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برنامج تدريب المدربين لنخبة من المحامين
المتطوعين في جمعية النهضة العربية
للديمقراطية والتنمية

في هذا اإلصدار:
برنامج تدريب المدربين لنخبة من المحامين
المتطوعين في جمعية النهضة العربية
للديمقراطية والتنمية
«أبوغزاله» و»مديرية األحراج» و»الوكالة
األميركية للتنمية»
يتعاونون من أجل الممر االجتماعي والبيئي في
راشيا
اختتام مجموعة من البرامج التدريبية لموظفي
وزارة العدل األردنية

ع ّم ان  -األردن تحت عنوان «تدريب
طالل
مجموعة
اختتمت
المدربين»،
أبوغزاله للتدريب المهني برنامجا تدريبيا
لنخبة من المحامين المتطوعين
متميزا
في جمعية النهضة العربية للديمق راطية
والتنمية  -العون القانوني ،بقيادة المدرب
المتميز د .عيسى الظاهر والتي عقدت في
كلية طالل أبوغزاله للد راسات العليا في
ادارة األعمال  -عمان ،األردن.

«أبوغزاله» و»مديرية األحراج» و»الوكالة األميركية للتنمية»
يتعاونون من أجل الممر االجتماعي والبيئي في راشيا

راشيا  -لبنان اختتمت المرحلة األولى من ورشة
العمل التدريبية حول «التخطيط االست راتيجي»،
للجنة التخطيط الخاصة بـ «الممر االجتماعي
والبيئي» في راشيا ،والتي تم تنفيذها بالتعاون
ما بين مجموعة طالل أبوغزاله (TAG-
 ،)orgومديرية األح راج األميركية (،)USFS
وبتمويل من «الوكالة األميركية للتنمية الدولية
«(.)USAID
وشارك في الورشة أعضاء لجنة التخطيط
الخاصة بـ «الممر االجتماعي والبيئي» في
راشيا ،ممثلو  13بلدة ،هي :راشيا ،كفر دنيس،
كوكبا أبو عرب ،عين عرب ،مجدل بلحيس،
مدوخا ،الرفيد ،بكا ،ضهر األحمر ،خربة
روحا والبيرة ،وتم اختيار شخصين من كل
بلدة للمشاركة في هذه اللجنة ،أحدهما يمثل
المجلس البلدي واآلخر يمثل المجتمع المدني.
وتهدف الورشة إلى دعم اللجنة المعنية بالتخطيط
للممر الواقع في منطقة راشيا ،من أجل وضع
خطة عمل ممتدة على عشر سنوات ،وتحديد أهم
اإلج راءات التي يجب اتخاذها من باب األولوية،
الستقطاب الجهات المانحة بشكل أفضل ،وإعداد
مخطط لبناء القد رات بحسب احتياجاتهم الخاصة،
بغية تعزيز كفاءتهم في إدارة خطة العمل
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المطروحة ،والتوصل في النهاية إلى الرؤية
المنشودة للحفاظ على المساحات الحرجية بشكل
مستدام وعلى المدى البعيد.
وساهمت الورشة في تزويد اللجنة المعنية
بالتخطيط للممر ،بمجموعة من المها رات واألدوات
التي تخولها المناداة بصوت واحد بحاجاتها
البيئية بمزيد من الفعالية والتنسيق.
وسيتبع الورشة عدد من الدو رات اإلرشادية،
لمساندة اللجنة المعنية بالتخطيط للممر في
تصديق خطة عملها الممتدة على عشر سنوات
ووضع اللمسات األخيرة عليها .وبنتيجة هذه
الدو رات ،تصبح اللجنة مستعدة للتوجه نحو
القطاع الخاص ،والجهات المانحة الوطنية
والدولية ،والجمعيات المعنية بمسائل التحريج،
والجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي األغ راس
الحرجية في لبنان ،وغيرها من األط راف المعنية
بشؤون التحريج في القطاعين العام والخاص،
وذلك ضمن إطار مؤتمر يعقد على المستوى
الوطني ويسلط فيه الضوء على ف رادة هذا
الممر االجتماعي والبيئي ،والخطط والغايات
البعيدة المدى على هذا الصعيد .وناشدت
أخي را ،الهيئات المختلفة «توفير الدعم من أجل
تحقيق هذه المخططات».
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اختتام مجموعة من البرامج التدريبية لموظفي وزارة العدل األردنية

ع ّم ان  -األردن اختتمت مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني فعاليات عدة ب رامج تدريبية حول
«مها رات كتابة وإعداد التقارير» و»معايير المحاسبة في القطاع العام» و»االموازنات التخطيطية
الفعالة» لعدد من موظفي وزارة العدل األردنية.
وتأتي هذه الب رامج التدريبية التي تقدمها نخبة من المدربين المتميزين والتي عقدت في مبنى جامعة
طالل ابوغ زاله كجزء من برنامج متكامل لدعم قطاع العدالة ،حيث تم إطالق البرنامج ضمن حفل
خاص في مقر وزارة العدل لتقوم بتنفيذه مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني ،وبتمويل من
االتحاد األوروبي.

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل معنا على العناوين أدناه:
هاتف+962-6-5100900 :
فاكس+962-6-5100901 :
بريد إلكترونيinfo@tagitraining.com :
موقع إلكترونيtagitraining.com :
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