
9االثنين 2012/6/25 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

1. المؤهلون لالشتراك في هذه العطاءات: 
أ- المقاولين الفلسطينيين المصنفين كمقاولي أبنية )ضمن الدرجات األولى أو الثانية( لدى لجنة التصنيف الوطنية يمكنهم االشتراك في جميع هذه 
العطاءات، والمقاولين الفلسطينيون المصنفون درجة ثالثة أبنية لدى لجنة التصنيف الوطنية يمكنهم االشتراك في عطاء مدرسة دير نظام فقط. 

ب- المقاولون غير الفلسطينيين المحققون للشروط المذكورة في وثائق العطاء يمكنهم االشتراك في جميع هذه العطاءات.
2. الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين باالشتراك في هذه العطاءات الحصول على وثائقها من مقر دائرة العطاءات المركزية في البيرة- أم 
الشرايط، دوار األمين، مبنى وزارة األشغال العامة واإلسكان الطابق الثاني شقة رقم )9( ، مصطحبين معهم شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة 
عن لجنة التصنيف الوطنية باإلضافة إلى وصل دفع ثمن نسخة العطاء وذلك حتى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر أيام الدوام الرسمي ولغاية 

يوم االثنين الموافق 2012/07/09م.
3.  ثمن نسخة العطاء: 400 دوالر لكل نسخة من كل عطاء كرسوم غير مستردة يتم إيداعها في بنك فلسطين لحساب إيرادات وزارة المالية – وزارة 

التربية والتعليم، حساب رقم )219000/13( ولغاية يوم االثنين الموافق 2012/07/09م.
4. زيارة الموقع: ستنظم زيارة ميدانية للمواقع حسب التاريخ المحدد في الجدول أعاله، ويكون االلتقاء الساعة العاشرة صباحا في مقر مديرية التربية 

والتعليم ذات العالقة.
5. االجتماع التمهيدي: سيتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات المقاولين حسب التاريخ المحدد في الجدول أعاله، في مقر وزارة التربية 

والتعليم- اإلدارة العامة لألبنية في رام الله الساعة العاشرة صباحا.
6. كفالة دخول العطاء: قيمتها حسب ما هو مبين في الجدول أعاله، وتكون على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق، ويكون عرض السعر والكفالة 

ساريي المفعول لمدة )120( يوما من تاريخ اإلقفال حيث تكون الكفالة لصالح وزارة التربية والتعليم.
7. تسليم العروض: يتم تسليم العروض في مقر دائرة العطاءات المركزية في البيرة- أم الشرايط، دوار األمين، مبنى وزارة األشغال العامة واإلسكان 
الطابق الثاني شقة رقم )9( في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه رقم العطاء واسمه مرفقا بتأمين دخول العطاء في موعد أقصاه الساعة الحادية 

عشرة من صباح التاريخ المحدد في الجدول أعاله.
8. موعد فتح العطاء: الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح التاريخ المحدد في الجدول أعاله في جلسة علنية في دائرة العطاءات المركزية في مقر 

وزارة األشغال العامة واإلسكان )في مكان الحصول على وثائق العطاء(.
1. أجور اإلعالن والنشر وإعادة اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد.   9. شروط عامة: 

2. دائرة العطاءات المركزية غير ملزمة بقبول أقل األسعار.    
3. سوف يتم استبعاد أي عرض يشتمل على أسعار غير متوازنة.    

4. إذا وجد تعارض بالمعطيات بين وثائق العطاء وإعالن الطرح بالصحف الرسمية تعطى األولوية إلعالن الطرح.    
 ،022983265 التالية:  الهواتف  على  والمشتريات  العطاءات  دائرة  أو  والتعليم  التربية  /وزارة  لألبنية  العامة  باإلدارة  االتصال  يمكن  لالستفسار 

.www.mohe.gov.ps:022983252 ،  فاكس: 022983294، كما يمكن مراجعة صفحة وزارة التربية والتعليم االلكترونية على العنوان
دائرة العطاءات المركزية

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة األشغال العامة و اإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
لصالح وزارة التربية والتعليم

اإلدارة العامة لألبنية

إعالن إعادة طرح عطاءات أبنية مدرسية

تلقت السلطة الفلسطينية لصالح وزارة التربية والتعليم تمويال مشتركا من قبل عدد من المانحين )فلندا، بنك التنمية األلماني، إيرلنده والنرويج( 
تحت مسمى »التمويل المشترك« )JFA( لدعم تنفيذ خطة تطوير التعليم اإلستراتيجية، حيث تنوي وزارة التربية والتعليم استغالل جزء من هذه 

المنحة إلنشاء، تشطيب، صيانة وتأثيث مدارس ومباٍن إدارية، وعليه تعلن وزارة التربية والتعليم عن إعادة طرح العطاءات التالية:

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة لألبنية

إعالن إعادة طرح عطاء بناء مدرسي
مشروع دعم قطاع التعليم- المرحلتين السابعة والثامنة

تلقت وزارة التربية والتعليم تمويال لبناء، توسعة، تأهيل وتأثيث عدد من المدارس بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية وعليه تعـلن وزارة التربية والتعليم 
عن إعادة طرح العطاء التالي:

1. المؤهلون لالشتراك في العطاء: يحق للمصنفين كمقاولي أبنية )جميع الدرجات( لدى لجنة التصنيف الوطنية االشتراك في هذا العطاء.
2. الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين باالشتراك في هذا العطاء الحصول على وثائقه من مقر وزارة التربية والتعليم في رام الله، مصطحبين 
معهم شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية باإلضافة إلى وصل دفع ثمن نسخة العطاء وذلك حتى الساعة الواحدة 

والنصف من بعد ظهر أيام الدوام الرسمي ولغاية يوم االثنين الموافق 2012/07/09م.
3.  ثمن نسخة العطاء: حسب ما هو مبين أعاله لكل نسخة كرسوم غير مستردة تودع في بنك فلسطين لحساب إيرادات وزارة المالية – وزارة التربية 

والتعليم، حساب رقم )219000/13( وذلك لغاية يوم االثنين الموافق 2012/07/09م.
التربية  الموافق 2012/07/10م ويكون االلتقاء الساعة العاشرة صباحا في مقر مديرية  الثالثاء  الموقع: ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم  4. زيارة 

والتعليم- ذات العالقة.
التربية  وزارة  مقر  في  2012/07/11م  الموافق  األربعاء  يوم  المقاولين  استفسارات  على  للرد  تمهيدي  اجتماع  عقد  التمهيدي: سيتم  االجتماع   .5

والتعليم- اإلدارة العامة لألبنية في رام الله الساعة العاشرة صباحا.
6. كفالة دخول العطاء: قيمتها حسب ما هو مبين في الجدول أعاله، وتكون على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق، ويكون عرض السعر والكفالة 

ساريي المفعول لمدة )120( يوما من تاريخ اإلقفال حيث تكون الكفالة لصالح وزارة التربية والتعليم.
7. تسليم العروض: يتم تسليم العروض في مقر وزارة التربية والتعليم في رام الله- دوار المغتربين- شارع المعاهد، وزارة التربية والتعليم، المبنى 
الرئيسي، الطابق الثاني، غرفة رقم 223/ دائرة العطاءات والمشتريات، في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه رقم العطاء واسمه، مرفقا بكفالة دخول 

العطاء في موعد أقصاه يوم األربعاء الموافق 2012/07/25م الساعة الحادية عشرة صباحا.
8. موعد فتح العطاءات: الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم األربعاء الموافق 2012/07/25م في جلسة علنية في مقر وزارة التربية والتعليم.

1. أجور اإلعالن والنشر وإعادة اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد. 9. شروط عامة: 
2. وزارة التربية والتعليم غير ملزمة بقبول أقل األسعار.    

3. سوف يتم استبعاد أي عرض يشتمل على أسعار غير متوازنة.    
4. إذا وجد تعارض بالمعطيات بين وثائق العطاء وإعالن الطرح بالصحف الرسمية تعطى األولوية إلعالن الطرح.    

لالستفسار يمكن االتصال باالدارة العامة لالبنية /وزارة التربية والتعليم أو دائرة العطاءات والمشتريات على الهواتف التالية: 02-2983265 ، 2983252-
.www.mohe.gov.ps:02 2983242-02   ،  فاكس: 2983294-02، كما يمكن مراجعة صفحة وزارة التربية والتعليم االلكترونية على العنوان

أ. لميس العلمي
وزيرة التربية والتعليم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

موظف /ة اداري / عدد ) 2 (، االدارة العامة للموارد البشرية والمالية 
- مكتب النائب العام رام الله 

  ) الفئة الثانية / الدرجة الخامسة (
شروط شغل الوظيفة:

- بكالوريوس ادارة اعمال او ادارة عامة . 
- خبرة  سنتين على االقل في شؤون الموظفين. 

- اللغة االنجليزية ميزة تنافسية. 
 .)… , office )word, excelالمهارة باستخدام الحاسوب وخصوصابرامج -
  موظف/ة تخطيط عدد ) 1 ( االدارة العامة للتخطيط - مكتب النائب 

العام - رام الله 
)الفئة الثانية/ الدرجة الخامسه(

- بكالوريوس ادارة عامة او ادارة اعمال. 
- خبرة على االقل  سنة في مجال التخطيط. 

- اجادة اللغة االنجليزية قراة وكتابة ومحادثة. 
- الدورات في مجال التخطيط تعتبر ميزة تنافسية. 

 .)… , office )word, excel المهارة باستخدام الحاسوب وخصوصا برامج -
- القدرة على التنقل بين المحافظات. 

موظف/ة مشاريع عدد ) 1 ( االدارة العامة للتخطيط - مكتب النائب 
العام - رام الله 

  ) الفئة الثانية /  الدرجة الخامسة (
شروط شغل الوظيفة :

-    بكالوريوس ادارة عامة او ادارة اعمال.     
- خبرة على االقل سنة في مجال المشاريع. 

- اجادة اللغة االنجليزية قراة وكتابةومحادثة. 
- الدورات في مجال اعداد المشاريع تعتبر ميزة تنافسية. 

 .)… , office )word, excelالمهارة باستخدام الحاسوب وخصوصابرامج -
-   القدرة على التنقل بين المحافظات. 

امين/ة مخزن / مكتب النائب العام - رام الله 
   )الفئة الثالثة/ الدرجة السادسه(

- الدبلوم  في ادارة االعمال او العلوم المصرفية او ادرة المستودعات 
والمخازن. 

- تعتبر شهادة الشامل ميزة تنافسية. 
- خبرة سنة على االقل في العمل بالمستودعات. 

 .)… , office )word, excel اتقان مهارات استخدام الكمبيوتر وخصوصًا برامج -
- تحمل ضغط العمل والتنقل بين المحافظات 

فني/ة صيانة حاسوب / مقر نيابة الخليل 
   )الفئة الثالثة/ الدرجة السادسه(

- دبلوم صيانة حاسوب  
- يعتبر الحصول على شهادة الشامل ميزة تنافسية. 

- خبرة على االقل سنتين في مجال التخصص. 
- دورات في  + A او + Network تعتبر ميزة تنافسية. 

- معرفة بانظمة حماية الشبكات واالجهزة الحاسوبية ونظم المراقبة . 
- يفضل ان يكون من سكان محافظة الخليل 

- القدرة على التنقل اليومي بين محافظات الوطن. 
فني/ة صيانة حاسوب / مقر نيابة نابلس 

      )الفئة الثالثة/ الدرجة السادسه(
- دبلوم صيانة حاسوب  

- يعتبر الحصول على شهادة الشامل ميزة تنافسية. 
- خبرة على االقل سنتين في مجال التخصص. 

- دورات في  + A او + Network تعتبر ميزة تنافسية. 
- معرفة بانظمة حماية الشبكات واالجهزة الحاسوبية ونظم المراقبة . 

- يفضل ان يكون من سكان محافظة نابلس . 
- القدرة على التنقل اليومي بين محافظات الوطن. 

كاتبـ/ـة - عدد )2( ، مكان العمل: رام الله 
)الفئة الثالثة/ الدرجة السابعة(

-   شهادة الثانوية العامة.  
- السرعة والدقة واالنتباه في الكتابة .  

-  جمال الخط ووضوحه . 
-   سرعة الطباعة على الكمبيوتر .  

ديوان الموظفين العام 

رقم االعالن :2012/2
تعلن النيابة العامة الفلسطينية وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن توفر الشواغر الوظيفية المذكورة تاليا، على 

من يجد في نفسة الكفاءة المطلوبة وتنطبق عليه الشروط التقدم على العناوين الموضحةالحقا. 
 .)… , office )word, excel المهارة باستخدام الحاسوب وخصوصا برامج  -

- يفضل ان يكون من سكان المحافظة. 
كاتبـ/ ـة - مقر نيابة قلقيلية 

)الفئة الثالثة/ الدرجة السابعة(
-   شهادة الثانوية العامة.  

- السرعة والدقة واالنتباه في الكتابة .  
-  جمال الخط ووضوحه . 

-  سرعة الطباعة على الكمبيوتر .  
 .)… , office )word, excel المهارة باستخدام الحاسوب وخصوصا برامج -

- يفضل ان يكون من سكان المحافظة 
كاتبـ / ـة - عدد )2(، مكان العمل :الخليل )دورا / حلحول( 

)الفئة الثالثة/ الدرجة السابعة(
-  شهادة الثانوية العامة.  

- السرعة والدقة واالنتباه في الكتابة .  
-  جمال الخط ووضوحه . 

-   سرعة الطباعة على الكمبيوتر .  
 .)… , office )word, excel المهارة باستخدام الحاسوب وخصوصا برامج  -

- يفضل ان يكون من سكان المحافظة. 
كاتبـ / ـة - مقر النيابة نابلس 

)الفئة الثالثة/ الدرجة السابعة(
-  شهادة الثانوية العامة.  

- السرعة والدقة واالنتباه في الكتابة .  
-  جمال الخط ووضوحه . 

-   سرعة الطباعة على الكمبيوتر .  
 .)… , office )word, excel المهارة باستخدام الحاسوب وخصوصا برامج  -

- يفضل ان يكون من سكان المحافظة 
كاتبـ/ـة / مقر نيابة جنين 

)الفئة الثالثة/ الدرجة السابعة(
-  شهادة الثانوية العامة.  

- السرعة والدقة واالنتباه في الكتابة .  
- جمال الخط ووضوحه . 

-   سرعة الطباعة على الكمبيوتر .  
 .)… , office )word, excel المهارة باستخدام الحاسوب وخصوصا برامج  -

- يفضل ان يكون من سكان المحافظة.
 - العام  النائب  - مكتب  الوظائف وظيفتين  / عدد  عامل/ـة تنظيف 

رام الله 
)الفئة الخامسة/ الدرجة العاشرة(

- ثانوية عامة كحد اعلى 
- يفضل ان يكون من سكان محافظة رام الله. 

- حسن المظهر.

 تقدم الطلبات على موقع ديوان الموظفين العام االلكتروني
 )www.gpc.pna.ps( ،  او في مقر النيابة العامة الفلسطينية / رام 
 ، الفلسطينية  التحرير  منظمة  مقر  مقابل  الرئاسة  مقر  خلف  الله، 

مرفقا بها المستندات التالية :
1. صورة عن المؤهل العلمي+صورة عن كشف الثانوية العامة . 

2. صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر . 
3. صور عن شهادة الميالد . 

 . )cv ( 4. السيرة الذاتية
5. صورة عن الخبرات . 
6. صورة عن الدورات . 

7. صورة شخصية . 
الموافق  االثنين  يوم  من  اعتبارًا  الطلبات  استقبال  موعد  يبدأ 
الموافق  االثنين  ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية  وحتى   2012/06/25

.2012/07/02
علمًا انه لن يتم استقبال اي طلب غير مستوفي للشروط ومستوفي 

للبيانات
النائب العام
المستشار/احمد المغني

اختتام فعاليات المعسكر الشبابي "أنا 
هون" بمركز صالح خلف في الفارعة

طوباس ـ "األيام": اختتمت، أمس، فعاليات المعسكر 

الشبابي "انا هون" في مركز صالح خلف بالفارعة.

ونظمـــت فعاليـــات المخيـــم بالتعاون مع مشـــروع 

الشراكة من اجل التنمية، بهدف تطوير قدرات الفرد 

وتعزيز دوره على المستوى المحلي والدولي والوطني.

وأشار ممثل محافظ طوباس حسام دراغمة في كلمته 

الى ان المشـــروع هـــدف إلى التركيز علـــى الكثير من 

المشـــاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الشبابي في 

محافظات الوطن.

من جهة أخرى أشـــارت هناء ابو ديه مسؤولة برنامج 

الضغط والمناصرة من منظمي معسكر الشباب الثاني 

"انا هون" والذي تقوم عليه مؤسســـات مركز بيســـان 

ومركـــز العمل التنمـــوي معـــا ومركز الفن الشـــعبي 

وبالشراكة مع مركز ونادي وحركة شبابية من محافظتي 

نابلس ورام الله، الى أن هذا المعسكر دام خمسة أيام 

شـــملت برامج متنوعة لتقوية وتعزيز دور الشباب في 

مجتمعاتهم المحلية على مختلف المستويات.

واضافـــت انه "تم إعالن ميثاق شـــرف الـــذي أعلنت 

المؤسســـات والمشـــاركون من خاللها تعهدا والتزاما 

وطنيا أخالقيا بإثبات نهج المقاطعة الشاملة ومناهضة 

التطبيع مع اإلسرائيليين".

كمـــا أوضح رامي مســـعد منســـق برنامج الشـــراكة 

من اجل التنمية أن المؤسســـات التـــي تدير البرنامج 

وبالشـــراكة مع خمسة عشر مؤسســـة قاعدية في رام 

الله ونابلـــس وغزة والبرنامج يتكون مـــن أربعة محاور 

رئيســـية وهي بناء قدرات وتضم سلسلة من الدورات 

المراكز والمؤسســـات  التدريبية وفـــق االحتياجـــات 

القاعديـــة والمحور الثاني التشـــبيك، والمحور الثالث 

وهو الضغط والمناصرة، واما المحور الرابع فتركز على 

تقديم منح ماديـــة للمراكز القاعديـــة لتطوير خطط 

عملها وبرامجها وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من 

المجتمع المحلي.

من جهـــة أخرى أكد عـــالء ابو صاع مدير المعســـكر 

الشـــبابي أن "هذا المعســـكر الصيفي تم تنظيمه من 

برنامج شـــراكة من اجل التنمية ومشاركة المؤسسات 

الفاعلة وســـيكون عبارة عن بداية تعـــاون من منطقة 

الفارعة وخاصة مركز الشهيد صالح خلف".

وأشـــار فادي عالن من المؤسســـات الشبابية الفاعلة 

فـــي محافظة طوبـــاس أن مـــن أهـــداف البرنامج بناء 

قدرات الشـــباب من خالل تبني مبادرات شـــبابية تعبر 

عـــن طموحاتهـــم وقضاياهـــم واحتياجاتهم وعرض 

الهمـــوم من خالل طرحها للحاضر والمســـتقبل ومدى 

انعكاساتها وذلك من خالل التربية والعمل الثقافي.

وفي نهاية الحفل تم تقديم وصالت غنائية ووطنية 

ومسرحيات وفلكلور شـــعبي وقصائد تعبر عن اعتزاز 

الشـــباب ودورهم الوطني في حمايـــة التراث وتقوية 

العالقـــات بيـــن القطاعـــات الشـــبابية المختلفة في 

محافظات الوطن.

الرجوب يتفقد معسكر مخيم اللد 
الصيفي الثالث في البيرة

البيرة - "األيام": تفقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
اللواء جبريل الرجوب، أمس، معســـكر مخيم اللد الصيفي 
الثالث، الذي تنظمه جمعية اللد الخيرية في محافظة رام 

الله والبيرة، خالل زيارته مقر الجمعية بمدينة البيرة.
والتقى اللـــواء الرجوب، ناصر رمانـــة رئيس الجمعية، 
وعضوي الهيئة اإلدارية يوســـف البابا وعيسى الحصري، 
والعميد عبـــد الحميد البابـــا، ومديرة المخيـــم الصيفي 

رسمية عواودة، والمشرفات والمشرفين.
وقدم رمانة للرجوب شرحًا عن األنشطة والخدمات التي 
تقدمهـــا الجمعية لفئات المجتمـــع المحلي في محافظة 
رام اللـــه والبيرة وبرامج الجمعية الحالية والمســـتقبلية 
ونهجهـــا الهادف لخدمة أبناء شـــعبنا وتلبية طموحاته 
وتطلعاته، والغاية من تنظيم الجمعية المخيم الصيفي 

للمرة الثالثة على التوالي.
وشـــكر اللـــواء الرجـــوب رئيـــس وأعضـــاء الجمعية 
والمشرفين والمشـــرفات على الدور الريادي والنضالي 

ذي األهمّيـــة فـــي صقل شـــخصية أبنائنـــا الوطنية، 
قدم من ِقبل القائميـــن على المخيم 

ُ
والبرامج التـــي ت

الصيفـــي لتحقيـــق أهدافه، مشـــيرًا إلى رؤيـــة اللواء 
الرجـــوب المتمثلـــة باالهتمـــام المســـتقبلي من ِقبل 
المجلس األعلـــى للشـــباب والرياضة بإعـــداد البرامج 
الخاصة والمدروســـة من خالل متخصصين في البرامج 
الرياضيـــة والصحية والثقافيـــة والوطنية  المختلفة 
واالجتماعية وغيرها والتي تلبي احتياجاتنا في صقل 
شـــخصية أبنائنا وتربيتهم التربية الوطنية السليمة 

وتعزيز قدراتهم ومواهبهم.
يذكر أن عدد األطفال المشـــاركين في معســـكر مخيم 
اللد الصيفي الثالث يتجاوز الثالثمائة شبل وزهرة، وعدد 

القائمين عليه ثالثون مشرفًا ومساعدًا.
وفـــي نهاية اللقاء، تفقد اللواء الرجوب مرافق الجمعية 
لع علـــى آلّية التدريـــب الالمنهجي المتبـــع من ِقبل 

ّ
واط

المشرفين وكوادر الجمعية في تربية األطفال وتعليمهم.

الرجوب خالل تفقده المخيم الصيفي.

شرطة االحتالل تسلم أوامر 
هدم منازل في سلوان 

القدس ـ "وفا": ســـلمت شرطة االحتالل وطواقم البلدية،امس، أوامر قضائية 
لهدم منازل خمس عائالت في منطقة رأس البســـتان شمال سلوان، التي تبعد 

150 مترا عن المسجد األقصى.
وأكد عضو لجنة الدفاع عن أهالي ســـلوان فخري أبو ذياب، أن شرطة االحتالل 
انتشـــرت صباح اليوم في سلوان وسلمت أوامر الهدم لكل من: رستم أبو رجب، 

وعمر أبو رجب، ورباح عبد المجيد، وعائلة الطويل، وعائلة عويضة.
وقال أبو ذياب، 'ما تقوم به قوات االحتالل هو تسليم قرارات قضائية نهائية 

ال يمكن بعدها االستئناف'.
وأشـــار إلى أن هذه الهجمة تعد اســـتباقية وتهيئـــة للمهلة التي أعطتها 
ســـلطات االحتالل بهدم حي سلوان بأكمله في شـــهر أيلول القادم، مؤكدا أن 
هذه السياســـة تهدف إلى إقامة الحديقة التوراتية وإكمال مشـــروع مدينة 

'النبي داوود' المزعوم. 
وطالب أبو ذياب بوقفة رســـمية تدعم صمود أهالي القدس الذين يواجهون 
سياســـات االحتـــالل من أجـــل صمودهم في أرضهـــم وعدم الرضـــوخ لهذه 

الممارسات التي أثقلت كاهل المواطنين.

لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

مركز "شــمس" يوصي بضــرورة دمج 
جريمة التعذيب في القوانين الوطنية
جنين ـ "األيام": دعا مركز إعالم حقوق اإلنســـان والديمقراطية "شـــمس"، أمس، إلى 
ضـــرورة دمج جريمة التعذيب في القوانين الوطنيـــة، ومراجعة القوانين المطبقة، من 

أجل ضمان عدم ارتكاب أفعال التعذيب.
وشـــدد، على ضرورة تنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيـــذ القانون، ورجال األمن، 
والقضاة، والمدعين، واألطباء الشـــرعيين، والطاقم الطبي الذي يتعامل مع المحتجزين، 
حـــول الشـــروط الواردة فـــي اتفاقيـــة مناهضة التعذيـــب، وكيفية كشـــف وتوثيق 
اآلثار الجســـدية والنفســـية للتعذيب وأنواع أخرى من المعاملة أو المعاقبة القاســـية 

والالإنسانية والمهينة.
وطالب الســـعي في زيادة تطوير وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من أجل ضمان 
أن يكون جميع المســـؤولين بمن فيهم مســـؤولو تنفيذ األحكام واألمن والسجون، على 

دراية بأحكام االتفاقية، واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وجاءت هذه الدعوات والمطالب، في بيان صحافي أصدره مركز "شـــمس"، لمناســـبة 
اليـــوم العالمي لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو 
الالإنســـانية أو المهينة، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها 
46/39 المؤرخ في 10 كانون األول 1984، والنافذ في الســـادس والعشـــرين من حزيران 
العـــام 1987. وأكد مركز "شـــمس"، أن حظر التعذيب يحظى بقيمـــة القاعدة اآلمرة، ما 
يعنـــي أن الدول مطالبة بااللتزام بمنـــع التعذيب والعقاب عليه، من خالل الوقاية منه، 
كمنهجية أساســـية لمكافحة التعذيـــب. ورأى أن اعتبار مبدأ حظـــر التعذيب بمثابة 
قاعدة آمرة، يتماشـــى تماما مع القواعد الدولية لعدم تقـــادم جرائم الحرب والجرائم 
ضد اإلنسانية، ويشكل هذا المبدأ عامال آخر لمكافحة اإلفالت من العقاب والالمسؤولية 

لمرتكبي االنتهاكات الجسمانية لحقوق اإلنسان األساسية.
وأدان المركـــز، أعمال القتـــل والتعذيب المنهجيـــة، واألســـاليب الالأخالقية التي 
يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون على يد جنود االحتالل اإلسرائيلي والمحققين، 
وحاالت التمييز العنصري والشعور باالستعالء اإلثني والعرقي والديني، والذي تمارسه 

دولة االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف، إن دولة االحتالل اإلســـرائيلي، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشـــرع 
التعذيب علنا تحت شـــعار األمن، وهـــو ما يحتم على المجتمـــع الدولي الوقوف بحزم 
ضد هذه األعمال الهمجية المنافية للقيم والمبادئ واألعراف اإلنســـانية، والعمل على 

تقديم المسؤولين عن ارتكابها للقضاء.


