
 

  بيان صحفي
اتفاقية إلنشاء العيادة القانونية في  برنامج االمم المتحدة اإلنمائي وجامعة بيرزيت يوقعان  

 كلية الحقوق اإلدارة العامة 
 

الخميس   وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي    وقعت كلية الحقوق واإلدارة العامة في جامعة بيرزيت   - 2022نيسان  / أبريل   21رام هللا، 
برنامج سواسية  الفلسطيني من خالل  الشعب  إنشاء عيادة  تعزيز  ل   ك المشتر   ٢  لمساعدة  إلى  اليوم تهدف  اتفاقية  فلسطين،  القانون في 

  في جامعة بيرزيت.  واإلدارة العامة  ق  و قانونية تابعة لكلية الحق 
  
  السيدة إيفون هيلي.    والممثلة الخاص لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   ي بشارة دومان  الدكتور وقع االتفاقية رئيس جامعة بيرزيت  و 

ام العيادة القانونية  ظ ق واإلدارة العامة وذلك من خالل تطوير نو مأسسة العيادة القانونية لكلية الحق   حول المشروع   وسوف يتمحور هذا 
المط  أجل  ة  بلو واآلليات  القضايا،  من  وتحويل  إلى  تلقي  والفئات  التواصل  باإلضافة  الرسمية  والجهات  المتخصصين  الشركاء  مع 

  .  المستهدفة 
باإلضافة إلى  القضايا  األشخاص ذوي  مقابالت مع  الشراكة إلى تقديم الخدمات القانونية للفئات الضعيفة من خالل إجراء  هذه  تهدف  و 

  العدالة. همات والمبادرات السياسية للمساعدة في تحسين الوصول إلى  ا المتابعة وتقديم المس 
  

القدامى  مة مع أصدقائها  دا ببناء شراكات مست تلتزم الجامعة  ئيس جامعة بيرزيت الدكتور بشارة دوماني " ر قال  وفي هذا السياق،  
  تمثيل وحضور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدكتور دوماني أنه "من المهم توسيع  وأكد .  " وخاصة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

رات التقنية والمهنية واألكاديمية للطرفين وذلك لتحقيق أهداف التعاون  ب الخ بين      جمع ال االلتفاف حول و في الحرم الجامعي من خالل  
  ". المشترك بيننا 

  
فيما سياهم  .  من جهة أخرى، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز معرفة ومهارات طلبة كلية الحقوق على الصعيدين الشخصي والمهني 

مشاركة وتعاون كلية الحقوق واإلدارة العامة مع منظمات المجتمع  وتحسين  وصول الفئات المهمشة أو المستضعفة إلى العدالة  في زيادة  
يعملون في مبادرات سيادة القانون والتعليم القانوني. في المقابل، سيعزز  الذين    ك المدني والمنظمات غير الحكومية المتخصصة وأولئ 

  في النقاشات االجتماعية الحالية سيادة القانون ومساهمته في العدالة اإلجتماعية.  هذا دور كلية الحقوق اإلدارة العامة  
  

تفاقية عالمة بارزة في التعاون  إلى أن هذه اال   إيفون هيلي نمائي السيدة  اإل لبرنامج االمم المتحدة  الممثلة الخاصة  بدورها أشارت  
اإلنمائي  بين  المستمر   األمم المتحدة  قائلة  الجامعة وبرنامج  المؤسسات  " وأضافت  قدرة  القانون هي وظيفة تجمع بين  إن سيادة 

على  الو  استخدامها. طنية  على  المحلية  المجتمعات  وقدرة  جيدة  وأمن  عداة  خدمات  الشراكة   تقديم  هذه  تعمل  لن  على    فيما 
بالجامعة بالحصول على فرص تعلم عملية  ستسمع لطلية القانون  األكثر ضعفاً فحسب وإنما    ت الوصول إلى العدالة أمام الفئا تعزيز 

  من خالل العيادة القانونية".  
  



 
برنامج سواسية   برنامج األ   ٢يمثل  بين كل من  المتحدة اإلنمائي  البرنامج المشترك  للمساو مم  المتحدة  بين الجنسين    اة ومنظمة األمم 

والعدالة بين الجنسين وحقوق اإلنسان  األداة البرمجية الرئيسية لألمم المتحدة وذلك للنهوض بسيادة القانون    وتمكين المرأة واليونيسف 
  في دولة فلسطين. 

الخامسة بعد االتفاقيات  االتفاقية    المشترك   ٢  المتحدة اإلنمائي من خالل برنامج سواسية لتي وقعها برنامج األمم  االتفاقية ا   هذه   تمثل حيث  
  جامعة النجاح وجامعة القدس وجامعة األزهر، والجامعة اإلسالمية في غزة. كل من  مع  التي تم توقيعها سابقاً  

  
ب  الجدير  سواسية  ب أن    الذكر، من  اإلسبانية    ٢رنامج  والوكالة  االوروبي  واالتحاد  والسويد  هولندا  حكومة  قبل  من  الممول  المشترك 

  % من النساء والفتيات). 80ألف فلسطيني (   59خدمات المساعدة القانونية ألكثر من    2018العام    ذ من   م للتعاون اإلنمائي الدولي قد 
  

والحفاظ  األسرة والمحاكم العادية  محاكم  مة ظ أنالمهمشة إلى  ل األشخاص و على ضمان وص  ك المشتر   ٢يعمل برنامج سواسية وأخيراً، 
القانونية.  المساعدة  متكاملة من مقدمي خدمات  وذلك من خالل شراكة راسخة مع شبكة  حقوقهم  مهم    على  الدعم  هذا  أن  ثبت  حيث 

المحدودة    إمكانية مطالبة وبشكل خاص من أجل ضمان   المالية  الموارد  الطالق والحضانة  النساء ذوات  بحقوقهن السيما في قضايا 
محاكمة عادلة    الحصول على   االمر الذي سيمكنهم من الذين  تقديم المساعدة لألطفال المخالفين للقانون  باإلضافة إلى  ث  الميرا و واإلعالة  

  وإيجاد مسارات بديلة عن االحتجاز. 
  

  : المشترك   ٢لبرنامج سواسية    للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موظفة اإلعالم 
   fida.maaytah@undp.orgالبريد االلكتروني :    – فداء معـايطة    

  https://www.facebook.com/Sawasyapal:  يرجى زيارة   ك المشتر   ٢ولمزيد من المعلومات حول برنامج سواسية  
 ***  

من أجل إنهاء الظلم المتمثل في الفقر وعدم المساواة وتغير  دة التي تكافح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو منظمة األمم المتحدة الرائ 
دولة ، نساعد الدول على بناء حلول متكاملة ودائمة للناس   170المناخ. من خالل العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 
 .والعالم

  


