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بلدية رام الله تقر خطتها 
اإلستراتيجية لألعوام األربعة المقبلة

رام الل���ه - "األيام": أقر مجل���س بلدية رام الله الخطة 
اإلس���تراتيجية لبلدية رام الله لألعوام األربعة المقبلة 
2012- 2015 وذلك خالل جلس���ة خاصة عقدها المجلس 

بهذا الخصوص.
وأوضحت البلدية في بيان لها، أمس، أن "عملية إعداد 
واعتم���اد الخطة اإلس���تراتيجية بذلت فيه���ا البلدية 
جهودًا كبيرة بدءًا بتنظيم ورشة عمل بحضور المجلس 
البل���دي واإلدارتين العليا والوس���طى ولمدة ثالثة أيام 
ت���م خاللها اعتم���اد الهيكل الرئيس���ي للخطة وإعداد 
المسودة األولى التي تضمنت الرؤية، الرسالة، األهداف 
اإلس���تراتيجية، األهداف التنموية، االس���تراتيجيات، 

التكلفة التقديرية وغيرها". 
واضافت: إن الدوائ���ر المختلفة قامت بترجمة الخطة 
اإلس���تراتيجية بما تضمنته من مشاريع وبرامج ووفق 
التكلف���ة التقديري���ة وتوزيعها على الس���نوات األربع 
2012-2015. وم���ن ثم قامت الدوائ���ر بإعداد خطة عمل 
تفصيلي���ة لع���ام 2012، وكانت بمثاب���ة ترجمة للخطة 

اإلستراتيجية عن العام 2012.
وأش���ارت الى أن اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي 
اجتمعت م���ع الدوائر المعنية لنق���اش تفصيلي حول 

خطط الدوائر وفق مجال االختصاص.

وبين���ت البلدي���ة أنه���ا "عرض���ت مس���ودة الخط���ة 
اإلس���تراتيجية على الشركاء األطراف المجتمعية ذات 
العالقة للحصول على التغذي���ة الراجعة، وقد تم ذلك 
في اجتماع موس���ع عقد في التاسع والعشرين من آذار 
الماضي بحضور حوالي سبعين شخصًا يمثلون مختلف 
القطاعات، وقد عرض الشركاء مالحظاتهم على مسودة 
الخط���ة بكافة مكوناتها، وت���م تعديلها بناء على تلك 

المالحظات وإقرارها رسميًا من المجلس البلدي".
ونوه����ت البلدي����ة ال����ى أن "الخطة اإلس����تراتيجية 
تتضمن خمس����ة أهداف، األول تطوير البنية التحتية 
العمران����ي والتخطيط الحضري لإلس����هام  والتنظيم 
في تحقي����ق التنمية االقتصادية والثاني اإلس����هام 
في التنمي����ة الثقافية والمجتمعي����ة والثالث تعزيز 
وتحس����ين الوضع الصحي والبيئي في مدينة رام الله 
والرابع تعزي����ز مكانة رام الله محلي����ًا وعربيًا وعالميًا 
واألخير التطوير المؤسس����ي وبن����اء القدرات لتحقيق 

التميز التشغيلي". 
وم���ن المقرر أن يت���م تقديم الخطة اإلس���تراتيجية 
ل���وزارة الحكم المحل���ي للمصادقة الرس���مية وإصدار 
كتي���ب بها باللغتي���ن العربية واالنجليزي���ة وترويجه 

محليًا وعالميًا، وتسويقه لتجنيد التمويل لمشاريعه.

"المنتدى الثقافي" ينظم يومًا 
مفتوحًا في مدرسة ذكور حزما

القدس - األيام": نظم مركز المنتدى الثقافي في بيت عنان، بالش���راكة مع مؤسس���ة 
"س���وا" يومًا مفتوحًا في حزما شمال شرقي القدس، تضامنًا مع األسرى، من خالل إقامة 

يوم تفريغ نفسي لطلبة مدرسة ذكور حزما. 
واس���تهدفت الفعالية 250 طالبًا بمش���اركة 15 متطوعًا من المنتدى، وبحضور مدير 
التعليم العام في مديرية تربية ضواحي القدس فتحي بركات، ومندوبين عن المديرية، 
ورئيس مجلس محلي حزما موفق الخطيب، ومدراء المدارس ومدير مؤسسة "سوا" حمزة 

صالح الدين، ورئيس المنتدى الثقافي حسام الشيخ وأهالي الطلبة. 
وأكد بركات أهمية األنشطة الالمنهجية ومدى تأثيرها االيجابي لدى الطلبة في رفع 
مستوى تحصيلهم العلمي والتقليل من الضغوط التي يتعرضون لها اثناء االمتحانات، 
وحيا االس���رى المضربين عن الطعام في س���جون االحتالل، مثمن���ًا وقفة طلبة المدارس 
التضامني���ة معهم.  من جهته���ا، بينت عضو الهيئة االدارية ف���ي المنتدى الثقافي 
ش���ريهان س���عادة أن هذا اليوم يأتي ضمن سلس���لة من الفعاليات التي تس���تهدف 
الطلبة ضمن برنامج التفريغ النفس���ي، مشيرة إلى ان يوم األسير هو تجسيد لنضاالت 
وانتصارات ومعاناة االس���رى خاصة األطفال. وتخلل اليوم المفتوح رس���م على الوجوه 
وألعاب رياضية وفقرات ثقافية هادفة و"س���كتش" مس���رحي وقصائد شعرية قدمها 
طالب المدرس���ة، وفقرة للمهرج الفنان غازي العجلوني حول معاناة األسرى وإضرابهم 

عن الطعام و"سكتش" عن الجدار ومحاصرته القرى.

بلدية مرج ابن عامر تبحث تشكيل 
مجلس إدارة للمؤسسات األهلية

جنين - "األيام": نظمت بلدية مرج ابن عامر في محافظة جنين، أمس، اجتماعًا موسعًا 
لممثلي المؤسسات األهلية العاملة في المنطقة المشمولة بخدماتها، وذلك في قاعة 

البلدية بدير غزالة.
وشارك في االجتماع رئيس البلدية، نصر آدم، وحشد من ممثلي المؤسسات األهلية 
العاملة ضمن منطقة البلدية في كافة القطاعات النسوية والشبابية والزراعية، وغيرها.

وش���رح آدم العالقة بين البلدية والمؤسس���ات األهلية، وحرصها على ضرورة تعزيز 
الش���راكة القائم���ة مع تلك المؤسس���ات، من خالل منحها فرصة التش���غيل في بعض 

المشاريع التي حصلت وتحصل عليها البلدية، وفق اتفاقيات موقعة بين الجانبين.
وأشار إلى أن بعض هذه المؤسسات، تتولى مهمة تشغيل مركز التصنيع الغذائي، 
ومش���غل الخياطة، والمش���تل الزراعي التي حصلت عليها البلدي���ة بدعم من الممثلية 

الدنماركية لدى السلطة الوطنية، من خالل صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وأوضح آدم أن الهدف من هذا االجتماع، يكمن في تشكيل مجلس إدارة للمؤسسات 
األهلية العاملة ضمن منطقة البلدية، واختيار منسق لها، بما يمكن من تسهيل العمل 
والتواص���ل م���ع البلدية، وتم االتفاق على أن تقوم كل مؤسس���ة بف���رز ممثل لها لدى 

البلدية في أقرب وقت.

مهرجان تضامني مع األسرى وتأبيني 
للشهيد حنني في بيت فوريك

نابلس - "األيام": شارك المئات من أهالي بلده بيت فوريك في المهرجان الجماهيري 
الذي نظمته القوى الوطنية في بيت فوريك ونادي األس���ير الفلسطيني على شرف يوم 
األس���ير وتأبين الش���هيد القائد محمود حنني الذي اغتيل في قطاع غزة من قبل قوات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وألقى إبراهيم خطاطية كلمة القوى الوطنية في البلدة أكد فيها "معاهدة الش���هيد 
حنني وشهداء فلسطين على السير على خطاهم، متحدثًا عن حياة الشهيد حنني الذي 
كان محبوبًا لجميع أهالي بلده بيت فوريك وكان أسيرًا محررًا من السجون اإلسرائيلية".

وأش���اد مدير نادي األس���ير رائد عامر في كلمته "بالش���هيد محمود حنني الذي كان 
رفيقًا له داخل السجون اإلسرائيلية".

وأك���د عامر خ���الل كلمته أهمية دعم األس���رى داخل الس���جون اإلس���رائيلية الذين 
يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

وطالب جميع المؤسس���ات والفصائل وأهالي األس���رى بالحضور إلى خيمة االعتصام 
المقامة في ميدان الشهداء، وألقى ابن الشهيد حنني كلمة أشاد فيها ببطوالت والده 

وتضحياته العظام من أجل فلسطين.

خالل ورشة نظمتها كلية الحقوق في "العربية األميركية"

الدعوة إلى إنشاء محكمة دستورية وضمان
استقالل القضاء لحماية حقوق اإلنسان

جنين - محمد بالص: أوصى مشاركون في ندوة نظمتها 
كلي���ة الحقوق ف���ي الجامع���ة العربي���ة األميركية، أمس، 
بالتعاون مع مرك���ز إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية 
"ش���مس"، بضرورة إنش���اء محكم���ة دس���تورية، وضمان 
اس���تقاللية الجهاز القضائ���ي، لحماية حقوق اإلنس���ان 

وحرياته.
ونظمت هذه الندوة تحت عنوان "الرقابة على دستورية 
القواني���ن"، ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنس���ان 
وسيادة القانون لدى طلبة الجامعات، والممول من برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، وش���ارك فيه العش���رات من طلبة 
كلية الحقوق، وممثلة مركز "ش���مس"، ميادة زيداني التي 

قدمت تعريفا بالبرنامج وأهدافه.
وق���ال عميد كلية الحقوق في الجامع���ة، د.أحمد الدبك، 
إن الدس���تور يقف على قمة اله���رم القانوني في الدولة، 
ألنه يس���مو على باقي القواعد القانونية على تدرجها من 

تشريعات وقوانين ولوائح وقرارات إدارية.
وأضاف الدبك، إن الدستور يحدد سلطات الدولة ويوزع 
اختصاصاتها، فيما تسمو القواعد الدستورية بطبيعتها 
عل���ى مضمون القواعد القانونية األخ���رى التي تصدر عن 
السلطات التي أنشأها الدستور الذي رأى، أنه يعد تعبيرا 
دقيقا عن رغبة الش���عوب المقهورة في التمتع بحقوقها 
وحرياته���ا، وعدم العودة إلى عص���ور الظلم ثانية، خاصة 
وأنه���ا عانت الكثير في ظل احتالل غاش���م أو حكم فردي 
ديكتات���وري، ولن يتحق���ق وج���ود الرقابة الدس���تورية 
المحايدة، إال بوجود دس���تور، وسيادة القانون، واستقالل 

القضاء.
وأش���ار إل���ى أن الفق���ه الدس���توري، أث���ار عاصفة من 
الخالفات حول تعريف الدستور ما بين التعريف الشكلي 
والتعريف الموضوعي، موضحا، أن الشكلي يحصر القواعد 

الدستورية أو تلك ذات الطابع الدستوري في نطاق ضيق 
للغاية ومح���دود بأح���كام ونص�وص القواع���د القانونية 

الموجودة في الوثيقة الدستورية.
وبي���ن أن المعن���ى الموضوع���ي، ينظ���ر إل���ى القواعد 
القانونية التي تنظم السلطات العامة في الدولة من حيث 
كيفية تكوينها واختصاصاتها، وكيفية مباشرتها لهذه 
االختصاصات وحدودها وضوابطها، كذلك عالقة س���لطات 

الدولة ببعضها وعالقتها بالمواطنين.
وأش���ار الدبك إلى أن الجهة المخولة لمراقبة دستورية 
القوانين، هي المحكمة الدستورية، أو ما تسمى في بعض 

الدول بالمجلس الدستوري.
وأوض���ح أن الرقاب���ة على دس���تورية القواني���ن، تتخذ 
شكلين أولهما رقابة سابقة عن طريق معاينة مدى تطابق 
القوانين للدستور قبل إصدارها، وثانيها رقابة الحقة بعد 
أن تصبح نافذة، مؤكدا أن الرقابة على دستورية القوانين 
ف���ي قانون المحكمة الدس���تورية الفلس���طيني، تتم عن 
طريق الدعوى األصلية من المتضرر من القانون المطعون 
بعدم دستوريته، أو عن طريق الدفع أو اإلحالة أو التصدي.

وعبر ع���ن اعتق���اده، أن فاعلية الرقاب���ة القضائية على 
دس���تورية القوانين، تتطلب اس���تقاللية هذه الجهة من 
ناحية التكوي���ن واالختصاص، مؤكدًا أن الرقابة تش���كل 
ضمانة للحق���وق والحريات العامة، وفقا لمبدأ المس���اواة 
وسيادة القانون، على العكس من الرقابة السياسية التي 

تتوالها هيئة سياسية.
وأوصى الطلبة المش���اركون في الن���دوة، بضرورة إدخال 
الرقابة الدستورية وسيادة القانون في المناهج الدراسية، 
وطرحها في وس���ائل اإلع���الم، وتنظي���م دورات تدريبية 
للمحامي���ن في ه���ذا المجال، م���ع ضرورة إنش���اء محكمة 

دستورية، والتأكيد على استقاللية الجهاز القضائي.

جانب من الورشة.


