بيان صحف ّي
سسة ھينرش بُل وشركاؤھا يعرضون قصص نجاح مشروعھم المم ّول
“مؤ ّ
من االتّحاد األوروب ّي خالل يوم مفتوح في القدس الشرقية"
تاريخ النشر 19 :تشرين األ ّول/أكتوبر 2016
سسة ھينرش بُل – مكتب فلسطين واألردن فعاليّة عا ّمة لالحتفال ،مع الشركاء
أقامت اليوم مؤ ّ
والمستفيدين واألصدقاء ،إنجازاتھم ضمن المشروع المم ّول من االتّحاد األوروب ّي ال ذي ي دعم
التج ّمعات والمجتمعات المھ ّمشة في القدس الشرقيّة.
الفعاليّة ھي جزء من مشروع "النھوض بحقوق النساء واألطفال المھ ّمشين في القدس
الشرقيّة" بميزانيّة تساوي ثالثة ماليين يورو مم ّولة من االتّحاد األوروب ّي ،وھو من تنفيذ
مؤسّسة ھينرش بُل األلمانيّة وشركائھا الخمسة في المشروع :المركز العرب ّي للتطوير الزراع ّي
)أكاد( ،وأطفال الحرب ھولندا ،والح ّ
ق في اللعب ،وآرت الب ،وسوا .الھدف األساس من ھذا
المشروع ھو تعزيز حقوق اإلنسان للتج ّمعات والمجتمعات المھ ّمشة في القدس الشرقيّة المحتلّة
من خالل تحسين الفرص االجتماعيّة والنفسيّة-االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة لھذه الفئات".

بفضل الدعم الكريم من االتّحاد األوروب ّي ،لقد تم ّكن مشروعنا من الوصول مباشرة إلى أكثر
من ثالثة آالف شخص ،وذلك خالل العام الثاني فقط من فترة تنفيذ المشروع .نحن نھدف إلى
الوصول إلى المزيد والمزيد خالل العام القادم ،وذلك من خالل َم ْنح النساء واألطفال
الفلسطينيّين في القدس ما يستحقّون ،أال وھو :مساحات مفتوحة للتعبير عن أنفسھم ،ولتطوير
ّ
مھاراتھم ،ولجعل أحالمھم حقيقة .سنتابع سويًّا الكفاح من أجل حقوقھم
وحقوقھن" تقول د.
بيتينا ماركس ،مديرة مؤسّسة ھينرش بُل مكتب فلسطين واألردن.
خالل اليوم المفتوح ،والذي ت ّمت استضافته في جمعيّة الشابات المسيحيّة ،قام الشركاء بعرض
أعمالھم وإنجازاتھم في إطار المشروع .وقد حضر االحتفاليّة مئات المستفيدين ،منخرطين في
النشاطات العديدة التي شملت الكبار والصغار ،بما فيھا المعارض وأسواق المصنوعات
اليدويّة ،المعارض الفنّيّة ،العروض الموسيقيّة والرقص ،األلعاب ،العروض المسرحيّة،
وغيرھا الكثير من المفاجئات .في كلمته في افتتاح الفعاليّة ،قال ممثّل االتّحاد األوروب ّي السيّد
رالف طراف خالل اليوم المفتوح" :احتفالنا اليوم يسلط الضوء على دور المؤسسات الفلسطينية
في القدس الشرقية في ظل الصراع اليومي الذي يخوضونه لتحسين الظروف الحياتية وبناء
صمود الفلسطينيين في المدينة .وفي ھذا اإلطار استثمر االتحاد األوروبي ستين مليون يورو
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خالل العشر سنوات الماضية في برنامج القدس الشرقية .وھذا بحد ذاته دليل آخر على التزامنا
ودعمنا لحل الدولتين".
تميّزت االحتفاليّة بحضور الفت من قب ل المحلّ يّن وال دوليّين م ن عا ّم ة الن اس وم ن المس ؤولين.
وعلى رأسھم حض ور ممثل ين/ات م ن وزارة التربي ة والتعل يم الع الي/منطق ة الق دس .وق د أش ار
عطوفة محافظ القدس السيّد عدنان الحسين ّي في كلمته إلى أھمية مثل ھذه المش اريع خاص ةً ف ي
ظل الظروف الراھنة التي تُح تم علين ا جميع ا ً دع م المؤسس ات المقدس ية وتق ديم اآللي ات والس بل
إلستمرارھا وأشاد الحسيني باإلنسان المقدسي وصموده مؤكداً أن الصمود لن يكتم ل إال بوج ود
المؤسسات معبراً عن سعادته البالغة بالجھد ال ذي تبذل ه ھ ذه المؤسس ات م ن خ الل المس ؤوليات
التنموية واالجتماعي ال ُملقاة على عاتقھا ك ٌل في القطاع الذي يمثله.
يشار إلى ّ
أن الفلسطينيّين في القدس الش رقيّة يواجھ ون اختراق ات خطي رة لحق وق اإلنس ان ،كم ا
أنّھ م يع انون الحرم ان ح ين يتعلّ ق األم ر بخ دمات البلديّ ة ،واالن دماج االجتم اع ّي ،والتوظي ف،
وتوفّر حصولھم على الرعاية الصحّ يّة والتعليم .لقد ش ّكل اليوم المفتوح مناسبة لتذكير المقدسيّات
أن التمتّ ع واالبتس ام ھم ا ج زء م ن حق وقھم األساس يّة ّ
واألطف ال المقدس يّين ّ
وأن عل يھم دائ ًم ا
تذ ّكرھما.
 -انتھى -
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