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 خبر صحفي 
 تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة 
  2األمم المتحدة للطفولة يطلقون برنامج سواسية 

 
بجھود جماعية لتعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين، اطلق كل من برنامج األمم المتحدة  -20/09/2018 -رام هللا

بالشراكة مع اإلنمائي، ھيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، و
تعزيز العدالة وحقوق اإلنسان من خالل النھوض  والذي يھدف الى المشترك 2برنامج سواسية  الحكومة الفلسطينية،

بسيادة القانون ، ويسعى إلى دعم السلطة الفلسطينية للوصول إلى نظام سيادة القانون الذي يتسم بالتطبيق التدريجي 
  لم واألمن.والشمولية المتزايدة ويراعي ويحمي ويلبي حقوق اإلنسان والمساواة في النوع االجتماعي ويعزز الس

  
في كلمته االفتتاحية، قال السيد جيمي ماك غولدريك، منسق الشؤون اإلنسانية ومنسق األمم المتحدة المقيم، ان سيادة 
القانون ھي روح عمل األمم المتحدة حول العالم وتنعكس بشكل واضح في اھداف التنمية المستدامة. " دون تحقيق 

وانني لفخور بان البرنامج على تحقيق اھداف التنمية المستدامة األخرى. سيادة القانون، فانه سيكون من الصعب 
مھمة ومتصلة بشكل حثيث اال وھي النوع االجتماعي، االحداث، وسيادة القانون. نحن نتطلع الى ھذه  ةثالثة اصعد

  را لھذا البرنامج". كبيدعماً  أبدواالشراكة مع مؤسسات القانون، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية الذين 
  

، ھو في صميم الوكالة االسبانية للتعاون االنمائي الدوليالممول من حكومة السويد، وھولندا و 2برنامج سواسية 
اھداف التنمية المستدامة. حيث سيركز البرنامج على تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للتنمية المستدامة ووصول 

) 16للمساءلة وشموليتھا على جميع المستويات (الھدف  وإخضاعھاالجميع إلى العدالة وتحقيق فعالية المؤسسات 
  ). 5مكين النساء والفتيات (الھدف تحقيق المساواة في النوع االجتماعي وتو 
  

د ذا وق دكتور  ھ الي ال ه مع دل توج ر الع اك، وزي و دي ي أب كر عل ريكة بالش دة الش م المتح ات األم لمؤسس
اع و ات قط م مؤسس ي دع ودھم ف ى جھ امج عل ذا البرن داعمين لھ انحين ال ةللم م  العدال ن، ودع اع األم وقط

انون يادة الق يد س ة  .تجس اع العدال ق قط د حق ب "لق ذي يتطل ديات، وال ل التح م ك ازات رغ ن االنج د م العدي
ور  ن التط د م ق المزي اء لتحقي ل والبن ل العم ة، وسنواص اع العدال وير قط ي تط ة ف راكة الحقيقي ا الش من
ل  ل العراقي ة ك ة ومواجھ دمات العدلي ودة الخ اءة واألداء وج توى الكف ين مس ى تحس ز عل از والتركي واإلنج

ات. د عل والعقب ام وأود التأكي ة للع ة التنفيذي ذ الخط ى تنفي ل عل دء بالعم ات  2018ى الب ع الدراس ام جمي وإتم
  على أساس االستجابة لمتطلبات تطوير عمل مؤسسات قطاع العدالة". 2019لتطوير خطه سنة 

االمم ما تم تحقيقه في البرامج التنموية السابقة المنفذة من قبل منظمات  علىوسيقوم البرنامج المشترك بالبناء ھذا 
اضافة الى انه يتماشى مع اھداف اجندة السياسات الوطنية الفلسطينية . المتحدة الثالث في الضفة الغربية وقطاع غزة

2017-2022 .  
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اما معالي المستشار عماد سليم، رئيس مجلس القضاء األعلى فقد اكد على ان برنامج سواسية ھو برنامج اساسي 
في تطوير السلطة القضائية على مدار األعوام األربعة وشريك في تحقيق اجندة السياسات الوطنية والخطة 

ل حثيث على تطوير أدائھا وبناء قدرات السادة االستراتيجية لقطاع العدالة مضيفا " ان السلطة القضائية تعمل بشك
من اجل ضمان السرعة والشفافية في القضاة والعاملين فيھا والبنية التحتية للمحاكم وتقنيات تكنولوجيا المعلومات 

  إدارة العمل القضائي".
    

شركاء التنمية لعمل البرنامج  كما وأعربت السيدة آنا ريجينا نوتن، نائبة رئيس البعثة لدى الممثلية الھولندية عن دعم
في كلمتھا بقولھا:" كشركاء في التنمية نعمل بجھد موحد لدعم تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة وخاصة تجاه 

المھمشة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. يعمل برنامج سواسية  واألطفال والفئاتالنساء 
المستھدف ونحن نتطلع قدما للعمل مع ھيئات األمم المتحدة والشركاء والفاعلين لتحقيق  بتوجه يرتكز على الجمھور

  الخاصة بدولة فلسطين".  وااللتزاماتتقدم محرز تجاه أھداف التنمية المستدامة 
 

يقوم على تعزيز كريستوفر ديكر، مدير البرنامج المشترك، في عرض قدمه عن اھداف البرنامج الذي . واضاف د
الى . القانون بموجب القوانين واألطر السياساتية التنظيمية تماشيًا مع المعايير الدولية وتوحيد مؤسسات قطاع سيادة

شمولية، وتعزيز وصول الوخاضًعة للمساءلة وقانون فّعالة، من قبل مؤسسات سيادة خدمات الوصول الى  جانب
وتطوير وتخصيص . ستجيبة للنوع االجتماعي وتمكين المرأةالنساء إلى العدالة واألمن من خالل تقديم الخدمات الم

  .ألطفال والمجموعات االكثر تھميشا للوصول إلى العدالة واألمن والحماية دون تمييزلتحديًدا  ،خدمات
 

جامعا فيما بين ) 2(تي سيعمل بھا برنامج سواسية احتفى حفل اإلطالق بالبداية الرسمية لرحلة الخمس سنوات ال
ومنظمات  الدوليين،وشركاء التنمية  الدبلوماسية، ، ووكاالت األمم المتحدة والبعثاتالحكومة الفلسطينيةوزارات 

   .بمنھج شمولي البرنامج المشترك لتنفيذالمجتمع المدني 
  

ھيئة األمم المتحدة ممثلة  ماريسا غاموندالسيدة  كل منفي الحفل  وكان من بين الحضور اضافة الى المتحدثين
 للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والسيدة جنيفيف بوتين، الممثل الخاص لمنظمة األمم المتحدة للطفولة

  . ، والسيد روبيرتو فالينت، الممثل الخاص لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)اليونيسف(
  
 

  لدى الجھات اإلعالمية:  االتصالنقاط 
  

   dania.darwish[at]undp.org, 054 8173 936درويش  ةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: داني
  eunjin.jeong[at]unwomen.org, 059 321 308ھيئة األمم المتحدة للمرأة: إيونجين جيونغ، 
 minasser[at]unicef.org, 059 856 8428منظمة األمم المتحدة للطفولة: ميرا ناصر، 


