محليات

تواصل االحتفاالت بيوم األم

محافظات  -مراسلو ے  -تواصلت امس االحتفاالت في عدد من محافظات
بالضفة الغربية مبناسبة يوم االم كما نظمت زيارات لبيوت املسنات وللمشافي
جرى خاللها تقدمي الهدايا وباقات من الورود لالمهات .
ففي نابلس قام احملافظ اللواء جبريل البكري ونائبته عنان االتيرة ووفد
م��ن احملافظة ام��س ب��زي��ارة إل��ى بيت املسنني التابع جلمعية ال��ه�لال األحمر
الفلسطيني .والتقى اللواء البكري مبدير ع��ام اجلمعية يحيى ع��ودة وك��ادر
العاملني في بيت املسنني.
ورحب عودة باحملافظ وشكره باسمه وباسم الهيئة اإلدارية للجمعية على هذه
الزيارة التي تعزز الثقة املتبادلة ما بني احملافظة وجمعية الهالل األحمر.
وأعرب اللواء البكري من جانبه عن سعادته الكبيرة وفخره العظيم بهذه
اجلمعية وما تقدمه للمجتمع وق��ام بتوزيع الهدايا على ن��زالء بيت املسنني،
وهنأهم بهذه املناسبة ،مؤكدا أن احملافظة ستعمل جاهدة على دعم مشروع
بناء بيت املسنني اجلديد الذي ستقيمه اجلمعية ،وذلك الستيعاب أعداد اكبر
من املسنني في املدينة.

جمعية احلرية والسالم

كما نظمت جمعية احلرية والسالم ملساعدة ودعم اإلنسان يوما ترفيهيا في
بيوت املسنني مبدينة نابلس باملناسبة ذاتها مبشاركة العديد من املؤسسات
واحتوى اليوم املفتوح على العديد من الفقرات الفنية الترفيهية ،كما شمل
تقدمي وجبة غداء.
وقام وفد من اجلمعية يترأسه رئيس اجلمعية محمد هندية ،بزيارة بيت
احملبة والوئام التابع للجمعية الثقافية االجتماعية اخليرية ،برفقة عدد من
اعضاء الهيئة االدارية واملوظفني .
وكان في استقبال الضيوف نائبة الرئيسة عبلة الزعبي وعدد من اعضاء
الهيئة االدارية ومديرة الدار اقبال االسمر وجميع املوظفات واملسنات.
وأشار هندية خالل احلفل بالدور العظيم الذي تقوم به األم الفلسطينية،
مؤكدا ضرورة اإلحتفال بجميع األمهات ،وليس االقتصار على يوم محدد أو ساعة
محددة ،وطلب من جميع األوالد اإلهتمام بامهاتهم ورعايتهن.

مردة

واحتفلت حركة (فتح) ،منطقة مردا التنظيمية أمس ،بعيد األم ،حيث
كرمت جميع املعلمات واملدرسات في مدارس القرية .وقام أعضاء جلنة املنطقة
بتوزيع باقات الورود مع بطاقات التهنئة على االمهات بهذه املناسبة.

جنني

وفي جنني رعى احملافظ قدورة موسى اليوم الترفيهي للمسنني في احملافظة
 ،الذي نظمه االحتاد العام للمرأة الفلسطينية مبناسبة عيد األم ويوم املرأة
العاملي ضمن فعاليات شهر آذار لإلحتاد في متنزه عروس الشمال في منطقة
السويطات .
وحضر احلفل رئيسة االحتاد في احملافظة وفاء زكارنه ،فؤاد األطرش املدير
اإلداري في جمعية بيت املسنني اخليرية  ،ورئيس جمعية اليتيم في احملافظة
محمد استيتي ووفدا من الشرطة ضم الرائد مؤيد أبو حسن نائب مدير مركز
املدينة وامل�لازم أول فادي مرعي وامل�لازم معاذ زيود  ،مبشاركة  ٥٠من املسنني
وممثالت عن املراكز واجلمعيات النسوية وطاقم االحتاد  .وقال احملافظ في كلمته
أننا نقف إجالال وإكبارا لهذه األم العظيمة التي أنشأت العظماء وصبرت على
الصعاب من أجل توفير الظروف واملناخ ألبنائها والعيش بكرامة .
من جهتها قالت رئيسة االحتاد وفاء زكارنة أننا نحتفل مبناسبة عزيزة على
قلوبنا نكرم من هم أكبر منا أمهاتنا وآباءنا  ،وأثنت على الدور النضالي للمرأة
الذي كرسته في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي إلى جانب الرجل إلى جانب تربية
األجيال وزرع احملبة والفرح واإلخاء داخل املجتمع الفلسطيني  .وتخلل اليوم
الترفيهي العديد من الفقرات واللوحات الفنية وتوزيع الهدايا على املسنني .

البلدية املتحدة واالغاثة الطبية

ونظمت البلدية املتحدة التي تضم ( ميثلون  ،سيريس  ،اجلديدة  ،صير )
بالتعاون مع اإلغاثة الطبية في محافظة جنني امس احتفاال مبناسبة عيد األم
ويوم املرأة العاملي مبشاركة وحضور اجلمعيات واملؤسسات النسوية في املنطقة .
واشاد عبد الكرمي سعيد رئيس البلدية باألم الفلسطينية وبتضحياتها واجنازاتها
التي حققتها وحتققها كل يوم  ،داعيا اجلميع الوقوف الى جانب املرأة لتمارس حقها
في جميع مجاالت احلياة وقف كافة أشكال العنف والتميز بحقها .

بيت حلم

وفي نظمت مؤسسة "سواعد" الشبابية وجمعية امان واجلمعية االنطونية
اخليرية في املدينة افطار في قاعة اجلمعية االنطونية لنزيالت ملجا اجلمعية
ولعدد من أمهات الشهداء واألسرى واجلرحى برعاية وحضور محافظ بيت حلم
الوزير عبد الفتاح حمايل ومحافظة رام والبيرة الدكتورة ليلى غنام واللواء
رائدة الفارس "أم جواد" مسؤولة املساعدات االنسانية بديوان الرئاسة وفدوى
الشاعر مدير عام اجلمعيات في وزارة الداخلية وسهير طه مستشارة وزيرة الشؤون
االجتماعية لقضايا املراة وممثلني عن املؤسسات املنظمة وحشد من احلضور.
والقيت في احلفل العديد من الكلمات وافتتح في ختامه معرض االعمال
اليدوية واملنتجات الغذائية.

رام الله

وفي رام الله كرم مدير عام مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية املهندس
مازن ابو شريعة كافة االمهات العامالت باملؤسسة خالل حفل رمزي اقيم لالمهات
العامالت باملؤسسة في مقرها في املدينة .وحتدث ابو شريعة عن دور االم باملجتمع
وعن دور السيدات في بناء وتطور املؤسسة  ،واض��اف انه يفتخر لوجود نوعية
السيدات العامالت باملؤسسة  ،واوض��ح انه سيعمل جاهدا ألن تاخذ امل��رأة الدور
املناسب وانه سيعمل على حتسني وضعهن وفقا للمعايير العلمية واالدارية السليمة.
يذكر ان نسبة السيدات العامالت باملؤسسة يصل الى حوالي .%50

جميعة اللد اخليرية

كما قامت جلنة املرأة العاملة بجمعية اللد اخليرية في محافظة رام الله
والبيرة بزيارة ملقر األحتاد النسائي االعربي ( بيت املسنات).
ً
ممثال بلجنة املرأة برئاسة مها ناصر وعدد كبير من أعضاء جلنة
وكان الوفد
املرأة العاملة في اجلمعية .وزار أعضاء الوفد بيت املسنات حيث كان في استقباله
منتهى جرار ورئيسة األحتاد النسائي العربي.
والتقى الوفد بالنزيالت املسنات وحتدث اليهن واطمأن على صحتهن.

وقامت رئيسة الوفد بتوزيع الهدايا عليهن والذي جتاوز عددهن  23سيدة.

االمن الوطني ومركز جنيف

وفي رام الله نظمت دائرة العالقات العامة لقوات األمن الوطني وبالتعاون مع
مركز "جنيف" للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ندوة خاصة حول دور
املرأة الفلسطينية في تطوير القطاع األمني بحضور حشد من النساء العامالت
في قطاع األمن الفلسطيني من مختلف األجهزة األمنية ومبشاركة اللواء أحمد
رزق مدير عام الدفاع املدني ،واللواء أم جواد من مقر الرئاسة ،والعميد نافذ الشيخ
مدير التخطيط في قيادة القوات ،واملقدم بالل أبو حامد مدير العالقات العامة
لقوات األمن الوطني الفلسطيني والسيد رونالد مدير مركز جنيف وممثلني عن
قوى األمن الفلسطيني .وقدم مدير مركز جنيف في كلمته االفتتاحية التهاني
للمرأة الفلسطينية في عيدها وعيد األم مقدما شكره لدائرة العالقات العامة
السباقة من نوعها بتكرمي هذه الفئة املهمة وتسليط
لألمن الوطني على املبادرة ّ
الضوء على دورها في تطوير القطاع األمني.

جمعية بريق اخليرية

وفي القدس  -قامت جمعية بريق اخليرية لالرتقاء باملرأه بتكرمي االمهات
ً
امهات الول مره في نفس يوم "االم" ،وذلك في
اطفاال واصبحن
اللواتي اجننب
ٌ
مستشفى الدجاني ل��ل��والدة باملدينة املقدسة ،ومت تقدمي باقات من الزهور
تكرمي ًا لهن ولتحملهن املسؤولية في تربية االجيال القادمة .وقدمت االمهات
شكرهن الكبير وعرفانهن الدارة اجلمعية على هذه اللفته اجلميلة التي متثلت
بتكرميهن في هذا اليوم.
يذكر ان جمعية البريق ترعى شؤون املرأة خاصة واألطفال من سن 18 – 6سنة
بشكل عام وقد تأسست سنة  2010للدفاع عن حقوق املرأة واألطفال في القدس
وتبني قضاياهم ومعاجلة همومهم باجتاه تطويرهم في كافة امليادين من أجل
خدمة املجتمع وبناء اللبنات األساسية له على أسس علمية وتربوية صحيحة.
يشار الى ان مؤسسة تطوعية غير حكومية تعتني بالشؤون الثقافية والتربوية
واالجتماعية والترويحية وبرامج النساء واألطفال ،وتهدف من ذلك الى تنمية
النساء واألطفال عقلي ًا وروحي ًا وجسمي ًا ملساعدتهم على استغالل أوقات الفراغ
بصورة بناءة وذلك لتخفيف األعباء النفسية والضغوط التي يتعرضون لها
نتيجة القمع وسلب احلقوق من قبل السلطات االسرائيلية في مدينة القدس .
بدوره ،أكد املقدم بالل أبو حامد ضرورة إشراك املرأة الفلسطينية في كافة املهام
والواجبات واملناصب في القطاع األمني جنب ًا إلى جنب مع الرجل.
ومت عرض فقرة ترفيهية وفيلم للمرأة الفلسطينية واألمن ،وتضمن معاناة
املرأة واملراحل التي مرت فيها ،وأعقب ذلك حلقة نقاش حول دور املرأة في تطوير
القطاع األمني الفلسطيني .

بيت عنان

وفي بيت عنان شمال غرب القدس كرمت دائ��رة امل��رأة مبركز املنتدى
الثقافي أمهات ومعلمات مدرسة بيت عنان لإلناث وذلك من خالل احتفال
اقيم بالشراكة مع ادارة املدرسة في البلدة .وبدأ االحتفال بتالوة القرآن
الكرمي ,والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء  .وأش��ارت اميان عليان
مديرة مدرسة بيت عنان لإلناث الى ان هذه املناسبة العزيزة على قلوبنا "
عيد األم " تتزامن مع ذكرى معركة الكرامة التي انتصر فيها الفلسطينيون
على اإلسرائيليني ,وأضافت أن األم هي األخت واألب والصديق ,وهي التي
يقع على عاتقها حتمل املسؤوليات من خالل تربية اوالده��ن وتعليمهن .
والقى محمد ربيع املتطوع باملنتدى الثقافي كلمة هنأ فيها أمهات ومعلمات
مدرسة بيت عنان .
وتخلل األحتفال توزيع الورود على املعلمات وأمهات الطالبات من قبل
دائ��رة امل��رأة باملنتدى ,وبعدها قدمت طالبات املدرسة ع��ددا من الفقرات
الغنائية والشعرية لالم وفقرة دبكة فلكلورية لسنابل العودة التابعة ملركز
املنتدى الثقافي .وفي نهاية األحتفال مت عرض فقرة للمهرجني من قبل
الفنان غازي العجلوني للطالبات نالت اعجاب احلاضرين .

العيزرية

وفي العيزرية قام وفد من دائرة الشباب في احتاد نقابات عمال فلسطني أمس
االول بزيارة إلى امللجأ اخليري األرثوذكسي العربي للمرضى واملقعدين في بلدة
العيزرية ،وذلك مبشاركة بسام بحر محامي االحتاد ،ونادية أبو ريده منسقة دائرة
الشباب ،وموسى عفانة ،وأسيل عفانة ،ممثلني عن أعضاء الدائرة .

القدس املفتوحة و"جوال"

ونظمت جامعة القدس املفتوحة بالشراكة مع اإلت��ص��االت اخلليوية
الفلسطينية "ج��وال" وبتوجيهات من أ.د .يونس عمرو رئيس اجلامعة،
ونائب الرئيس لشؤون قطاع غزة د .جهاد البطش ،حفال تكرمييا لألمهات
العامالت في هذا الصرح االكادميي الكبير .وجرى تكرمي العامالت فى مناطق
اجلامعة بقطاع غزة ومكتب نائب الرئيس لشؤون القطاع ،بحضور مديري
املناطق التعليمية ونقباء العاملني جميعهم ،إضافة الى مدير العالقات العامة
بشركة جوال بالقطاع م.رفيق الفالوجي ،والعامالت في اجلامعة  .وفي نهاية
احلفل وزعت نقابة العاملني وشركة جوال باقات من الورود وبعض الهدايا
الرمزية على املوظفات متمنني لهن التوفيق والنجاح .

غزة

ً
احتفاال تكرميي ًا
وفي غزة نظمت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني
ألمهات الشهداء واألسرى ،في عبسان اجلديدة شرق خان يونس ،بحضور حشد
من املواطنني وممثلي فصائل العمل الوطني وقيادة اجلبهة الدميقراطية في
عبسان ،ورئيس بلديتها ،وزكريا أبو دقة مسؤول فرع اجلبهة بالشرقية وعضو
قيادة اجلبهة املركزية .وافتتح احلفل بالسالم الوطني الفلسطيني وقراءة
الفاحتة على أرواح شهداء الثورة واالنتفاضة واملقاومة الفلسطينية.
وأشاد عريف احلفل بكلمة ترحيبية بدور اجلبهة الدميقراطية النضالي
وتقدميها أكثر من  5000شهيد في مسيرة النضال واملقاومة منذ انطالقتها في
عام  ،1969مبرز ًا شهداء اجلبهة وأسراها في املنطقة الشرقية.
كما وألقى كلمة اجلبهة الدميقراطية أسعد أبو لطيفة عضو قيادتها
ً
عاما
بالشرقية ،مشير ًا إلى نضاالت اجلبهة الدميقراطية خالل 42
ومبادراتها الوطنية في املصاحلة الوطنية وإنهاء االنقسام،

االربعاء 2011/3/23

دعوة لتكثيف اجلهود لتغيير نظرة
املجتمع لذوي اإلعاقة
أريحا  -وفا  -دعا مشاركون في ورشة عمل حول 'واقع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة' ،التي نظمت
بالتعاون ما بني محافظة أريحا واألغوار ،ومركز املرأة لإلرشاد القانوني ،وجمعية جنوم األمل ،إلى
تكثيف جهود مؤسسات وفعاليات املجتمع ،لتغيير النظرة السائدة جتاه ذوي اإلعاقة.
وقال محافظ أريحا واألغ��وار ماجد الفتياني إن السلطة الوطنية ومؤسساتها تبذل جهودا
كبيرة لتغيير نظرة املجتمع حول فئة ذوي اإلعاقة ،مشيرا إلى أنه جرى سن العديد من القوانني
والتشريعات من أجل هذا الغرض.
وأكد احملافظ أن ذوي االحتياجات اخلاصة ليسوا بحاجة لنظرة شفقة بقدر ما لديهم من
حقوق وعليهم واجبات ،داعيا منظمات املجتمع املدني ذات االختصاص ملواكبة التطورات وتكييف
القوانني والتشريعات مبا يخدم هذه الشريحة الهامة ويعمل على متكينها بشكل أفضل.
من جانبها ،استعرضت وجدان جابر من مركز املرأة اجلهود التي تبذل لتحسني واقع املرأة،
وكذلك املرأة ذات االحتياج اخلاص ،مشيرة إلى دور املركز في املساهمة في تطوير البيئة التشريعية
والسياسات لدعم وحماية املرأة ،وتوثيق انتهاكات حقوق النساء من قبل االحتالل اإلسرائيلي،
ودور املركز في نشر التوعية واإلرشاد القانوني واالجتماعي للمرأة.
وأش��ارت فدوى محارمة في كلمة مديرية الشؤون االجتماعية إلى مكانة املرأة والرجل ذوي
اإلعاقة في برامج الرعاية واملساعدة النقدية واإلعفاءات اجلمركية التي تقدمها وزارة الشؤون.
بدورها ،قالت رشا مقبل من جمعية جنوم األمل لتمكني النساء ،عن املرأة ذات االحتياج اخلاص
حتديا كبيرا كونها تعيش في مجتمع ذكوري أوال ،وألنها تعاني جراء إعاقتها ثانية ،مشيرة
تواجه
ً
إلى أن مؤسستها تسعى إلى تسليط الضوء على قضايا املعاقني ومتكني النساء والتوعية واإلرشاد
بحقوقهم وتفعيل القوانني اخلاصة باملعاق والدفاع عن حقهن.
وعرضت روان عبيد من مركز املرأة ورقة عمل تطرقت فيها إلى الواقع القانوني للمعاق في
قانون حقوق املعاق رقم  4لعام  ،1999وقانون العمل الفلسطيني رقم  13القاضي بتعيني  %5من
املوظفني من ذوي اإلعاقة.
وق��دم��ت جمعية جن��وم األم��ل على هامش ال��ورش��ة ،عرضا لفيلم وثائقي ع��ن قصص نساء
منسيات في إش��ارة ل��ذوات اإلع��اق��ة ،فيما روت الن��ا حجازي ،وهناء عواجنة ،وميساء غزلونة،
وباسمة األسطى ،قصص جناحهن في احلياة والتغلب على إعاقتهن املختلفة واندماجهن بالعمل
ومؤسسات املجتمع املدني .

خالل زيارتها ملخيم حقوق اإلنسان الشبابي

غنام :شبابنا ميتلكون إرثا عظيما من
التضحية ويشكلون منوذجا للعالم
بيت حلم – جورج زينة  -أكدت محافظ رام الله والبيره د.ليلى غنام أن الشباب الفلسطيني
ميتلك إرثا عظيما من التضحية والعطاء عبر كافة مراحل النضال الفلسطيني ويشكل منوذجا
يحتذى به شباب العالم.
جاء ذلك خالل استضافتها أمس من قبل مخيم حقوق اإلنسان الشبابي في بيت حلم بتنظيم
من مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" ،ضمن برنامج حقوق اإلنسان واحلكم الصالح
بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان بني الشابات والشباب كنموذج شبابي يعبر عن قدرة
الشباب على العطاء والتميز.
وقالت غنام" :أن طاقات الشباب ال بد من أن يتم استثمارها في بناء مجتمع يقوم على
الدميقراطية واملشاركة وحرية الرأي وعلى املبادرات التطوعية وصوال إلى بناء مجتمع مدني
عصري يتناسب ومعايير احلداثة والتطور وخاطبت الشباب" :ستحملون راية البناء والقيادة
في املستقبل وعلى عاتقكم تقع مسؤولية حتقيق احللم الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية
املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبينت أن للشباب دور مهم في بناء املجتمع الفلسطيني وتطوير أدائه على قاعدة املصلحة
العامة بعيدا عن التعصب والوالء احلزبي األعمى الذي أجهض طاقات الشباب ووجه جهودهم
وإبداعاتهم نحو خدمة احلزب على حساب الوطن والصالح العام للمجتمع.
وأضافت":قدمت املرأة خالل مسيرة النضال الوطني الكثير من التضحيات ،وكانت وما زالت
شريكا حقيقيا في مواجهة االحتالل ومشاريعه ،وعنصرا أساسيا في بناء املجتمع ،مما دعا إلى
إنصافها وإشراكها في صنع القرارات السياسية واملصيرية لشعبنا ،فقد سجلت املرأة الفلسطينية
حضورا بارزا ومشرفا في كافة امليادين املتعددة من سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وجسدت
منوذجا لصالبة اإلرادة وحتدي الصعاب وتطلعها ملستقبل افضل.
يذكر أن املخيم يعقد في الفترة املمتدة ما بني  25-21آذار احلالي في منتجع مراد السياحي
ببيت حلم مبشاركة عشرات الشباب من اجلنسني من نشطاء ومتطوعي حقوق اإلنسان ،ميثلون
جمعيات ومراكز و أندية شبابية وطلبة جامعات من مختلف محافظات الوطن.
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Bethlehem University
Institute for Community Partnership

Call for Qualified Trainers & Consultants
The Institute for Community Partnership / Bethlehem
University is looking for qualified trainers and consultants
(QT&C), interested in being part of the ICP Pool of Trainers
and Consultants. This Call endeavors to bring together the
most QT&C in the Pool of Trainers’ database, with the aim
of increasing and expanding the future ICP activities on
local and national level.

For those who are interested, please send an e-mail to
icp@bethlehem.edu by April 7th, 2011 with the following
information:
1) The Curriculum Vitae
2) A brief description of your experience in training
and/or consultancy.
3) Names of three references who can attest to your
experience and training ability.
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احلملة الوطنية السترداد جثامني الشهداء واملفقودين
تدعو لدعم جهودها لتدويل القضية

ال��ق��دس  -أع��رب��ت ق��ي��ادة احل��م��ل��ة الوطنية
الس��ت��رداد جثامني الشهداء والكشف عن مصير
املفقودين ،عن تقديرها العالي للقرار الذي اتخذه

جمعية الشابات املسيحية
برام الله تشجب االعتداء
الذي تعرضت له
رام الله  -كامل جبيل – أصدرت جمعية الشابات
املسيحية – رام الله أمس بيان َا شجبت واستنكرت
فيه قيام مجهولني باإلعتداء على مبنى اجلمعية
ال��واق��ع في عني سمعان ب��رام الله وذل��ك بحادثني
مختلفني حيث قاموا برمي احلجارة على املدخل
الرئيسي ملبنى اجلمعية ووقع احلادث األول بتاريخ
 2011/3/5وتكرر بتاريخ  3\13اجلاري  ،وأدى إلقاء
احلجارة الى كسر الزجاج األمامي ملدخل اجلمعية.
وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان ب���أن اجل��م��ع��ي��ة ت��دي��ن ه��ذا
االعتداء الذي ال ميت للشعب الفلسطيني وأخالقه
بصلة  ،وأك��دت بأنها أوكلت اجلهات املعنية مهمة
متابعة املوضوع ومالحقة من يقف وراءه.

املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية في
دورته الـ ( 17/16( )٢٤آذار اجلاري) والذي دعا فيه
إلى دعم اجلهود الرسمية واجلماهيرية السترداد
جثامني الشهداء احملتجزة.
واعتبرت احلملة الوطنية القرار خطوة نوعية
تدعم اجلهود الوطنية اجلماهيرية والسياسية
والقانونية التي تنظمها احلملة بالتعاون والشراكة
م��ع ك��ل م��ك��ون��ات ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي الفلسطيني
الرسمية منها واألهلية ،وتفتح اآلفاق نحو حتقيق
أهدافها الوطنية واإلنسانية.
جاء ذلك في بيان أصدرته احلملة ،دعت فيه
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
إل��ى ترجمة ه��ذا القرار باإلعالن عن ي��وم  27آب
املقبل ي��وم�� ًا وطني ًا الس��ت��رداد جثامني الشهداء
وال��ك��ش��ف ع���ن م��ص��ي��ر امل��ف��ق��ودي��ن حت���ت ش��ع��ار "
لنا أس��م��اء ولنا وط��ن" تتحد فيه جهود الشعب
الفلسطيني على أرض الوطن وفي بلدان اللجوء
والشتات ،ألجل فضح السياسة العنصرية حلكومة
إسرائيل التي تنتهك حقوق اإلنسان الفلسطيني
وكرامته حتى بعد موته ،ومتارس سياسة العقاب
اجلماعي بحق ذوي الشهداء بحرمانهم من حقهم
الطبيعي واإلنساني في تشييع جثامني أحبائهم
ودفنهم وفق ًا للتقاليد الدينية ومبا يليق بالكرامة
اإلنسانية.

ودع���ا ب��ي��ان احلملة اللجنة التنفيذية إلى
سلسلة م��ن اخل���ط���وات ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا م��ؤس��س��ات
املنظمة ودوائ��ره��ا ذات الصلة ،وخاصة البعثات
واملمثليات الفلسطينية الدبلوماسية ،واحلقوقية،
مب��ا ف��ي ذل���ك البعثة الفلسطينية ف��ي مجلس
ح��ق��وق اإلن���س���ان ،وف���ي األمم امل��ت��ح��دة وال��ه��ي��ئ��ات
واملنظمات التابعة لها ،التخاذ قرارات تدين بقوة
انتهاك إسرائيل لكرامة املوتى ،والعقاب اجلماعي
لعائالتهم وذويهم ،وتدعو إسرائيل لإلفراج الفوري
عن اجلثامني احملتجزة ،وفرض العقوبات عليها في
حال استمرارها في االنتهاك املشني الذي متارسه
منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية والعربية في
اخلامس من حزيران .1967
وأش�����ار ب��ي��ان احل��م��ل��ة إل���ى األه��م��ي��ة اخل��اص��ة
لبذل القيادة الفلسطينية اجلهود املنسقة مع
حكومات البلدان العربية ممن حتتجز حكومة
إسرائيل جثامني الشهداء من مواطنيها ،ملطالبة
ه���ذه احل��ك��وم��ة ب���اإلف���راج ال���ف���وري ع���ن جثامني
ال��ش��ه��داء الفلسطينيني وال���ع���رب ب��اع��ت��ب��ار ه��ذا
املطلب م��ك��ف ً
��وال لها بالقانون ال��دول��ي اإلن��س��ان��ي،
العرفي منه واالتفاقي ،ناهيك عما كفله البند
 34من البرتوكول اإلضافي األول للصليب األحمر
الدولي ،وما كفلته املواد ذات الصلة من اتفاقيات
جنيف لعام .1949

املؤسسة العربية األوروبية للتدريب

The Arab European Foundation for Training,

يسر املؤسسة العربية األوروبية أن تعلن عن بدء التسجيل للبرنامج التدريبي التالي :

•أهداف البرنامج

.1
.2
.3
.4

دراسة و حتليل العطاءات و ادارة تنفيذ املشاريع
و العقد الفلسطيني املوحد «فيد يك »99

1تعريف املتدربني في إعداد العطاءات وأنواعها وطرق تقييمها وحتليلها وإحالتها وإدارتها.
2التعريف بأنواع العقود العاملية وإدارتها وتنفيذها.
3التعريف ب – فيديك  99-وطريقة التعامل معه واستخدامه.
4ضبط ومراقبة جودة االعمال املنفذة وتوضيح االخطاء الشائعة بالتنفيذ.

•مواضيع البرنامج
 (1 .1فيديك .) 99
2 .2مراحل إعداد املشروع.
3 .3اَلية تنفيذ املشاريع.
4 .4مراحل تنفيذ املشروع .
5 .5عروض املوردين و طرق تدقيقها وتقييمها واحلالتها.
6 .6العقود بانواعها املختلفة وطرق ادارتها.
7 .7حتضيرات ومتطلبات العمل باملشروع.
8 .8ضبط ومراقبة جودة العمل.
9 .9طرق اخذ العينات وطريقة اعتمادها.
1010الدفعات واملطالبات املاليه للموردين وطرق تدقيقها.
1111استعراض بعض النماذج العاملية من العطاءات.
1212إعداد التقارير املختلفة للعطاءات والعقود واألعمال املنفذة.

•الفئة املستهدفة:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1جلان العطاءات لألشغال واللوازم في املؤسسات املختلفة.
2املكاتب االستشارية التي تعد وثائق العطاءات.
3محاسبون املشاريع ومدققوا احلسابات.
4مدراء املشتريات واملبيعات واللوازم باملؤسسات.
5مهندسو املجالس القروية والبلديات.
6املقاولون ومدراء املشاريع .7 /.املهندسون

•مدة الـــــبرنامج  30:ساعة.
للتسجيل ولالستفسار عن أية معلومات
يرجي االتصال على األرقام 02-2401749/02-2405258
0599366924
البيرة – الشرفة  -عمارة النعمان تليفاكس
E-mail: info@aef.ps www.aef.ps 0
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