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البيرة : إطالق نتائج تقرير التدقيق 
من منظور النوع االجتماعي في الحكم المحلي

رام الل���ه - "وفا": أعلن، امس، عن إط���الق نتائج تقرير 
التدقي���ق من منظور الن���وع االجتماعي في قطاع الحكم 
المحل���ي للمرحلة األولى، في حفل نظمت���ه وحدة النوع 
االجتماع���ي ف���ي وزارة الحك���م المحلي، بالتع���اون مع 

.)GIZ( مؤسسة التعاون اإلنمائي األلماني
وقال وزير الحكم المحلي خالد القواس���مي في كلمته، 
إن الوزارة تتبنى كافة التوصيات التي وردت في التقرير 
من أجل العمل بها للنهوض واالس���تمرار في سياس���ة 
المساواة بين الجنس���ين التي تنتهجها الوزارة، مشيرًا 
إلى وجود سياس���ة تدعم تلك المس���اواة والعمل لس���د 
الثغرات الموجودة، إضافة إل���ى تقديم خدمات وبرامج 
متع���ددة لتعزي���ز دور الم���رأة في المجال���س المحلية، 
ومنها توقيع ميثاق الش���رف مع العدي���د من الهيئات 
المحلية والذي س���يتم اليوم توقيعه م���ع عدد آخر من 

تلك الهيئات.
من جهتها، أكدت وزيرة المرأة ربيحة ذياب أنه سيتم 
في الفترة الالحقة بدء العمل في المرحلة الثانية والتي 
س���تكون في البلديات، ولفتت إلى أنه تم انتهاء العمل 
م���ن التدقيق ف���ي العديد من المؤسس���ات منها وزارتا 
العمل والزراعة ونقابات العمال وشركة جوال وغيرها من 

المؤسسات.
من جهته، أش���ار ممثل مؤسس���ة )GIZ( فولكر بوننك 
إل���ى أن موضوع النوع االجتماع���ي ليس موضوعًا جديدًا 
وهو ليس فقط في فلسطين إنما هو في مختلف الدول، 
وأعرب عن سعادته باهتمام الوزارة بالتدقيق من منظور 
النوع االجتماع���ي والحضور في هذا الحفل، ما يدل على 

الوعي بمنظور النوع االجتماعي.
من جانبه، أكد وكي���ل الوزارة مازن غنيم حرص الوزارة 
عل���ى تعزي���ز دور المرأة ف���ي الحكم المحل���ي ومن هذا 
المنطلق جاءت فك���رة ملتقى الن���وع االجتماعي والذي 
يضم كافة المؤسس���ات ذات العالقة بشؤون المرأة وتم 

التنسيق بين وزارتي المرأة والحكم المحلي والمؤسسات 
العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه تم خالل الشهر الماضي إطالق الملتقى 
بشكل رس���مي في محافظة طولكرم وسيتم إطالقه في 
كافة المحافظات من أجل إيجاد الدعم المادي والمعنوي 
للعض���وات والتح���ول نحو األفضل في إعط���اء دور مهم 
للم���رأة ودورها ف���ي عملية البن���اء وتقدي���م الخدمات 

األفضل للمواطنين.
ولفت إلى أن مجلس ال���وزراء عمل على تحويل وحدات 
المرأة في ال���وزارات إلى وحدات للنوع االجتماعي لتطال 

كافة الفئات المهمشة في المجتمع.
وقدم���ت مدير عام النوع االجتماع���ي في وزارة الحكم 
المحلي حنان مس���يح عرضًا حول خطة عمل ملتقى النوع 
االجتماع���ي في قطاع الحكم المحلي، فيما قدمت س���اما 
عويضة مدير مركز الدراس���ات النس���وية عرضًا لنتائج 

تقرير التدقيق من منظور النوع االجتماعي.
يذكر أن االس���تخالصات التي خرج بها فريق التدقيق 
تش���ير إلى أن هناك وحدة للنوع االجتماعي عملت على 
تطوير العديد من البرامج باالتجاه السليم كما أن الوحدة 
تم إعطاؤها صالحيات ومس���ؤوليات وه���ذه ميزة تمتاز 
فيها وزارة الحكم المحلي عن غيرها من الوزارات األخرى.
ومن النتائج أيضًا، أن الوزارة شأنها شأن باقي الوزارات 
لم تعم���ل على تطوي���ر موازناتها كموازنات حساس���ة 
للنوع االجتماعي، ولم تعمل على تطوير منهجية خاصة 
ف���ي بناء قدرات الموظفي���ن والموظفات في مجال النوع 
االجتماع���ي، األمر الذي عكس نفس���ه على غياب تحليل 
الواق���ع من منظ���ور الن���وع االجتماع���ي وبالتالي غياب 
اإلدماج المنظم له في الخط���ط والمتابعة والتقييم في 
ذات الوقت فإن اإلدارة العليا في الوزارة تبدي حساسية 
وتفهمًا لبعض قضايا الموظف���ات ويتم التعامل معها 

على هذا األساس.

ورشة في نابلس حول الدور 
الرقابي لمؤسسات حقوق اإلنسان

نابلس - "األيام": عقد مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" 

ورش���ة عمل حول الدور الرقابي لمؤسس���ات حقوق اإلنسان، في نابلس، 

امس.

وقالت المحامية ش���روق أبو قرع من مركز "ش���مس": إن الورشة تأتي 

ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون لدى طالب 

الجامعات، بدعم وتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

من جهته أكد الدكتور باس���ل منصور أستاذ القانون الدولي في كلية 

القانون في جامعة النجاح الوطنية، أن موضوع حقوق اإلنس���ان يشكل 

أولوية للنظم السياس���ية الديمقراطية ومؤسس���ات المجتمع المدني 

على حد سواء، كما ويعد احترام حقوق اإلنسان من أهم المؤشرات على 

التطور الحاصل داخل المجتمع، بحيث نجد أن احترام هذه الحقوق لدى 

الدول المتحضرة عمومًا يشكل ركيزة أساسية للمجتمع، ويشمل التزام 

ه���ذه الدول أو األنظمة لحقوق اإلنس���ان على وج���ود المواثيق الناظمة 

لهذه الحقوق على المس���توى الوطني وكذلك الحال بااللتزام بالعهود 

والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.

رفح: فتح معبر العودة اليوم 
للمعتمرين ولجميع القادمين

غزة � أك���دت وزارة الداخلية في الحكوم���ة المقالة انه تم االتفاق مع 

الجان���ب المصري على فتح معبر رفح البري الي���وم للمعتمرين ولجميع 

القادمين الى قطاع غزة.

وكانت الس���لطات المصرية قد قررت في وقت س���ابق إغالق معبر رفح 

البري اليوم الثالثاء لليوم السادس على التوالي.

ويشار إلى أن معبر رفح غدا كان مخصصا لمغادرة للمعتمرين، ما أثار 

قرار اإلغالق حالة من الغضب واالستياء لدى المعتمرين.

يذكر أن األمن المصري أغلق المعبر من مساء األربعاء الماضي، بسبب 

إجراء إصالحات واالنتخابات المصرية.

لع على مشروع ترميم المباني 
ّ
ناجي يط

التاريخية في البلدة القديمة من نابلس
نابلس - "االيام": أطلع رئي���س بلدية نابلس المهندس 
عدلي يعيش، وزير االقتصاد الوطني الدكتور جواد ناجي 
على أهم المش���اريع التي تنفذها البلدية وخاصة مشروع 
إعادة ترميم المباني التاريخية في البلدة القديمة والتي 
كان للوزير دور مميز في جلب التمويل الالزم لها من خالل 

الصناديق العربية واإلسالمية.
وأكد ناجي اعتزازه بما نفذته البلدية من مشاريع، خاصة 
مش���روع ترميم المبان���ي التاريخية في البل���دة القديمة، 
مشيرًا إلى أن البلدية أثبتت جدارتها في تنفيذ مثل هذه 

المشاريع على مستوى عال من الشفافية.
واس���تعرض يعيش أه���م االنجازات الت���ي نفذتها 
البلدي���ة ضمن خططه���ا اإلس���تراتيجية، حيث تم حل 
مش���كلة المياه حتى العام 2025 م���ع االلتزام بالجودة 
المتمي���زة للمياه وتخفيض التكالي���ف وتوفير المياه 

للمواطن بشكل منتظم.
وأش���ار كذلك إلى مش���روع محطة التنقية الغربية الذي 
سيس���هم في حل مشكلة بيئية في المنطقة الغربية في 
المدينة، وكذلك البدء بالتجهيزات الالزمة لتنفيذ محطة 

التنقية الشرقية.
وفيما يتعلق ببناء المدارس أكد يعيش ان رؤية البلدية 
قد تحققت من خالل بناء وافتتاح 20 مدرسة باإلضافة إلى 
10 مدارس قيد اإلنش���اء، األمر ال���ذي أدى إلى تقليل عدد 
الطالب في الصف من 49 ال���ى 32 طالبًا في الصف الواحد 

وإنهاء الدوام المسائي.
حض���ر اللقاء عدد م���ن اعضاء المجلس البل���دي، ووكيل 
الوزارة عبد الحفيظ نوفل ومدير مكتب الوزارة في نابلس 
بش���ار الصيفي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر 

هاشم.

مشاركون	في	اللقاء.

ورشة في سلفيت تناقش تشكيل اتحاد 
للجمعيات الخيرية الفاعلة بالمحافظة

س���لفيت � "األي���ام": نظم���ت محافظة س���لفيت، أمس، 
ورش���ة عمل الستعراض ومناقش���ة مقترح تشكيل اتحاد 

للجمعيات الخيرية الفاعلة في المحافظة.
وحضر الورش���ة محافظ س���لفيت عصام أبو بكر والقائم 
باعمال مدير عام الشؤون العامة في وزارة الداخلية امجد 
ابو ش���ملة ومدير عام داخلية س���لفيت تمي���م الريماوي 
ومديرة دائرة الشؤون العامة بالمحافظة ريم زيدان، وعدد 
م���ن مدراء الدوائ���ر الحكومية ورؤس���اء وممثلي البلديات 
والمؤسس���ات االهلي���ة والجمعي���ات والمراكز النس���وية 

والثقافية والخيرية بالمحافظة.
وأك���د ابو بكر في كلمته "على ض���رورة تكثيف الجهود 
المبذول���ة اليجاد مؤسس���ات قوية وفاعل���ة بالمحافظة"، 
مش���ددًا "على ض���رورة االرتقاء بمس���توى الخدمات التي 
تقدمها المؤسس���ات سواء االهلية او الحكومية للجمهور 

في مختلف المجاالت".
واش���ار الى "ان���ه وعلى الرغ���م من حداثة نش���أة محافظة 
س���لفيت مقارنة بغيرها من محافظات الوطن اال انها وخالل 

سنوات قليلة وبجهود خيرة من اهلها ومؤسساتها الناشطة 
اس���تطاعت ان تحقق العديد من االنجازات والطموحات التي 

من شأنها خدمة المواطنين والنهوض بالمحافظة".
واضاف ابو بك����ر: ان المحافظة تهدف ال����ى تعزيز البناء 
المؤسسي في  المؤسسات االهلية، والجمعيات بشكل خاص 
في جميع بلدات وقرى س����لفيت، بغ����رض توحيد وتكثيف 
الجه����ود التي من ش����أنها النهوض باداء ه����ذه الجمعيات 

والعمل على مأسستها وتطويرها دون اي تمييز".
من جانبه ش���دد ابو ش���ملة "على اهمية وجود ش���راكة 
حقيقية وتعاون بناء بين المؤسسات الحكومية واالهلية 
في محافظة س���لفيت"، موضحا ان "الهدف الرئيس���ي من 
ايجاد الجمعيات الخيرية هو تقديم الخدمات للمواطنين".

هذا وتخلل الورشة عرض وشرح مقترح للنظام االساسي 
لتش���كيل اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة سلفيت 
بموج���ب قانون الجمعي���ات الخيرية والهيئ���ات االهلية 
رقم )1( لس���نة 2000 قدمته مديرة دائرة الشؤون العامة 

بالمحافظة ريم زيدان.

دبلوماسيو االتحاد األوروبي قلقون
تجاه الوضع في سوسيا بالخليل

الق���دس - "األيام": زارت مجموعة من دبلوماس���يي االتح���اد االوروبي والدول 
االعض���اء في االتح���اد االوروبي يوم الجمعة، قرية سوس���يا ف���ي جبال الخليل 
الجنوبي���ة من أج���ل التعبير عن قلقهم تجاه األثر االنس���اني واالنعكاس���ات 

السياسية الوامر الهدم األخيرة ضد المساكن الخمسين للقرية.
والتق���ت المجموعة مع ممثلين عن القرية وتس���لمت موج���زًا عن التطورات 

االخيرة التي زادت من فرص االخالء القسري لسكان القرية.
وقد تجولت مجموعة الدبلوماسيين في القرية التي تقع بالقرب من مستوطنة 
سوسيا في منطقة )ج( وتحدث سكان قرية سوسيا عن صعوبة في الوصول الى 
االراضي بش���كل مطرد بسبب البناء االستيطاني وعنف المستوطنين حيث أثر 

ذلك بشكل سلبي على حياتهم المعيشية وأمنهم.
ودعا االتحاد االوروبي اس���رائيل لاللتزام بواجباتها تجاه الظروف المعيشية 
للس���كان الفلس���طينيين في منطقة )ج(، بما فيه وقف النقل القسري للسكان 
وهدم المس���اكن الفلس���طينية والبنية التحتية، وتسهيل االجراءات االدارية 
من أجل الحصول عل���ى تصاريح البناء وضمان الوصول الى المياه والتعامل مع 

االحتياجات االنسانية.


