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مؤسسات املجتمع املفتوح 
برنامج سيادة القانون الفلسطيني 2012-2011

إعالن عن برنامجي منح املاجستير في القانون و الزمالة قصيرة األمد لهيئة التدريس في الواليات املتحدة واملجر 
تعلن مؤسسات املجتمع املفتوح عن قبول طلبات املنح في برنامج املاجستير في القانون و برنامج الزمالة قصيرة األمد لهيئة التدريس األكادميي 

برنامج الزمالة قصيرة األمد لهيئة التدريس األكادميي 
يعد برنامج الزمالة القصيرة أحد برامج سيادة القانون الفلسطيني وهو برنامج تبادلي ألعضاء هيئة تدريس القانون. ال مينح هذا البرنامج أي 
درجة علمية معينة. سيقضي املشاركون في البرنامج مدة فصل دراسي في اجلامعات األمريكية املضيفة. اختيار اجلامعات املضيفة لن يكن بالضرورة 
من اختيار املشاركني. يتوقع من غالبية املشاركني اإللتحاق باجلامعات األمريكية املضيفة خالل الفصل الثاني وذلك ملدة أربعة شهور ومن ثم العودة إلى 
جامعاتهم احمللية في كل من الضفة وغزة للفصل الصيفي والفصل األول. يعود بعد ذلك املشاركون مع بداية الفصل الثاني إلى جامعاتهم املضيفة مرة 

ثانية. سيبدأ احلاصلون على املنح2012 زيارتهم األولى في شهر كانون الثاني  من العام 2012.   
سيلتزم احلاصلون على املنح بتطوير مساق جديد أو أكثر وذلك بالتشاور مع املرشدين األكادمييني وذلك ليتم تدريسه في جامعاتهم احمللية. على 
جميع الزمالء في برنامج الزيارة القصيرة املشاركة بشكل كلي في تطوير مساق ، حضور احملاضرات و مالحظة طرق التدريس املتبعة ومراجعة خطط 
املناهج الدراسية اخلاصة بطاقم تدريس القانون في اجلامعة املضيفة. باإلضافة إلى ذلك فإن الزمالء املشاركني ميكن أن يشاركوا في أبحاث في القانون 
يتم نشرها في مقاالت علمية . ومن املتوقع أيضا أن ينخرط املشاركون ضمن أنشطة تطوير مهنية أخرى تتضمن إنشاء عالقات سواء رسمية أو غير 

رسمية مع جامعاتهم احمللية واجلامعات املضيفة. قام عضو هيئة تدريسية بزيارة جامعة نيويورك في العام األكادميي 2010-2009
برنامج املاجستر في القانون 

يقدم برنامج سيادة القانون الفلسطيني الدعم للحصول على درجة املاجستير في القانون. ستتوفر الدراسة لهذه املنح في كليات حقوق منتقاة 
في الواليات املتحدة وجامعة أوروبا املركزية Central European University)هي مؤسسة شريكة ملؤسسة املجتمع املفتوح وذات نظام تعليم أمريكي 
ومؤهالت معتمدة في الواليات املتحدة) ومقرها بودابست. . ان كليات احلقوق التي مت اختيارها من قبل املعهد للعام األكادميي 2011-2010اضافة إلى 
جامعة أوروبا املركزية هي : جامعة جورج تاون ، اجلامعة األمريكية، جامعة ويك فورست وجامعة بطرس برغ،وجامعة دوك  ومن املمكن ان متتد مدة املنحة 

لعام إضافي بعد احلصول على درجة املاجستير في القانون وذلك لكي تغطي فترة التدريب في القطاع احلكومي أو العمل في املؤسسات غير الربحية. 
برنامج  تدريب املؤهلني LLM   جديد!!

من  املطلوب  املستوى  دون  اإلجنليزية  اللغة  مهارات  ولكن  مميزة  طلباتهم  تكون  الذين  املتقدمني  من   لثالث  الدعم   FIT املؤهلني  تدريب  سيوفر 
للتقدم  الفرصة  اعطاؤهم  تلقائيا  يتم  القانون  في  املاجستير  لبرنامج  املتقدمني  جميع   . القانون  في  املاجستير  برنامج  واستكمال  دخول  في  النجاح 
لبرنامج التدريب )FIT( . يتم توفير للمؤهلني فرصةاحلصول على دورة دراسية اللغة اإلجنليزية املكثفة في فلسطني )التي تنسقها امديست( لـ11 
شهرا من أجل حتسني قدراتهم التنافسية لبرنامج منح املاجستير لعام  2012-2013  سيتم اعتبار املتقدمني لبرنامج التدريب مؤهلني تلقائيا للوصول 

ملرحلة ما قبل االختيار .
التدريب الصيفي:قبل اإللتحاق بالبرنامج: سيلتحق كل من احلاصلني على منح الزيارة القصيرة و منح املاجستير ببرنامج تدريب صيفي  تديره 

مؤسسات املجتمع املفتوح في استانبول خالل شهر متوز  من العام 2011 تغطيه املنحة. 
الزيارة القصيرة، تكاليف املعيشة  مزايا املنحة: تغطي املنحة الرسوم اجلامعية اخلاصة ببرنامج املاجستير، بدل راتب جزئي مللتحقي برنامج 
لشخص واحد، مصاريف السفر، املواد التعليمية، مصاريف التطوير املهني، تأمني صحي ومصاريف حضور مؤمتر سيادة القانون الفلسطيني الذي يعقد 

في الواليات املتحدة. 
شروط اإللتحاق: يجب أن تتوفر في املتقدم مؤهالت أكادميية مميزة في مجال القانون) درجة البكالوريوس في القانون أو أي درجة علمية أخرى في 
نفس املجال(. باإلضافة إلى ذلك فإن املتقدم يجب أن يتمتع بقدرات مهنية وقيادية. على املتقدمني لبرنامج الزيارات القصيرة،  التمتع مبؤهالت أكادميية 
عالية وحاصلني على درجة البكالوريوس في القانون أو أي درجة علمية أخرى في نفس املجال، يعمل  بدوام كامل أو جزئي كمحاضر أو أستاذ في القانون في 

جامعة أو كلية )أربع سنوات( في كل من الضفة أو غزة. للحصول على شروط املنحة كاملة، الرجاء االطالع على الطلب  االولي  أو الشامل للمنحة.
على املرشحني إجادة اللغة اإلجنليزية والعربية محادثة وكتابة في وقت تقدمي الطلب. على احلاصلني على املنحة اإللتزام بالعودة إلى الضفة 

أوغزة بعد إمتام دراستهم.
املوعد النهائي لتقدمي الطلب االولي  1 /2010/11

يجب إرسال جميع الطلبات إلى مكتب االمديست في الضفة الغربية وغزة بواسطة اليد أو عن طريق البريد
ميكن احلصول على الطلب والتعليمات من موقع االمديست على الشبكةwww.amideast.org  أو احلصول عليه من املكاتب التالية:
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والعديد العديد من الهدايا الكهربائية
بدون وسيط أو كفيل أو فوائد أو أو..

فقط بـ 650 شيكال × 12
نابلس- شارع حيفا- مقابل اخلدمات الطبية

هاتف: 2386756-09     ،،، جوال: 0599-186962
سيلكوم 0522-478091

بإدارة: أبو أحمد شعبلو

غرفة نوم - فرشة - طقم 
صالون 7 مقاعد - حمالة مالبس 

- طاولة مع اربع اسكمالت - 
طاولة مع تلفزيون

معرض شعبلو للمفروشات
صيف 2010

اشتري وقسط لمدة 12 شهرا

حملة عروض وأسعار للمقبلين على الزواج.. لدى: شعبلو للمفروشات

مبناسبة اليوم العاملي للمسنني

الشيخ عكرمة صبري يطالب بدعم وتطوير مراكز رعاية املسنني

"النضال الشعبي" تدعو لوضع 
قانون يرعى حقوق املسن  

رام الله -   من علي سموديـ  دعت" اجلبهة النضال الشعبي الفلسطيني" الى  وضع استراتيجية 
العجز  نظام  واعتماد  الفلسطيني  املسن  حقوق  يرعى  قانون  مشروع  ،وبلورة  للمسنني  وطنية 

والشيخوخة .
وقالت اجلبهة في بيان لها  امس ، مبناسبة  اليوم العاملي للمسن الذي يصادف اليوم  تعد 
فئة املسنني من الشرائح املجتمعية التي حتتاج لرعاية خاصة، لذلك فإن االهتمام بها ال يعتبر 
استجابة الحتياجات أفراد بحاجة للعناية واالهتمام فحسب ، بل هو تقدير وتكرمي مجتمعي 

لشريحة كان لها الفضل في وصول املجتمع إلى ما هو عليه.
وتابعت :" نقدر عاليًا الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية ،ولكن حجم 
املسؤولية يتطلب تكاتف جهود مؤسسات املجتمع الرسمية واألهلية، في توفير احلقوق اإلنسانية 
واالجتماعية لفئة املسنني، مبا يضمن احلياة الكرمية واالستقاللية لهم ،حيث بلغت نسبتهم 
في املجتمع الفلسطيني 5% بالضفة الغربية و3% في قطاع غزة ، وأن خمسني في املئة من املسنني 

في فلسطني يعيشون حتت خط الفقر".
وأكدت اجلبهة على أهمية االهتمام باملسنني من خالل توفير بيوت لهم حتتوي على جميع 
اخلدمات من األجهزة واملعدات اخلاصة بهم ، وتوفير كافة البرامج التي تعمل على تكيفهم داخلها ، 
وتوفير املراكز لهم وجتهيزها واقامة النوادي ،والعمل على إعداد وتقدمي البرامج التثقيفية جلميع 

أفراد املجتمع فيما يتعلق مبعاملة واحترام املسنني .

الــقــدس - طــالــب الــشــيــخ عــكــرمــة سعيد 
صبري رئيس الهيئة االسالمية العليا، خطيب 
واجلهات  املؤسسات  املــبــارك  االقــصــى  املسجد 
الرسمية واصحاب الشركات االهلية والقطاع 
الى  الــالزم  الدعم  العمل على تقدمي  اخلــاص 
جمعيات ومراكز رعاية الشيخوخة وكبار السن 
القدس  ومدينة  الفلسطينية  االراضـــي  فــي 

للنهوض مبرافقها في مختلف املجاالت.
وحــــذر الــشــيــخ صــبــري مــن تــفــش ظــاهــرة 
في  السن  كبار  ضد  املوجه  والعنف  االعتداء 
املجتمع سواء كان جسديا او نفسيا وغيرها من 

االساليب التي متتهن كرامة وحقوق املسن.
واعرب عن اسفه من تصرفات االبناء الذين 
يدخلون آبائهم في املالجىء وهم قادرون على 
اعــالــتــهــم، بــل ان هــنــاك حـــاالت وفـــاة سجلت 
لبعض املسنني وال يعلم افراد االسرة بها اال بعد 

الدفن نتيجة اهمالهم وتخليهم عن املسن.
جاء ذلك مبناسبة اليوم العاملي للمسنني 
بــه دول  الــيــوم حيث حتتفل  الـــذي يــصــادف 
الفعاليات  تنظيم  طريق  عن  سنويا  العالم 
الترفيهية وعقد احملاضرات االرشادية واعداد 
الى تطوير  التي تهدف  البرامج االجتماعية 
خدمات فئة املسنني وتبادل اخلبرات وجتارب 

احلياة معهم في كافة امليادين.
الدين االسالمي  ان  الشيخ صبري  واوضــح 
الــعــظــيــم فـــرض طــاعــة االبـــويـــن وحـــث على 
برهما واالهتمام بهما، واعتبر عقوق الوالدين 

ونهرهما من الكبائر بعد الشرك  بالله عز وجل 
من خالل االيات القرآنية الكرمية واالحاديث 
االجــالء  الصحابة  وسيرة  الشريفة  النبوية 

والتابعني الصاحلني.

واشــــــاد بــاجلــهــود املـــبـــاركـــة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
من  بالرغم  بالدنا  في  املسنني  وبيوت  مراكز 
الصعوبات االجتماعية مع عائالتهم والضائقة 

املالية التي تواجهها الداء واجبها االنساني.

جنني - علي سمودي - افتتح مركز إعالم 
دورة  والدميقراطية )شمس(  اإلنسان  حقوق 
تدريبية حول مبادئ احلكم الصالح وحقوق 
ــه، بــتــمــويــل من  ــل اإلنـــســـان فــي مــديــنــة رام ال
"املمثلية الدمناركية" لدى السلطة الوطنية 
مختلف  من  ومتدربة  متدربا   25 مشاركة  او 

محافظات الضفة الغربية والقدس.
البرامج  مدير  محمود  الله  عبد  واوضــح 
واملشاريع في )شمس(، أن البرنامج التدريبي 
وبناء  لتأسيس  املركز  طموح  إطــار  في  يأتي 
مفاهيم  ونشر  القاعدية  املــؤســســات  قـــدرات 
احلـــكـــم الــصــالــح داخـــــل مــؤســســات املــجــتــمــع 

املدني.
وأشار محمود: "إلى مجمل أنشطة وبرامج 
مفاهيم  نشر  إلى  تهدف  التي  )شمس(  مركز 
قطاع  ودعــم  والدميقراطية  اإلنــســان  حقوق 

الشباب ونشر مفاهيم العمل التطوعي".

"شمس" يفتتح برنامجا تدريبيا 
حول  "مبادئ احلكم الصالح وحقوق اإلنسان"

وفي معرض حديثه عن اجلانب االعالمي، 
وحدة  بتأسيس  قــام  املركز  "إن  محمود:  قــال 
إعالمية تــهــدف بــالــدرجــة األولـــى إلــى إعــداد 
تــقــاريــر حــقــوقــيــة إعــالمــيــة وإنـــتـــاج سلسلة 
حلقات تلفزيونية تهدف إلى تعزيز مفاهيم 
املجتمع  فــي  اإلنــســان  وحــقــوق  الدميقراطية 

الفلسطيني، وأن باكورة إجنازات هذه الوحدة 
كان إجناز تقريرين مصورين األول حول املرأة 
ووضعها في املجتمع الفلسطيني  والثاني حول 
مبصانع  املعروفة  اإلسرائيلية  املــوت  مصانع 
جيشوري املوجودة غرب طولكرم والتي تسببت 

بإصابة العشرات بأمراض السرطان".

خالل ندوة في "النجاح": 

زكاة الزيتون واجبة
نابلس -  من عماد سعاده - نظمت كلية الشريعة األسالمية، بالتعاون مع مجلس احتاد الطلبة 

في جامعة النجاح الوطنية ندوة حول "زكاة الزيتون".
وعقدت الندوة بحضور عميد كلية الشريعة الدكتور جمال الكيالني والهيئة التدريسية في 
الكلية وممثلي مجلس الطلبة. وقال الدكتور الكيالني ان حكم زكاة الزيتون واجبة وان نصابها 
"خمسة أوسك" وهي 550 كغم من الزيتون احلب، وان املقدار الواجب فيها العشر سواء بقي زيتونًا 
حبا أو عصر زيتًا او بيع نقدًا، وحث احلضور على ضرورة تعميم هذا احلكم والعمل به. واكد عضو 

مجلس الطلبة اياد القرم على اهمية عقد مثل هذه الندوات لشرح االحكام الدينية للطلبة. 

نقابة العاملني في االتصاالت
 تكرم مدير الدائرة الفنية 

نابلس – مدار للصحافة واالعالم - كرمت نقابة العاملني في االتصاالت وتكنولوجا املعلومات 
في دائرة اتصاالت نابلس، مدير الدائرة الفنية املهندس فاضل الفقها، مبناسبة انتهاء عمله في 

الشركة بعد مسيرة عطاء استمرت أكثر من 13 عاما.
وحضر احلفل املدير التجاري د. فتح الله اخلليلي، وممثلون عن نقابة االدارة العامة والنقابة 

الوطنية، إضافة إلى موظفي الدائرة.
والقى خالل االحتفال التكرميي كل من رئيس النقابة الفرعية وائل ضمرة، واملدير التجاري 
ورئيس نقابة االدارة العامة حابس ابو الرب كلمات اشادوا فيها بالدور البناء والفاعل الذي لعبه 
املهندس الفقها منذ بداية تأسيس الشركة، وما كان له من أثر في تقدم الشركة وازدهارها، منوهني 

إلى ان الفقها كان من املؤسسني لنقابة العاملني باالتصاالت، وأول رئيس للنقابة الوطنية.
ومن جانبه، القى املهندس الفقها كلمة مؤثرة شكر فيها النقابة واملوظفني على هذا احلفل، 

وقد اختتم احلفل بتقدمي الهدايا التذكارية املقدمة من النقابة واملوظفني .

"مصلحة الساحل" تبدأ 
بتنفيذ حزمة من املشاريع في القطاع

غزة – مراسل القدس اخلاص- أعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل عن البدء في تنفيذ سلسلة 
من املشاريع في أنحاء متفرقة في قطاع غزة لتحسني البنية التحتية ملياه الصرف الصحي، كما أعلنت 
عن دخول كميات من احلديد املسلح ملشروع الصرف الصحي الطارئ ملدينة غزة وتشمل تأهيل محطة 
الصرف الصحي بالشيخ عجلني بتمويل من الوكالة األملانية للتنمية Kfw أيضا التي كانت متوقفة 

جراء عدم توفر املواد اخلام بفعل احلصار املفروض على قطاع غزة منذ أربعة أعوام.
وقال مدير عام املصلحة املهندس منذر شبالق إن: "املصلحة بدأت فعليا في تنفيذ مشروع تطوير 
شبكات املياه في مدينة غزة وذلك بالتعاون مع البلدية حيث يستهدف املشروع مناطق مختلفة في 
املدينة "، الفتا إلى أن املشروع ممول من قبل الهالل األحمر التركي وسوف يستمر العمل فيه على 

مدار ستة أشهر متواصلة.
وأشار إلى انه مت كذلك البدء في مشروع متديد شبكات مياه في منطقة تل السلطان برفح وذلك 
بتمويل من البنك الدولي إضافة إلى مشروع إنشاء خزان مياه في منطقة النصر برفح خلدمة كل من 
قرية الشوكة والفخاري والنصر، الفتا إلى انه مت كذلك فتح عدة مشاريع خلدمة حي جنينه برفح 
ومنها مشروع شبكات صرف صحي بتمويل فرنسي ومشروع ثان بتمويل من مؤسسة اوكسفام البريطانية 

وثالث بتمويل من مؤسسة اليونيسيف حيث تصل قيمة املشاريع الثالث نحو 950 الف دوالر.
ولفت إلى انه مت البدء في إنشاء خط ناقل في مدينة رفح جنوب القطاع وذلك بتمويل الهالل 
األحمر القطري، كما تواصل العمل في مشروع إعادة سفلتة الطرق التي مت عمل شبكات فيها حيث 
متتد من بيت حانون شماال وصوال إلى رفح جنوبا وذلك بتمويل من البنك الدولي وبقيم إجمالية 
تصل إلى 93 ألف دوالر، إضافة إلى إنشاء بئر مياه في منطقة دير البلح وذلك بتمويل من اإلغاثة 

اإلسالمية بقيمة 115 الف دوالر وسيستمر العمل فيه على مدار أربعة أشهر.
وفي معرض رده على سؤال حول املشاريع التي بدا تنفيذها في شمال القطاع قال م. شبالق إن: 
"املصلحة بدأت في تنفيذ مشروع متديد شبكات مياه بنحو 2100م في منطقة بيت الهيا بتمويل 
من البنك الدولي." وأشار إلى انه سينطلق مشروع متديد شبكات صرف صحي في بيت الهيا وجباليا 
في احملافظة الشمالية وذلك بالتعاون مع املؤسسة البولندية للعمل اإلنساني وسيستمر املشروع على 
مدار ثالث أشهر وتبلغ قيمة التمويل نحو 175الف دوالر. ولفت إلى أن العمل يسير على قدم وساق في 
مشروع إنشاء شبكات صرف صحي في منطقة السالطني في بيت الهيا ومنطقة السيفا بتمويل من 

االحتاد األوروبي عبر مؤسسة إنقاذ الطفل ومن املقرر أن يستمر العمل على مدار أشهر ثالث.

"العلم والثقافة" يكرم عددا من 
املؤسسات والشخصيات وسط القطاع

العلم والثقافة مبخيم النصيرات وسط قطاع غزة أمس،  غزة- عالء مشهراوي- نظم مركز 
املركز خالل  فعاليات  إجناح  التي شاركت في  والشخصيات  املؤسسات  لتكرمي عدد من  احتفااًل 

شهر رمضان املبارك وعيد الفطر. 
وأكد د.كمال غنيم في كلمة مركز العلم والثقافة على عزم مجلس اإلدارة اجلديد االستمرار في 

فعالياته وأنشطته الثقافية واإلبداعية. واستعرض احملطات املهمة في مسيرة املركز.
وشكر د. غنيم في كلمته اجلهات الداعمة ألنشطة املركز قائاًل: "لم تكن لتلك األنشطة أن 
حتقق النجاح املطلوب لوال الدعم املادي واملعنوي ورعاية عدد من الشخصيات واملؤسسات وجهود 

فريق كامل من العاملني واملتطوعني ."
وخص بشكره وزير الداخلية املقال فتحي حماد ومدير عام وزارة الصحة املقالة وأحد قادة 
حركة حماس موسى السماك ومؤسسة احلرية لإلنتاج الفني لدورها في إجناح فعاليات مهرجان 

"فرح ومرح".
املاضية،  الفترة  خالل  والثقافة  العلم  مركز  قبل  من  املبذولة  اجلهود  السماك  ثمن  بــدوره، 
مؤكدًا أن "حركته ستبقى داعمًة ومساندة لكل الفعاليات التي تساهم في تعزيز العمل الثقافي 

في املنطقة الوسطى " . 

هيئة إدارية جديدة 
لنقابة الطب املخبري في جنني

جننيـ  من علي سموديـ  جرى امس االول، انتخاب هيئة إدارية جديدة لنقابة الطب املخبري 
خالل اجتماع عقد في مستشفى جنني احلكومي ،بحضور كافة أعضاء هيئة النقابة ومندوبني 

عن وزارة العمل وجلنة إشراف من أعضاء الطب املخبري.
وبعد قراءة التقريرين املالي واإلداري وإقرارهما ، فاز في االنتخابات كل من : محمد صالح صدقة 
رئيسا وعبد املنعم لطفي سالطنة أمينا للصندوق وحسن صادق القاروط امينا للسر وحازم سليمان 
ابو الوفا مسؤول اللجنة العلمية، وفداء عادل السخلة مسؤولة اللجنة االجتماعية ومحمود علي 
صالح مسؤول اللجنة القانونية ، وعضوية كل من :رشاد نايف حسن زايد ومحمد احمد عبادي 

ومحمد عصام نافع جرادات .

اجتماع في رام الله يبحث 
العالقة بني قطاعات العدالة

الرئيس  مــن  بتعليمات  ــلــه-وفــا-  ال رام 
العوري  حسن  الوزير  عقد  عباس،  محمود 
املستشار القانوني لسيادة الرئيس، اجتماعا 
مبقر الرئاسة في مدينة رام الله، لقطاعات 

أركان العدالة في فلسطني.
 وضم االجتماع كال من: رئيس احملكمة 
العليا، رئيس مجلس القضاء األعلى املستشار 
فريد اجلالد، والنائب العام املستشار أحمد 
العدل د. علي خشان، ووكيل  املغني، ووزيــر 

وزارة العدل خليل قراجة الرفاعي.
ومت خالل االجتماع بحث طبيعة العالقة 
في  تعزيزها  وسبل  العدالة،  قطاعات  بني 

إطار إرساء قواعد سيادة القانون.
واتـــفـــق املــجــتــمــعــون عــلــى ضـــــرورة عقد 
النظرة  ترسيخ  بهدف  متتابعة  اجتماعات 
صحية  عالقة  لبناء  والتعاونية  التكاملية 
وسليمة بني كافة أركان العدالة، حتى يتم 
النهوض بهذا القطاع الهام واألساسي لبناء 

دولة املؤسسات والقانون.
وقـــال الـــعـــوري 'نــهــدف فــي الــبــدايــة إلــى 
توحيد الفهم القانوني حول صالحيات كل 
ليشكلوا  النظامية  العدالة  أركان  طرف من 
إلى  سينضم  ذلــك  وبــعــد  تكاملية،  عــالقــة 
والشرعي  العسكري  القضاء  االجتماعات 
في  احلقوقية  واملؤسسات  احملامني  ونقابة 

فلسطني'.

ورشة عمل في رام الله حول التأمينات 
االجتماعية وقانون التقاعد املدني

رام الله - احمد سليم - اختتمت  في مدينة رام الله ورشة العمل النقابية التي نظمها االحتاد 
العام لنقابات عمال فلسطني حول قانون التأمينات االجتماعية وقانون التقاعد املدني.

الفلسطيني  النقابي  التثقيف  ومشروع  االحتــاد  بني  بالتعاون  نفذت  التي  الورشة  وجــاءت 
الدمناركي ضمن اهتمام االحتاد مبتابعة واقرارالتشريعات الوطنية اخلاصة بتنظيم عالقات 
العمل،  اصحاب  النقابية،  ومنظماتهم  "العمال  الثالث  الفلسطينيه  االنتاج  اطراف  العمل بني 

والسلطة التنفيذية الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل والوزارات ذات العالقة".
وكانت الورشة قد افتتحت امس بحضور منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطني 
النقابي  التثقيف  دائرة  وسكرتير  العمال  نقابات  الحتاد  التنفيذية  اللجنة  اعضاء  من  وعدد 
ابراهيم دراغمة ومشاركة  عدد من النشطاء النقابيني من أعضاء املجالس النقابية اللوائية لفروع 
االحتاد والنقابات العامة والفرعية في محافظات الضفة، وحاضر فيها الى جانب ممثل منظمة 
العمل الدولية املدربني النقابيني ّأمنه الرمياوي عضو ااّلمانة العامة لالحتاد وسكرتيرة دائرة املرأة 

العاملة، ومحمد العطاونة عضو اللجنة التنفيذية وسكرتير دائرة االعالم النقابي.
احلماية  توفير  التي تنص على ضرورة  الدولية  العمل  واتفاقيات  املعايير  الورشة  وتناولت 
االجتماعية للعمال والعامالت والتجارب الدولية واالقليمية في هذا املجال، ومواد قانون التقاعد 
العام وتعديالته الشاملة لنظام التقاعد املدني واخلاص، وامللخص التنفيذي للدراسة االستكشافية 
التي نفذها معهد ابحاث السياسات االقتصاديه "ماس"، الى جانب االستراجتية الوطنية لالحتاد 
العام لنقابات العمال وباخلصوص منها اهدافها املتعلقة بالنضال املطلبي والنقابي من اجل قوانني 
توصيات  الى  باالضافة  االجتماعية،  احلماية  توفير  في  تسهم  خاصه  فلسطينية  وتشريعات 

ومالحظات احتاد نقابات العمال اخلاصة مبشروع قانون التنظيم النقابي.

اختتام ثالث دورات حول املواطنة الشبابية
قضايا  حول  للشباب  دورات  ثالث  القدس   - املجتمع  وتنمية  الدميقراطية  مركز  انهى  القدس- 
»املواطنة الشبابية« وذلك ضمن مشروع »نداء املواطنة الشبابي« الذي يعمل عليه املركز منذ سنتني 
بدعم من املنحة االهلية للدميقراطية في واشنطن. وقد عقدت الدورات الثالث في القدس وجنني 

وغزة، بواقع 2٤ ساعة لكل دورة، وشارك فيها 72 شابا وشابة.
وخالل التدريب استعمل دليل خاص قام باعداده طاقم املركز، وهو بعنوان »مواطنتي: دليل الشباب 
ملواطنة فاعلة في فلسطني«. وقد سارت الدورات وفق ابواب الدليل الستة وهي: تعريفات ومفاهيم 
التطبيق،  في  واملواطنة  وحقوقها،  وحرياتها  الدميقراطية  واملواطنة  املواطنة،  نشوء  عن  وخلفية 
للمواطنة من  اطار اسالمي - عربي، قضايا اخرى  املواطنة وحرياتها:  ومهارات، حقوق  حقوق وقيم 
الواقع الفلسطيني، وجتربة مشروع نداء املواطنة الشبابي. وخالل التدريب بدأ املشاركون واملشاركات 
مبراجعة مواد منهاج التربية املدنية الفلسطيني جلهة مدى اشتماله على قضايا املواطنة الشبابية 
والتوعية والتثقيف بها، هذا ويستمر املشاركون واملشاركات في هذه املراجعة خالل الشهرين القادمني، 
وصوال الى عرض النتائج التي توصلوا اليها في مؤمتر »املواطنة الشبابي« الذي سيعقد في بداية 
شهر كانون االول القادم. وفي هذا االطار قام املشاركون واملشاركات ايضا بتطوير مسودة »نداء املواطنة 

الشبابي« الذي سيعرض ايضا في املؤمتر.


