
Saturday 27 November 2010    11 السبت  2010/11/27 محليــات

متديد املوعد النهائي لتسليم طلب املساعدة الفنية 
 

دعوة املؤسسات األهلية الفلسطينية لتقدمي طلب املساعدة الفنية ضمن برنامج مدونة السلوك
االهلية  للمؤسسات  الفنية  املساعدة  توفير  إمكانية  توفر  عن  تطوير«  »مركز  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  تطوير  مركز  يعلن 
الفلسطينية. وتهدف هذه املساعدة الفنية إلى تدريب و متابعة املؤسسات األهلية لفترة تتراوح بني 12-18  شهرا” من اجل حتسني 
أدائها في تطبيق بنود مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية. تأتي هذه املساعدة الفنية  كجزء من مشروع املؤسسات األهلية 
الفلسطينية الرابع  بتمويل من البنك الدولي و الوكالة الفرنسية للتنمية. وفي هذا السياق، يتوجه مركز تطوير إلى املؤسسات األهلية 

الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية و قطاع غزة  لتقدمي طلبات املساعدة الفنية على أن تتوافق مع املعايير والشروط التالية:

1. أن تكون املؤسسة مقدمة الطلب مؤسسة أهلية غير هادفة للربح
2. أن تكون املؤسسة مسجلة قانونيا ملدة ال تقل عن سنتني

3. أن يكون لدى املؤسسة سجل خدمات موثق فيما يتعلق بالعمل مع املجتمعات الفقيرة واملهمشة 
4. أن ال يقل عدد املوظفني الدائمني في املؤسسة عن اثنني

5. أن تكون املؤسسة قد وقعت او لديها الرغبة بتوقيع مدونة سلوك املؤسسات االهلية الفلسطينية
 

استالم منوذج طلب مساعدة الفنية:
للحصول على منوذج طلب مساعدة الفنية ، يرجى التوجه إلى املقر الرئيسي ملركز تطوير أو مكتب فرع غزة حسب املعلومات املذكورة أدناه، وذلك 

اعتبارًا من يوم األربعاء املوافق 2010/11/03
ميكن احلصول على منوذج طلب مساعدة الفنية من خالل صفحتنا االلكترونية 

http://www.ndc.ps/uploads/File/SAT2010.doc
كما ميكن احلصول على النص الكامل ملدونة السلوك  من خالل صفحتنا االلكترونية 

http://www.ndc.ps/site_files/files/1201004586.pdf

الفنية:  تسليم طلب املساعدة 
تسلم طلبات املساعدة الفنية باليد ملكاتب مركز تطوير املؤسسات االهلية الفلسطينية حسب العناوين التالية:

املكتب الرئيسي 
مركز تطوير املؤسسات االهلية الفلسطينية

عمارة مجاهد، الرام
هاتف:  02-2347771/4

خط داخلي رقم: 118

مكتب غزة   
مركز تطوير املؤسسات االهلية الفلسطينية

عمارة الهيثم 3 ، شارع الرشيد
هاتف: 08-2828999

آخر موعد لتسليم طلب املساعدة الفنية الساعة 12 ظهرًا من يوم اخلميس املوافق 2010/12/2
تتضمن مدونة سلوك املؤسسات االهلية أهداف املؤسسات األهلية الفلسطينية، ومدى سعيها لتحقيق هذه األهداف املرتبطة بقيم ومبادئ احلكم 
الصالح، وغاياتها ودورها في إحداث التنمية املجتمعية ، ومساهمتها في حتقيق آمال الشعب الفلسطيني في احلرية واالستقالل. هذه املدونة مبنية 
أن  مبدأ  من  وتنطلق  املؤسسات،  تأسيس  في  املكفول  واحل��ق  واملشاركة  الدميقراطية  ومبادئ  والتعددية  الفلسطيني  املجتمع  في  التنوع  مبدأ  على 
املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية في إحقاق حقوق املجتمع. وقد مت إعداد هذه الوثيقة من قبل  االئتالف االهلي ملدونة السلوك و الذي يضم 
في عضويته الهيئات املظالتية للمؤسسات األهلية الفلسطينية وذلك من خالل عملية تشاورية مع أكثر من 200 جمعية أهلية فلسطينية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
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أ.ب القدس - طفل يرتدي قميصا على شكل هيكل عظمي في احد ازقة البلدة القدمية في القدس. 

مديرية  ب��اش��رت   - س��م��ودي  علي   - جنني 
الشباب والرياضة في محافظة جنني بالتنسيق 
مع املراكز واالندية الشبابية لتنفيذ مشروع 

املبادارت الشبابية واجناحه. 
موسعا  اجتماعا  امل��دي��ري��ة  ام��س  وع��ق��دت 
أبو بكر  وش��روق  الشيخ  حضره مديرها طارق 
وممثلي  رؤس��اء  مع  الشبابية  الشؤون  مسؤول 
امل���ب���ادرات  بتنفيذ  س��ت��ق��وم  ال��ت��ي  امل��ؤس��س��ات 

الشبابية. 
قبل  من  املقدمة  املبادرات  مناقشة  وج��رى 
خالل  تنفيذها  في  للشروع  وامل��راك��ز  األندية 

الفترة القادمة.
واوض�����ح ال��ش��ي��خ ان ه���ذه امل����ب����ادرات ت��أت��ي 
ف��ي إط����ار اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل وزارة 
مع  بالشراكة  اجنازها  على  والرياضة  الشباب 
دوره��ا  لتعزيز  واألن��دي��ة  الشبابية  املؤسسات 
ومتكينها وصوال ملؤسسات قادرة على النهوض 
توليه  ال���ذي  الفلسطيني  الشبابي  ب��ال��واق��ع 

اإلستراتيجية الوطنية األهمية التي تتناسب 
وتطلعات الوزارة التي تعتبر قطاع الشباب هو 
التنمية والتغيير  العماد األساسي في عملية 

االيجابي.
اإلط��ار  تأتي في  امل��ب��ادرات  أن  الشيخ  وأك��د 
وال��ري��اض��ة  ال��ش��ب��اب  وزارة  ل��ت��وج��ه��ات  ال���ع���ام 
ووكيلها موسى ابو زيد والتي تعمل على توفير 
امل��ب��ادرات  ه���ذه  لتنفيذ  ال��الزم��ة  امل��ي��زان��ي��ات 
والتي تبلغ قيمة املبادرة الواحدة منها عشرة 
آالف شيكل، مؤكدا في ذات السياق على الدور 
تنفيذ  عملية  في  الفلسطيني  للشباب  الهام 
هذه املبادرات بشكل مباشر وبرعاية مديرية 

الشباب والرياضة.
هذه  أه��داف  تركيز  مت  االجتماع،  وخ��الل 
الشيخ  ودع��ا  لتنفيذها،  واآلل��ي��ات  امل��ب��ادرات 
ل��زي��ادة  واألن��دي��ة  الشبابية  امل��ؤس��س��ات  ك��اف��ة 
تفاعلها مع محيطها االجتماعي والرسمي من 
وتعزيز  التعاون  روح  تسودها  بيئة  اجل خلق 

من حالة االنتماء واملشاركة الفعلية في عملية 
البناء والتنمية.

أبو عبيد رئيسة مركز فن  وأش��ادت نادية 
احلياة بالدور الهام ملوسى أبو زيد وكيل وزارة 
على  وحرصه  اهتمام  من  والرياضة  الشباب 
متكني املؤسسات الشبابية وتوفير الدعم الالزم 

لتنفيذ أنشطتها. 
وعبر رؤساء املراكز الشبابية واألندية على 
فرصة  م��ن  مل��ا متنحه  امل���ب���ادرات  ه��ذه  أهمية 
لتنفيذ  الفلسطيني  الشباب  أم��ام  حقيقية 
أنشطة من شانها تعزيز وجودهم وخلق شراكات 
والرسمية في  األهلية  القطاعات  مع مختلف 

املجتمع.
هذه  تنفيذ  ب��دء  مواعيد  حتديد  وسيتم 
في  القادمة  القريبة  الفترة  خ��الل  امل��ب��ادرات 
م��رك��ز ث��اب��ر ال��ش��ب��اب��ي، م��رك��ز أط��ف��ال وش��ب��اب 
امل��س��ت��ق��ب��ل، م��رك��ز ف���ن احل���ي���اة، ن����ادي ب��رق��ني 

الرياضي، نادي الفندقومية الرياضي.

اجتماع تنسيقي لتنفيذ مشروع املبادرات الشبابية في جنني 

إع��الم  جنني - علي س��م��ودي - دع��ا مركز 
حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" ملناسبة 
امل��رأة  ضد  العنف  على  للقضاء  العاملي  اليوم 
الدول لتتحمل مسؤولياتها في ضمان حصول 
ال��ن��س��اء وال��ف��ت��ي��ات ع��ل��ى احل��ق��وق واخل��دم��ات 
القضاء  في  احملقق  والتقدم  متكافئ،  بشكل 
االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  على 
حيث يظل العنف ضد النساء والفتيات واسع 

االنتشار في شتى بقاع األرض. 
وق���ال امل��رك��ز ف��ي ب��ي��ان ص��در عنه إن هذا 
اإلن��س��ان،  حلقوق  انتهاكًا  فقط  ليس  العنف 
ب��ل أي��ض��ًا ع��ام��ل مهم ف��ي منع إع��م��ال حقوق 
والصحة  والسكن  األم��ن  في  والفتيات  النساء 
ماليني  وجت��د  وامل��ش��ارك��ة،  والتعليم  وال��غ��ذاء 
العنف ضد  إن  العنف،  أسرى  أنفسهن  النساء 
املرأة اليزال قائمًا كأحد أكثر انتهاكات حقوق 
اإلنسان بشاعة ومنهجية وشيوعًا، وهو تهديد 

لكل النساء.
ال��رغ��م من  ان��ه على  ورأى م��رك��ز "ش��م��س" 
التطورات الهائلة والكبرى التي شهدها العالم 
في قضية مناهضة العنف ضد املرأة وشرعنة 
حقوقها وإتاحة املجال أمامها إال أن العنف مازال 
بدنيا  وأشكاله  ص��وره  بكافة  ضدها  مم��ارس 

االضطهاد  م��ن  امل���رأة  تعاني  والت���زال  ونفسيا، 
والقهر والعدوانية، الناجم عن عالقات القوة 
وبسبب  وامل����رأة  ال��رج��ل  ب��ني  املتكافئة  الغير 
املشجع  واالجتماعي  الثقافي  امل��وروث  غياب 
وبسبب  وال��ض��ارة  املتخلفة  ال��ع��ادات  وسيطرة 
انتشار الفقر والبطالة واجلهل واألمية بنسب 

كبيرة بني النساء. 
احلرب  -أوق���ات  في  العنف  أن  وش��دد على 
ليس أمرًا محتومًا- وميكن جتنّبه إذا ما احترم 

القانون الدولي اإلنساني. 
الفلسطينية  األراض������ي  "ف��ف��ي  وأوض������ح: 
بالقانون  بالتقييد  ملزم  االحتالل  احملتلة، 
ال���دول���ي حل��ق��وق اإلن���س���ان وال���ق���ان���ون ال��دول��ي 
حلقوق  الدولية  املعاهدات  السيما  اإلنساني، 
إسرائيل طرفًا فيها، مبا  التي تشكل  اإلنسان 
فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ال��دول��ي  والعهد  امل����رأة(،  )اتفاقية  امل���رأة  ض��د 
واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخل��اص 
باحلقوق  اخل��اص  ال��دول��ي  والعهد  والثقافية 
املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء 
وقد  العنصري،  التمييز  أش��ك��ال  جميع  على 
أن��ك��رت إس��رائ��ي��ل ب��ث��ب��ات أن���ه ي��ت��رت��ب عليها 
اإلنسان لدى  واجب تطبيق معاهدات حقوق 

األمم املتحدة التي صادقت عليها في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، كما رفضت بثبات انطباق 

اتفاقية جنيف الرابعة". 
وحدها  تقف  إسرائيل  أن  "بيد  وأض���اف: 
في زعمها، إذ إن الهيئات ذات الصلة واملجتمع 
انطباق  تأكيد  وت��ك��رارًا  م��رارًا  أع��ادات  الدولي 
الدولية  واملعاهدات  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
حلقوق اإلنسان على السواء، وعلى هذا النحو 
تسببت إسرائيل في قتل أكثر من 150 امرأة 
وأصابت  األق��ص��ى،  انتفاضة  في  فلسطينية 

املئات بجروح".
ال���ن���س���اء  أن  "ش������م������س"  م�����رك�����ز  وذك���������ر 
وقطاع  الغربية  الضفة  ف��ي  الفلسطينيات 
غ����زة ع��ش��ن ك���ل ح��ي��ات��ه��ن أو م��ع��ظ��م��ه��ا حتت 
االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي، وواج��ه��ن حت��دي��ًا في 
ترسيخ حقوقهن، كفلسطينيات يعشن حتت 
االحتالل العسكري اإلسرائيلي الذي يسيطر 
طوال  والعيش  حياتهن،  من  جانب  كل  على 
ع��ق��ود حت��ت نير االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي حد 
الشعب  أم��ام  التنمية  ف��رص  من  هائل  بشكل 
الفلسطيني عمومًا وزاد من العنف والتمييز 
وجه  على  الفلسطينية  امل��رأة  ضد  املمارسني 

اخلصوص. 

"شمس" يدعو الدول لتحمل مسؤولياتها
في ضمان حصول املرأة على حقوقها

ب��ي��ت حل��م -  جن��ي��ب ف����راج - ن��ظ��م قسم 
الصحة املدرسية في مديرية تربية بيت حلم 
ورشة عمل ملدراء املدارس املشاركة في مشروع 
 44 عددها  والبالغ  التعليم  اج��ل  من  الغذاء 
مدرسة بحضور كل من عبد الله شكارنه مدير 
تربية بيت حلم وماجدة رمضان رئيسة قسم 
الصحة املدرسية وموظفي القسم، حيث يتم 
املشروع توزيع وجبة يومية مكونة  مبوجب 
املدارس  طلبة  على  والبسكويت  احلليب  من 

املستهدفة على مدار العام الدراسي. 
واستعرضت رمضان اخلطة العامة للمشروع 
خالل العام الدراسي 2010-2011 وفوائده على 
صحة الطلبة واهمية تدعيم املشروع من خالل 
يوم  تنظيم  خالل  من  التوعوية  النشاطات 
حول  الطلبة  لتوعية  مدرسة  كل  في  غ��ذاء 

اهمية الغذاء الصحي.
من  امل��ش��روع  ف��ي  العمل  آل��ي��ة  ناقشت  كما 
واهمية  والتوزيع  والتخزين  االستالم  حيث 
االتصال والتواصل املستمر مع املدارس املشاركة 
ف��ي امل��ش��روع ورف���ع ال��ت��ق��اري��ر ال���دوري���ة مل��ا مت 
اجن���ازه خ��الل تنفيذ امل��ش��روع ب��ال��ت��ع��اون مع 

املجتمع احمللي. 
من جانبه، عبر شكارنه في بداية كلمته 
ع��ن اه��م��ي��ة امل���ش���روع م��ن ن��اح��ي��ة اس��ت��ه��داف��ه 
منطلق  م��ن  االس��اس��ي��ة  امل��راح��ل  ف��ي  للطلبة 
رؤية املديرية الهادف الى التركيز على صحة 
ينعكس  مم��ا  والنفسية  اجلسمية  ال��ط��ال��ب 
اي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى حت��ص��ي��ل��ه ال���دراس���ي وخ��اص��ة 
ال��دن��ي��ا، م��ش��ددا على دور مدير  امل��راح��ل  ف��ي 
االساسية  املرجعية  بصفته  املركزي  املدرسة 

بتنفيذ  يتعلق  ما  بكل  التربوي  امليدان  في 
املشاريع التي ال تتعارض مع سياسة املديرية 
ووزارة التربية والتعليم من اجل تهيئة اجواء 

تربوية وتعليمية منوذجية. 
وبني اهمية االستفادة القصوى من مشروع 
اختيار  حيث  م��ن  التعليم  اج��ل  م��ن  ال��غ��ذاء 
الوقت املناسب لتوزيع الوجبة مبا ال يتعارض 
م��ع وق���ت احل��ص��ة ال��دراس��ي��ة وآل��ي��ة ال��ت��وزي��ع 
تناول  بعد  امل��درس��ة  نظافة  على  واحمل��اف��ظ��ة 
مكمال  يأتي  املشروع  ان  ال��ى  مشيرا  الوجبة، 
ال����وزارة  تبنتها  ال��ت��ي  امل��ش��اري��ع  م��ن  للعديد 
بناء وح��دات صحية وفحص  واملديرية مثل 
السمع والعيون الدوري لطلبة املدارس وغيرها 
الطالب  صالح  ف��ي  تصب  التي  امل��ش��اري��ع  م��ن 

وحتسني نوعية التعليم. 

ورشة عمل في بيت حلم حول مشروع الغذاء من اجل التعليم 

عالج  مركز  نظم   - س��م��ودي  علي   - جنني 
جنني  في   )TRC( التعذيب  ضحايا  وتأهيل 
امس ورشة عمل  بعنوان: "كيف حتافظ على 
"االرادة"  مركز  قاعة  في  النفسية"  صحتك 
السيلة  بلدة  في  اخلاصة  االحتياجات  ل��ذوي 
احلارثية مبشاركة ممثلني عن بلدية وجمعية 
السيلة احلارثية واالغاثة الطبية ووزارة شؤون 
املفتوحة  القدس  جامعة  من  وط��الب  األس��رى 
واألهلية  احلكومية  احمللي  املجتمع  ومؤسسات 

وطالب اجلامعات.
وعبر رئيس بلدية السيلة احلارثية عالم 
جردات عن دعمها لكافة االنشطة والبرامج التي 
تهدف لبث الوعي  في املجتمع احمللي وخاصة 

رعاية ودعم ذوي االحتياجات اخلاصة.
رشا  املجتمعية  التوعية  منسقة  وق��دم��ت 
وخدماته  ون��ش��أت��ه  ب��امل��رك��ز  تعريفا  طحاينة 
والفئات املستهدفة والبرامج التي يقدمها املركز 

في تبني وارشاد ورعاية ضحايا التعذيب.
نظمية  االك���ادمي���ي���ة  امل���ش���رف���ة  وحت���دث���ت 
ح���ج���ازي م���ن ج��ام��ع��ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة عن 
واك��دت  فلسطني،  ف��ي  النفسية  الصحة  واق��ع 
اهمية دور االستقرار السياسي واالقتصادي في 
الى  النفسية، وتطرقت  الصحة  توفير عوامل 
والوصمة  النفسي  املريض  ال��ى  املجتمع  نظرة 
الوضع  تفهم  ف��ي  األس���رة  ودور  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

النفسي للفرد.

وحت���دث ال��دك��ت��ور أك���رم عثمان م��دي��ر فرع 
جنني في مركز عالج وتاهيل ضحايا التعذيب، 
لالنسان  تكفل  التي  واالس��ال��ي��ب  االل��ي��ات  ع��ن 
التمتع بصحة نفسية أفضل، وتطرق لتعريف 
الصحة النفسية، وأهميتها ومؤشراتها واثارها، 
وش����دد ع��ل��ى اه��م��ي��ة االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ب��رام��ج 

واخلدمات التي يوفرها املركز للضحايا.
وتخلل الورشة عرض فيديو يوضح ويدعم 
مناقشته،  خ��الل��ه��ا  ج���رى  ال��ن��ف��س��ي��ة  ال��ص��ح��ة 
في عقد  االستمرار  املشاركون بضرورة  واوص��ى 
ف��ي كسر احل��واج��ز  ال��ت��ي تساهم  ال���ورش  ه��ذه 
النفسية وتعزيز عالقة اجلهات املستهدفة مع 

املجتمع احمللي.

ورشة عمل في السيلة احلارثية حول الصحة النفسية 

جبهة العمل تستضيف وفدا تضامنيا فرنسيا 
جنني - علي سمودي - استضافت جبهة العمل الطالبي التقدمية امس وفد من اللجان الفرنسية 
للتضامن مع الشباب الفلسطيني، نظمت له زيارة شملت مناطق متضررة من اجلدار الفاصل في عانني 
وزبوبا واجللمة، وبعد وضع اكاليل الزهور على اضرحة شهداء مجزرة مخيم جنني، التقى الوفد عددا 
املستمرة  االسرائيلية  االنتهاكات  ومعاناتهم في ظل  االسرى  اوضاع  وتعرف على  االسرى  من عائالت 

حلقوقهم، ورفض اسرائيل معاملتهم كاسرى حرب. 
الفلسطينية،  الساحة  على  االخيرة  التطورات  عن  االسير  وجلنة  اجلبهة  عن  ممثلون  وحت��دث 
مؤكدة حرص كافة قوى وفصائل شعبنا وفي مقدمتها اجلبهة الشعبية على دعم احلوار واملصاحلة ين 
حركتي فتح وحماس وانهاء االنقسام، واستعرضوا ما ترتكبه اسرائيل من سياسات عدوانية يوميا بحق 
شعبنا والتي تؤكد ان االحتالل هو العائق الوحيد في طريق حتقيق السالم والذي يناضل شعبنا من 
اجل انتزاعه وحتقيقه وهو سالم العدالة واحلرية واحلق القائم على حترير االسرى والشهداء االسرى 
القدس  السيادة وعاصمتها  كاملة  الدولة  وافامة  املستوطنات وهدم اجلدار  وازالة  السجون  وتبييض 

وحق العودة وتقرير املصير. 
واشار املتحدثون الى ان شعبنا مصمم على الثبات في ارضه والدفاع عن حقوقه وكرامته وحريته، 
ومواصلة مسيرته النضالية مؤكدين ان العالم يجب ان يتوقف عن التعامل مبكياليني مع قضية 
شعبنا واالحتالل الذي يرفض ويفشل املفاوضات ويواصل االغتياالت واالعتقاالت واحلصار والتهويد 

والنهب واالستيطان. 
واشادوا بدور قوى التضامن العاملية وطالبوها بجهد اكبر في جتنيد احلكومات والدول واملنظمات 
واالحزاب والشعوب التي ترفع شعارات حقوق االنسان لترفع الظلم عن شعبنا وتدعم نضاله للخالص 

من االحتالل.
وحمل الوفد اسرائيل املسؤولية عن وقف املفاوضات وفشل عملية السالم، مؤكدين ان دائرة الدعم 
والتاييد للحق املشروع في نضال شعبنا تتزايد يوميا رغم كل محاوالت التضليل واخلداع االسرائيلية، 
مطالبني الشعب الفلسطيني باستعادة وحدته وانهاء االنقسام النه يخدم االحتالل ويجب ان يتحد 
كل الشعب الفلسطيني في معركته العادلة لتحقيق السالم الذي يتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية اخلاصة بفلسطني وبانهاء االحتالل واقامة دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس بدون 

مستوطنات ومعازل وجدران وحصار.

خ��ان��ي��ون��س - اخ��ت��ت��م م��رك��ز امل���ي���زان حلقوق 
ال����دورات  ال��راب��ع��ة ف��ي سلسلة  ال�����دورة  اإلن���س���ان 
منظمة  م��ن  ب��دع��م  ينظمها  ال��ت��ي  التثقيفية 
األمم املتحدة للطفولة )اليونسيف( وتستهدف 
ال��دع��اة ف��ي محافظة خ��ان��ي��ون��س حت��ت ع��ن��وان 
األرض��ي  ف��ي  حمايتها  وآل��ي��ات  الطفل  "ح��ق��وق 
على  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  ون��ف��ذت  الفلسطينية"، 
التابع  الثقافي  املركز  قاعة  أيام في  مدى ثالثة 
النحال  ميرفت  واختتمت  خانيونس.  لبلدية 
ال���دورة حيث  ال��دع��اة،  تثقيف  م��ش��روع  منسقة 

شكرت املشاركني، وحتدثت عن أهمية التعريف 
بالضمانات القانونية حلقوق الطفل في القانون 
الفلسطيني والقانون الدولي، وأثر التمييز السلبي 
على مستقبل الطفل وأهمية أن يحارب الدعاة 
املمارسات والسلوكيات السلبية التي متس بحقوق 

الطفل في مجتمعنا. 
للموضوعات  ارتياحهم  عن  املشاركون  وعبر 
اإلسالم  قيم  على  مؤكدين  أثيرت خاللها،  التي 
السامية التي أعلت من كرامة اإلنسان وحفظت 
للطفل حقوقه. وطالبوا بتعزيز النشاطات التي 

وضمان  الطفل  حقوق  احترام  تعزيز  شأنها  من 
التكامل في األدوار بني مؤسسات املجتمع كافة، مبا 
يخدم مصلحة ومستقبل األطفال الفلسطينيني، 
وقد شارك في الندوات مجموعة من أئمة املساجد 

ومحفظي القرآن في احملافظة.
ويستهدف املشروع ست مجموعات من الدعاة 
املسلمني واملسيحيني، وتنتهي بعقد ورشتي عمل 
يناقش املشاركون خاللها اخلطوات العملية التي 
لتعزيز  عملهم  خ��الل  من  بها  يقوموا  أن  ميكن 

احترام حقوق الطفل في املجتمع الفلسطيني.

"امليزان" يختتم سلسلة ندوات تثقيفية
 حول حقوق الطفل وآليات حمايتها

اجتماع يبحث آلية بناء نادي شابات 
جنني وتطوير قدراته

ن��ادي شابات  بزيارة  م��ازن حشوة  برئاسة   "ARD" وفد من مؤسسة قام   - - علي سمودي  جنني 
جنني وبحث مع رئيسته وفاء حمدان والعضو باسمة زعرور آلية بناء القدرات وتطوير املوارد املالية 

للنادي. 
وقالت حمدان إن الزيارة مهدت األفاق حول إمكانية تنظيم تدريب إداري ومالي للهيئة اإلدارية 

في النادي لتأهيلهن في إعداد التقارير واملقترحات واملشاريع والدراسات.
وقدمت إدارة النادي شرحا عن واقع النادي وأهدافه واخلطوات التي قطعها في سبيل اجناز األهداف 

واهم املعيقات التي تعترضه وخاصة الضائقة املالية.
ثابتة  مالية  م��واردا  للنادي  توفر  دائمة  مؤسسات  مع  عالقات  بتوفير  املؤسسة  حمدان  وطالبت 
ودائمة عبر مشاريع مستدامة، وأضافت أن دورات وورش عمل ودورات قد تنتج عن البحث الذي قامت 

به املؤسسة في نادي جنني .
النادي  ملعوقات تعترض  دراس��ة معمقة  ثان، سيكون مركزا على  بلقاء  أن احلشوة وعد  وأوضحت 

ورسالته، والبحث في توفير السبل العملية لها من اجل حتقيق انطالقة منتظمة فيه.

وفد من الشخصيات املستقلة 
يبحث مع الزهار سبل دفع ملف املصاحلة

 غزة � محمد ياسني - عقد وفد من رئاسة جتمع الشخصيات الفلسطينية املستقلة اجتماعا 
الزهار ملناقشة خطوات حتقيق املصاحلة  مع عضو املكتب السياسي حلركة )حماس( د.محمود 

الوطنية بعد االجتماع األخير في العاصمة السورية دمشق.
 ووصف الدكتور عبد العزيز الشقاقي نائب رئيس جتمع الشخصيات الفلسطينية املستقلة 
االجتماع بااليجابي، موضحًا أنه متت مناقشة كل القضايا العالقة التي أوقفت عجلة املصاحلة 
خالل الفترة املاضية.  وشدد الشقاقي على ضرورة عقد سلسلة من االجتماعات مع قيادات القوى 
والفصائل الوطنية واإلسالمية للخروج من حالة اجلمود في ملف املصاحلة، مشيرًا إلى أن اللجنة 

األمنية أجنزت الكثير من القضايا الهامة ولكن املطلوب هو آليات لتنفيذ اتفاق املصاحلة.
 وسيجري جتمع الشخصيات املستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية اتصاالته ولقاءاته لوضع 

ترتيبات جدية لتحريك ملف املصاحلة.


