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بالشراكة مع القدس المفتوحة مشروع بـ 450 ألف يورو لخدمة المناطق بالسموع

الخلیل -معا- بالشراكة ما بین جامعة القدس المفتوحة وبلدية السموع، حصلت بلدية السموع على منحة من االتحاد االوروبي بقیمة 450

ألف يورو لتنفیذ مشروع لتمكین بلدية السموع من خدمة المناطق المحیط بھا والمناطق المھمشة أو ما تسمى مناطق "ج".

وسبق وأن وقعت جامعة القدس المفتوحة وبلدية السموع على مذكرة تفاھم مطلع شھر آب الماضي 2017، والتي بموجبھا قام الطاقم

المختص في مركز التعلیم المستمر في جامعة القدس المفتوحة مكون من أ. محمود حوامدة وأ.بیان الشوبكي بإعداد مقترح المشروع

بالتعاون مع طاقم بلدية السموع والمكون من المھندس وصفي الزعارير واالستاذ ماجد البدارين.

ويأتي ھذا المشروع ضمن التوجیھات الدائمة لالستاذ الدكتور يونس عمرو رئیس الجامعة بالعمل على دعم ومساندة المؤسسات

المحلیة وتمكینھا لخدمة المناطق المھمشة "ج"، حیث سبق وأن حصلت جامعة القدس المفتوحة على مشروعین من خالل برنامج

تنمیة وصمود المجمتع في مناطق "ج" والقدس الشرقیة، التابع لبرنامج االمم المتحدة االنمائي (UNDP)، وھما مشروع المركز التعلیمي

المتنقل لتحسین فرص التعلیم في المناطق المھمشة في جنوب يطا والسموع، ومشروع المركز التعلیمي المتنقل لتحسین فرص

التعلیم في المناطق المھمشة محافظة طوباس واالغوار الشمالیة.

واشار مدير مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع أ. محمود حوامدة بأن ھذا المشروع يأتي أنسجاماً مع فلسفة مركز التعلیم المستمر

وخدمة المجتمع في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم الدعم والمساندة لھا لتحسین خدماتھا باالعتماد على الكوادر

واالمكانیات المتوفرة في جامعة القدس المفتوحة من خالل فروعھا المنتشرة في جمیع المحافظات الفلسطینیة، وباالخص في محافظات

جنوب الضفة الغربیة، والتي تشكل أكبر كثافة سكانیة وحظوظھا من المشاريع التنموية اقل نسبیاً مقارنة بباقي محافظات الوطن.

وأكد حوامدة بأن المشروع يھدف الى تطوير الخدمات التي تقدمھا البلدية، حیث سیتم العمل على تطوير الخطة االستراتیجي للبلدية

بطريقة تساھم في توفیر خدمات افضل من الناحیة القانونیة والنفسیة للمواطنین ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في البلدة، وكذلك

تعزيز دور المرأة في العمل و تنشیط اإلنتاج المحلي للبساط البلدي والصناعات المنزلیة والمحلیة.
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