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The USAID-funded Compete Project implemented 
by DAI aims to strengthen the competitiveness 
and export potential in the areas of Agriculture and 
Agribusiness, Stone and Marble, and Tourism, and 
Information Technology.  
The project will provide technical assistance to 
business service organizations in these sectors to 
improve sales, income, and employment. 

For the Compete Project, DAI is seeking to 
procure a variety of laboratory equipment.

RFQ #12003- – Upgrading of Meat and Dairy 
Facilities – upgrade of facilities to comply with 
ISO22000/HACCP
RFQ #12004- - Upgrading Accredited Laboratory 
for Fresh Produce Analysis - 

Vendors interested in either procurement may 
request either or both RFQs by sending an email to 
Compete_Procurement@dai.com. Requests must 
be received by 6 September 2012. Any questions 
about the RFQ must be received by 13 September 
2012. All bids are due in hard copy by 15:00 (local 
time) on 25 September 2012. No inquiries by 
phone please.

ايها المواطن ايتها المواطنة

انت تستحق/ين التقدير لحفاظك على المال العام

تقدم/ي لجوائز النزاهة 2012 
لتقديم الطلب زوروا المواقع التالية:

 : www.aman-palestine.org  

 : www.facebook.com/AmanCoalition

  : www.twitter.com/AMANCoalition 

أو من خالل مكاتب أمان في رام الله وغزة. وإرساله باليد أو بالبريد على العناوين أدناه في موعد أقصاه 2012/10/15.

رام الله- شارع اإلرسال – المصايف- عمارة الريماوي – الطابق األول

غزة- شارع الحلبي متفرع من شارع شارل ديغول-عمارة الحشام، تلفون رقم: 082884767

لالستفسار الرجاء االتصال على هاتف 022974949 / 082884767

اختتام دورة في "بيرزيت" حول دمج 
النوع االجتماعي بقطاع الحكم المحلي

رام الله - "وفـــا": اختتم معهد الحقوق في جامعة 

 حول 'تعزيز مهارات 
ً
 تدريبيـــة

ً
بيرزيت، أمس، دورة

التدريب والتواصل الفّعـــال لدمج النوع االجتماعي 

في قطاع الحكم المحلي'.

وركزت الـــدورة التي اســـتهدفت موظفـــي وزارة 

الحكم المحلـــي في محافظات الضفة الغربية، ضمن 

مشـــروع 'تطوير المناهج وتدريـــب القضاة والنيابة 

العامة والمحاميـــن والحكم المحلي'، على إكســـاب 

المشـــاركين مهارات متقدمة فـــي التدريب الفّعال 

على مستوى التخطيط والتنفيذ والتقييم للتدريب.

وتأتي الدورة التي استمرت خمسة أيام متواصلة 

بمشـــاركة 12 موظفًا من الوزارة، استكمااًل لسلسلة 

دورات ســـابقة في قضايا دمج النوع االجتماعي في 

عمل قطاع الحكـــم المحلي، إضافـــة إلى موضوعات 

دمج النوع االجتماعي وديناميكية األســـرة وتطوير 

مشاريع مجتمعية بهذا الخصوص.

وأكد مدير معهـــد الحقوق جميل ســـالم، أهمية 

تطويـــر العالقة بين المعهـــد ووزارة الحكم المحلي 

فـــي مختلف المجـــاالت انطالقـــًا مـــن دور المعهد 

ومســـؤوليته تجاه المجتمع، وتقديمـــه برامج تركز 

علـــى تنميـــة مهـــارات العامليـــن فـــي القطاعات 

المختلفة ومنها القطاع الحكومي، من خالل التدريب 

وبناء القدرات واألبحاث وتطوير التشريعات.

بدورهـــا، أثنت ممثلة عـــن وزارة الحكـــم المحلي 

حنان امســـيح على الدور الذي قام به معهد الحقوق 

على مدى ســـنتين تقريبًا، والكفاءة والمهنية التي 

ســـاهمت في دعم الوزارة وخصوصًا في مجال النوع 

االجتماعي وربطها بعمل الوزارة.

وتم في نهاية الدورة التدريبية توزيع الشهادات 

على المشاركين.

يذكر أن مشـــروع 'تطوير مناهـــج وتدريب القضاة 

والنيابـــة العامـــة والمحاميـــن وموظفـــي الحكـــم 

المحلي' هو أحـــد الفعاليات الرئيســـة من البرنامج 

التشاركي 'المســـاواة في النوع االجتماعي وتمكين 

المرأة اجتماعيـــا وسياســـيا واقتصاديا في األرض 

الفلسطينية المحتلة'.

 هيئاٍت تابعٍة لألمــــم المتحدة، هي 
ّ

وتعكف ســــت

برنامــــج األمــــم المتحــــدة اإلنمائي/برنامج مســــاعدة 

الشعب الفلسطيني، وهيئة األمم المتحدة للمساواة 

بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، 

ومنظمة األمم المتحــــدة للتربية والعلــــوم والثقافة 

)اليونســــكو(، وصنــــدوق األمــــم المتحدة للســــكان، 

ووكالة األمــــم المتحــــدة لغوث وتشــــغيل الالجئين 

الفلســــطينيين )األونروا(، على تنفيذ برنامج مشترك 

ممول مــــن الحكومة اإلســــبانية إلنجاز ثالثــــة نتائج 

رئيسة، هي: الحّد من العنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، 

ورفع مســــتوى تمثيل النســــاء وقضاياهّن في دوائر 

ن 
ّ
صنــــع القرار، وتعزيز الفرص المتســــاوية التي تمك

النساء من المشاركة في النشاطات االقتصادية.

خالل جلسته األسبوعية

بلدية رام الله تقّر تجهيز مجمع سير 
القرى الغربية في شارع يافا

رام الله - "األيـــام": أقر مجلس بلدية رام الله خالل 

جلسته االســـبوعية، أمس، "السير في تجهيز مجمع 

الســـير الواقـــع في شـــارع يافا قرب محطـــة عطاري 

وعليان إلنشـــاء مجمع ســـير القرى الغربية. واعتماد 

التوجه لتخصيص قطعة ارض في منطقة الماصيون 

لغرض انشاء مجمع ســـير قرى شمال غربي القدس. 

وعدم تجميع خطوط الســـرفيس الداخلي في مجمع 

واحد".

كما قرر المجلس "الشـــروع في تحديد خطوط سير 

الباص الدوار بالتنســـيق مع بلديتي البيره وبيتونيا 

والســـير قدمًا في الموضوع، واجراء دراســـة لحركة 

السير لوســـائل النقل ومتابعة ملف تأسيس شركة 

للنقل والمواصـــالت تابعة للبلديـــة لضمان تنفيذ 

التوجهات السابقة من خاللها".

وحول عطــــاء المســــاحة لمشــــروع القرينعــــة، قرر 

المجلس بعــــد المصادقــــة على المشــــروع الهيكلي 

االضافي لمدينــــة رام الله من قبــــل مجلس التنظيم 

االعلى، وتمهيدًا لطرح عطاء اعادة التقسيم لمساحة 

قطــــع االراضي ضمن المشــــروع المقترح، عقد اجتماع 

توضيحي لقطاع المســــاحين، كما اتخذ المجلس قرارًا 

بمنــــح الفترة الزمنيــــة لتنفيذ المشــــروع في تقييم 

عروض العطاء، بحيث يتم االعالن عن ذلك ضمن شروط 

العطاء ودراسة امكانية تقسيم العطاء ألكثر من عطاء 

واحد لضمان التنفيذ بأقصر فترة زمنية ممكنة.

كمـــا اعتمـــد المجلـــس التوصيـــات المقدمة من 

مدير الرقابة واعتمـــاد توجه يقضي بتقديم تقرير 

من رئيســـة البلدية واالدارة حـــول ما تم اتخاذه من 

اجـــراءات لمعالجـــة تقارير مدير الرقابـــة، واعتماد 

تشـــكيل لجنة رقابة داخلية مـــن المجلس البلدي، 

واعتماد تعيين مراقب في موازنة 2013.

وحول موضوع التقاعد دعـــا المجلس الجتماع ثان 

مع نائب رئيـــس هيئة التقاعـــد الحكومي بحضور 

التنفيذيـــة ومندوبين  البلـــدي واالدارة  المجلـــس 

عن اللجنة العمالية لغرض االســـتيضاح حول كافة 

القضايـــا، ومحاولـــة التفاهم على خطـــوات عملية 

للشروع في التقاعد عبر الهيئة.

وقرر المجلس البلدي وفيما يتعلق بتقييم ســـير 

االنجـــاز لخطة العمل للشـــهور الســـتة االولى لعام 

2012 التالـــي: تزويد المجلس البلدي بكافة الوثائق 

الصـــادرة عن الورشـــة وتطويـــر التقاريـــر الخاصة 

بالدوائر لتشـــير الى بيانات محـــددة عن كل دائرة 

وتحويـــل تقارير االنجـــاز الخاصة بالدوائـــر للجان 

المنبثقة من المجلس البلدي ذات العالقة للتقييم.

واعتمد المجلس توصية لجـــان الوظائف لوظيفة 

رئيس قسم االيرادات والتحصيالت ولوظيفة منسق 

مشروع عدادات مواقف الســـيارات ولوظيفة طبيب 

لترخيص الحرف والصناعات.

كمـــا اعتمد المجلـــس مضمون كتاب المستشـــار 

القانوني حول مواعيد اســـتحقاق الرســـوم )رسوم 

خدمـــات ســـكن ورســـوم شـــبك وصيانـــة الصرف 

الصحي( ويطلب من االدارة ضمان العمل وفقها كما 

اكد المجلـــس البلدي توجهه على ان تســـتند آلية 

احتساب الرســـوم ألجزاء في السنة بنسبة وتناسب 

حسب الشهور.

فارس : أيلول الجاري سيكون 
شهرًا لنصرة األسرى القدامى

رام اللـــه - "وفـــا": قال رئيس نادي األســـير قدورة فـــارس: 'إن جهود جدية 
وحثيثـــة تبذلها القيادة لإلفراج عن األســـرى القدامـــى خاصة أن المفاوضات 

باتت مرهونة باإلفراج عنهم.
وأكـــد فارس في تصريح له، أمس، أن شـــهر أيلول الجاري ســـيكون شـــهرًا 
لنصرة األســـرى القدامى، مشـــددًا على ضرورة تضافر كافـــة الجهود من أجل 
نصرة األسرى، وتنظيم المزيد من الفعاليات التضامنية مع األسرى المضربين 
عن الطعام واألســـرى القدامى، الفتًا إلى أن نادي األســـير سينظم سلسلة من 

الفعاليات في محافظات الوطن لدعم صمودهم ونصرتهم.
وأكـــد فارس رفض أي تجزئة لقضية األســـرى القدامى، وقـــال: 'إن أي اتفاق 
بخصوصهم سيكون شاماًل لكافة األسرى وعلى رأسهم أسرى الـ48، داعيًا أبناء 
شعبنا بكافة أطيافه للتحرك من أجل دعم صمود أسرانا المضربين عن الطعام، 
محذرًا من خطورة الوضع، خاصة أن األســـير سامر البرق وحسن الصفدي قد تم 
نقلهم إلى مستشفى 'أساف هروفيه' بعد تردي وضعهم الصحي وهم بحاجة 

لدعم شعبي حقيقي.
واعتبر رئيس نادي األســـير، قرار حكومـــة االحتالل بتحديد المؤبد لعدد من 
األســـرى القدامى تقويمًا العوجاج في تطبيـــق القانون وأن تحديد المؤبد كان 
مطروحًا وبقـــوة منذ العام 2000 إال أن الحكومـــات اليمينية المتتالية عرقلت 
تطبيقه، واليوم تطبق القانون لتقول للعالم إنها دولة عادلة وتحترم القانون. 

"الديمقراطية" تطالب "حماس" بفتح 
الطريق إلجراء االنتخابات في القطاع

رام الله - "وفا": دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســـطين، حركة حماس 
للتراجع عن سياسة منع االنتخابات البلدية في قطاع غزة المقررة في الـ20 من 
شهر تشرين األول المقبل، وفتح طريق االنتخابات النقابية والمهنية والمرأة 

والجامعات بالتمثيل النسبي الكامل كما في الضفة.
وقالت الجبهة في بيان لها، امس، إن االنتخابات البلدية استحقاق ديمقراطي 
تأخـــر عن وقته منذ 2009، كمـــا تأخرت االنتخابات التشـــريعية )البرلمانية( 
للســـلطة الفلســـطينية، وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير نتيجة 
االنقســـام، وعدم تنفيـــذ البرامج الموّحدة الفلســـطينية وآخرها اتفاق 4 أيار 

2011 في القاهرة.
وأكدت أن االنتخابات البلديـــة خطوة كبرى نحو التجديد والتغيير واإلصالح 
الديمقراطي الشـــامل، تقدمت عليها في الضفة انتخابات النقابات العمالية، 
االتحاد العام للمرأة، نقابـــة الصحافيين، نقابة المعلمين، وانتخابات جامعية 
يتم اســـتكمالها في جميـــع الجامعات مطلـــع العام المقبل، مشـــيرة إلى أن 
االنتخابات النقابية أدت إلى تطوير الشـــراكة الوطنية وتعزيز صمود شـــعبنا 

في مقاومة االحتالل، وتسهم في إيجاد حلول لمشاكل المجتمع.

العتيلي يطلع وزراء فنلنديين على 
مشروع تحلية المياه لقطاع غزة

رام الله - "األيام": أطلع، أمس، رئيس ســـلطة المياه د. شـــداد العتيلي وزراء 
فنلنديين في عدة لقاءات في العاصمة الفنلندية هلســـنكي، على مشـــاريع 
المياه في فلســـطين وعلى رأسها مشروع تحلية المياه لقطاع غزة والذي تصل 

كلفته ما يقارب نصف مليار دوالر.
ورافـــق العتيلي في هذه اللقاءات د. رفيق الحســـيني نائـــب األمين العام 

لالتحاد من أجل المتوسط والسفير الفلسطيني في فنلندا نبيل الوزير.
وأطلـــع العتيلي والوفـــد المرافق وزيرة التعاون الدولـــي هيدي هاتوال على 
ســـير العمل في المشروع والذي ســـيخفف المعاناة ألكثر من 35 ألف مواطن 

يستفيدون منه.
ووضـــع العتيلي هاتوال في الجهـــود التي تبذلها الســـلطة الوطنية إلنقاذ 
الوضع المائي في قطاع غزة والسعي لتنفيذ مشروع إستراتيجي كبير صودق 

عليه من قبل االتحاد من أجل المتوسط.
وأشار العتيلي إلى الوضع المائي بشكل عام والى تقرير األمم المتحدة الذي 
يحذر من تفاقم األوضاع في القطاع بحلول العام 2020 واحد األسباب الرئيسة 

لتدهور األوضاع شح المياه ونوعيتها.
وقدم د. الحسيني شرحا موجزا عن المشروع الذي صادقت عليه دول االتحاد 
من اجل المتوســـط، موضحًا االلتزامات المالية التي أعلنت من قبل الصناديق 
العربية وفرنســـا وبنك االستثمار األوروبي الذي سيمول خالل األشهر القادمة 

التحضير لوثائق المشروع لطرحه.
وأكدت هاتوال اهتمام فنلندا بالمشـــروع ومساندة الحكومة الفنلندية لبناء 
المؤسســـات وتحســـين الخدمات واهتمام فنلندا بمشـــروع التحلية وان ذلك 

سيناقش إلدراجه ضمن مشاريع التعاون الثنائي.
مـــن جهته، أعلن وزير الزراعة والغابات جاري كوســـكنين الذي التقاه الوفد 

اهتمام فنلندا بالمشروع وأن ذلك سوف يلقى دعم الحكومة.
واختتـــم الوفد زيارته بلقاء وزيـــر الخارجية الفنلدي اركـــي توميوجا حيث 
أطلعه العتيلي على الوضع المائي بشكل عام وعن أثر الوضع المائي المتفاقم 
على مختلف مجاالت الحياة وخاصة الزراعي واالقتصادي وعن أثر المستوطنات 
والجدار، وترحيب الســـلطة الوطنية بالمبادرة التـــي تقودها فنلندا بخصوص 
تعريـــف منتجات المســـتوطنات في الســـوق األوروبية وعـــدم حصولها على 

التسهيالت الجمركية.
وتطرق العتيلي إلى تقرير األمم المتحدة حول الوضع اإلنســـاني والمعيشي في 
قطاع غزة بشكل خاص وفي األرض الفلسطينية بشكل عام في ظل األزمة المالية.

مشيرة إلى اقتطاع مليوني شيكل غرامات منذ بداية العام

"شؤون األسرى": إدارة السجون تقتطع أموااًل
من حسابات األسرى بطريقة غير شرعية

رام اللـــه - "األيـــام": اتهمـــت وزارة شـــؤون األســـرى 
والمحرريـــن إدارة ســـجون االحتـــالل باقتطـــاع أموال من 
حسابات الكنتين لألســـرى بطريقة غير شرعية وقانونية 
وذلك من خالل ما يسمى فرض غرامات مالية على األسرى 
كعقوبات تفرضها عليهم ألتفه األســـباب، وتقتطع هذه 

األموال من الحسابات الشخصية لألسرى.
وقالـــت الوزارة في تقرير لها، أمس، إن "فرض الغرامات 
الماليـــة أصبح ظاهرة وسياســـة تســـتفيد منها موازنة 
إدارة الســـجون وال تستخدم لصالح تحسين شروط الحياة 

اإلنسانية لألسرى".   
وشـــبه تقرير الوزارة هذه السياسة "بالسرقة والجباية 
واســـتغالل المعتقلين والضغط عليهـــم اقتصاديًا مما 

سبب عبئًا ماليًا عليهم وعلى أهاليهم".
وأفـــاد جواد العيماوي مدير الوحدة القانونية في وزارة 
األســـرى، أن "هذه الغرامات تعتبر غير قانونية ووســـيلة 
ابتزاز تمارس بحق األســـرى وأنها طريقة جديدة للضغط 
على األســـرى وتهديدهم للسيطرة عليهم ولردعهم من 

المطالبة بحقوقهم واالحتجاج على ظروفهم الصعبة".
وقـــال العيماوي إن "الوحـــدة القانونية في الـــوزارة بصدد 
إعداد مفكـــرة قانونية للمطالبة بوقف هـــذه االقتطاعات من 
أموال األسرى ورفعها قانونيًا وإعادتها إلى حسابات األسرى".
وأشـــارت الـــوزارة إلى "أن مـــا يقارب 2 مليون شـــيكل 
اقتطعت من حســـابات األســـرى بشـــكل فردي وجماعي 
كعقوبات عليهم منذ بداية هذا العام، وأن هذه السياسة 
تصاعدت بعد اإلضرابات األخيرة في السجون حيث فرض 
علـــى كل أســـير خاض إضرابـــًا غرامة ماليـــة بقيمة 700 

شيكل، وأن إدارة الســـجون بدأت تفرض غرامات جماعية 
على األســـرى في حال حدوث أي مشكلة في قسم أو غرفة 

معينة في السجن".
ويذكر أن كل أســـير فلسطيني يســـتطيع إدخال أموال 
إلى حســـابه الخاص بالســـجن بمبلغ أقصاه 1300 شيكل 
يســـتخدمها في شـــراء احتياجاته الغذائية والشخصية 

من كنتين السجن.
وذكر األســـير وليد مســـالمة ســـكان الخليل المحكوم 
بالســـجن المؤبد والمعتقل في ســـجن نفحة "أنه ال يوجد 
حالة اســـتقرار في صفوف المعتقلين بسبب قيام اإلدارة 
بفرض غرامات تقدر بآالف الشـــواكل على جميع األسرى 
الذين اشـــتركوا في اإلضراب عن الطعام، في الوقت الذي 
يوجد فيه نقـــص كبير في مواد التنظيـــف وذلك إلجبار 
األســـرى على شـــراء هذه المـــواد من الكنتيـــن، وتدعي 
اإلدارة أنه ال يوجد ميزانية لدى إدارة السجون لشراء هذه 

المواد".
وأضاف: لم تلتزم إدارة السجون بوقف عقوبات الغرامات 
على األســـرى عندما تم التوقيع علـــى إنهاء اإلضراب في 
2012/5/14، وإنمـــا اســـتمرت االقتطاعـــات الماليـــة من 

حسابات األسرى.
من جهته قال األسير عالء أبو جزر ممثل أسرى نفحة إن 
"إدارة الســـجن قد فرضت غرامات مالية على )40( أســـيرًا 
في ســـجن نفحة كانوا قد شاركوا في اإلضراب عن الطعام 
يـــوم 2012/4/17، وأن األســـرى رفعـــوا رســـائل احتجاج 
إلى مصلحة الســـجون احتجوا فيها على هذه السياســـة 

التعسفية".

خالل لقاء عقده "شمس" بجامعة بيرزيت

التأكيد على أن قانون الضمان االجتماعي 
أداة وقائية وضرورة اقتصادية واجتماعية

بيرزيت - "األيام": أكد مشـــاركون فـــي لقاء نظمه 

مركز إعالم حقوق اإلنســـان والديمقراطية "شمس" 

حول "الضمان االجتماعي في فلســـطين بين الواقع 

والطموح فـــي كلية الحقـــوق في جامعـــة بيرزيت، 

أمس، على أن قانون الضمان االجتماعي أداة وقائية 

وضرورة اقتصادية واجتماعية.

كمـــا أوصوا بضـــرورة أن يشـــمل قانـــون الضمان 

االجتماعي كافـــة الفئات والقطاعات، على أن يراعى 

فـــي نفاذ القانون مبدأ التـــدرج الزمني في التطبيق 

واختيار الشرائح، واإلحالة إلى التشريعات الثانوية 

فيمـــا يتعلـــق ببعض الخدمـــات والتأمينـــات ذات 

العالقة بالـــرزم االختيارية اإلضافية وفقًا لدراســـة 

علمية متخصصة تعد لهذا الخصوص.

وشـــدد المشـــاركون على ضـــرورة مراعـــاة مبدأ 

التكافـــل االجتماعـــي لتأميـــن العيـــش الكريم 

للمواطن كجزء من حقـــوق المواطنة المكفولة له، 

مع مراعـــاة ما يضمن قدرة الصنـــدوق على البقاء 

واالســـتمرارية في الدفع، بحيـــث يتولى الجميع 

دفع حد أدنى للصنـــدوق وتتولى الحكومة الدفع 

عن الشـــرائح المحتاجة غير القـــادرة على الدفع، 

ومســـاهمة القطـــاع الخاص مـــن خـــالل التزامه 

بمسؤوليته االجتماعية وفقًا لما يتم التوافق عليه 

ما بين األجســـام الممثلة لهذا القطاع والمؤسسة 

الخاصة بإدارة النظام. 

وأكـــدوا ضرورة إصدار قانـــون للضمان االجتماعي 

في فلســـطين، وااللتـــزام بالمتطلبات الدســـتورية 

المنصوص عليها في القانون األساسي الفلسطيني 

المعـــدل، وتوفيـــر متطلبات العيـــش الكريم كحق 

أساســـي من حقـــوق المواطن الفلســـطيني وتعزيز 

مفهوم المواطنة. 

وافتتحت اللقاء المحامية شروق أبو قرع  من مركز 

"شمس"، معرفة بالمركز والمشروع، قائلة: إن الورشة 

تأتـــي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنســـان 

وسيادة القانون لطلبة الجامعات، بدعم وتمويل من 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

من جانبه قال الدكتور خالد تالحمة أستاذ القانون 

في جامعة بيرزيـــت: إن الضمان االجتماعي يهدف 

إلى تحقيق هدف واحـــد وهو توفير العيش الكريم 

للمواطن. 

وأضـــاف: إن الضمان االجتماعي هو جزء أساســـي 

مـــن واجبات الدول تجاه مواطنيها، باعتباره من أهم 

الحقوق التي تكفل لإلنسان حياة كريمة. 

ونوه تالحمـــة إلى أنـــه بالرغم من كـــون الضمان 

االجتماعي هو مبـــدأ اســـتراتيجيًا عالميًا لمكافحة 

الفقر وقـــد صيغت من أجله معاهـــدات واتفاقيات 

دولية، إال أن المشـــرع الفلسطيني لم يوليه اهتمامًا 

كافيًا ولم ينظم أحكامه في تشـــريع خاص واكتفى 

بذكـــره في القانون األساســـي الفلســـطيني ونظم 

له تشـــريع واحد أقره المجلس التشـــريعي في عام 

2003 ولم يصادق رئيس السلطة الفلسطينية عليه 

ألسباب موضوعية. وتم إلغاؤه بصدور القرار بقانون 

رقم  )6( لسنة 2007 بشـــأن إلغاء قانون التأمينات 

االجتماعية، ومحاولة استبداله تشريعيًا فقط بالقرار 

بقانون رقم )5( بشـــأن تعديل قانون التقاعد العام 

رقم )7 ( لسنة 2005 والذي يسري على العاملين في 

القطاع العام وعلى العمال الخاضعين ألحكام قانون 

العمـــل، موضحين الحقًا تقييمـــًا لتداعيات الحلول 

التشريعية التي وضعها المشـــرع الفلسطيني من 

حيث اإللغاء والحلول الســـحرية التي لم تؤت أكلها 

إلى يومنا هذا.

وأوضح الدكتور تالحمة أن السلطة الوطنية وضعت 

الخطوط العريضة لهذا الحق من خالل المبادئ التي 

صيغت في القانون األساســـي الفلســـطيني لسنة 

2003م، فقـــد أوجبت المادة )22( منه تنظيم قانون 

التأميـــن االجتماعي والصحي ومعاشـــات  لخدمات 

العجز والشـــيخوخة. إضافة إلى رعاية أسر الشهداء 

واألســـرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين، 

كما أنها تتكفل بخدمات التعليم والتأمين الصحي 

واالجتماعي.

وأضـــاف: إن الضمـــان االجتماعي لـــم يتعّد كونه 

أحـــد المـــواد التي صيغـــت في القانون األساســـي 

الفلســـطيني دون اتخاذ أي إجراءات تشـــريعية أو 

تنفيذية. 

وشـــدد الدكتـــور تالحمـــة على أن هنـــاك أهمية 

التأمينـــات االجتماعية، باعتبارهـــا إحدى الدعامات 

القوية للمجتمعات، فبقدر ما هي ضرورة اجتماعيه 

فهي أيضًا ضرورة اقتصادية، كما تعتبر هذه النظم 

أكبر مظلـــة اجتماعية واقتصادية في معظم الدول، 

من حيث شـــمولها لمعظم فئات الشعب إن لم يكن 

جميعه.


