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Vacancy Announcement
Chief of Party

LOCATION:          Ramallah, West Bank, with travel throughout West Bank/Gaza
DURATION:  3 Years
SUMMARY: 
Relief International (RI) is currently recruiting Chief of Party (CoP) candidates for an anticipated 
multi-year, USAID-funded Civic Participation Program in West Bank/Gaza.  The program will rein-
vigorate civic participation in the Palestinian Authority (PA) decision-making process, in the moni-
toring and oversight of government institutions, and in the broader public sector discourse in order 
to ensure a more vibrant and robust democratic dialogue between the government and the citizens 
of the future Palestinian state.  The Chief of Party (COP) is responsible for overall program man-
agement and will be expected to interact regularly with program staff, USAID Mission staff, civil 
society organizations, PA officials, other donors, and all program stakeholders.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
Strategic direction and overall supervision and successful implementation of the program.• 
Overall development and oversight of program work plans (interim and annual) and budgets • 
based on expected program outputs and results. 
Liaise and consult with USAID, acting as the main representative and principal interlocutor.• 
Manage partnerships with international organizations, local ministries and municipalities, and • 
civil society organizations.
Ensure sound administrative practices with regards to record keeping, compliance with USAID • 
regulations, communications, etc.
Fulfill all USAID reporting requirements.• 
Ensure regular communication between West Bank/Gaza Office (Field Office) and HQ; this • 
will include submitting required program reports in an agreed upon format.
Manage recruitment of national staff and ensure that all internal administrative and HR policies • 
and procedures are followed in accordance with established RI and USAID standard practices.
Supervise and provide support to local and international consultants and staff hired to assist and • 
work on the program.
Travel within West Bank/Gaza to ensure the performance and implementation of the program. • 
Coordinate activities internally with other RI programs in West Bank/Gaza. • 

QUALIFICATIONS:
Master’s degree in social sciences, community development, communications, business, inter-• 
national development, and/or other related field.
Fifteen (15) years work experience in the above-mentioned or related fields including solid ex-• 
perience and understanding of the areas of civil society legal framework and enabling environ-
ments, the role of intermediary support organizations, policy advocacy and citizen engagement, 
and CSO financial and organizational sustainability.
Ten (10) years experience in managing a professional and administrative staff adeptly and co-• 
ordinating with partner and donor organizations (references for the last three years of work 
experience are required and will be verified).
An ability to work constructively with a diverse range of actors and to accommodate divergent • 
interests and agendas (candidates must be able to establish and maintain excellent contacts with, 
civil society organizations, media institutes, Palestinian government officials at the national and 
local level, other donors and diplomatic missions).
Relevant professional experience managing and implementing successful, multi-year• 
Development projects in the area of civil society development.• 
Previous resident work experience in the Middle East is required.• 
English proficiency is required. Knowledge of Arabic language is desired.• 

To Apply:  Submit a resume, cover letter, salary history, 3 professional references (e-mail address 
and phone number), and a date of availability to hrproposal@ri.org Incomplete applications will not 
be considered.  The email subject line MUST include the following: COP-West Bank/Gaza-
Civic Participation 
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Vacancy Announcement
Finance Manager

LOCATION:          Ramallah, West Bank, with travel throughout West Bank/Gaza
DURATION:  3 Years
SUMMARY: Relief International (RI) is currently recruiting Finance and Administrative Manager candi-
dates for an anticipated multi-year, USAID-funded Civic Participation Program in West Bank/Gaza.  The 
program will reinvigorate civic participation in the Palestinian Authority (PA) decision-making process, 
in the monitoring and oversight of government institutions, and in the broader public sector discourse in 
order to ensure a more vibrant and robust democratic dialogue between the government and the citizens of 
the future Palestinian state.  The Finance Manager will be responsible for all financial issues related to the 
program.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
Work closely with the Chief of Party and other key personnel to implement, improve and maintain • 
financial management policies, systems, structures, and procedures for the program.
Ensure the smooth day-to-day running of the finance office through supervision and management.• 
Plan and supervise work of the program-related finance staff including tracking and monitoring of • 
procurements and expenditures, and establishes and maintains an office purchasing, inventory, and 
requisition system. 
Coordinate compiling of project monthly financial reports for submission to the International Finance • 
Controller and Chief of Party.
Prepare project budget vs. actual reports on a regular monthly basis. • 
Work closely with the Chief of Party to monitor the project budget.• 
Assist project officers in ensuring compliance with RI procurements and field accounting policies and • 
procedures, compliance with donor agreement and audit requirements.
Work closely with project officers over the project implementation planning and cash flow projec-• 
tions.
Prepare budget revision in close coordination with Chief of Party when necessary.• 
Make sure that financial records and backup documentation is ready for internal and external audits.• 
Works closely with HQ finance team and internal and external auditors.• 
Travel within West Bank/Gaza to ensure successful performance and implementation of the program. • 

QUALIFICATIONS:
A university degree in finance, business administration, or related field is required.• 
At least 7 years work experience in financial management with experience and knowledge of    • 
international donor.
References for the last 3 years of work experience are required and will be verified.• 
English and Arabic language proficiency are both required.• 
Demonstrated organizational ability is strongly desired.• 

To Apply:  Submit a resume, cover letter, salary history, 3 professional references (e-mail address and phone 
number), and a date of availability to hrproposal@ri.org Incomplete applications will not be considered.  
The email subject line MUST include the following: Finance -West Bank/Gaza-Civic Participation 
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Vacancy Announcement
Capacity Development Specialist

LOCATION:          Ramallah, West Bank, with travel throughout West Bank/Gaza
DURATION:  3 Years
SUMMARY: 
Relief International (RI) is currently recruiting Community Development Specialist (CDS) candi-
dates for an anticipated multi-year, USAID-funded Civic Participation Program in West Bank/Gaza.  
The program will reinvigorate civic participation in the Palestinian Authority (PA) decision-making 
process, in the monitoring and oversight of government institutions, and in the broader public sector 
discourse in order to ensure a more vibrant and robust democratic dialogue between the government 
and the citizens of the future Palestinian state. The CDS will be responsible for the provision and 
oversight of technical direction and assistance in support of improved technical, financial, and human 
resource capacity of participant civil society organizations.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
Coordinate with the COP in design and implementation of capacity building activities • 
Directly oversee all capacity building activities for civil society organizations• 
Ensure sound administrative practices with regards to record keeping, compliance with USAID • 
regulations, communications, etc.
Support COP in recruitment of national staff and ensuring that all internal administrative and • 
HR policies and procedures are followed in accordance with established RI and USAID stand-
ard practices.
Supervise and provide support to local and international consultants and staff hired to assist and • 
work on the program.
Travel within West Bank/Gaza to ensure the performance and implementation of the program. • 
Coordinate activities internally with other RI programs in West Bank/Gaza. • 

QUALIFICATIONS:
The candidate must have a university degree in management, public administration, finance, or • 
related field.
Candidates must have a minimum 8 years of demonstrated experience and expertise in civil • 
society strengthening, including capacity development; community mobilization; and civil soci-
ety-related training and facilitation in one or more of the above-mentioned fields, with a prefer-
ence given to capacity development and/or working with grassroots communities.
Previous work experience in the Middle East region is required.• 
Candidates must also have a high level of interpersonal and communication skills.• 
References for the last three years of work experience are required and will be verified.• 
Knowledge of democracy and governance issues in Palestine is required.• 
English and Arabic language proficiency are both required.• 

To Apply:  Submit a resume, cover letter, salary history, 3 professional references (e-mail address 
and phone number), and a date of availability to hrproposal@ri.org Incomplete applications will not 
be considered.  The email subject line MUST include the following: CDS-West Bank/Gaza-Civic 
Participation 

ورشة عمل في رام الله حتذر من استمرار
تنفيذ عقوبة اإلعدام في مناطق السلطة 

نظمتها  ورشة عمل  في  املشاركون  أوصى  واإلعللام-  للصحافة  الللرواد  الكتوت-  نابلس- غسان  الله-  رام 
اإللغاء(،  نحو  اإلعللدام  عقوبة  تنفيذ  )جتميد  بعنوان  املظالم"،  "ديللوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة 
بضرورة تقييد القوانني املتعلقة بعقوبة اإلعدام، وجتميد تنفيذ هذه العقوبة في مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينية، نتيجة االنقسام السياسي احلاصل، وتزايد عدد املواطنني احملكوم عليهم باإلعدام، وضرورة 
توقف احلكومة املقالة في قطاع غزة عن تنفيذ العقوبة بحق املواطنني، وإلغاء عقوبة اإلعدام من مشروع 

قانون العقوبات الفلسطيني.
املبيض  أحمد  اللواء  العسكري  القضاء  هيئة  رئيس  الهيئة  مقر  في  عقدت  التي  الورشة  في  وشللارك 
العديد من املؤسسات احلقوقية منها  العامة، وممثلني عن  النيابة  والدكتور أحمد براك ممثًا عن جهاز 
ونقابة احملامني،  اإلنسان،  القانونية وحقوق  للمساعدة  القدس  ومركز  اإلنسان،  الفلسطيني حلقوق  املركز 
واملستشار  العاملة،  املللرأة  جللذور، وجمعية  ومؤسسة  ومؤسسة مفتاح،  زيت،  بير  احلقوق في جامعة  ومعهد 
القانوني جلهاز املخابرات العامة، وممثلني عن وزارات العدل والداخلية واألوقاف والشؤون الدينية، وجهازي 

االستخبارات العسكرية والشرطة. 
وافتتح الورشة احملامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة، مؤكدًا على ضرورة جتميد 
العمل في تنفيذ عقوبة اإلعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، معربًا عن أمله في عدم مصادقة 
الرئيس على أحكام اإلعدام الصادرة عن احملاكم، وأن يخلو مشروع قانون العقوبات اجلديد من عقوبة اإلعدام. 
بدوره، أشار الدكتور أحمد براك من النيابة العامة وعضو إعداد وصياغة مشروع قانون العقوبات، إلى أنه 
من الصعوبة مبكان إلغاء عقوبة اإلعدام في ظل احلالة الفلسطينية، مشيرًا إلى التطورات االيجابية التي 
أدخلت على موضوع عقوبة اإلعدام في مشروع قانون العقوبات املقترح، حيث مت تخفيض عدد العقوبات 
املعاقب عليها باإلعدام من )36( عقوبة إلى )16( وتوفير ضمانات كبيرة في مجال احملاكمة العادلة، وربط 
مصادقة الرئيس على تنفيذ العقوبة، وأشار إلى أن موقف جلنة املشروع هو مع إلغاء عقوبة اإلعدام واستبدال 
عقوبة اإلعدام بالسجن مدى احلياة. وقال اللواء أحمد املبيض أن احملاكم العسكرية الفلسطينية حتكم وفقا 
لقانون العقوبات الثوري لعام 1979، مشيرًا إلى أنه كان من املفترض أن تعمل مؤسسات حقوق اإلنسان مع 
املجلس التشريعي على إلغاء هذه العقوبة من القوانني الفلسطينية، وأن احملاكم العسكرية بحسب القانون 
األساسي مختصة بكافة القضايا املتعلقة بالشأن العسكري، وأوضح املبيض أن هناك تعليمات مشددة من قبل 
الرئيس بعدم إصدار حكم اإلعدام إلى في احلاالت بالغة اخلطورة، ونوه إلى أن الرئيس لم يصادق على أي 
من أحكام اإلعدام الصادرة وله احلق الدستوري في عدم املصادقة أو إرجاع احلكم إلى احملكمة برأي مختلف 
متضمنًا العفو أو تخفيض العقوبة. من جهته، استعرض ياسر عاونه الباحث احلقوقي في الهيئة ورقة عمل 
حول حاالت عقوبة اإلعدام في فلسطني، مبينًا تزايد حاالت احلكم باإلعدام الصادرة في مناطق السلطة 

الوطنية الفلسطينية حيث بلغ عددها )97( حكما قضائيًا، نفذ منها عمليًا )14( حكمًا، مطالبًا بضرورة 
جتميد تنفيذ العقوبة ال سيما بعد تنفيذ حكمي اإلعدام في قطاع غزة من قبل احلكومة املقالة.

وبني أن األحكام الصادرة عن احملاكم الفلسطينية منذ قيام السلطة حتى عام 2010 حيث بلغ مجمل 
األحكام )97( موزعة على النحو التالي: صدر عام 2010 )4( أحكام جميعها في قطاع غزة، نفذ احلكم بحق 
مواطنني هما: ناصر أبو فريح حكم عليه بتاريخ )2009/2/22( ومحمد إسماعيل )2009/11/4(، في العام 
2008 صدر )13( حكم باإلعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة وصدر )6( أحكام في الضفة الغربية، و)7( 
أحكام في قطاع غزة، ولم يشهد عاما 2007 و2006 صدور أحكام باإلعدام، وشهد عام 2005 صدور حكم 
واحد باإلعدام ونفذ اإلعدام بحق )5( مواطنني، وشهد العام 2005 قرار هام من رئيس السلطة بتاريخ 22/ 
إلى احملاكمة  الدولة  أمن  أمام محاكم  املواطنني احملكومني باإلعدام  حزيران 2005 بإعادة محاكمة جميع 
احملاكم النظامية، وتعديل املجلس التشريعي للفقرة )1( من املادة )60( من قانون مراكز اإلصاح والتأهيل 
بحيث أصبح ال ينفذ حكم اإلعدام بحق احلامل وإذا وضعت مولودًا حيًا، ويخفض احلكم من اإلعدام إلى 

السجن املؤبد.
أما العام 2004 فقد شهد صدور )8( أحكام على مواطنني باإلعدام، وفي عام 2003 صدر احلكم على )4( 
مواطنني باإلعدام، والعام 2002 سجل )19( حكمًا باإلعدام، والعام 2001 سجل صدور )13( حكما باإلعدام، 
والعام 2000 سجل صدور )6( أحكام باإلعدام، والعام 1999 سجل )4( أحكام باإلعدام، وعام 1998 سجل )4( 
أحكام باإلعدام، والعام 1997 لم يسجل أحكام بينما شهد العام 1996 )5( أحكام باإلعدام، وعام 1995 )3( 

حاالت وقدر صدر )75 حكمًا( من محاكم عسكرية، و14 حكما عن محاكم مدنية.
رأي مؤسسات  الغربية عن  الضفة  اإلنسان في  الفلسطيني حلقوق  املركز  وحتدث سميح محسن منسق 
املجتمع املدني واملطالب بتجميد تنفيذ عقوبة اإلعدام، وذلك لعدم تنفيذ أحكام باإلعدام في املستقبل 
الوطنية  السلطة  رئيس  من  تعليمات  وذلللك بصدور  غللزة،  في قطاع  اإلعللدام  أحكام  تنفيذ  بعد  وخاصة 

الفلسطينية بتجميد تنفيذ العقوبة. 
بدوره أشار احملامي ربحي قطامش من نقابة احملامني إلى أهمية تقييد القوانني واألحكام الصادرة باإلعدام 
وتشكيل مجموعات ضغط من أجل جتميد تنفيذ العقوبة، حيث يتم االستفادة من جتارب الدول في التدرج 

في إلغاء العقوبة أو جتميدها وصوالً إلى اإللغاء. 

جنني- علي سمودي- نظم مركز حقوق 
)شمس(  الدميقراطية  واملشاركة  اإلنسان 
ومركز جنيف للرقابة على القوات املسلحة 
في جنني ورشة عمل حول )تعزيز سيادة 
القانون في محافظة جنني ( وذلك في قاعة 
قادة  بحضور  املدينة،  في  التجارة  الغرفة 
الوطنية  والقوى  االمنية  االجهزة  وممثلي 
والفعاليات واملؤسسات املدنية املجتمع املدني 

واألطر النسوية والنقابية.  
وافتتحت بكلمة محمود عبد الله ممثل 
مركز "شمس"، موضحا ان الورشة استمرار 
جلهود املؤسسة لفتح افاق التواصل واحلوارو 
ومؤسسات  األمنية  املؤسسة  بني  التواصل 
ومؤسسته  املللواطللن  وبللني  املللدنللي،  املجتمع 
سبل  آليات  عن  البحث  وضلللرورة  األمنية، 
تعزيز سيادة وبسط القانون واحلفاظ عليه 

وتطبيقه بشفافية.
مركز جنيف 

والللقللى "روالنللللد فللريللدريللك" مللن مركز 
)جنيف( كلمة اوضح فيها، أن "اللقاء يأتي 
استمرارا النشطة ويرامج ينفذها املركز منذ 
عامني لتكوين منتدى أو محور للنقاش الن 
دورنا املساعدة ودعم اجلهود لتطبيق سيادة 
القانون ، وهي جهود فلسطينية اصا، ونحن 
الشعب  بها  التي مير  الظروف  كافة  نللدرك 

الفلسطيني جراء األوضاع السياسية ورغم 
ذلك فان محافظة جنني قطعت شوطا كبيرا 
تطبيق  االخيرة على صعيد  السنوات  في 
القانون وتوفير االمن للمواطنني بشفافية 
، وجنلللاح هللذه اجلللهللود جللديللرة بللاالحللتللرام 
واملساعدة من كل االطراف"، واضاف: "نحن 
كمؤسسة تطويرية حيادية مستقلة نتعاون 
مع كل مؤسسة تهتم بالشفافية واحملاسبة 
في توفير االمن للمواطنني،" مشيدا مبركز 

شمس ودورها الفاعل في ذلك.
محافظ جنني 

وحتدث احملافظ قدورة موسى عن تعزيز 
سلليللادة الللقللانللون داخللللل احملللافللظللة، وقلللال: 
القمعية  اإلجلللراءات  من  عانى  شعبنا  إن" 
اإلسرائيلية، وحالة الفلتان األمني والفوضى 
فللي الللسللنللوات األخلليللرة، ولللكللن بعد صللدور 
عباس  محمود  والرئيس  القيادة  تعليمات 
بللانللهللاء الللفللوضللى وبللسللط سلليللادة الللقللانللون، 
جنحت السلطة الوطنية واجهزتها االمنية 
انطاق  منذ  كبيرة  إجنللللازات  حتقيق  فللي 
حملة البسمة واالمل، والتي وفرت األجواء 
االقللتللصللاديللة،  للتنمية  املللائللمللة  األمللنلليللة 
وعودة الرأسمال الوطني إلى أرض الوطن."

وقال احملافظ: ان "رغم االوضاع الصعبة 
والللعللراقلليللل االسللرائلليللللليللة نللؤكللد اعللتللزازنللا 

بنموذح جنني التي اصبحت خالية من كل 
مظاهر الفوضى، فقد انتهت ظاهرة السيارات 
أي  عللام 2009  ولللم تسجل منذ  املللسللروقللة، 
حولناها  والللسللجللون  مللجللهللول،  ضللد  قضية 
ملراكز اصاح وتأهيل، واالجهزة االمنية بدا 
كل يعمل في تخصصه بتعليمات الرئيس 
لللتللوفلليللر االمللللن واخلللللدمللللات واحللتلليللاجللات 
مستوى  باعلى  حقوقهم  وضمان  املواطنني 
من الشفافية وحقوق االنسان حتى اصبح 
لدينا مكتب شكاوى في احملافظة للمواطن 

والذي جاء بجهود املؤسسة األمنية."
قائد املنطقة 

راضي عصيدة  العقيد  قال  من جهته، 
قائد منطقة جنني : ان" االجهزة االمنية 
الغام متشابك وفوضوي،  عملت في حقل 
وارادة  القيادة،  توجيهات  بفضل  ولكنها 
املللؤسللسللة االمنية،  ابللنللاء  وتللعللاون واصللللرار 
استطاعت ان حتقق اجنازات كبيرة وخسائر 
اقلللللل"، مللضلليللفللا: ان "اهللللم علللواملللل جنللاح 
الللقللانللون  تطبيق  علللللى  حللرصللنللا  حماتنا 
املؤسسة  ابناء  املقدمة  وفي  اجلميع،  على 
االمنية، مما سهل وصولنا للنجاح". وقال 
صمدت  االمنية  املؤسسة   " ان  عصيدة: 
ككل شعبنا رغم الدمار وهدم مقار االجهزة 
االمنية وسقوط الشهداء من ابنائها، وحمت 

ورشة عمل في جنني حول »تعزيز سيادة القانون«
واثبت كفاءة عالية في  الوطني،  املشروع 
تطبيق حقوق االنسان، النها صفة متازمة 
واصيلة في املؤسسة االمنية وهناك تطور 
اداء املؤسسة، وقفزة نوعية في  كبير في 
ان  كللمللا  اجتللاهللاتلله،  بللكللافللة  عملها  مهنية 
هناك شفافية ملاحقة رجل االمن، ولكن 
ال يللوجللد مللن يللرعللي ويحمي رجللل االمللن 
الذي يتفانى لتأدية رسالته وخدمة شعبه 

ومجتمعه". 
احملاضر امين يوسف 

السياسية في  العلوم  أستاذ  كلمة   وفي 
اجلامعة العربية األمريكية الدكتور أمين 
قللال: إن "اإلصللاح األمني ضرورة  يوسف، 
خللصللوصللًا بللعللد حللالللة الللفلللللتللان الللتللي مللرت 
التي  واملللرحلللللة  الفلسطينية،  األرض  بها 
تليها خال السنة والنصف األخيرة والتي 
األمللنللي، وحتقيق  الللوضللع  متلليللزت بضبط 
إجنللازات أمنية"، واضللاف: أن" األمللن نتاج 
لسياسة معينة وال ميكن إصاح املنظومة 
األمنية بدون وجود عقيدة سياسية للنظام 
األجهزة  تستلهمها  الفلسطيني  السياسي 
السلوك  لتحديد  ضللرورة  وهناك  األمنية 

األمني لرجل األمن." 
وسلليللادة  تعزيز  أن  على  يللوسللف  وشلللدد 
السلطات  مللن خللال  إال  يللأتللي  الللقللانللون ال 
اللللثلللاثلللة )الللتللنللفلليللذيللة والللتللشللريللعلليللة، 
منظمات  دور  أهمية  مؤكدا  والقضائية(، 
القانون  سيادة  تعزيز  في  املدني،  املجتمع 
األمنية  األجهزة  الرقابي على  دورهللا  عبر 
واالستفادة من اخلبرات األجنبية في هذا 
اللللورش وعقد  اجلللانللب، مللن خللال تنظيم 
امللللؤمتلللرات واللللللللقلللاءات املللخللتلللللفللة، ومضى 
على  فقط  تقتصر  ال  "التنمية  إن  يقول: 
املشاريع االقتصادية فقط وإمنا من خال 
حل مشكلة البطالة املبطنة عبر التوظيف 
القانون ال  أن سيادة  كما  للشباب،  اجلزئي 
إال  األمثل  بالشكل  احلالي  الوقت  في  تتم 
املستدامة  للتنمية  آفلللاق  فتح  خللال  مللن 
مهمة  التنمية  ألن  احلالي،  للجيل  خاصة 
املدني  املجتمع  القطاع اخلاص، ومؤسسات 

وليس السلطة". 
توصيات 

الرئيس  التي حضرها سكرتير  الورشة 
محمود عباس ألمنه العسكري العميد جهاد 
جيوسي، وعمر رحال مدير مركز 'شمس'، 
املدني  املجتمع  تعزيزدور  بضرورة  اوصللت 
مجتمع  لبناء  الللقللانللون  سلليللادة  تعزيز  فللي 
دميقراطي وسلم اهلي وحتول دميقراطي، 
كونه تعزيز باجتاه سيادة القانون وحقوق 
املستدامة  والتنمية  املراة  وحقوق  االنسان 

والتنمية البشرية والتنمية.
واالجهزة  املدني  املجتمع  واوصى ممثلو 
االمنية بتطوير اليات التشاور املشتركة في 
احملافظة النها سضمن توفير خدمة االمن 
جلميع املواطنني حسب حاجاتهم. واوصى 
للتشاور،  محلية  اليات  بايجاد  املشاركون 
االمللنلليللة عملياتها  االجلللهلللزة  تللنللفللذ  وبللللان 
الناس،  وتوقعات  وحاجات  بشكل ينسجم 
واقترحوا بغية حتقيق ذلك ضرورة عقد 
لقاءات تشاورية بني املجتمع العام وممثلني 
عن االجهزة االمنية قبل تنفيذ أي حملة 
امنية ملا لذلك من اهمية وضمان معاجلة 
احلمات االمنية ملا يرونوا اليه املواطنون 
لهذه  العام  والتاييد  الدعم  زيادة  وضمان 

احلمات.

ورشة عمل في طوباس حول توثيق 
أضرار اجلدار الفاصل 

طوباس- علي سمودي- عقدت في مقر محافظة طوباس واألغوار الشمالية ورشة عمل مع املجالس احمللية 
للبحث في توثيق األضرار التي تسببت بها اعمال بناء اجلدار الفاصل، استنادا الى فتوى محكمة العدل 
الدولية في متوز من العام 2004، والتي دعت اسرائيل الى وقف العمل ببناء اجلدار وهدم ما بني منه وجبر 
التنفيذية  اللجنة  العامة، مبشاركة تيسير خالد عضو  واملؤسسات واالدارات  الناجم عنه لألفراد  الضرر 
ملنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار اجلدار، ومحافظ طوباس 
واالغوار الشمالية، وعيسى سمندر مدير عام اللجنة الوطنية لسجل أضرار اجلدار، وعدد من املجالس القروية 

والهيئات احمللية املتضررة من أعمال بناء اجلدار.
وقد أوضح تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية 
لسجل أضرار اجلدار تصميم اللجنة على حتقيق أهداف الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بفتوى محكمة 
الهاي، مثنيًا على املؤسسات احلكومية وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وما يقدمونه 
من دعم وتسهيات متكن اللجنة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وعلى تعاون املجالس القروية 
في حصر االضرار لدى بعثة األمم املتحدة. وأكد خالد على فتح احلوار مع مكتب سجل األضرار في األمم 
املتحدة من اجل تطوير عمل مكتب السجل التابع لألمم املتحدة، حتى يتماشى هذا العمل مع فتوى محكمة 
العدل الدولية ومبا يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في حتقيق أهداف فتوى محكمة الهاي، والتي دعت 

إلى وقف العمل ببناء اجلدار وهدم ما مت بنائه وجبر الضرر الذي حلق باملواطنني.
وحتدث احملافظ طوباسي في اللقاء وأكد انه يجب على سلطات االحتال اإلسرائيلي تنفيذ ما جاء في 
أساس فتوى احملكمة الدولية في وقف العمل بهذا اجلدار وهدم ما مت بنائه وجبر الضرر بالنسبة لألفراد 
واملمتلكات العامة، وأضاف أن عدد املواطنني الذين سجلوا في سجل أضرار اجلدار في جلنة األمم املتحدة 
باحملافظة بلغ )408( حاالت. كما أشار إلى أن األضرار في محافظة طوباس واألغوار الشمالية ما زالت في 
االرتفاع، منوهًا إلى االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة في محافظة طوباس، واملتمثلة مبصادرة االراضي وتوسيع 

املستوطنات وسياسة االغاقات والتي تهدف الى تهجير السكان وإجبارهم على ترك أراضيهم.
وأكد سمندر على ضرورة التسجيل من قبل املواطنني والتعاون التام مع اللجنة في عملية حصر األضرار 

وذلك من خال تعبئة االستمارات اخلاصة في حصر األضرار.
وقد خرج االجتماع بعدة توصيات من اجل العمل على ان يشمل التسجيل جميع االضرار واملتضررين 
لاراضي  سرقة  من  االسرائيلية  لانتهاكات  متكامل  ملف  اعللداد  اجللل  من  احملافظة،  مناطق  جميع  في 
املواطنني  لدعوة  والتحفيز  االرشللاد  بضرورة  االجتماع  خرج  كما  والتعليم،  والتنقل  العمل  من  واحلرمان 

لتسجيل اضرارهم.

ورشة عمل في باقة الشرقية لتنظيف 
البيت الفلسطيني من املنتجات االسرائيلية

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعام- نظمت اإلغاثة الزراعية الفلسطينية امس ورشة عمل 
في بلدة باقة الشرقية في محافظة طولكرم في موضوع مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، حضرتها 40 سيدة 
من عضوات جمعية التوفير والتسليف في البلدة ومن ربات البيوت. وحتدث في الورشة خالد منصور منسق 
احلملة الشعبية ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية الذي استعرض مختلف التجارب الفلسطينية في مقاطعة 
منتجات االحتال خصوصا إبان االنتفاضة األولى، وحتدث كذلك عن أهداف حملة املقاطعة وجدواها، وعن 
جتارب الشعوب األخرى في استخدام ساح املقاطعة في وجه املستعمرين، كما ركز على أهمية خلق ثقافة 
وطنية لدى الشعب الفلسطيني في موضوع املقاطعة، وبناء قناعة لدى كل مواطن بان املقاطعة هي ساح 
االقتصاد  تعزيز  إلى  ستؤدي  االحتال  منتجات  مقاطعة  أن  جانب  إلى  االحتال،  باقتصاد  الضرر  يلحق 
الفلسطيني، وحتريره من التبعية واإلحلاق القتصاد االحتال، وستؤدي بالتالي إلى خلق آالف فرص العمل 
للعمال الفلسطينيني الذين تسببت إجراءات االحتال وسياسات اإلغاق في جعلهم عاطلني عن العمل. 
وتركز النقاش بني منسق احلملة الشعبية وجمهور ربات البيوت على دور املواطن باعتباره املستهلك، والذي 
مبمارسته للمقاطعة سيؤدي إلى كساد املنتجات اإلسرائيلية، وبالتالي توقف مستورديها عن توزيعها باألسواق، 
وقال منصور ان هذا األمر دفع باحلملة الشعبية ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية الى توجيه جزء كبير من 
جهودها لبناء قناعات املواطن بضرورة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية باعتبار ذلك واجبا وطنيا ودينيا. 
وتطرق إلى دور التجار الذين اعتبر أن واجبهم الوطني يفترض بهم االمتناع عن عرض وترويج منتجات 
الدولة التي حتتل بادهم واستبدال هذه املنتجات باملنتجات الفلسطينية أو العربية أو األجنبية، واشار 
الى أن احلكومة الفلسطينية اتخذت قرارا مبقاطعة منتجات املستوطنات، وأنها تشن حملة ملنع دخول هذه 
املنتجات لألسواق، وأنها قطعت شوطا ال باس به في هذا املجال خصوصا عند حديثها عن تعديل القوانني 
الفلسطينية كي جترم كل من يتعامل مع بضائع املستوطنات.  وقال إن احلملة الشعبية ترى أن من حق 
الشعب الفلسطيني أن ميارس املقاطعة جتاه كل بضائع االحتال التي لها بدائل محلية أو أجنبية، وليس 
بضائع املستوطنات فقط، باعتبار املقاطعة شكا من أشكال املقاومة الشعبية التي من حق الشعب الفلسطيني 
ممارستها ضد االحتال حتى يجعل االحتال يخسر اكثر من احتاله وال يربح، األمر الذي يعجل باندحار 
االحتال.  وطالبت النساء أصحاب الصناعات الوطنية باالهتمام أكثر بجودة املنتج الفلسطيني حتى ميكن 
له منافسة منتجات االحتال، وكذلك باالهتمام بإيصال املنتجات الوطنية إلى محات البيع في مختلف 
التجمعات السكانية الفلسطينية خاصة في األرياف واملناطق النائية. وفي نهاية الورشة، حتدثت إميان 
السفاريني مرشدة جمعية التوفير والتسليف في محافظة طولكرم عن جهود اجلمعية في توعية النساء 
بأهمية املقاطعة، ملا يحققه ذلك من خدمة للوطن ومن خدمة لاقتصاد الفلسطيني.  وحتدثت عن إمكانية 
تطوير االقتصاد املنزلي والتعاوني جراء املقاطعة، وما تتيحه املقاطعة من فرص لتسويق منتجات النساء 
من منتجات غذائية أو صناعات يدوية تقليدية، وركزت على أهمية قيام ربات البيوت بدورهن في تربية 

أبنائهن تربية وطنية تتضمن موقفا رافضا الستهاك منتجات االحتال.


