في اإلشراف 

الداعم والمساند وتوظيف 

المتاحــة  األدوات  جميــع 

والممكنــة بطــرق خالقة 

وإبداعية. 

وأشــارت عمرو إلى أهمية 

مخرجات  مــن  االســتفادة 

هــذا الملتقى ومضامينه، 

كافــة  بجهــود  مشــيدةً 

القائمين عليه. 

قضايا  المؤتمــر  وناقــش 

اإلشــراف  بواقــع  تتعلــق 

وســبل  الحالي،  التربــوي 

كــب  يوا بمــا  تطويــره 

المســتجدات الحديثة وبما 

التعليــم  جــودة  يحقــق 

وكذلــك  واســتمراريته، 

لممارســات  با االرتقــاء 

يتــالءم  بمــا  اإلشــرافية 

التربويــة  األهــداف  مــع 

تناولــت  كمــا  المرجــوة، 

محاور الملتقى، اإلشــراف 

لتخصصــي،  ا لتربــوي  ا

اإللكترونــي،  واإلشــراف 

ورقمنة اإلشراف التربوي، 

وتطوير آليات تقويم األداء 

جنبــاً إلــى جنــب التنميــة 

المهنية للمعلمين. 

يشــار إلى أنه قــد أُجريت 

تخصصيــة  ت  قشــا منا

وقضايا تعليمية متنوعة، 

حيث تم توزيع المشاركين 

عمــل؛  مجموعــات  فــي 

موضوعــات  قشــة  لمنا

ذات عالقــة بالمعلم الذي 

الطالــب  لتنشــئة  نريــد؟ 

ومواصفات  نريــد،  الــذي 

الحصــة الصفية الفعالة، 

اإلشرافية،  والممارســات 

قــع  ا و تشــخيص  و

والكفايــات  المعلميــن، 

المهنية للمشرف التربوي، 

لمدير  المهنية  والكفايات 

المدرسة المشرف المقيم 

وطبيعة  المدرســة،  فــي 

العالقــة بينهمــا، وآليــات 

تقويم أداء المعلمين.

زكي يطلع البرلمانيين على انتهاكات االحتالل في القدس

أنقرة: انطالق أعمال المؤتمر
 الرابع للبرلمانيين من أجل القدس

أنقرة- وفا- انطلقت في العاصمة التركية 

الرابــع  المؤتمــر  أعمــال  امــس،  أنقــرة، 

للبرلمانييــن من أجل القدس، والذي يأتي 

بالتزامــن مع اليوم العالمــي للتضامن مع 

الشــعب الفلسطيني، بمشــاركة أكثر من 

100 برلمان عربي وإسالمي وعالمي.

وفــي كلمــة فــي افتتاحية المؤتمــر الذي 

حمل عنوان «القدس خطنا األحمر»، أطلع 

عضــو اللجنــة المركزية لحركــة «فتح»، 

رئيس لجنــة القدس بالمجلــس الوطني 

عباس زكي، البرلمانيين المشــاركين من 

مختلف الدول العربية واالسالمية والعالمية 

على ما يجري فــي القدس ومعاناة أهلها، 

اإلســرائيلي  االحتالل  ســلطات  ومحاولــة 

تهويد عروبتها.

وأشــار إلى تجاوزات سلطات االحتالل لكل 

الخطــوط الحمــراء في القدس، وســعيها 

لتهجيــر المقدســيين وممارســة التطهير 

العرقــي بحقهــم، ومواصلة االســتيطان 

المتواصــل والتهويــد، إضافــة النتهاكات 

المستوطنين المدعومين من حكومة بينت 

وممارستهم اإلرهاب بحق شعبنا من خالل 

المنظمات اإلرهابية مثل «الهافا» و»شبيبة 

التالل» و»تدفيع الثمن».

وشــدد زكــي علــى أن القــرارات وبيانات 

التضامــن والشــجب واالســتنكار لــم تعد 

كافيــة، فالقدس تســتغيث باألحــرار في 

العالم، مضيفا أنه إذا كان احتالل فلسطين 

وتدنيس مقدساتها مؤشرا للهوان والتفكك 

والعجــز والخيبة فإن إنقاذها واســتعادتها 

ســيكونان عنوان القدرة والعزة والرفعة، 

ألن القدس محور وحدة األمة.

وأكد رئيــس البرلمــان التركي مصطفى 

شنطوب، في كلمته، ضرورة اتخاذ خطوات 

عمليــة علــى األرض تحــدث تأثيــرا فــي 

قضية القــدس المحتلة، ومــا تتعرض له 

من ممارســات إســرائيلية. ودعا إلى اتخاذ 

خطوات مدروسة ومؤثرة ومستدامة، تجعل 

قضية القدس واقعا نعيشــه فــي حياتنا، 

وتنقله إلى الحيز العملي.

وشــدد شــنطوب على ضرورة طرح أفكار 

ووضع اســتراتيجية ورسم خارطة طريق 

عملية على أساسها، من أجل القدس.

وضــم الوفد الفلســطيني المشــارك في 

المؤتمــر الــذي يســتمر ليوميــن: عضــو 

لحركــة «فتــح»  االستشــاري  المجلــس 

أحمد غنيم، وســفير دولة فلســطين لدى 

الجمهورية التركية فائد مصطفى.

بيت لحم: انطالق المؤتمر الثاني عشر للتوعية والتعليم البيئي
الجديــدة-  الحيــاة  لحــم-  بيــت 

أطلق مركــز التعليم البيئي التابع 

للكنيســة اإلنجيليــة اللوثرية في 

األردن واألراضي المقدسة، أمس، 

«المؤتمر الفلسطيني الثاني عشر 

للتوعية والتعليــم البيئي: العدالة 

البيئية والمناخية لفلسطين»، تحت 

رعاية رئيس الكنيسة اللوثرية في 

األردن واالراضي المقدســة سني 

إبراهيم عازر، وبمشاركة محافظ 

بيــت لحم كامــل حميــد، ورئيس 

سلطة جودة البيئة جميل المطور، 

لـ»التعليــم  التنفيــذي  والمديــر 

البيئي» سيمون عوض.

وعقد المؤتمر في بيت لحم وعبر 

االتصال المرئي مع غزة، بمشاركة 

خبــراء وناشــطين مــن الواليــات 

المتحــدة والســويد واألردن ودول 

إفريقية.

وقال عازر إن ما يميز المؤتمر هذا 

العام عرض مسودة االستراتيجية 

التشــاركية، وهــي رؤيــة خضراء 

تؤسس لعمل جماعي للوصول إلى 

نتائج ملموسة.

وأعلــن اســتمرار مبــادرة شــجرة 

للحياة، وغرس شــجرة باســم كل 

عزيــز فقدناه فــي الجائحة، ودعا 

محافظ بيت لحــم ووزارة التربية 

والتعليــم وســلطة جــودة البيئــة 

إلــى تبني مبادرة (مــدارس خالية 

من النفايات) في كل المؤسســات 

التعليمة.

وذكر حميد أن ممارســات االحتالل 

تتطابــق مع ما يجري فــي العالم 

من تلويث وانتهاكات، في وقت لم 

تحقق المؤتمــرات البيئية الدولية 

النتائــج المرجــوة، بشــكل يوازي 

التحديات الخطيرة.

ذكر المطور أن فلسطين انضمت 

إلى العقد العالمي من أجل الحد من 

انبعاثات «الميثان».

وكشف عن استالم «جودة البيئة» 

493 شكوى خالل 2021، وتنفيذها 

2000 جولــة رقابية، وتعاملها مع 

412 طلــب موافقــة بيئية، و300 

نشاط توعوي.

موقــف  ورقــة  عــوض  وأطلــق 

لتأسيس ســلطة لحماية الطبيعة 

ا  تكون رافعة لحماية البيئة، ورديفً

لمنح سلطة جودة البيئة دورا أكبر 

في مســاعيها وخططها، وتتعمق 

في دمج التشــريعات األخرى مثل 

قوانيــن الصحة العامة، والزراعة، 

المحليــة،  لهيئــات  وا لميــاه،  وا

والمصادر الطبيعية، والعمل وعدد 

آخر من التشريعات.

وقــال عــوض إن االقتــراح الــذي 

جــودة  ســلطة  لرئيــس  ســلمه 

عامــا  إطــارا  يؤســس  البيئــة، 

التعامل  ومــن  الطبيعــة  لحمايــة 

معها بمفهــوم تخصصي، ووضع 

حد لحالــة التداخل بيــن القوانين 

والتشريعات، وتسريع آليات حماية 

الطبيعة، وتشكيل جسم مستقل 

تتشــارك في إداراته المؤسســات 

الرســمية واألهلية، تحت إشــراف 

ومسؤولية مجلس الوزراء، وتشرف 

والهيئــات  الــوزارات  عمــل  علــى 

واللجــان بمــا يتقاطع مــع حماية 

وعناصرها،  ومصادرهــا  الطبيعة 

ويكون مساندا لعمل سلطة جودة 

البيئة ومكمالً لدورها فيما يتعلق 

بحماية الطبيعة.

وناقشت الجلســة األولى للمؤتمر 

التداعيات البيئية والصحية للعدوان 

المتكرر والحصار اإلسرائيلي على 

غزة، أما الجلســة الثانية فتناولت 

وتخصصــت  الُمناخيــة،  العدالــة 

الجلسة الثالثة في حماية المصادر 

الطبيعة.

ويشــهد المؤتمــر ثــالث جلســات 

تعالــج حماية المصــادر الطبيعية 

ســات  لسيا ا و فلســطين،  فــي 

وعرض  البيئية،  واالســتراتيجيات 

االســتراتيجية  الخطــة  مســودة 

التــي تقيــم نتائــج 11 مؤتمــرا 

وتقدم خطط عمل تشاركية بين 

المؤسسات الرسمية واألهلية.

رام اهللا: متحدثون يؤكدون أهمية تعزيز الوعي 
بالتربية اإلعالمية والمعلوماتية في المجتمع

 رام اهللا- وفا- أكد متحدثون أهمية تعزيز 

الوعــي حــول مفهــوم التربيــة اإلعالمية 

والمعلوماتيــة في المجتمــع، إلعداد جيل 

قادر على صنع القرار، والمساهمة في بناء 

المعرفة بكافة أشكالها.

وأكــدوا خــالل «المؤتمر الوطنــي للتربية 

اإلعالميــة والمعلوماتيــة» الــذي نظمتــه 

منظمــة األمــم المتحدة للتربيــة والعلوم 

والثقافــة «يونســكو»، ووزارتــا التربيــة 

والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، 

لمناسبة األسبوع العالمي للدراية اإلعالمية 

والمعلوماتيــة، أمــس، بمدينــة رام اهللا، 

ضــرورة توحيد الجهود وتعزيز الشــراكات 

المبذولة في حقــل التربية اإلعالمية بين 

كافــة المؤسســات الحكوميــة والمجتمــع 

المدنــي، ومأسســتها باعتبارهــا حقا من 

حقوق المواطنين.

وتحتفــل منظمة األمم المتحدة في الرابع 

والعشرين من شهر تشرين األول من كل 

عام باألســبوع العالمــي للدراية اإلعالمية 

والمعلوماتية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري 

صالــح، في كلمة نيابة عــن الوزير مروان 

عورتاني، إن هــذا المؤتمر يدلل على أننا 

نسير قدما وبخطى ثابتة من أجل تجنيد 

كل اإلمكانيــات إلحــداث مســتوى مالئــم 

من التربية اإلعالمية انســجاما مع الرؤية 

الوطنيــة التــي تؤمن بحق أبنائنــا وبناتنا 

في اكتساب كافة المهارات والمعارف التي 

تمكنهــم من أن يكونوا قادرين على صنع 

القرار، والمســاهمة بشكل فعال في بناء 

المعرفة بكل أشكالها.

ولفت صالح الى أن العمل الريادي واالبداعي 

جــزء ال يتجــزأ مــن الحــراك المســتقبلي 

أن  موضحــا  الوطنيــة،  واالســتراتيجية 

مفاهيــم التربيــة اإلعالميــة دخلــت فــي 

المناهج الفلسطينية بشــكل واضح، كما 

أننا نتجه اليوم بشراكة وطنية إلنجاز مركز 

وطني للتدريب، ومركز لمصادر وطنية في 

مجال التربية اإلعالمية.

وقال مدير عام التعليم المهني والتقني في 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سامر 

موســى في كلمة نيابة عن الوزير محمود 

أبو مويس، إننا نعمل على اعتماد وتطوير 

برامج التربية اإلعالمية والمعلوماتية، التي 

تسهم في خلق جيل قادر على التعامل مع 

وسائل االعالم المختلفة المحلية والدولية، 

وتحليل المحتوى اإلعالمي ونقده، والتعامل 

معه بحذر وحكمة، وإنتاج محتوى اعالمي 

هادف ومؤثر، إضافة إلكساب طلبة التعليم 

العالي المهارات والخبرات في مجال االعالم 

والمعلوماتيــة، كمــا تعمــل علــى تعزيــز 

مفاهيــم التربية اإلعالميــة والمعلوماتية 

في الخطط الدراسية في مؤسسات التعليم 

العالي.

وأكــد موســى ضــرورة اســتثمار االعالم 

محليــا وإقليميا وعالميــا لخدمة القضية 

ادعــاءات  زيــف  وكشــف  الفلســطينية، 

وسياســات االحتالل الراميــة لمحو الهوية 

الوطنيــة للشــعب الفلســطينية وتغييــر 

الحقائــق على األرض، وضــرورة التركيز 

على االعالم لمواجهة التحريض المستمر 

على مؤسساتنا ومناهجنا التعليمية.

وأكــدت مديرة قســم التعليم فــي مكتب 

اليونسكو لينا بينت أهمية اللقاء الذي يأتي 

لتمكين الجميع من الوصــول للمعلومات، 

الفتــة الــى أن هــذا النــوع مــن المعرفــة 

يســاهم فــي التعبير عــن الــرأي وتعزيز 

قدرة المواطنين وصقل مواهبهم، وتمكين 

الشباب من المســاهمة في بناء مستقبل 

أفضل.

وقدمت منســقة برنامج االتصال واإلعالم 

في مكتب «اليونيسكو» هال طنوس شرحا 

عن ورقة أعدتها اليونيسكو حول «التربية 

اإلعالمية والمعلوماتية في فلسطين: نحو 

اســتراتيجية وطنية»، حيث قال إن التربية 

اإلعالميــة في فلســطين تتطور بشــكل 

تدريجي من حيــث الفهم والتطبيق، حيث 

تتجه المؤسسات لصقل مهارات المواطنين 

في التعامل مع االعالم من خالل األساليب 

واألدوات الالزمة، وليــس تقديم المعرفة 

نظريــا فحســب، كمــا تمــد المؤسســات 

الحكومية والمجتمع المدني خطوط تعاون 

مشــترك في تطبيقهــا ألنشــطة التربية 

اإلعالميــة، إال أنهــا تحتــاج لتكثيــف تلك 

الخطوط من أجل بناء شبكة تعاون وطنية 

متينة وموحدة في هذا المجال.

ودعــت طنوس إلــى إعادة بلــورة مفهوم 

واضــح للتربيــة اإلعالميــة والمعلوماتية 

بمــا يتماشــى مــع خصوصيــة المجتمــع 

الفلســطيني وتحدياتــه، وتوحيد الجهود، 

وتعزيز الشراكات المبذولة في حقل التربية 

اإلعالمية بين كافة المؤسسات الحكومية 

والمجتمع المدني، إضافة لمأسسة التربية 

اإلعالميــة والمعلوماتيــة في فلســطين، 

ا من حقوق المواطنين. باعتبارها حقً

خالل كلمة باجتماعات اللجنة االستشارية المنعقدة في عمان

أبو هولي يطالب المجتمع الدولي والمانحين بإنقاذ «األونروا»
عمان- الحيــاة الجديدة- طالب عضو 

اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير، 

رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو 

هولــي المجتمع الدولي وكبــار الدول 

المانحــة والممولة بإنقــاذ «األونروا»، 

واإلسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية 

لســد العجــز المالي التــي تعاني منه 

الذي يقدر بـ 60 مليون دوالر، لحماية 

مؤسســاتها مــن االنهيــار وبرامجهــا 

الخدماتيــة مــن التوقــف، وتمكينهــا 

مــن صرف رواتــب موظفيها ولضمان 

استمرارية عملها لحين إيجاد حل عادل 

وشامل لقضية الالجئين الفلسطينيين 

طبقا لما ورد في القرار 194.

جاء ذلك في كلمــة باجتماعات اللجنة 

االستشــارية المنعقدة فــي العاصمة 

األردنيــة عمــان، أمس، بمشــاركة ما 

يقــارب 30 دولــة أعضــاء دائمين في 

اللجنــة االستشــارية وممثليــن عــن 

الــدول العربيــة المضيفــة لالجئيــن 

لـــ  المانحــة  والــدول  الفلســطينيين 

األوروبيــة،  والمجموعــة  «األونــروا» 

وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 

اإلسالمي.

وعبــر أبــو هولي عــن دعــم منظمة 

التحريــر الفلســطينية الســتراتيجية 

الرقمنــة  نحــو  الجديــدة  «األونــروا» 

خدماتها  وتطويــر  العصــر  ومواكبــة 

األساسية وشمولها لفئة الشباب، وذوي 

االحتياجات الخاصة وحماية األطفال.

تتضمــن  بــأن  «األونــروا»  وطالــب 

اســتراتيجيتها لألعوام 2023 – 2028 

قابلــة  (مرنــة)  مفتوحــة  ميزانيــة 

للزيادة وفق مؤشــرات غالء المعيشة 

للدول المضيفــة واحتياجات الالجئين 

المتزايدة، الفتــا إلى أن ثبات الموازنة 

دون زيادات (موازنة صفرية) ستشكل 

عائقا امام خطط التطوير وفي تحقيق 

وفــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

مكافحة الفقر والبطالة في المخيمات 

الفلسطينية. وأكد أبو هولي أن األزمة 

المالية التي تمر بها «األونروا» وضعف 

االستجابة لنداءاتها اإلنسانية الطارئة 

أثرت على قدرتها في تقديم خدماتها 

التي انعكست على األوضاع المعيشية 

وتســببت  الفلســطينيين،  لالجئيــن 

فــي تفاقمهــا مــع اســتمرار التدهور 

االقتصادي في بعض الدول المضيفة 

واستمرار جائحة «كورونا».

المفــوض  إليــه  أشــار  مــا  إن  وقــال 

العــام لألونروا في كلمتــه االفتتاحية 

ومــا تضمنتــه التقاريــر المقدمة من 

مــدراء عملياتها في المناطق الخمس 

خــالل االجتمــاع، تؤكــد أن الالجئيــن 

ظروف  في  يعيشــون  الفلســطينيين 

حياتيــة صعبــة للغايــة تفتقــر للحد 

األدنــى مــن العيــش اآلمــن والكريم 

التــي تســتوجب مــن الــدول المانحة 

ضرورة االستجابة السريعة والفورية 

لتمويــل إضافي يســاهم في تغطية 

العجز المالي، ويمكــن «األونروا» من 

استمرارية برامجها في مجاالت التعليم 

والصحــة واإلغاثــة، واالســتمرار في 

تقديــم خدماتها الطارئة لمئات اآلالف 

من الالجئين الفلسطينيين في سوريا 

ولبنان وقطاع غزة ، وتمكينها من إعادة 

بناء وإصالح البيوت التي تضررت من 

الحرب اإلسرائيلية األخيرة، واستكمال 

عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد في 

لبنان والمخيمات المدمرة في سوريا.

وقال أبو هولــي: «نعتبر هذا المؤتمر 

نقطة البداية لالنطــالق نحو تحقيق 

تمويل طويل األمد لألونروا مســتدام 

وقابل للتنبؤ».

اللجنــة  اجتماعــات  هامــش  وعلــى 

االستشارية، عقد أبو هولي اجتماعا مع 

مساعد وزير الخارجية األميركية، كبير 

مســؤولي مكتــب الســكان والالجئين 

والهجرة بوزارة الخارجية نانسي إيزو 

جاكسون والوفد المرافق.

وبحــث اللقاء األزمــة المالية لألونروا، 

الدائــم  التمويــل  تحقيــق  وســبل 

والمستدام لميزانية الوكالة.

وأكــد أبــو هولــي وجاكســون علــى 

الــدور الحيوي واإلنســاني الذي تقوم 

بــه «األونــروا» فــي خدمــة الالجئين 

الفلســطينيين في مناطــق عملياتها 

الخمس وفي تعزيز التنمية المستدامة 

داخل مجتمعات الالجئين.

وشــدد أبو هولي علــى أهمية الدعم 

األميركــي لألونــروا الذي ســاهم في 

جسر فجوة التمويل، مطالبا جاكسون 

بتقديم تمويل إضافي جديد يساهم 

في ســد العجز المالي المتبقي والذي 

يقــدر بـــ 60 مليــون دوالر وتمكيــن 

األونروا من صرف رواتب موظفيها.

كما التقى أبــو هولي بالوفد األلماني 

السياســات  مكتــب  مديــر  برئاســة 

بــوزارة االقتصــاد والتعــاون التنموي 

مــارك ماكس مان، وكذلــك مع الوفد 

األوروبي برئاسة نائب المدير اإلقليمي 

للشــرق األوســط باالتحــاد األوروبي 

إيزابيل كومبز، بشكل منفصل. وتم 

خــالل اللقاءيــن بحث شــكل التحرك 

المستقبلي بعد المؤتمر الدولي لحشد 

المــوارد المالية لألونــروا، والخطوات 

اإلصالحية التي تقــوم بها «األونروا» 

لتحسين كفاءة عمل برامجها وخدماتها 

وتأثيــر األزمة المالية على أنشــطتها 

الخدماتية.

وأكــد المجتمعون على دور «األونروا» 

الخدماتــي لالجئيــن الفلســطينيين، 

وضــرورة دعمهــا بمــا يمكنهــا مــن 

االستمرار في خدماتها، وعلى ضرورة 

بنــاء ميزانيــة األونــروا على أســاس 

تلبيــة االحتياجات المتزايــدة لالجئين 

الفلســطينيين في مناطــق عملياتها 

الخمــس، وفــق هيكل تمويــل جديد 

يستجيب لالحتياجات ويراعي التخطيط 

المستقبلي لســنوات متعددة، مرتكزا 

علــى االســتراتيجية الجديدة لحشــد 

المورد من خــالل تمويل طويل األمد 

متعدد الســنوات، وأن ترتبط الموازنة 

بمؤشــر غــالء المعيشــة فــي الدولة 

المضيفــة وزيادة احتياجــات الالجئين 

وفقا للزيادة الطبيعية ألعداد الالجئين.

كمــا أجرى أبــو هولي لقــاءات مكثفة 

مــع الــدول المضيفــة ومفــوض عام 

«األونــروا» فيليب الزارينــي لمعالجة 

نزاع العمل القائم بين األونروا واتحاد 

العاملين، تمخضت عن وقف اإلضراب.

ووفــق أبــو هولــي، تضمــن االتفاق 

«تجميــد الزيــادة الســنوية الــذي بدأ 

تطبيقــه فــي نيســان /ابريــل 2021 

لحماية الخدمات التي تقدمها األونروا 

ووظائف العاملين خالل األزمة المالية، 

وأن المفــوض العــام ســيقوم برفــع 

التجميــد قريبا وفي موعــد ال يتجاوز 

31 آذار/مــارس 2022، وعــالوة على 

ذلــك فإنــه ملتــزم بدعم مــن الدول 

المضيفة بتأمين دفع الزيادة السنوية 

بأثر رجعي.

وفيمــا يتعلــق باإلجازة االســتثنائية، 

قــال أبو هولــي «إن المفــوض العام 

لــم وال يفكــر بتطبيقهــا بأي شــكل، 

وفي حال اضطرت األونروا للنظر في 

اإلجازة االستثنائية في المستقبل، فإن 

المفوض العام ســيقوم بالتشاور مع 

الدول المضيفة واالتحادات».

ووفــق االتفــاق، فقد أوعــز المفوض 

العام إلــى مديري األقاليــم المعنيين 

بالعمــل مع الرئاســة العاملة لألونروا 

علــى خارطة طريق لمعالجــة ارتفاع 

نســبة عاملي المياومة وذلك تماشــياً 

مع النقاشات التي تمت بين االتحادات 

وادارة األونروا في بيروت 2019.

وحسب أبو هولي، فقد ضمن االتفاق 

تعهــد الــدول المضيفــة برعاية بنود 

هــذه االتفاقيــة، وكذلك تــم االتفاق 

على تشكيل لجنة مشتركة تضم إدارة 

«األونروا» ورؤســاء االتحادات والدول 

المضيفة لمواصلة الحوار حول القضايا 

التي تتطلــب المزيد من المتابعة، بما 

في ذلك اجتماعات بيروت 2019.

رئيس «القدس المفتوحة» يستقبل وفداً 
 (PA.I.S France) فرنسياً من منظمة

رام- اهللا- الحياة الجديدة- اســتقبل رئيس 

جامعــة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، 

 (PA.I.S France) امس، وفــداً من منظمــة

الفرنسية الداعمة للشعب الفلسطيني، في 

مكتبــه بمدينــة رام اهللا.  وأكــد أ. د. عمرو، 

«أن شــعبنا تعرض العتــداءات عنصرية من 

االحتالل اإلســرائيلي، وأن الشعب الفرنسي 

مطالــب بالوقوف إلى جانب شــعبنا والتدخل 

لوضــع حد العتداءات االحتالل ومســتوطنيه 

المتصاعــدة ضــد الفلســطينيين فــي إطار 

مسؤوليته لحماية السلم واألمن الدولي». 

وشكر مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة 

أ. د. محمد شاهين، الوفد على دعم مختبرات 

المكفوفيــن في جامعة القــدس المفتوحة، 

معربــاً عــن أملــه في تســريع انتشــار هذه 

المختبرات في مختلف الفروع. 

وأضــاف أ. د. شــاهين، أن «الجامعــة تطمح 

لتوفير مختبرات في فروعها كافة، ما يسهم 

فــي تطوير الخدمــات التي تقدمهــا للطلبة 

ذوي اإلعاقة في الجامعة والمجتمع المحلي، 

وتسهيل إكمال الطلبة ذوي اإلعاقة للدراسة 

الجامعيــة وإدماجهــم في المجتمــع».  وأكد 

دومنيــك لويس لــوك بيرنــت، المدير العام 

PA.I.S France) Palestine inter-) لمنظمة

national support، أهمية التعاون مع جامعة 

القــدس المفتوحــة التي تعمــل في مختلف 

محافظات فلســطين، وتقدم التعليم للفئات 

الفقيرة والمحتاجة.  وقال: «نحن سعيدون بأن 

الدعــم المقدم للجامعة يحقق فائدة للطلبة 

وللمجتمع المحلي الفلسطيني، وهدفنا اآلن 

هو زيادة الدعم واالســتمرار فيه. وسعيدون 

أن الدعم تواصــل خالل فترة جائحة كورونا 

بتقديــم مختبرات للجامعة فــي فرعي دورا 

 :(PA.I.S France) ويطا».  وحضر اللقاء من

أ. نتالي شربين المساعدة اإلدارية بالمنظمة، 

وأ. ربيــع شــكور مديــر مكتــب المنظمة في 

فلسطين. وحضر من الجامعة: مساعد رئيس 

الجامعة لشــؤون العالقات العامــة والدولية 

واإلعالم د. م. عماد الهودلي، ونائب مســاعد 

رئيس الجامعة لشؤون الطلبة د. إياد اشتية، 

ورئيس قسم األنشطة الطالبية في شؤون 

الطلبة أ. بهاء إبراهيم.


