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 مشاركون يؤكدون ضرورة صياغة خطة استيراتيجية لتعزيز السلم األهلي بجنين

16:54َشش أيـــظ انغبػخ   

  

أثؼبد ٔرطهؼبد انغهى األْهٙ " أكذ انًشبسكٌٕ فٙ ٔسشخ انؼًم انزشبٔسٚخ رحذ ػُٕاٌ  -يؼب  - جنين

ٔضشٔسح انؼًم ػهٗ رطجٛك يجبدب انغهى األْهٙ ٔرحذٚذ خطخ ثؼٛذح ٔيزٕعطخ ٔلصٛشح انًذٖ،  "جنين محافظة فٙ

ْهٙ رحذ ئششافٔصٛبغخ اعزٛشارٛجخ نزؼضٚض انغهى األ   . جنين محافظة 

 

محافظةْزا ٔػمذد انٕسشخ فٙ لبػخ ال ٔ يغ يشكض٘ جُٛف نهشلبثخ انذًٚمشاطٛخ  جنين محافظة ، انٕٛو ، ثبنزؼبٌٔ ثٍٛ 

،ثحضٕس يحبفظ" شًظ" ػهٗ انشلبثخ انًغهحخ ٔيشكض ئػالو حمٕق اإلَغبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ  لذٔسِ يٕعٗ ٔلبئذ  جنين 

ػصٛذح َٔبئت يذٚش يشكض جُٛف نهشلبثخ انذًٚمشاطٛخ ػهٗ انمٕاد انًغهحخ َٛكٕال يبعٌٕ ، ٔيذٚش انًُطمخ انؼًٛذ ساضٙ 

ػًش سحبل ٔػضٕ انًجهظ انضٕس٘ جًبل انشبرٙ يًضهٙ يذساء ٔيًضهٙ انًإعغبد انشعًٛخ ٔاأليُٛخ .يشكض شًظ د

  . ٔانفؼبنٛبد انٕطُٛخ، ٔلبو كًبل أثٕ انشة يغبػذ انًحبفظ ثاداسح انٕسشخ

 

٘ كهًزّ أكذ انًحبفظ لذٔسِ يٕعٗ ػهٗ أًْٛخ ػمذ ْزِ انٕسشخ، نالعزًبع نهجذء كبفخ أشكبل انغهى األْهٙ ٔف

ٔرطجٛك يجبدب انزغبيح ٔانالػُف ٔانزفبْى ٔانزضبيٍ فٙ انًجزًغ انًحهٙ ، ٔرؼضٚض اعزمشاسِ َٔجز كبفخ انًظبْش 

نٙ نضػضػخ صمخ أثُبء انشؼت انٕاحذ ٔرغزٕجت رذخال انغهجٛخ فٙ انًجزًغ انفهغطُٛٙ، انزٙ رشكٓب االحزالل اإلعشائٙ

محافظةعشٚؼب يٍ لجم فؼبنٛبد ال  . ػهٗ َطبق ٔاعغ نًؼبنجزٓب ٔانٕلٕف ػهٛٓب 

 

ٔأضبف أٌ رشكٛم نجبٌ يجهظ انغهى األْهٙ انزخصصٛخ نششائح انًجزًغ انًحهٙ نزجذأ ػًهٓب فٙ رٕظٛف انطبلبد 

اد انًجزًغ انًحهٙ نهٕصٕل ئنٗ يجزًغ يزغبيح ٔيزًبعك ٚحبفظ ػهٗ انجششٚخ ٔرؼضٚض انًشبسكخ ٔانزكبيم ثٍٛ أفش

  . ػبدارّ ٔرمبنٛذِ انٕطُٛخ فٙ ئطبس انضٕاثط األخاللٛخ ٔعٛبدح انمبٌَٕ ٔانُظبو

 

ٔكهًخ سحبل أكذ ػهٗ أًْٛخ ػمذ ْزا انهمبء نالعزًبع ئنٗ األٔنٕٚبد ٔاالحزٛبجبد، ٔاإلشكبنٛبد انزٙ رؼبَٙ يُٓب 

محافظةال يشٛشا ئنٗ سغجخ انجًٛغ فٙ رطجٛك انمبٌَٕ سٔحب َٔصب صى رؼضٚض . ا لهخ انًشبسٚغ انزًُٕٚخ نٓزا انمطبع ٔأثشصِ 

دٔس انزُشئخ االجزًبػٛخ، ثبنهجٕء ئنٗ يإعغبد انًجزًغ انًحهٙ ٔانزشبٔس ٔانؼبيم عٕٚب نُشش صمبفخ انغهى األْهٙ 

نًشكض نزُفٛز كم يب ٚطهت يٍ رذسٚت ٔثُبء انمذساد إلخشاط ٔأشبس سحبل ئنٗ اعزؼذاد ا. نهخشٔط يٍ انًشثغ انز٘ َحٍ فّٛ 

  . ْزا انًششٔع ئنٗ حٛض انزُفٛز

 

فٙ رطجٛمٓب فٙ رؼضٚض يجبدب انغهى األْهٙ ،  جنين محافظة يٍ جبَجّ رحذس يبعٌٕ ػٍ انزجشثخ انشائذح انزٙ ثذأد

محافظةٔئرجبع اٜنٛبد ٔانخطٕاد انًغزذايخ نحم اإلشكبنٛبد انًٕجٕدح داخم ال  .  

 

يٍ انضشٔس٘ رشكٛم نجبٌ نٓب ْٛكهٛخ رضى يإعغبد ٔخجشاء يزخصصٍٛ ألخز دٔس فؼبل نزطجٛك عٛبدح انمبٌَٕ : ٔلبل 

  . ٔلٛى انغهى األْهٙ ، ٔانزخطٛط اإلعزشارٛجٙ ػجش ئلبيخ ٔسشبد انؼًم

 

ئطبس انششاكخ ثٍٛ أفشاد  كبَذ األفضم فٙ سعى انخطٕاد فٙ يجبل انغهى األْهٙ فٙ جنين محافظة ٔربثغ يبعٌٕ أٌ

ٔيإعغبد انًجزًغ انًحهٙ ، ٔانزٙ ثبدس انًحبفظ فٛٓب ثزشكٛم انهجبٌ انًزخصصخ ، ْٔٙ رجشثخ فشٚذح ٔال رٕجذ دٔل 

  . ػشثٛخ رؼًم فٙ ْزا انًجبل
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يُٛخ يب ئنٗ انزطٕس انكجٛش انز٘ حصم فٙ أداء األجٓضح األ جنين ٔفٙ انٕلذ رارّ أشبس انؼًٛذ ساضٙ ػصٛذح لبئذ يُطمخ

حٛش رى انزشكٛض ػهٗ انُٕػٛخ فٙ انزٕظٛف ٔانجٕدح فٙ األداء ٔاحزشاو كبيم نحمٕق انًٕاطٍ ٔاإلَغبٌ  2007ثؼذ 

ٔانغؼٙ نجغط عٛبدح انمبٌَٕ ضًٍ اإليكبَٛبد انًحذٔدح ، فٙ ظم رؼبٌٔ ٔركبيم فٙ انؼًم ثٍٛ األجٓضح، ٔارغبع دائشح 

انضمخ يٍ خالل ػذح دساعبد ٔأثحبس ٔيالحظبد لبو ثٓب غٛشَب يٍ انضمخ ثٍٛ انشؼت ٔاألجٓضح ٔلذ رى لٛبط ْزِ 

  .يإعغبد دٔنٛخ ٔيحهٛخ، 

 

ٔلذيذ فبطًخ ػطٕٛ٘ يُغمخ انًشبسٚغ فٙ يشكض جُٛف ػشضب نهششائح رضًٍ يفٕٓو انغهى األْهٙ ، ٔ انًفبْٛى 

انهجبٌ انًشكهخ يٍ لجهٓب نهغهى األْهٙ ٔ جنين محافظة انًزؼهمخ ثبنزخطٛط االعزشارٛجٙ فٙ ْزا انصذد ، ٔسؤٚخ

  . ٔأْى انزحذٚبد انزٙ رٕاجّٓ

 

 . ٔفٙ ْزا انصذد رى رمغٛى انًشبسكٌٕ انٗ يجًٕػبد ػًم نٕضغ انزٕصٛبد ٔانًمزشحبد ثٓزا انشأٌ

 


