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بلديـة قبالن 
)MDPII-C1( إسم املشروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثانية / الدورة األولى

منحة رقم: 842  65  2012 
اسم املشروع الفرعي:  إعادة تأهيل و تعبيد طرق داخلية في بلدة قبالن 

تطوير  صندوق  الفلسطينية-  الوطنية  السلطة  لصالح  الفلسطينية  التحرير  منظمة  حصلت  1 .
وإقراض البلديات على منحة بقيمة 42.58 مليون يورو من مجموعة من الشركاء واملمولني: الوكالة 
الفرنسية للتنمية، احلكومة الدمناركية، البنك الدولي، الوكالة السويدية للتنمية الدولية، التعاون 
اإلحتاد  البلجيكية،  احلكومة  الفني(،  للدعم  األملانية  والوكالة  للتنمية  األملاني  )البنك  االملاني 
األوروبي، الوكالة السويسرية للتنمية واحتاد البلديات الهولندية باالضافة الى السلطة الوطنية 
الفلسطينية في إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة الثانية / الدورة األولى )MDPII-CI(.  وقد 
حصلت بلدية  قبالن على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض البلديات )املتلقية للمنحة( 
لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية في بلدة قبالن وتنوي استعمال جزء من أموال 
هذه املنحة الفرعية في عمل دفعات حتت العقد رقم )MDPIICI-0423032-01( الذي من أجله 

مت إصدار هذه الدعوة .
طرق  تعبيد  و  تأهيل  إعادة  مشروع  أسعار  عروض  الستدراج  للتقدم  املقاولني  قبالن  بلدية  تدعو  2 .

داخلية في بلدة قبالن .
استدراجات عروض األسعار ستكون تسوق محلي و حسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير و  3 .
و  احملليني  املؤهلني  للمقاولني  مفتوحة  و  احمللي  التسوق  اجراءات  حسب  الشراء  البلديات،  إقراض 

حسب وثائق إستدراج عروض األسعار. 
املقاولون املعنيون ميكنهم احلصول على املعلومات الالزمة من بلدية قبالن ، قسم الهندسة ، هاتف:   4 .
العطاء واحلصول عليها على  ، وميكنهم االطالع على وثائق   092520130 092520131    فاكس: 
العنوان: مبنى بلدية قبالن / بلدة قبالن ، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحا  وحتى الثانية 

مساءا من تاريخ 2014/02/4    وحتى تاريخ2014/02/17   .
عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ2014/02/18 الساعة 11:00. 5 صباحا 
، عروض األسعار االلكترونية غير مقبولة، عروض األسعار املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، 
وسيتم فتح عروض األسعار بحضور املقاولون أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان أدناه، 

الساعة  11:00صباحا، بتاريخ 2014/02/18.
املشروع شامل ضريبة القيمة املضافة وعلى املقاولني تقدمي اسعارهم شاملة ضريبة القيمة املضافة  6 .

وإحضار خصم مصدر ساري املفعول. 
زيارة املوقع واالجتماع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشاركة في اجلولة امليدانية واالجتماع  7 .
التمهيدي يوم األربعاء  2014/2/12  في متام الساعة العاشرة صباحا ، حيث ان االجتماع التمهيدي 

سيعقد في قاعة االجتماعات في بلدية قبالن وذلك  بعد انتهاء اجلولة امليدانية.
العنوان املشار اليه أعاله هو:  مبنى بلدية قبالن / بلدة قبالن . 8 .

رئيس بلديـة قبالن /هشام أزعر
بتمويل من :

Invitation for Bids (IFB) / Works
Qabatiya Municipality

Project Name: Municipal Development Program Phase II – Cycle 1 (MDPII-C1)
Sub-Project Name: Rehabilitation  of section of the main street and sidewalks work\ Phase II.
1. The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority 
(PNA), has received financing in the equivalent amount of 42.58 Million Euro from 
several Financing Partners including the Agence Francaise  de Development (AFD), the Danish 
Government, the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) , the World 
Bank , the German Development Bank (KFW) , the German Technical  Cooperation (GIZ), 
the Belgium Government, The European Union (EU),  the Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC), and the International Cooperation Agency of the Association of Netherlands 
Municipalities (VNG),  towards the cost of the Municipal Development Program (MDP) Phase 
II – Cycle 1 in addition to the PNA contribution. The Municipal Development and Lending Fund 
(MDLF) is entrusted in the execution and supervision of the implementation of the Project and 
intends to apply part of the proceedings of MDTF  grant to eligible payments under the contract 
for : Rehabilitation of section of the main street and sidewalks work Phase II, Contract  no. 
MDPIICI-0222013-01, for the benefit of Qabatiya Municipality.
2. Qabatia Municipality now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for carrying 
out Rehabilitation  part of the main street and sidewalks work Phase II.
3. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding (NCB) procedures 
specified in the MDLF Procurement Manual which is based on the World Bank’s Guidelines and 
is open to all bidders from Eligible Source Countries, as defined in the Bidding Documents.
4. Qualifications requirements are presented in the Biding Documents.
5. Interested eligible bidders may obtain further information from Qabatiya Municipality - Engineering 
Department, Tel :0425116060, fax: 042526847 , Email :Qabatia2005@yahoo.com , and inspect the 
Bidding Documents at the address given below at 8:00 a.m to 1:00 Pm from 4/2/2014 to 27/2/2014
6. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested 
bidders on the submission of a written Application to the address below and upon payment 
of a non refundable fee 150 Euro .The method of payment will be in a Cashier’s Check or 
Direct deposit to Municipality account number ( 354362-Palestine Bank). The Bidding 
Documents will be available at Qabatiya Municipality. 
7. Grant is VAT included, bidders to price with VAT.
8. A site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will 
be held on 18/2/2014 at 10:am , the pre-bid meeting shall be held at Qabatiya Municipality, 
Engineering Department  after finishing site visit.
9. Bids shall be valid for a period of 90 after Bid closing and must be accompanied by a bid security 
of 13,000 Euro and shall be valid for 118 days after bid closing date. 
10. Bids must be delivered to the address below on or before 5/3/2014 ,at 11:00 Am. Electronic 
bidding shall not be permitted. Late bids will be rejected.  Bids will be opened physically in the 
presence of the bidders’ representatives who choose to attend in person at the address below on 
5/3/2014 at 11:00 AM, Qabatiya Municipality.  
11. The address referred to above is: Qabatiya Municipality - main street - Engineering Department.
  Mayor of Qabatiya Municipality  / Ali Zakarneh  
     Funded by:
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دعوة عطاء/ أعمال
بلدية قباطية

)MDPII-C1( اسم املشروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثانية / الدورة األولى
اسم املشروع الفرعي: مشروع اعادة تأهيل جزء من الشارع الرئيسي وإنشاء ارصفة املرحلة الثانية 

حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية- صندوق تطوير وإقراض البلديات - على  1 .
منحة بقيمة 42.58 مليون يورو من مجموعة من الشركاء واملمولني  :الوكالة الفرنسية للتنمية، احلكومة الدمناركية، 
البنك الدولي، الوكالة السويدية للتنمية الدولية، التعاون االملاني )البنك األملاني للتنمية والوكالة األملانية للدعم 
الفني(، احلكومة البلجيكية، اإلحتاد األوروبي، الوكالة السويسرية للتنمية واحتاد البلديات الهولندية. باالضافة 
  .)MDPII-CI( الى السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة الثانية / الدورة األولى
وقد حصلت بلدية   قباطية على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض البلديات )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع 
اعادة تأهيل جزء من الشارع الرئيسي وإنشاء ارصفة املرحلة الثانية وتنوي استعمال جزء من أموال هذه املنحة الفرعية 

في عمل دفعات حتت العقد رقم  MDPIICI-0222013-01  الذي من أجله مت إصدار هذه الدعوة .
تدعو بلدية قباطية املقاولني املؤهلني للتقدم لعطاء: مشروع اعادة تأهيل جزء من الشارع الرئيسي  2 .

وإنشاء ارصفة املرحلة الثانية.
( و حسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير و إقراض البلديات  3 .NCB( العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية

، الشراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني احملليني و ذلك حسب وثائق العطاء .
متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء. 4 .

. 5 املقاولون املؤهلون ميكنهم احلصول على املعلومات الالزمة من بلدية قباطية / قسم الهندسة ، على 
 042526847 فاكس:-   ،042511606 هاتف:-   ،Qabatia2005@yahoo.com االلكتروني  العنوان 
الساعة  ابتداء من  و ذلك  أدناه  العنوان  العطاء واحلصول عليها حسب  وميكنهم االطالع على وثائق 

الثامنة صباحا و حتى الساعة الواحدة مساء من تاريخ  2014/2/4 إلى2014/2/27 .
نسخة كاملة من العطاءات باللغة االجنليزية ميكن احلصول عليها للمقاولني املهتمني من خالل تقدمي طلب خطي على  6 .
العنوان أدناه و مقابل دفع رسم غير مسترد مقداره  150 يورو و طريقة الدفع من خالل شيك مصدق أو الدفع حلساب 

البلدية )354362 بنك فلسطني احملدود( .نسخ العطاء ستكون متوفرة في بلدية قباطية  قسم الهندسة  . 
املشروع  شامل ضريبة القيمة املضافة وعلى املقاولني تقدمي اسعارهم  شاملة ضريبة القيمة املضافة و  7 .

إحضار خصم مصدر ساري املفعول.
زيارة املوقع واالجتماع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشاركة في اجلولة امليدانية واالجتماع  8 .
التمهيدي يوم الثالثاء 2014/2/18 في متام الساعة العاشرة صباحًا، حيث ان االجتماع التمهيدي 

سيعقد في بلدية قباطية  ،وذلك  بعد انتهاء اجلولة امليدانية.
  يجب ان تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90. 9 يوما من تاريخ إقفال املناقصة، وجميع العطاءات يجب أن ترفق 

بكفالة دخول عطاء بقيمة 13،000 يورو سارية املفعول ملدة 118 يوما من تاريخ إقفال املناقصة.
الساعة احلادية عشر صباحا  10 .2014/3/5 العطاءات يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ  
، العطاءات االلكترونية غير مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح 
العطاءات بحضور املقاولني أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلك على العنوان : بلدية قباطية - الطابق 

الثالث - قاعة االجتماعات الساعة  احلادية عشر ظهرًا   بتاريخ 2014/3/5.
العنوان املشار إليه أعاله هو : بلدية قباطية - الشارع الرئيسي - قسم الهندسة . 11 .

رئيس بلدية قباطية /علي زكارنة     
بتمويل من :
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"االوقاف" تكرم امام مسجد
 أبو أيوب االنصاري في بيت عنان

القدس- قامت مديرية أوقاف شؤون القدس ، ممثلة بمديرها الشيخ إبراهيم زعاترة ومدير 
املساجد الشيخ أح��م��د عبد الكريم وم��دي��ر ش���ؤون املوظفني م��وىس اب��و رب���اح و مفتيش املساجد 
محمد عياش ومالك ابو ريده ، بزيارة اىل منزل الشيخ حسن الحناوي يف بيت عنان وتكريمه 
عىل ما بذله من جهود كبرية يف خدمة رسالة االسالم واملسلمني طوال خدمته يف مسجد ابو 
ايوب االنصاري اماما وخطيبا .  وكان يف استقبالهم رئيس مجلس محيل بيت عنان ناجي جمهور 

وإمام املسجد الشيخ زياد جمهور وابناء االشيخ حسن وجمع من اهايل البلدة . 
ونقل الشيخ ابراهيم زعاترة مدير االوقاف ، تحيات وزير االوقاف والشؤون الدينية الدكتور 
محمود الهباش للشيخ الحناوي ، مثمنا دوره الرائد والهام واعتزازه بهذه الكوكبة من االئمة 
التي حملت عىل عاتقها رسالة االنبياء يف الدعوة اىل الله.  وبني زعاترة ان هذا التكريم هو جزء 
ي��س��ري ، ع��رف��ان��ا وت��ق��دي��را مل��ا ب��ذل��ه م��ن ع��ط��اء م��ت��واص��ل ،وق����ال ان االت��ص��ال وال��ت��واص��ل م��ع موظفي 

الوزارة سواء من عىل رأس عملهم او املتقاعدين ال تنفك وال تنفصل . 
وقدم درعا تذكاريا للحناوي تقديرا لجهوده الطيبة يف خدمة رسالة االسالم .

وث��م��ن رئ��ي��س امل��ج��ل��س ه���ذه ال���زي���ارة وال��ل��ف��ت��ة ال��ك��ري��م��ة م��ن ق��ب��ل ال������وزارة ، م��ؤك��دا ع��ىل ال��ع��الق��ة 
الطيبة مع االوقاف .  وعرب ابناء الشيخ الحناوي عن سعادتهم بهذه الزيارة ، ملا لها من اهمية 
يف النفس، وملا تمثله من عالقة مستمرة بني الوزارة وابنائها . ويعترب الشيخ الحناوي من اكرب 

االئمة املتقاعدين املعمرين يف املديرية ويبلغ من العمر 89 عاما وله عدة دواوين شعرية.

"حريات " يدعو المؤسسات الدولية 
للتحقيق بظروف إصابة شابين من أبو ديس

رام ال��ل��ه- اح��م��د سليم - أدان م��رك��ز ال��دف��اع ع��ن ال��ح��ري��ات وال��ح��ق��وق املدنية ح��ري��ات الجريمة التي 
ارتكبها ال��ج��ن��ود اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون بحق ال��ش��اب��ني آدم عبد ال����رؤوف ج��ام��وس )١٧ ع��ام��ا( واب���ن عمه جوهر 
ناصر الدين حلبية )١9 عاماً( من بلدة أبو ديس، وقيامهم بإطالق النار عليهما يف الثالثني من الشهر 

املايض بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.
وأش���ار وال���د ج��وه��ر إىل أنهما خ��رج��ا م��ن البيت ل��زي��ارة ص��دي��ق لهما، وأث��ن��اء وج��وده��م��ا يف الطريق 
الرئييس الذي يبعد عن املعسكر ما يقارب 300م، أطلق عىل آدم النار وتفتت العظم يف رجله اليسرى، 
فذهب جوهر لحمله ومساعدته واذ بالجنود يمطرون جوهر بخمس رص��اص��ات واح���دة يف الرجل 
اليمنى وأثنتني يف اليسرى وأخ���رى يف ظهر ي��ده ال��ي��س��رى، م��ن ث��م ان��ه��ال عليهم الجنود بالضرب يف 
أعقاب البنادق، وأطلقوا بعد ذلك الكالب البوليسية عليهم فدافع جوهر عن نفسه بيده اليمنى 

غري املصابه فنهشه الكلب فيها، بعدها قام الجنود بجرهم إىل املعسكر مسافة 300م.
وي���ق���ول وال�����د ج���وه���ر: "ب���ع���د س��م��اع��ي ال���خ���رب ذه���ب���ت إىل امل��ع��س��ك��ر وه�������ددوا ب��ق��ت��يل اذا اق���رب���ت م��ن��ه، 
ل��ك��ن��ن��ي أص���ري���ت أن اع�����رف م��ص��ري اب���ن���ي واب�����ن أخ�����ي، ف��ق��ال��وا يل أن���ه���م ن��ق��ل��وا إىل م��س��ت��ش��ف��ى ه���داس���ا عني 

كارم بالقدس".
ويضيف والده أنه ممنوع أمنياً يف حني أن والدته استطاعت أن تقوم بزيارته مباشرة ألنها تحمل 
تصريحا كونها تعمل يف وكالة الغوث، وبعد اجرائهم العملية له، منعت الوالدة من الزيارة، وهما 

تحت الحراسة من قبل الشرطة العسكرية، مقيدين يف أسّرة املشفى عىل اعتبار أنهم معتقلون. 
وطالب أهاليهم باإلفراج الفوري عنهم بسبب وضعهم الصحي الصعب، وهم بحاجة إىل عالج، 
ك��م��ا ط��ال��ب��وا ب��ت��دخ��ل امل���ؤس���س���ات ال���دول���ي���ة ل��ل��ض��غ��ط ع���ىل ح��ك��وم��ة اإلح���ت���الل ب����اإلف����راج ع��ن��ه��م وال��ت��ح��ق��ي��ق 

فيما جرى.
واعترب حريات أن الجريمة التي ارتكبت بحق الشابني مركبة ومتصلة يف آن واحد، وتظهر مدى 
إمعان الجنود اإلسرائيليني يف إذالل املواطنني الفلسطينني، واملس بكرامتهم اإلنسانية، وتعريض 
ح��ي��ات��ه��م ل��ل��خ��ط��ر، ودع�����ا امل���ؤس���س���ات ال���دول���ي���ة وال��ح��ق��وق��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف األرايض ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة 
إلدانة هذه الجريمة والقيام بزيارة سريعة للشابني املصابني يف مستشفى عني كارم بالقدس وفتح 

تحقيق بالقضية.

إدراج كتاب ألستاذة في جامعة 
بيرزيت على الئحة الشرف العالمية 

بريزيت -وفا- أعلن املجلس العاملي لكتب اليافعني عن إدراج كتاب 'رحالت عجيبة يف البالد 
الغريبة' ألس��ت��اذة الفلسفة وال��دراس��ات الثقافية يف جامعة ب��ريزي��ت د. سونيا نمر، ع��ىل الئحة 
الشرف التي تصدر عن املجلس كل عامني، وتضم ١50 كاتبا، ورساما، ومرجما لكتب األطفال 

واليافعني يف العالم.
ت���دور أح���داث الكتاب ح��ول م��غ��ام��رات الم���رأة تتحدى ال��واق��ع، ح��ني ت��دع��ى لحضور مؤتمر يف 

املغرب، وتستلم مخطوطة قديمة تحيك سرية صاحبتها املغامرة 'قمر'.
قمر يف ظ��ل محبة األه���ل واألص��دق��اء لها وخوفهم عليها، تسافر يف رح���الت خ��ط��رة وت��واج��ه 
العبودية واملصاعب وتميض وتقابل أشخاصا ومعلمني يبادلونها املحبة واالحرام وتساعدهم 

وتعيش بينهم.
يذكر أن هذه املرة الثانية التي يدرج كتاب ل� د. نمر عىل الئحة الشرف، حيث سبق وأن تم 

إدراج كتابها 'قصة أولها خيال وآخرها خيال' عىل ذات الالئحة عام 2004.

خالل  ورشة عمل عقدها مركز شمس 

التوصية بتعزيز الدور الرقابي لوسائل اإلعالم في حماية حقوق اإلنسان
ن�����اب�����ل�����س- غ�����س�����ان ال������ك������ت������وت- ال��������������رواد ل���ل���ص���ح���اف���ة 
واالع��������������������الم - ع������ق������د م�������رك�������ز إع��������������الم ح�������ق�������وق اإلن�������س�������ان 
وال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي�����ة "ش�������م�������س" ورش������������ة ع�����م�����ل ب����ع����ن����وان 
"دور اإلع��������الم االج���ت���م���اع���ي يف ن���ش���ر وت���ع���زي���ز ث��ق��اف��ة 
حقوق اإلنسان" لطلبة كلية الشريعة يف جامعة 

النجاح الوطنية.
واف�������ت�������ت�������ح ال����������ورش����������ة إب�������راه�������ي�������م ال������ع������ب������د م��������ن م����رك����ز 
"ش��م��س" م��ع��رف��اً ب��امل��رك��ز ون��ش��اط��ات��ه وأه��م��ي��ة امل��رك��ز 
وأه���داف���ه ال��ت��ي ت��ص��ب يف ت��ع��زي��ز امل��ش��ارك��ة الشبابية 
وزيادة الوعي وتعميق الثقافة يف مجاالت حقوق 
اإلنسان، مبينا ان هذه الورشة هي إحدى نشاطات 
مشروع نشر وتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان بدعم 

وتمويل من الوكالة االسرالية للتنمية الدولية.
م�������ن ج�����ه�����ت�����ه، ق���������ال ال������دك������ت������ور س����ه����ي����ل خ�����ل�����ف ب�����ان 
اإلع��الم االجتماعي تندرج تحته امل��واق��ع التفاعلية 
وتعترب املنتديات ج��زءا منها فهي أشبه بالصحف 
االلكرونية والتفاعل فيها محدود بعكس املواقع 
ال���ش���ه���رية ال���ت���ي ت��ج��ع��ل ال���ت���ف���اع���ل م����ن ال��ج��م��ي��ع م��ث��ل 
فيسبوك، وتوير، وجوجل، وهذه املواقع أصبحت 
تفاعلية بشكل كبري بعد سهولة الوصول لها من 

األجهزة الذكية كااليفون وااليباد وغريها.
وأوضح الدكتور خلف بان اإلعالم اليوم أصبح 
م الشعوب  له دور أس��ايس يف نهوض األم��م وتقدُّ
ن�����ح�����و ت����ح����ق����ي����ق أه�������داف�������ه�������ا، ووص������������ل األم������������ر ب������اإلع������الم 
ال����ح����دي����ث إىل م����س����ت����وى أص����ب����ح ه�����و ال����ف����اع����ل وامل����ؤث����ر 
األق�����������وى يف ال�����ع�����الق�����ات االج����ت����م����اع����ي����ة واالق����ت����ص����ادي����ة 
واإلن������س������ان������ي������ة ع�������ىل وج���������ه ال�����ع�����م�����وم وأوج�������������د م�����ع�����ي�����اراً 
أخ��������الق��������ي��������اً ع������������ايل امل�������س�������ت�������وى ي��������دخ��������ل ب�����ش�����ك�����ل م����ب����اش����ر 
������ك������ل س����ل����ط����ة م���ع���رف���ي���ة  يف امل��������ب��������ادئ اإلن������س������ان������ي������ة وي������شِّ
وأخ��الق��ي��ة. وب���نّي خلف أن ه��ن��اك ع��الق��ة وثيقة بني 
اإلعالم االجتماعي وحقوق اإلنسان، وقال أن هذه 
العالقة هي عالقة تفاعل وترابط وثيق بني اإلعالم 
وح���ق���وق اإلن���س���ان، ف���اإلع���الم يف ح���د ذات����ه ح���ق من 
ح���ق���وق اإلن����س����ان ك��م��ا ي���ف���رض ف��ي��ه م���ن زاوي������ة ث��ان��ي��ة 
أن ي���ق���وم ب�����دور ري������ادي يف م���ج���ال ح���ق���وق اإلن���س���ان، 
خاصة يف الوقت الذي تزايد فيه االهتمام العاملي 
بهذه الحقوق التي يتقدمها حق األف���راد يف حرية 
التعبري والتي تعد األساس يف الحق يف اإلعالم ملا 
لها من دور يف التأكيد عىل ذاتية األشخاص وحفظ 
كرامتهم واحرام خياراتهم، فاإلعالم ال يستطيع 
أن ي��ق��وم ب��أي��ة م��س��ؤول��ي��ة م��ن دون أن يتمتع بأهم 

حقوق اإلنسان وهي الحق يف حرية التعبري.
وقال أنه كان لتطور حقوق اإلنسان يف الوقت 
الحاضر وضرورة حمايتها والدفاع عنها وترقيتها 
أن تحملت الكثري م��ن املؤسسات ومنها مؤسسة 
اإلع�����الم م��س��ؤول��ي��ة ك���ب���رية يف إش���اع���ة ث��ق��اف��ة اح����رام 
حقوق اإلنسان والتمسك بها والنضال من أجلها 
وح���م���اي���ت���ه���ا، وإذا ك�����ان اإلع�������الم س���الح���ا ذا ح���دي���ن، 
ف��ب��ق��در م���ا ي��م��ك��ن أن ي��س��ه��م ب���ه يف االرت����ق����اء ب��ال��ف��رد 
واملجتمع، وينمي املثل العليا واملعاين الفاضلة يف 
عقول الجماهري ونفوسهم، فإنه يمكن أن يلعب 
دوراً سلبيا من خالل بث األفكار الهدامة للقيم، 
وم�����ن خ�����الل س���ي���اس���ة ال��ت��ع��ت��ي��م ال���ت���ي ح����ني ت��ن��ك��ش��ف 
ف����إن����ه����ا ت���ص���ي���ب ال������ف������رد ب������ال������ذه������ول، وه���������ذا م������ا أب�����رزت�����ه 
س��ل��س��ل��ة م���ن ال���ربام���ج اإلع��الم��ي��ة امل��ك��ث��ف��ة وال��ن��اج��ح��ة 
يف أغ��ل��ب��ه��ا يف ب��ع��ض ال������دول، وال���ت���ي ك��ان��ت مضللة 
ب��ص��ورة كبرية وتعتمد ع��ىل تزييف الحقائق ونشر 

األكاذيب.
وقال أن البديل هو أن يكون اإلعالم عىل قدر 
ك����ب����ري م�����ن امل����وض����وع����ي����ة وامل����ص����داق����ي����ة وال�����ح�����ي�����اد، وأن 
ي���س���ت���غ���ل يف رف�������ع م����س����ت����وى اإلن������س������ان ودع��������م ال���ق���ي���م 
وت���رس���ي���خ���ه���ا، ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ق���ي���م ال���ح���ق وال���ع���دال���ة 
وح���ق���وق اإلن����س����ان، ك��م��ا ال ي��ج��ب أن ي��ت��ع��اظ��م دور 
اإلعالم يف الكشف عن حقوق اإلنسان يف صورتها 
ال��س��ل��ب��ي��ة ف���ق���ط، ألن األم������ر ي��ت��ط��ل��ب م���ن���ه أي���ض���ا ن��ق��ل 
ال������ج������وان������ب اإلي�����ج�����اب�����ي�����ة ب�����خ�����ص�����وص ه���������ذه ال�����ح�����ق�����وق، 
ألن����ه ال ي��م��ك��ن اخ����ت����زال م��ف��ه��وم ح���ق���وق اإلن����س����ان يف 
م��ج��رد االن��ت��ه��اك��ات وال��ت��ج��اوزات ال��ت��ي ب���ات يتعرض 
لها اإلن��س��ان، وإن��م��ا ه��ي أوس���ع وأخ��ص��ب م��ن هذه 
ال��ن��ظ��رة، وم���ا ي��م��ك��ن ف��ه��م��ه ب��ش��ك��ل أس����ايس يف ه��ذا 
الشأن هو العمل الوقايئ ال��ذي يجب أن يقوم به 

اإلعالم، أي ما قبل وقوع االنتهاك. 
واض������اف ان����ه الب����د أن ي��س��ه��م اإلع������الم م��س��اه��م��ة 
هامة وفعالة ومؤثرة يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان 
التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانني الوضعية 
إىل ج����ان����ب ك���ش���ف ال�����ت�����ج�����اوزات واالن����ت����ه����اك����ات، وإن 
مساهمة اإلع����الم يف م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان يجب 
أن ت��ت��خ��ذ ب��ع��دي��ن أس���اس���ي���ني ب��ع��د ال��ف��ض��ح ال���ف���وري 
لالنتهاكات التي تتعرض لها حقوق اإلنسان، بعد 

الوقاية من االنتهاكات املاسة بحقوق اإلنسان.
وي��ت��ع��ل��ق ال��ب��ع��د ال���ث���اين ب��ال��ت��وع��ي��ة، ف��ن��ش��ر ثقافة 
ح�����ق�����وق اإلن�������س�������ان ي����ش����ك����ل ح�����ق�����اً أص������ي������الً م������ن ح���ق���وق 
اإلن����س����ان وب��اع��ت��ب��ار اإلع������الم ب��م��خ��ت��ل��ف وس���ائ���ل���ه أح��د 
آل����ي����ات ح���م���اي���ة ح���ق���وق اإلن�����س�����ان وأح������د أه�����م رواف�����د 
ال��ت��ن��م��ي��ة االج���ت���م���اع���ي���ة ف���إن���ه ي���ق���ع ع��ل��ي��ه دور ك���ب���ري يف 
خدمة قضايا حقوق اإلنسان عن طريق نشر هذه 
الثقافة التي تعمل عىل االرت��ق��اء بمجمل ما ينتج 

عن اإلنسان.
وق���ال ال��دك��ت��ور خ��ل��ف أن اإلع����الم ال��ي��وم أضحى 
ضرورة ملحة وسلطة رقابية فعلية عىل األنظمة 
بدليل أن الكثري من ال��دول واملجتمعات انكشفت 
مساوئها أمام موجات اإلعالم والعوملة املعلوماتية، 
فموقع "ويكيليكس" املخصص لحماية األشخاص 
ال��ذي��ن يكشفون الفضائح واألس����رار التي تنال من 
امل������ؤس������س������ات أو ال�����ح�����ك�����وم�����ات ال�������ف�������اس�������دة، وت���ك���ش���ف 
ك���ل االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ت��م��س ح��ق��وق اإلن���س���ان أينما 
كانت، بدأ بالعمل عىل نشر املعلومات، وخوض 
ال����ص����راع����ات وامل������ع������ارك ال���ق���ض���ائ���ي���ة وال���س���ي���اس���ي���ة ض��د 
الحكومات والساسة وصناع القرار وغريهم للدفاع 

عن املبادئ التي قام عليها.
وت��������ط��������رق خ������ل������ف إىل ال������ع������الق������ة م��������ا ب��������ني اإلع�����������الم 
االج�����ت�����م�����اع�����ي وح�������ق�������وق اإلن���������س���������ان، ق������ائ������ال أن ه����ن����اك 
أهمية قصوى بات يحظى بها اإلع��الم االجتماعي 
يف ت���س���ل���ي���ط ال������ض������وء ع������ىل أوض�����������اع ح�����ق�����وق اإلن�����س�����ان 
خ�����اص�����ة يف م����رح����ل����ة ال�����رب�����ي�����ع ال�����ع�����رب�����ي وم��������ا ب����ع����ده����ا، 
وان اإلع�����الم االج��ت��م��اع��ي ي��س��م��ح ب��إت��اح��ة امل��ع��ط��ي��ات 
واألخ��ب��ار واملعلومات بأقل تكلفة بالنسبة للناشر 
أو القارئ؛ ويوّفر إمكانية تكبري الشكل املعروضة 
ب�����ه أو ت���ق���دي���م���ه���ا يف ص���������ورة أن����ي����ق����ة؛ وت���ح���وي���ل���ه���ا إىل 
نصوص مسموعة متاحة لفاقدي البصر، كما أنه 
يسمح بانتشار امل���واد امل��ن��ش��ورة ع��ىل نطاق جغرايف 
واس�����������ع وب������ت������ج������اوز ال�����ت�����ع�����ق�����ي�����دات ال����ت����ق����ن����ي����ة واإلداري���������������ة 

للنشر الورقي.
ويف ن��ه��اي��ة ال���ل���ق���اء، أوىص امل���ش���ارك���ون ب���ض���رورة 
ت����ط����وي����ر ال����ت����ش����ري����ع����ات ال����وط����ن����ي����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب�����اإلع�����الم 
وال���ن���ش���ر ل���ت���ت���واف���ق م����ع م���ض���ام���ني ال���ع���ه���ود وامل���واث���ي���ق 
ال��دول��ي��ة، وإل���غ���اء ال��ق��ي��ود امل��ع��ي��ق��ة ل��ح��ري��ة التعبري، 
وض�������م�������ان م�����م�����ارس�����ة اإلع������الم������ي������ني ل�����واج�����ب�����ه�����م ب���ح���ري���ة 
أو  ل����ح����ق����وق����ه����م  ان�����ت�����ه�����اك  أو  م�������ن دون أي ض������غ������وط 
ت��ق��ي��ي��د ل��ح��ري��ت��ه��م وك���ف���ال���ة ال���ض���م���ان���ات امل��ه��ن��ي��ة ال��ت��ي 
تمكنهم م��ن أداء رسالتهم ويف مقدمتها تسهيل 
ال��ح��ص��ول ع���ىل امل��ع��ل��وم��ات، وض�����رورة ت��ع��زي��ز ال���دور 
ال��رق��اب��ي ل��وس��ائ��ل اإلع���الم املختلفة لحماية حقوق 
اإلن��س��ان وك��ش��ف االن��ت��ه��اك��ات ب��م��ا يسهم يف تعزيز 
دور األفراد والجماعات واملجتمع يف الدفاع عنها، 

والتنسيق بني وسائل اإلع��الم ومؤسسات حقوق 
اإلن��������س��������ان ل����ت����ط����وي����ر ل�����غ�����ة إع�����الم�����ي�����ة ت�����س�����اه�����م يف ن���ش���ر 
ث��ق��اف��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان ب��ني ال��ق��ط��اع��ات االجتماعية 
املختلفة باستخدام كافة ال��وس��ائ��ل املالئمة بما يف 

ذل��ك التقنيات الحديثة، وتطوير وتكثيف الربامج 
التدريبّية املستهدفة لإلعالميني يف م��ج��ال حقوق 

اإلنسان والوعي القانوين.


