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دعوة عطاء رقم ب ر م 2012/17
توريد لوحات ترقيم الشقق والمنشآت 

تعلن بلدية رام الله – قسم العطاءات والمشتريات عن طرح عطاء رقم ب ر م 2012-17 
توريد لوحات ترقيم الشقق والمنشآت في مدينة رام الله، على الراغبين في التقدم لهذا 

العطاء مراعاة الشروط التالية :
1 -  يتم دفع ثمن نسخة العطاء في الدائرة المالية بقيمة 100 دوالر غير مستردة 

على أن يسلم مسؤول العطاءات نسخة عن سند القبض.
2 - يتم الحصول على وثائق العطاء من مكتب مسؤول العطاءات مقابل سند القبض 

وبعد ابراز نسخة عن رخصة المهن للشركة المتقدمة
وجميع  العطاء  وثائق  كافة  استالم  من  التأكد  ومن مسؤوليته  المناقص  على    -  3

المالحق الصادرة للعطاء.
4 -  تودع العروض في صندوق العطاءات لدى مكتب مسؤول العطاءات الطابق األول 
في مبنى بلدية رام الله، في موعد أقصاه تمام الحادية عشرة من ظهر يوم االثنين 

الموافق 16-7-2012 وال يقبل أي عرض بعد هذا التوقيت.
5 - يرفق مع العرض كفالة دخول العطاء إما شيكًا مصدقًا أو كفالة بنكية من بنك 
معتمد محليًا وصالحة لغاية 90 يومًا من تاريخ إقفال العطاء، بقيمة 6000 شيكل 
وتوضع في مغلف منفصل، وسيتم استبعاد كل عرض غير مرفق بالكفالة، و/أو إذا 

نقصت قيمة الكفالة عن القيمة المطلوبة، و/أو إذا كانت غير مستوفية للشروط.
6 - سيتم فتح مظاريف العطاء في تمام الساعة 12 من ظهر يوم االثنين الموافق 

2012/7/16 في جلسة علنية
7 -  على المناقص أن يقدم النسخة األصلية من وثائق العطاء مختومة وموقعة من 
قبله »بكافة الصفحات« ولن ينظر في العروض التي تتضمن أية شروط أو تحفظات 

مخالفة لشروط دعوة العطاء. 
8 -  يحق للبلدية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب، ودون أن يترتب على هذا اإللغاء 

أية مطالبات مالية وقانونية.
9 -  ترسل العطاءات بالظرف المختوم ويكتب عليها اسم العطاء ورقمه.

10 -  ال يقبل أي عطاء إال إذا كانت الشركة قد حصلت على براءة ذمة من البلدية.
11 -  يحق للبلدية تجزئة العطاء حسب ما تراه  مناسبًا.

12 -  أجور اإلعالنات ولغاية احالة العطاء على من يرسو عليه العطاء.
13 - البلدية غير مقيدة بقبول أقل األسعار.

جانيت ميخائيل
رئيسة بلدية رام الله 

السلطة الوطنية الفلسطينية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
بلدية نابلس 

إعالن طرح عطاء
عطاء جزء من مشروع خط مجرى حوضر 12 كفر قليل

عطاء رقم )2012/63/1/057(
تعلن بلدية نابلس عن طرح العطاء المذكور أعاله وذلك بطريقة الظرف المختوم وفقًا للمخططات 
في  الراغبين  فعلى  بالعطاء،  والخاصة  العامة  المرفقة  والشروط  الكميات  وجداول  والمواصفات 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:- 
-1 يجب على المقاول ان يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.

التصنيف  لجنة  لدى  ومصنفا  المقاولين  اتحاد  لدى  مسجال  يكون  أن  المقاول  على  يجب    2-
الوطنية في مجال المياه والصرف الصحي على أن يكون تصنيف المقاول ساري المفعول ومرفق 

مع العطاء
-3 يجب على المقاول تقديم تأمين ابتدائي بقيمة)2100( شيكل وذلك بموجب كفالة بنكية 
سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم أو شيك بنكي مصدق أو مبلغ نقدي يودع في صندوق 

البلدية وال تقبل الشيكات الشخصية 
-4 األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة 14.5%

-5 البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
-6 كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مكتب 
شعبة العطاءات والمشتريات في مقر البلدية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره عشرون دينار أردني 

أو ما يعادلها. 
-7 أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من يوم األحد الموافق 7/8/ 2012 علمًا انه لن 

يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد. 
-8 فتح العطاءات يوم األحد الموافق 7/8/ 2012 الساعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة البلدية 

-9 االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق 2012/7/3 الساعة العاشرة والنصف 
صباحا في قاعة البلدية.

-10 رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 
خالل  وذلك  والمشتريات  العطاءات  شعبة  البلدية  مراجعة  يرجى  المعلومات  من  لمزيد   11-

ساعات الدوام الرسمي.
المهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس

دائــــرة الماليــــة

قســـــــــم المشـتـريات

تعلن جامعة بيرزيت عن اعادة طرح العطاءات التالية:

. 2012Audio Visual & Macbook/199  1. عطاء رقم

.  2012Web Tablet/201 2. عطاء رقم

بموجب كراسة العطاء التي يمكن الحصول عليها من دائرة المالية 

في الجامعة ما بين الساعة 9-2 بعد الظهر خالل الدوام الرسمي.

مالحظة:

1.  ثمن نسخة العطاء الواحد 50 دينارًا غير مستردة.

2.  أجرة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

آخر موعد لتسليم عروض األسعار يوم الثالثاء الموافق 2012/07/10، 

الساعة 12:00 ظهرا، بمكتب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية و المالية/ 

مبنى اإلدارة، الطابق الثاني غرفة رقم 315. يمكن اإلطالع على شروط 

و مواصفات العطاءات على صفحة الجامعة االلكترونية .

http://ritaj.birzeit.edu/tenders

ص.ب. 14 بيرزيت – تلفون2982136)02(  

- فاكس 2982091)02(

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

10\ADM\2012 إعالن طرح عطاء  رقم
لشراء حقائب اإلسعاف النفسي األولي مع 

محتوياتها من مواد ورش عمل وقرطاسيه 
أولي  نفسي  إسعاف  حقائب  لشراء  حاجتها  عن  الفلسطيني   األحمر  الهالل  جمعية  تعلن 
االحمر  الهالل  مبنى  جمعية  في  لمستودعاتها   ) وقرطاسيه  عمل  ورش  مواد  على  تحتوي   (
الفلسطيني .  فعلى الشركات المسجلة والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر الجمعية لشراء كراسة 
العطاء وذلك اعتبارًا من يوم األحد  الموافق 2012/7/1  و حتى  يوم االثنين الموافق  7/9 /2012  
من الساعة الثامنة و النصف صباحًا و حتى الساعة الثالثة  بعد الظهر،  ما عدا يوم الجمعة و 
السبت  ، الكائن في شارع القدس  الرئيسي – البيرة ،  دائرة المشتريات ، الطابق السادس  . 

للموردين  المؤهلين و المرخصين الحق في االشتراك ، علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض  هو 
يوم األحد  الموافق  2012/7/22   حتى الساعة الواحدة ظهرا  ، و ذلك في صندوق المناقصات 

الموجود في دائرة المشتريات بمقر جمعية الهالل االحمر الفلسطيني الكائن في البيرة  .
1. ثمن  كراسة  عطاء الحقائب   100 شيكل  غير مستردة   

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5% 
3. الجمعية  غير ملزمة بأقل األسعار.

4. يحق للجمعية تجزئة العطاء 
5. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

على  الفلسطيني  االحمر  الهالل  بجمعية  المشتريات  دائرة  مع  االتصال  يمكن  ستفسار  لال 
االرقام التالية : هاتف 022978536   فاكس  022406518 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

)7/PTIA95/2012(:إعالن عطاء رقم
شراء وتوريد خزانات ستانلس ستيل 2 طن  

يعلن المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية عن رغبته في شراء وتوريد خزانات 
المركز  ينفذه  والذي   ،« السوق  إلى  الحقل  من   « مشروع  ضمن  وذلك  طن   2 ستيل  ستانلس 
مع  بالشراكة    EC األوروبي  االتحاد  من  الممول  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  الفلسطيني 

Oxfam GB.  مؤسسة اوكسفام البريطانية
ابتداء من يوم األحد  العطاء  الحصول على وثائق  بالمشاركة  والراغبة  المؤهلة  للشركات  يمكن 
الموافق 2012/7/1 وحتى يوم الخميس الموافق 2012/07/05 من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية 
الساعة الرابعة عصرًا  من مقر المركز الكائن في رام الله – البيرة – البالوع- بناية الفارع- مقابل 

وزارة شئون المرأة،  مجانا)بدون مقابل( .
تقدم العروض للمركز على العنوان المذكور أعاله بالظرف المغلق المختوم والمعنون:

 PTIA95/2012/7 في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم األحد الموافق 2012/07/15 .
شروط المشاركة في العطاء

1. المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية غير ملزم بقبول أقل األسعار. 
2. على الراغبين باالشتراك في هذا العطاء إرفاق ما يثبت خبرتهم وقدرتهم على تنفيذ المشروع.
3. على جميع المتقدمين للعطاء أن يكونوا مسجلين لدى وزارة المالية الفلسطينية )مرخصين 

ومعتمدين قانونيا(.
4. إرفاق شهادة خصم من المصدر سارية المفعول.

5. تكون جميع األسعار باليورو وغير شاملة لـ ض.ق.م .
6. يسري العرض المقدم لمدة ال تقل عن 90 يوم من الموعد النهائي إليداع العروض.

7. إرفاق كفالة دخول عطاء( شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية( %5 من قيمة العطاء صادرة 
باسم المركز سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم من الموعد النهائي إليداع العروض.

8. يحق للمركز تجزئة العطاء.
9. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

للمراجعة واالستفسار على هاتف رقم: 02-2420083/5

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي عانين

إعالن طرح عطاء تأهيل وتعبيد ساحة القرية
قروي  مجلس  من  وبتمويل  المحلي،  الحكم  وزارة  وإشراف  بالتعاون  عانين  قروي  مجلس  يعلن 
عانين، عن طرح عطاء تأهيل وتعبيد ساحة القرية، وذلك وفقا للمخططات والمواصفات وجداول 
العطاء  لهذا  التقدم  الراغبين في  بالمشروع، فعلى  والخاصة  العامة  المرفقة  والشروط  الكميات 

مراعاة الشروط التالية:-
-1يجب على المقاول أن يكون مسجال لدى اتحاد المقاولين ومصنفا لدى لجنة التصنيف الوطنية 

في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة.
-2يجب على المقاول أن يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.

العطاء، وذلك  4000 دوالر من قيمة  بقيمة  ابتدائي  تأمين  المقاول تقديم كفالة  -3يجب على 
90يوما أو شيك بنكي مصدق، وال تقبل  بموجب كفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 

الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
-4األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع أنواع الضرائب.

-5لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
-6يجب أن تكون األسعار بالشيقل اإلسرائيلي.

العطاء من مقر  العطاء يستطيع الحصول على نسخة من  التقدم لهذا  -7كل مقاول يرغب في 
المجلس مقابل مبلغ غير مسترد وقدره ثالثمائة شيقل.

-8آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 30ر2 ظهرا من يوم األربعاء الموافق 2012/7/4 مع العلم 
أنه لن تقبل أية عطاءات بعد هذا الموعد.

-9االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم السبت الموافق 2012/7/7 الساعة العاشرة صباحا.
-10رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

أو  الرسمي  الدوام  القروي وذلك خالل ساعات  المجلس  المعلومات يرجى مراجعة  -11لمزيد من 
االتصال على 0597809944.

رئيس مجلس قروي عانين
م.عامر ملحم

السلطة الوطنية الفلسطينية
 وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية

دعوة لتقديم عطاء )2012/06/29:62(
مشروع انشاء خط مياه ناقل وخزان مياه ارضي

 M3 500 في قرية روجيب – محافظة نابلس
)NCB12\PMU\UNICEF001( :عطاء رقم

التاريخ: 1 تموز 2012
لدى  المصنفين  المحليين  )المقاولين  المؤهلين  المقاولين  الفلسطينية  المياه  سلطة  تدعو   .1
لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والمجاري )درجة ثالثة فأعلى( الى التقدم بعطاءاتهم 
في مظاريف مغلقة لتنفيذ  مشروع انشاء خط مياه ناقل وخزان مياه ارضي M3 500 في قرية 

.)NCB12/PMU/UNICEF001( روجيب – محافظة نابلس
2. يمكن للمقاولين المعنيين الحصول على معلومات اضافية من وحدة ادارة المشاريع 

)حسب  14:00 ظهرا  وحتى  الساعة9:00 صباحا  من   )022429341 فاكس    ،02-2429022 ) ت: 
التوقيت المحلي(

3. يمكن الحصول على وثائق العطاء)إبتداًء من يوم االحد الموافق 1 تموز 2012( وذلك من دائرة 
نسخة  لكل  المستردة  غير  العطاء  رسوم  مقابل  أدناه  الموضح  العنوان  في  المركزية  العطاءات 
المياه  الى حساب سلطة  باإليداع  الدفع  ILS  ثمانيمئة شيكل فقط، وتكون طريقة   800 بقيمة 

الفلسطينية رقم )482663( في البنك العربي – رام الله )فرع البلد(.
4. يجب أن تكون العروض صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء وان تكون جميع العطاءات 
مرفقة بتأمين دخول العطاء بقيمة 40,000 شيكل اربعين الف شيكل أو مايعادلها بأي عملة قابلة 
للتحويل في يوم فتح العطاء، لصالح سلطة المياه الفلسطينية. وتكون الكفالة سارية المفعول 

لمدة 118 يوم من تاريخ الموعد النهائي لتقديم العطاء.)حتى تاريخ 12 تشرين ثاني 2012(
واالجتماع  الميدانية  الجولة  في  للمشاركة  مدعوين  المقاولين  العطاء:جميع  قبل  ما  إجتماع   .5
التمهيدي يوم الثالثاء الموافق 10 تموز 2012 في تمام الساعة 10:00 صباحا، حيث ان اإلجتماع 
يعمل  حيث  الميدانية،  الجولة  من  االنتهاء  بعد  روجيب  قروي  مجلس  في  سيعقد  التمهيدي 

المقاولين على تأمين مواصالتهم.
6. يجب تقديم العطاءات في دائرة العطاءات المركزية في العنوان الموضح أدناه في تمام أو قبل 
الساعة 12:00 ظهرًا)توقيت محلي( يوم االربعاء الموافق 18 تموز 2012 وسيتم رفض أي عطاء 
يصل بعد هذا الموعد،  ، )سيتم فتح المظاريف في جلسة علنية في نفس الموعد ( يوم االربعاء 

الموافق 18 تموز 2012
عنوان دائرة العطاءات المركزية:  

دائرة العطاءات المركزية
مباني وزارة االشغال العامة واالسكان – الطابق الثاني شقة رقم 9

ام الشرايط – دوار االمين
البيرة – الضفة الغربية

هاتف: 2987888 2 970 +      فاكس: 2987890 2 970 +
دائرة العطاءات المركزية

مالحظة : رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

Palestinian National Authority
Ministry of Public Works and Housing

Central Tendering Department
For The Palestinian Water Authority

Invitation for Bids (IFB)
29:62/06/2012 

Construction of New Transmission Pipeline and 500 m3 Reser-
voir for Rujeeb Village – Nablus District

 (NCB12\PMU\UNICEF001) Date: 1 July, 2012
The Palestinian Water Authority has received a grant from The United Na-
tions Children›s Fund (UNICEF) for the Construction of New Transmis-
sion Pipeline and 500 m3 Reservoir for Rujeeb Village – Nablus District 
(NCB12/PMU/UNICEF001)
1. The Palestinian Water Authority - PWA now invites sealed bids from eli-
gible and qualified bidders for the construction of the project. bidders shall 
have a valid classification certificate from the National Committee for Con-
tractors Classification (Water and Wastewater) (third Grade and above)
2.  Interested eligible bidders may obtain further information from the Proj-
ect Management Unit (PMU) Tel: 2429022, Fax: 2429341 from  hour 09:00 
am-14:00 pm.(Local time)
3. A complete set of bidding documents in English may be purchased by 
interested bidders starting from 1 of July 2012 upon the submission of a 
written application to the Central Tendering Department at the address be-
low,  and upon payment of a nonrefundable fee of Eight Hundred Shekel 
(800) ILS.  The method of payment will be Bank Deposit to the PWA Ac-
count No. 482663, ARAB Bank- Ramallah Branch.
4. Bids shall be valid for a period of (90) days from the deadline for Bid 
submission date and must be accompanied by security of (40,000 ILS) 
Forty thousand Shekel or any currency able to exchange at the bid open-
ing day. Valid for 118 days after bid opening date (Shall Submitted to Pal-
estinian Water Authority). up to 12 November 2012 
5. Bidders are encouraged to attend the site visit which will be held on 10 
July 2012 at 10:00 am. The meeting point and pre-bid meeting shall be at 
Rujeeb Village Council, after the site visit finish.
6. The bid Document shall submitted to the Central Tendering Committee 
at the address shown below no later than 12:00 noon 18 July 2012 at 
which time they will be opened in the presence of the bidders who wish 
to attend.
Address: Central Tendering Department
Ministry of Public Works and Housing
2nd   Floor, Apartment # 9
 AlBireh- Um AlSharaet, Al Ameen Square.
Telephone: + 970 2 2987888   , Fax:  + 970 2 2987890

Central Tendering Committee
Note: All expenses related to advertisement shall be paid by the successful bidder

السلطة الوطنية الفلسطينية

بلدية بيت لحم

إعالن طرح عطاء
صادر عن مجلس بلدية بيت لحم ومؤسسة الرؤية 

World Vision العالمية ـ
يعلن مجلس بلدية بيت لحم وبتمويل من مؤسسة الرؤية العالمية ـ World Vision عن طرح 
العطاء  رقم  الثانية/  للمرة  لألطفال  دوتي  ماري  لحديقة  ومواد  ألعاب  وشراء  توريد  أعمال  عطاء 

946/448
يمكن للراغبين باالشتراك في هذه العطاءات استالم نسخة من هذه العطاءات ابتداء من تاريخ 

نشر اإلعالن ما بين الساعة التاسعة صباحًا والواحدة بعد الظهر.
تعاد العطاءات لمقر مجلس البلدية حتى موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثالثاء 

الموافق 2012/7/10.
مالحظات:

1 . رسوم جميع اإلعالنات في الصحف تدفع من قبل من يرسو عليهم العطاء.
2 . كافة األسعار بالدوالر األمريكي.

3 . يتم الحصول على وثائق العطاء من قسم العطاءات في دائرة الهندسة في البلدية.
4 . البلدية غير مقيدة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

5 . تستطيع البلدية زيادة أو إنقاص الكمية حسب ما تراه مناسبًا.
6 . سيتم رفض أي من أعمال أو مواد في حال عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو بها عيوب 

أو شوائب.
7 . األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

8 . يشترط على من يحال عليه العطاء إصدار شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة القيمة المضافة 
وشهادة خصم المصدر سارية المفعول.

9 . ستقوم البلدية بإرسال أمر شراء رسمي )قرار إحالة( للمورد الذي يرسو عليه العطاء.
10 . يجب إرفاق شيك بنكي أو كفالة بنكية مصدق/ ة بقيمة )%5( من قيمة كل العطاء ولن ينظر 

في أي عرض ما لم يكن مرفقا بالتأمين ولن تقبل الشيكات الشخصية.
11 . تفتح المظاريف المختومة الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثالثاء الموافق 2012/7/10 في 

مقر مجلس بلدية بيت لحم.
م. جورج سعادة
نائب رئيس بلدية بيت لحم

رفح: االحتفال بوضع الحجر األساس
لمبنى فرع "القدس المفتوحة" الدائم

رام اللـــه - "األيــــام": احتفلـــت جامعة 
القـــدس المفتوحة، أمـــس، بوضع الحجر 
األساس لمبنى فرع رفح الدائم على أرض 
الجامعة، جنوب قطاع غزة، بحضور ممثلي 
الجهـــات المانحة )هيئة قطـــر الخيرية 
والبنك اإلسالمي للتنمية – جدة(، ونائب 
رئيـــس الجامعة لشـــؤون قطـــاع غزة د. 
 عـــن رئيس الجامعة 

ً
جهاد البطش نيابة

د. يونس عمرو، ومديري الفروع ومسؤولي 
العاملين،  الرئيس، ونقبـــاء  نائب  مكتب 
وحشد من الطلبة وشـــخصيات المجتمع 
المحلي، وأعضاء من المجلس التشريعي، 
ووجهاء المحافظة، وحشد من المواطنين. 
وأشـــاد البطش بـــكل من ســـاهم في 
تمويل إنشـــاء المبنى، مبينًا أن سياســـة 
االنتشـــار الجغرافـــي التـــي تعتمدهـــا 
لتوفير  تهـــدف  المفتوحـــة"  "القـــدس 
الخدمة الجامعية للطالب في محل سكنه 
"حيـــث مكنت الطالـــب والعامل واألم من 
االلتحـــاق بالجامعـــة دون أي عوائـــق أو 
إشـــكاليات"، داعيـــًا إلى المشـــاركة في 
حضـــور حفالت التخرج التي ســـتنظمها 

الجامعة، األسبوع المقبل.
من جانبـــه، عبر مدير قطـــر الخيرية 
في فلسطين خالد الوكيل عن سعادته 
الكبيـــرة لوجوده على أرض رفح وســـط 

االحتفال بوضع الحجر األساس.

األهالي والطلبة، متمنيًا أن تتمكن قطر 
الخيرية من المســـاهمة في مشـــاريع 
اخرى للجامعة على غرار هذه المشاريع، 
وأكد ان الشعب الفلسطيني بحاجة إلى 
المزيد من المشاريع التنموية في شتى 

المجاالت.
بدوره، أوضـــح ممثل البنك اإلســـالمي 
للتنمية أن من أهـــداف البنك دعم وبناء 
المشاريع التي من شأنها إسناد الشعب 
الفلســـطيني وتثبيته وتقويته للصمود 
على أرضه ودعمها، الســـيما مؤسســـات 

التعليـــم العالـــي التـــي تعد مـــن أقوى 
وســـائل اإلســـناد للشـــعب الفلسطيني، 
مشـــيرًا إلى أن المشـــروع يدعـــم الوعي 
بأهمية التعليم، وأن "القدس المفتوحة" 
تعد مـــن المؤسســـات الشـــريكة للبنك 

اإلسالمي للتنمية.
وفي ختـــام الحفل قـــام نائب الرئيس 
لشـــؤون قطاع غزة ومديرو الفروع وممثلو 
قطر الخيرية والبنك اإلســـالمي للتنمية 
بوضـــع الحجر األســـاس للمبنـــى الدائم 

للجامعة برفح.

رام الله: "مفتاح" تختتم دورة
حول إدارة المناظرة التلفزيونية

اختتمــــت  "األيـــــام":  ـ  اللــــه  رام 
الحوار  لتعميق  الفلســــطينية  المبادرة 
والديمقراطية "مفتاح"، بمقرها في رام 
اللــــه، أمس، دورة تدريبيــــة حول "إدارة 
المناظــــرة التلفزيونيــــة"، ضمن برنامج 
"دعــــم االنتخابات"، اســــتهدفت 14 من 
المدربيــــن ومــــدراء وميســــري اللقاءات 
الجماهيريــــة التــــي تعقدهــــا "مفتاح" 
ضمن البرنامج، وإعالميين من المحطات 

التلفزيونيــــة واإلذاعيــــة المحليــــة في 
محافظات الضفــــة ومن منظمة التحرير، 
إضافة إلى بعض منسقي المشاريع في 

"مفتاح".
وبينت "مفتاح" أن التدريب الذي قامت 
به الخبيرة الدولية ديب ســـوفيلد تناول 
المناظرة  إدارة  تقنيات ومهارات وأدوات 
التلفزيونيـــة كلغـــة الجســـد والتحكـــم 
بالتوتر وكيفية الجلوس عند الظهور أمام 

الكاميرا على التلفزيون، متطرقة لكيفية 
بـــدء المناظرة ودراســـة  التحضيـــر قبل 
الضيف والجمهور وكيفية إجابة األسئلة 
الحساسة والرســـالة التي ُيراد إيصالها، 
مســـتخدمة الشـــقين النظـــري والعملي 

وطريقة لعب األدوار.
وقالـــت المديـــر التنفيذي لمؤسســـة 
"مفتـــاح" د. ليلي فيضي إن هذا التدريب 
االســـتراتيجية  األهـــداف  ضمـــن  يأتي 
للمؤسســـة، والتي تســـعى إلـــى تمكين 
مكونات المجتمع القيادية من المشاركة 
والحكـــم  الديمقراطيـــة  تعزيـــز  فـــي 
الصالـــح، ورفـــع الوعـــي المجتمعي تجاه 
حقـــوق المواطنـــة الصالحـــة وواجباتها، 
والمســـاهمة فـــي التأثير على مســـتوى 
السياســـات والتشـــريعات، بمـــا يضمن 
حمايتها للحقـــوق المدنية واالجتماعية 

لجميع الفئات.

في ورشة عمل نظمها مركز الميزان

غزة: التوصية بتشكيل محكمة دستورية للنظر في القوانين 
والقرارات الصادرة عن السلطات في قطاع غزة والضفة الغربية

كتب فايز أبو عون:

أوصى حقوقيـــون وخبراء في مجـــال القانون 
ومحامـــون وقضـــاة ووكالء نيابـــة وأكاديميون 
ومحاميـــون وممثلـــون عن مؤسســـات المجتمع 
المدني وإعالميون وصحافيون بضرورة تشكيل 
محكمة دستورية للنظر في دستورية القوانين 
والقرارات الصادرة عن الســـلطات القائمة حاليًا 

في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشـــدد المتحدثون المشـــاركون في ورشـــة 
العمـــل التـــي نظمها مركـــز الميـــزان لحقوق 
اإلنســـان بعنوان "مستقبل الســـلطة القضائية 
بعد المصالحة"، في قاعـــة االجتماعات بمطعم 
الالتيرنـــا في مدينة غزة، على أهمية تشـــكيل 
لجنة تضم نخبًا من القانونيين والقضاة والخبراء 
وممثلين عن المجتمع المدني في غزة والضفة، 
تتلخـــص مهامها فـــي وضع تصور حـــول آلية 
لتوحيد القضاء وتفعيـــل القوانين ذات الصلة 
بسيادة القانون، بشكل يضمن استقالل القضاء 

بعيدًا عن الحزبية والتجاذبات السياسية.
وطالبوا بتأسيس معهد متخصص في تدريب 
القضاة ووكالء النيابة في إطار سياســـة تطوير 
مرفق القضـــاء، مع العمل على تخصص القضاء، 
وإنشاء قضاء إداري مستقل الستيعاب القضاة 
ووكالء النيابـــة والطواقم اإلداريـــة والفنية في 
المحاكـــم، بمـــا يضمن تســـهيل مهـــام قطاع 
العدالـــة في الفصل بالدعـــاوى المنظورة، ورفع 

كفاءة القضاة ووكالء النيابة.
المالية واإلدارية  وأكدوا ضمان االســـتقاللية 
للقضاء كسلطة مستقلة، والعمل على عقد مزيد 
من اللقاءات المتخصصة بهذا الموضوع برعاية 
مركز الميزان ومختلف منظمات حقوق اإلنسان 

في غزة.
وكانت الورشـــة بـــدأت بكلمة منســـق وحدة 
المســـاعدة الفنية والتحشيد في مركز الميزان 
د.عدنـــان الحجار، والـــذي تولى إدارة الورشـــة 
حيث تحدث عن المنظومة القضائية باعتبارها 
من أهم أركان العدالة وســـيادة القانون، والتي 

تقـــف حائاًل أمام تجاوزات الســـلطة التنفيذية 
والســـلطة التشـــريعية وذلك من خالل حماية 
الحقوق الحريـــات الخاصة والعامة والرقابة على 

دستورية القوانين والتشريعات.
وأثـــار الحجـــار نقاشـــًا حـــول العديـــد مـــن 
التســـاؤالت، حول مصير األحـــكام الصادرة عن 
المحاكم في غزة في ضوء قـــرار مجلس القضاء 
األعلى، باعتبـــار أحكام هذه المحاكم وكأنها لم 
تكن، وذلك في جلسته التي انعقدت في السابع 
والعشـــرين من تشرين الثاني العام 2007، وعن 
آلية توحيد قطاع العدالة الفلســـطيني في ظل 
واقع االنقســـام، وعن دور السلطة القضائية في 

تحقيق المصالحة.
ن أن هذه الورشة المهمة والخاصة والتي  وبيَّ
تأتي في إطار مشـــروع تعزيـــز العون القانوني 
لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان في قطاع غزة، 
والذي ينفذها مركز الميزان بالتعاون مع برنامج 
ســـيادة القانون والوصول للعدالـــة في برنامج 
عد األولى 

ُ
األمم المتحدة اإلنمائـــي )UNDP(، ت

من نوعها التي تناقش واقع السلطة القضائية 
ومســـتقبلها بعد المصالحـــة، والتي تجمع بين 

قضاة ووكالء نيابة ومهتمين ومختصين.
من جهتهم، قدم عدد مـــن القضاة مداخالت 
أكدوا فيهـــا حرصهم وزمالءهم الشـــديد على 
ضمان نزاهة واستقالل مرفق القضاء، مشيرين 
إلـــى أن المحاميـــن والقانونييـــن ومؤسســـات 
المجتمع المدني وخاصـــة الحقوقية منها على 

اطالع كبير على عمل القضاة داخل المحاكم.
وأكد القضاة أنهم يبذلـــون المزيد من الجهد 
من أجل الحفاظ على ضمان استقالل القضاء أواًل 
كسلطة مستقلة، وثانيًا ماليًا وإداريًا عن السلطة 
التنفيذيـــة، مشـــيرين إلى أن تأســـيس معهد 
متخصص في تدريب القضاة ووكالء النيابة في 

إطار سياسة تطوير مرفق القضاء مهم جدًا.
ولفتوا إلى ضرورة العمل على تخصص القضاء، 
وإنشاء قضاء إداري مستقل الستيعاب القضاة 
ووكالء النيابـــة والطواقم اإلداريـــة والفنية في 

المحاكم.

خالل ورشة نظمتها "تربية قباطية" ومركز "شمس"

الدعوة إلى سن قوانين وتشريعات تحمي حقوق األطفال وتعالج قضاياهم
جنين - محمد بالص: دعا مشـــاركون 
فـــي ورشـــة عمـــل نظمتهـــا مديرية 
قباطيـــة،  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة 
بالشراكة مع مركز إعالم حقوق اإلنسان 
والديمقراطيـــة "شـــمس"، أمـــس، إلى 
سن قوانين وتشـــريعات تكفل حماية 
حقـــوق األطفـــال، وتعالـــج الكثير من 

القضايا التي تواجههم.
ونظمـــت هـــذه الورشـــة، فـــي مركز 
الشـــهيد نعيم خضر للتنمية الريفية 
ببلـــدة الزبابدة جنوب شـــرقي جنين، 
وتنـــاول المشـــاركون فيهـــا، حقـــوق 
الطفـــل، واآلليات التي تمكـــن الطفل 
مـــن العيش فـــي بيئة آمنـــة متمتعًا 
بكافـــة حقوقه، وذلك بحضـــور أعضاء 
من المجالـــس التعليمية، ومرشـــدين 

تربويين في المديرية.
وقالت مديرة تربية قباطية الدكتورة 
ريمـــا دراغمة، إن هذه الورشـــة تعتبر 

الثانيـــة مـــن نوعهـــا، التـــي تنظمها 
المديرية بالشـــراكة مع مركز "شمس"، 
ضمن سلســـلة ورش تستهدف أعضاء 
المجالـــس التعليميـــة، وتهـــدف إلى 
تحقيق شراكة حقيقية لهذه المجالس 

في العملية التعليمية.
وأضافت دراغمـــة، إن التربية تحرص 
على أن تتضمن تلك الشراكة، التخطيط 
ووضع التصورات واتخاذ القرار، ومن ثم 
تحمل المســـؤولية في العمل التربوي 

للمجالس التعليمية.
توثيـــق  ضـــرورة  علـــى  وشـــددت 
المالحظـــات والتوصيات التي خرج بها 
المشـــاركون فـــي الورشـــة، داعية إلى 
تنظيـــم ورش عمل أخرى لتعزيز الوعي 
في مجال حقوق الطفـــل، ومراعاة هذه 
الحقوق في البيت واألســـرة والمجتمع، 

واستقبال عام دراسي خال من العنف.
اإلغاثة  اســـتعرض مدير  من جهته، 
الزراعية لفرع الشـــمال، الدكتور سامر 
التي  األحمد، اإلمكانات واالستعدادات 
يقدمها مركز الشهيد نعيم خضر في 
وخدمة  االجتماعيـــة،  التنمية  ســـبيل 
قطاعات المجتمع المحلي، وتعهد بفتح 
المركز لكل األنشـــطة والفعاليات التي 
تنفذها سائر المؤسسات، وذلك خدمة 

للمجتمع الفلسطيني.

أمـــا مدير مركـــز "شـــمس"، الدكتور 
عمـــر رحال، فثمن الشـــراكة الحقيقية 
القائمة بين المركـــز ومديرية التربية، 
وقال، "إننا نتطلـــع إلى تعزيز مفاهيم 
حقوق الطفل وســـيادة القانون، وذلك 
باســـتعراض االتفاقيات التي تتحدث 
عـــن هـــذه الحقـــوق، ونحـــن معنيون 
بالخـــروج بتوصيات تربوية حول حقوق 
الطفل، ما يمكن مـــن تفعيل القوانين 
التـــي تختـــص بهـــذه الحقـــوق فـــي 
فلســـطين، وذلك حماية للطفل بوصفه 

رجل المستقبل".
بدوره، تحدث مركز الورشة، المحامي 
شـــفيق أبو جاموس، عـــن قانون الطفل 
الفلســـطيني منطلقًا مـــن واقع الطفل 
الفلســـطيني، وخصوصية هـــذا الواقع 
بمـــا يتضمنه مـــن مفاهيم سياســـية 

واجتماعية واقتصادية.
وشـــرح أبو جامـــوس، بعـــض اللوائح 
والمواد والتبعات القانونية التي ترسم 
حياة آمنة لألطفال، بما فيها حقوقهم 
في العيش في بيئة أســـرية ســـليمة، 
وحقوقهم في التعلم، وفي توفر بيئة 
صحية مالئمة، لبناء شـــخصية ســـوية 
ســـليمة، مركزًا علـــى ضـــرورة تطبيق 

القوانين المتعلقة بهذه اللوائح.
وبعد العرض القانوني، بدأت نقاشات 

المشاركين ومداخالتهم، والتي تركزت 
على األوضـــاع االقتصادية االجتماعية 
لألسرة الفلســـطينية في ظل االحتالل، 
والتي تجعل الطفل يعاني من أشـــكال 

مختلفة من الحرمان.
وطالـــب المشـــاركون فـــي الورشـــة، 

عمـــل  وورش  دورات  عقـــد  بضـــرورة 
إرشـــادية توعوية تتعلق بتربية الفرد 
وعالقاته بالمحيط األسري واالجتماعي، 
مؤكدين ضرورة منح صالحيات أوســـع 
لإلرشـــاد والتوجيه في المدارس، وخلق 

بيئة تعليمية جذابة وآمنة للطفل.


