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أيــــــام فلسطينية

االحد 2011/3/13

خالل ورشة حول حرية الرأي والتعبير

خالل ندوة في رام الله نظمها مركز "شمس"

رفح  :المطالبة باحترام حقوق اإلنسان
وإطالق الحريات السياسية واإلعالمية

الدعوة إلى تحويل ديوان الفتوى والتشريع
لهيئة مستقلة لتكريس المهنية والحيادية في عمله

غ���زة -محمد الجمل :ش���دد قانوني���ون وصحافيون على
ض���رورة احت���رام حق���وق اإلنس���ان لتوفير أكب���ر حماية
للمواطني���ن ومنحهم حقوقهم ووقف التعدي عليهم في
الس���لم أو الحرب ،كما طالبوا بإطالق الحريات السياس���ية
واإلعالمية.
جاء ذلك خالل ورش���ة عمل نظمها المركز الفلس���طيني
للتنمي���ة والحري���ات "مدى" ح���ول حرية ال���رأي والتعبير
بالتع���اون مع ملتقى إعالميات الجن���وب في مقر الملتقى
وسط محافظة رفح ،صباح أمس.
ونظمت الورشة بمشاركة المحامي كارم نشوان ونشطاء
قانونيين وعدد من الصحافيين وخريجي وطالب وطالبات
اإلعالم.
وتحدث نش���وان عن دور القانون الدولي اإلنس���اني في
حماية المدنيين من خالل قانون الهاي واتفاقيات جنيف
األرب���ع ،إذ تلزم ه���ذه االتفاقي���ات المتقاتلين على ضبط
سلوكهم بما يحافظ على حياة وممتلكات المدنيين.
وف���رق نش���وان بي���ن الصحافي والمراس���ل العس���كري
في قواني���ن النزاعات المس���لحة ،مؤكدًا أن اس���تهداف
الصحافيين وهم يستقلون مركبات عليها شارات صحافة

أو يرتدون بزات تدل على هويتهم يعتبر انتهاكًا واضحًا
للقانون الدولي.
وأوضح أن القانون أعطى حماي���ة مضاعفة للصحافيين
المدنيين وج���رم التعرض لهم خ�ل�ال عملهم في أماكن
الصراع.
وتطرق إلى القانون الدول���ي واالتفاقات الدولية لحقوق
اإلنسان والتي تنظم العالقة بين الحكومة والمواطنين بما
فيهم الصحافيون ،موضحًا أن معظم الحكومات ال تحبذ وال
تلتزم بهذه االتفاقات وكثيرًا ما تنتهك حقوق الناس.
وش���دد على ضرورة أن تلتزم السلطة بحماية مواطنيها
وبالقوانين التي تنظم العالقة بينها وبينهم.
وتناول نش���وان الحالة الفلس���طينية ،موضحًا أن كل ما
حدث ضد الفلسطينيين خاصة خالل الحرب على قطاع غزة
كان انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية ،باعتبارها اعتداءات
ً
استهدفت مدنيين عزال ومؤسسات مدنية.
وأكد ع���دد من الصحافيين المش���اركين ف���ي اللقاء أن
سيست ّ
الدول األوروبية وأميركا ّ
وجيرت القوانين الدولية
اإلنس���انية لخدمة إسرائيل ،بعد أن س���اوت بين الجرائم
اإلسرائيلية والمقاومة الفلسطينية وانحازت إلسرائيل.

فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للفصل األول من العام الدراسي
2011/2012
تعلن دائرة التسجيل والقبول /قسم الدراسات العليا في جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول في الدراسات العليا للفصل األول من العام الدراسي
 2011/2012في برامج الماجستير التالية:
 اإلحصاء التطبيقي (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) علم االجتماع (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) التاريخ العربي اإلسالمي (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) التربية (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) ،تركيز: تعليم العلوم تعليم الرياضيات تعليم اللغة االنجليزية االدارة التربوية الجغرافيا (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) دراسات عربية معاصرة (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) إدارة االعمال (رسم الساعة المعتمدة  130دينارًا أردنيًا) االقتصاد (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني ) الحوسبة العلمية (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) القانون (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) العلوم الطبية المخبرية (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) دراسات دولية (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) مع توفر التركيزات التالية : تركيز دراسات الهجرة القسرية والالجئين تركيز في الدبلوماسية الديمقراطية وحقوق االنسان (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) الصحة العامة والمجتمعية (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) هندسة المياه والبيئة (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) علوم المياه والبيئة (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) دراسات النوع االجتماعي والتنمية (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) الرياضيات(رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) الكيمياء التطبيقية(رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني) الفيزياء (رسم الساعة المعتمدة  100دينار اردني)ُ
 علم النفس المجتمعي (رسم الساعة المعتمدة  145دينارًا اردنيا حيث تتوفر لدى البرنامج  12منحة دراسية كاملة لتغطية تكاليف بعضً
المقبولين لهذا العام ،علما ان الدوام في هذا البرنامج يتطلب تفرغًا كامال من قبل الملتحقين ،وسيعقد امتحان القبول للبرنامج يوم السبت
 2011/4/09ما بين الساعة  2:00-10:00وذلك في قاعة الشهيد كمال ناصر).
 .1يتم تعبئة طلب االلتحاق من خالل الرابط التالي  ، http://admission.birzeit.edu/ابتداء من يوم السبت الموافق  2011/3/12وحتى موعد اقصاه
يوم االثنين الموافق ( 2011/4/4تعتذر دائرة التسجيل والقبول عن استقبال مرفقات طلبات اإللتحاق أيام  30-29-28من شهر آذار.

والدولة وحقوق أفرادها.
وقال :إن التش���ريع ينبع من حاجة
اجتماعية ،وألجل ذلك وحتى يدخل
أي تشريع حيز النفاذ والتطبيق ال بد
أن يتم نش���ره واإلعالن عنه ليتمكن
الجميع من االطالع عليه والعمل وفق
أحكام���ه ،وإعطائه الصبغة اإللزامية،
ولهذه الغاية أوجد المشرع الجريدة
الرس���مية ،حي���ث إن الم���رء ال يعذر
بجهله بالقانون.
وأض���اف :ليس القانون فحس���ب،
وإنم���ا كاف���ة تصرف���ات اإلدارة من
مراس���يم وق���رارات وأوام���ر وبالغات
وإعالنات وما ش���ابهها من معامالت
رس���مية ،كما نص قان���ون الجريدة
الرسمية ،السيما أن هذه التصرفات
تش���كل مراكز قانونية له���ا ارتباط
وثي���ق بأف���راد المجتمع ،م���ا يعطي
لهم الحق بعلمه���م بها ،والحق في
االعتراض على ما يؤثر في حقوقهم
منها.
وأك����د أن االهتمام بديوان الفتوى
والتش����ريع ينطل����ق م����ن أهمي����ة
األه����داف التي وجد ألجله����ا ،وأنه
خ����ص موظفي����ه بدرج����ات قانونية
ت����وازي رج����ال القض����اء والنياب����ة،
للتأكيد على أهمية هذه المؤسسة
وفق����ًا لطبيع����ة اختصاصاته����ا
ومهامها.
وتوق����ف العوري أم����ام المعيقات
التي عانى منها الديوان ال سيما ما
ً
يتعلق في تبعيته وغير ذلك ،قائال:
نتطلع إلى تنظي����م عمله وتطويره،
بإيجاد إطار قانوني واضح يكفل له
القيام بالواجبات الموكلة إليه على
ً
أكمل وج����ه ،وصوال إلى بن����اء دولة
المؤسسات دولة العدل والقانون.
وأوضح :أن لدى الرئاس����ة اإلرادة
السياسية الحترام وتطبيق القانون
وأن الرئيس يحت����رم القانون ويصر
على تطبيقه ويعتبره الس����يد ،وأن
الرئي����س نفس����ه تراجع غي����ر مرة
عن ق����رارات أصدرها اس����تنادًا إلى
مراجع����ة القانون ،وع����زا التأخر في
إصدار الجريدة الرس����مية إلى عدم
وجود س����قف زمني ح����دده القانون
لص����دور أعداده����ا ،مق����درًا أن األمر
تقن����ي يتعل����ق بتجم����ع قواني����ن
وقرارات تسمح بإصدار العدد.
وبش���أن موضوع القرارات بقوانين
وفق الم���ادة  ،43قال إن الرئاس���ة ال
ترغب ،ويجوز ،أن تتحول إلى مؤسسة
تش���ريعية "ولهذا نح���ن نبطئ في
موضوع التش���ريع في هذا الموضوع
الذي نتعامل معه باعتباره استثناء
ألصل ،وأن المجلس التش���ريعي هو
صاحب االختصاص وممثل الشعب،

رام الل���ه " -األيـام" :دعا مختصون
قانونيون إلى تحويل ديوان الفتوى
والتش���ريع إلى هيئة مستقلة ماليًا
وإداريًا ،ورفده باإلمكانات البش���رية
والمادي���ة لتكري���س المهني���ة
والحيادية في عمله ،خاصة ما يتعلق
بنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
وأك���دوا أهمية الدي���وان في حقل
التش���ريع لضم���ان وج���ود قواني���ن
وطنية تقدمية وعصرية ،ومواءمتها
م���ع القان���ون الدول���ي اإلنس���اني
واالتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات
العالقة ،بهدف نش���ر وتعزيز ثقافة
حقوق اإلنسان.
ج���اء ذلك خالل ندوة ف���ي رام الله
نظمها ،أمس ،مركز حقوق اإلنس���ان
والديمقراطي���ة "ش���مس" ،ودي���وان
الفت���وى والتش���ريع ح���ول "آلي���ات
تفعيل دي���وان الفتوى والتش���ريع
وأثره في نشر وتعزيز ثقافة حقوق
اإلنس���ان" ،حيث ناقش المش���اركون
مدى ق���درة الديوان عل���ى النهوض
باختصاصه والمهام المناطة به في
ظل تبعيته لوزارة العدل.
وتح���دث ف���ي الن���دوة مستش���ار
الرئيس للش���ؤون القانونية حس���ن
الع���وري ،ونائ���ب رئي���س دي���وان
الفتوى والتش���ريع علي أب���و دياك،
وعق���ب عليه���ا الرئي���س التنفيذي
لمركز "مس���اواة" المحام���ي إبراهيم
البرغوث���ي ،وحضره���ا أعض���اء ف���ي
المجلس التشريعي ومدراء عدد من
المؤسسات ،ومدراء الدوائر القانونية
ف���ي عدد من الوزارات والمؤسس���ات
الرس���مية واألهلية ،وحشد من ذوي
االختص���اص والمهتمين في قضايا
القانون والحق���وق والحريات العامة،
فيما تول���ى إدارتها المحامي غاندي
ربعي من الهيئة المس���تقلة لحقوق
اإلنسان.
وأكد العوري حرص الرئيس محمود
عباس على وج���ود ديوان قوي وقادر
ينطلق م���ن إرادة سياس���ية تحترم
القانون وتنفيذه ،مذكرًا بأن الرئيس
ينطل���ق م���ن اعتب���ار أن القانون هو
ً
السيد ،وصوال إلى بناء دولة مؤسسات
وقانون وعدالة ديمقراطية.
وبين أن ديوان الفتوى والتش���ريع
كان م���ن أوائ���ل المؤسس���ات
الفلسطينية التي أنشئت ،ولعب دورًا
مهمًا في تقديم المشورة القانونية
للقيادة ولكافة المؤسس���ات ،مشيرًا
إل���ى أن تق���دم أي مجتم���ع يق���اس
بتقدم تش���ريعاته وتطورها ،ومدى
تحقيق األمن وصون حقوق وحريات
اإلنس���ان ،بما يؤمن القدر األكبر من
استقرار المعامالت وحماية المجتمع

 .2يتم دفع رسم طلب االلتحاق ( 30دينارا اردنيا فقط ) في :
· كافة فروع البنك العربي

حساب رقم 501-651530

· كافة فروع بنك فلسطين المحدود :

حساب رقم 1-232888

UNFPA, the United Nations Population Fund, is an
international development agency that promotes the
right of every woman, man and child to enjoy a life
of health and equal opportunity. UNFPA supports
countries in using population data for policies and
programmes to reduce poverty and to ensure that
every pregnancy is wanted, every birth is safe,
every young person is free of HIV/AIDS, and every
girl and woman is treated with dignity and respect.

 .3تسلم كافة الوثائق التالية الى دائرة التسجيل والقبول /قسم الدراسات العليا:
 -صورة شخصية واحدة

 -صورة عن الهوية

 -نسخ مصدقة عن كشوفات العالمات (التوجيهي والجامعة)

 -رسالتا توصية مكتومتان  -وصل الدفع .

UNFPA

¬ أما بالنسبة لخريجي الفصل الثاني من العام الدراسي  2011/2010يمكنهم التقدم بطلب لاللتحاق في أحد برامج الماجستير المذكورة مع إرفاق

UNFPA
Vacancies Announcements

لتحديد حاجتهم لاللتحاق بمساق استدراكي لتطوير مهارات القراءة واالستيعاب باللغة االنجليزية .وسيتم التسجيل لهذا المساق االستدراكي

Procurement andand
Logistic
Associate (Service
Contract (Service
SB 3/ 1) – DutyContract
Station: Gaza
Procurement
Logistic
Associate

كشف العالمات عن الفصول السابقة ،ويتم إرفاق الكشف النهائي للعالمات بعد التخرج.

Vacancies Announcements

مالحظة هامة :بعد ظهور نتائج القبول ،سيطلب من المقبولين في بعض برامج الماجستير الجلوس المتحان مستوى في اللغة االنجليزية وذلك
في الفصل األول من السنة األولى مباشرة وربما تكون هنالك امكانية لعدد محدود من الطالب للتسجيل في المساق خالل الدورة الصيفية .والبرامج

SB 1/3) – Duty Station: Gaza

Deadline for application: 28 March 2011

التي تشترط الجلوس لالمتحان وااللتحاق بالمساق االستدراكي إن لزم هي:

2011 March 28 :Deadline for application

For more details about the vacancy kindly visit our website at www.unfpa.ps

الدراسات الدولية ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،علم االجتماع ،الدراسات العربية المعاصرة ، ،النوع االجتماعي .
تبدأ الدراسة للفصل األول من العام الدراسي  2012/2011في النصف الثاني من آب القادم وسوف يتم اإلعالن عن أسماء المقبولين على
موقع الجامعة  www.birzeit.eduقبل هذا الموعد.

UNFPA is an equal opportunity employer; applications will be considered equally.

For more details about the vacancy kindly visit our
website at www.unfpa.ps
UNFPA is an equal opportunity employer; applications
will be considered equally.

دعــــوة عامـــة
بمناسبة انعقاد المعرض السنوي الرابع لشركة المصري الهندسية للمعدات
الصناعية  IMECيسر ادارة الشركة دعوة االخوة الحرفيين اصحاب الكراجات والميكانيك
والنجارين والحدادين وااللمنيوم وشركات المقاوالت والبنائين واصحاب الورش والمصانع
والمقاوالت والجمهور الكريم لحضور المعرض حيث يمكنهم االطالع على جميع انواع
المعدات الكهربائية اليدوية مثل البطشونات والمقادح والمعدات الصناعية والحرفية
ومعدات الكراجات بجميع اصنافها واجهزة الفحص منها ومعدات الحدادة وااللمنيوم
والنجارة وجميع معدات البناء المتوسطة والخفيفة خصوصا المنتجات الجديدة منها
والجيتورات والمولدات والكمبرسورات ومضخات المياه وغيرها من االصناف الكثيرة
والمميزة وسوف يفتح مجال البيع مباشرة وباسعار مميزة فقط خالل فترة المعرض .كما
سيتخلل المعرض سحوبات على جوائز متعددة في نهاية المعرض

رضاؤكم هو هدفنا ونسعى الن نكون االفضل
اهال ومرحبا بكم في مدينة قلقيلية شارع امللعب -مقابل حديقة
احليوانات معرض املصري  IMECمن (2011/3/ )14-12من الساعة
العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مكتب مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني بأن الشركة الوطنية
لصناعة وتسويق الورق المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدينا
تحت الرقم ( )562404731قد تقدمت إلينا بطلب تغيير اسم الشركة من
الشركة الوطنية لصناعة وتسويق الورق المساهمة الخصوصية المحدودة
إلى شركة ريما للورق الصحي المساهمة الخصوصية المحدودةَ ،
ومن له أي
اعتراض مراجعة مراقب الشركات.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة المياه الفلسطينية

إعالن استمالك صادر عن سلطة المياه الفلسطينية

استنادا لنص المادة الثالثة من قانون االستمالك رقم ( )2لسنة  1953المعمول به في محافظات
الضفة الغربية  ،تعلن سلطة المياه الفلسطينية عن رغبتها في استمالك قطعة األرض المبينة
أوصافها أدناه وذلك الستخدامها في مشروع مياه وذلك للمنفعة العامة  .وإننا سنتقدم إلى
مجلس الوزراء بطلب إصدار قرار استمالك تلك األرض استمالكا مطلقا للمنفعة العامة حسب
مدلولها في القانون .
الموقع

اسم المالك

المالحة/بيت لحم

محمود محمد علي القرنة

رقم القطعة
307

رقم الحوض مساحة االستمالك (م)2
14

3030

الغاية من االستمالك
بئر مياه إنتاجي

وعليه فعلى من يدعي حق التصرف أو الملكية أو المنفعة أو أيا من الحقوق في قطعة األرض
الموصوفة أعاله  ،أن يتقدم باعتراضه الخطي مدعما باإلثباتات الخطية إلى سلطة المياه
الفلسطينية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف المحلية  ،وأن وضع
اليد ضروري حيث أن المشاريع المبينة أعاله هي مشاريع للمنفعة العامة حسب مدلول القانون .

د .شداد العتيلي
رئيس سلطة المياه الفلسطينية

المتحدثون في الندوة.

وهو قادر على إلغ���اء هذه القوانين
في أول جلس���ه يعقدها ،ولكن األمر
ليس به���ذه البس���اطة ك���ون هذه
القرارات قد تنشئ مراكز قانونية".
م���ن جهت���ه ،ذك���ر أبو دي���اك أن
الدي���وان ه���و أح���د أه���م المرافق
العدلية ذات االستقالل الفني ،وهو
جزء من قطاع العدال���ة وأحد أركانه،
ضمن الخطة اإلس���تراتيجية لقطاع
الع���دل وس���يادة القان���ون لألعوام
 ،2013 – 2001الت���ي أعده���ا فريق
متخصص م���ن القطاعين الرس���مي
للعدل والقضاء واألهلي ومؤسسات
المجتم���ع المدن���ي والمؤسس���ات
األكاديمية.
وبين أن من مه���ام واختصاصات
الدي���وان الصياغ���ة القانوني���ة
لمش���روعات األدوات التش���ريعية
التي تحال له من الوزارات والجهات
المختص���ة ،ودراس���ة مش���روعات
التش���ريعات المقترح���ة وإدخ���ال
التعدي�ل�ات عليه���ا بم���ا يحق���ق
الغاية المس���تهدفة منها ،ووضع
مش���روعات التش���ريعات بالصيغة
المناس���بة بعد البت به���ا من قبل
مجل���س ال���وزراء ،ورفع مش���روعات
القواني���ن إلى الرئي���س إلصدارها
بع���د الموافقة عليه���ا قبل مجلس
الوزراء ،إضافة إل���ى تولي الديوان
الفتوى القانونية واإلشراف الفني
على األعم���ال القانونية للقانونين
في الوزارات ،والنش���ر في الجريدة
الرسمية.
وأوضح أن األهداف اإلستراتيجية
تقوم على جمل���ة النواظم والخطوط
العريض���ة ،أبرزه���ا تطوير وتحديث
وتوحيد التش���ريعات كهدف أهم،
عبر جمع وحصر وتبويب التشريعات
الناف���ذة ومراجع���ة التش���ريعات،
من خ�ل�ال فرق قانوني���ة متخصصة
بالتشاور مع المجتمع المدني وكافة

قطاعات المجتمع المعنية بالتشريع،
للحصول على توصي���ات واقتراحات
بشأن التعديل أو اإللغاء أو التجديد.
وبي����ن أن أه����م المعيق����ات الت����ي
تعترض بناء وتطوير الديوان ،تعطل
عمله خاصة المؤس����س إلى حد كبير،
بع����د االنقس����ام ،باس����تثناء إص����دار
مجلة الوقائع الفلس����طينية ،وإصدار
عدد ضئي����ل من الفت����اوى القانونية،
وعدم وضوح في مرجعي����ات الديوان
وتبعيت����ه اإلداري����ة والمالية ،حيث ال
يحظى الديوان باستقالل فني ومالي
بموجب مرس����وم تأسيس����ه ،الفتًا إلى
وجود مشروع قانون للديوان استنادًا
إلى توجه����ات مجلس الوزراء باعتباره
مؤسس����ة مس����تقلة مالي����ًا وإداري����ًا،
وتمث����ل رؤية الدي����وان الختصاصاته
ومهام����ه ومرجعيات����ه وتنظيم����ه،
ً
وضمان حياديته واس����تقالله ،وصوال
إلى بناء وتطوير الديوان وفقًا لبرنامج
الحكومة :بناء مؤسسات الدولة وإنهاء
االحت��ل�ال ،وبم����ا ينهي الج����دل حول
تنظيمه واختصاصاته ومرجعيته.

البرغوثي :أسئلة ملحة
برسم اإلجابة
ب���دوره ،رأى البرغوث���ي أن الخط���ة
القطاعية لقطاع الع���دل ال تعبر عن
رؤى الم���دارس الفكري���ة والفئ���ات
ذات المصلحة ،والرغبة التي ينبغي
أن تشارك للتوافق على الخطة التي
تخرج عن طرح سياسي وفكري واحد،
دون مش���اركة الفئ���ات السياس���ية
واالجتماعية ،في ظل استمرار إلحاح
الس���ؤال عن وجود تخطيط يس���تند
إلى االحتياج���ات والمس���تندة إلى
دراسات للجدوى واالحتياجات.
وقدر أن طريقة صياغة التشريعات
بأخذه���ا ع���ن قواني���ن دول أخ���رى
بطريق���ة غي���ر صحيح���ة حملت في
ثناياه���ا إمكانية ع���دم القدرة على

تنفيذ ه���ذه القواني���ن ،وتضاربها
وتناقضه���ا كونه���ا خليط���ًا غي���ر
منس���جم من أكثر من قان���ون ،مبينًا
أن المش���كلة في الديوان تكمن في
صب االهتمام على الجانب الوظيفي،
وتحقيق مصالح الموظف على حساب
األداء ،الفتًا إل���ى أن موظفي الديوان
يتلقون رواتب توازي رواتب القضاة
والنياب���ة العامة مضاف���ًا إليها %15
أخرى بدل عمل إداري.
وأكد عضو المجلس التشريعي عن
كتلة فتح البرلمانية النائب جمال أبو
الرب ،ض���رورة تحويل ديوان الفتوى
والتش���ريع إلى هيئة مس���تقلة غير
مؤطرة ضم���ن وزارة الع���دل ،ومنحه
االمتي���ازات واالحتياج���ات الالزم���ة
للقي���ام ب���دوره بالزخ���م المطلوب،
وتحقيق أهداف���ه للخروج من الوضع
القائ���م وال���ذي يه���دد بتحويل���ه
إل���ى مج���رد اس���م دون صالحيات أو
اختصاصات فعلية.
وأث���ار رئي���س األرش���يف الوطني
د .محمد بحي���ص مس���ألة القرارات
بقواني���ن ،مش���ددًا على ض���رورة أن
يضطل���ع الديوان ب���دوره في توحيد
التش���ريعات الوطني���ة ،وتحقي���ق
االنس���جام بم���ا يتيح للمؤسس���ات
العمل بسالس���ة وف���ي بيئة صحية
وقانوني���ة ،والمواءمة م���ع القوانين
الدولية.
وح���ذرت مدي���ر ع���ام الش���ؤون
القانونية بوزارة العمل بثينة سالم،
في مداخلته���ا ،من مغب���ة وعواقب
البقاء أسرى الوضع القائم ،ومكبلين
بالحالة التش���ريعية القائمة ،مقدرة
أن ضمان الحريات العامة األساسية
وتلبي���ة االحتياج���ات تف���رض على
أصحاب المس���ؤولية التدخل لتوفير
اآللي���ة القانونية المالئم���ة" ،وهي
غاية ملحة ينبغي تحقيقها بصرف
النظر عن انقسام السلطات".

The Palestinian Health Sector Development and Reform Project (Flagship Project) is a
five-year project funded by USAID. The Project is seeking to recruit a long-term Behavior
Change Communications (BCC) Coordinator.

Behavior Change Communications (BCC) Coordinator
Principle Duties and Responsibilities include but not limited to:
· Coordinate effective and timely integration of multi-disciplinary health activities and initiatives
based on project work plan and direction of the technical component unit head.
· Work closely with the technical team members, BCC short-term consultants and MoH/ Health
Education and Promotion Department (HEPD) to identify activities, define plans, and address targets in a timely manner.
· Coordinate with the technical team members, BCC short-term consultants and MoH/ HEPD to
identify in relation to the health key messages the targeted audience, approaches, and multimedia
products priorities at the national level involving the health key players to avoid duplication of work.
· Coordinate efforts in designing and implementing behavior change communications and community-targeted campaigns to support specific project components and/or partner agencies programs
in coordination with the technical team members (i.e. women’s day, summer camps).
· Provide support in facilitating dialogue and shared activities between the MoH and NGO on key
BCC messages.
· Radio or TV spots for improving community health awareness in different health area including NCDs, Women health, child health, community first aid, home and road injury prevention, and
healthy life style.
· Review draft RFQ in coordination with the Flagship Project Operation Department to choose
designing company.
· Participate in the evaluation committees and prepare of contracts for awarded designing company
with the Flagship project compliance team.
· Manage designing company work, and coordinate meetings between the designers and the MoH
HEPD to get approvals in the produced designs.
· Track the dissemination of the produced BCC health education materials at the PHC and SHC
facilities in coordination with the project integrated team.
· Organize training programs and workshops related to Behavior Change Communications.
· Draft monthly, quarterly, and annual reporting, meeting minutes as needed.
· Prepare and upload purchase and events requests on AID Project for different activities and ensure they are approved on timely manner.
Education, Qualifications and/or Equivalent Experience
· Minimum Bachelor’s Degree in related field.
· A minimum of four years experience working in the relevant areas in development programs, with
preference to exposure to healthcare projects.
· Ability to effectively communicate, both verbally and in written form in English and Arabic.
· Ability to work in a professional and cordial manner with fellow employees, consultants, counterparts, visitors, and the general public.
· Ability to work independently with minimal supervision, to prioritize work assignments, to meet
deadlines, and to exercise good, professional judgment that reflects positively on the image of the
project and Chemonics.
· Candidate should have previous exposure to USAID rules and regulations related to communication programs.
Interested candidates that meet the minimum qualifications should submit a cover letter and a CV
via email to jobs@flagshipproject.org with the subject: BCC Coordinator by no later than 4:00pm on
Thursday, March 31, 2011. No phone calls please.

