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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الصحة 

إعـــــالن 
عطاء رقم 2012/94

توريد و تركيب و توصيل كيبل كهرباء لمختبر الصحة العامة
نابلس – تـعـلـن وزارة الصحة عن حاجـتها الى طــرح عطــاء توريد وتركيب و توصيل كيبل كهرباء 
لمختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في المحافظات الشمالية تبعًا للشروط والمواصفات 
الموضحة في كراسة ووثائق العطاء فعلى الشركات ذات االختصاص والمسّجلة رسميًا وترغب 
في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة الّصحة/ نابلس /دائرة العطاءات مقابل مبنى المحافظة 
سابقًا خالل أوقات الّدوام الّرسمي من اجل الحصول على كّراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل 

دفع مبلغ) 50( شيكل غير مسترّدة.
التوريدات  العطاءات في وحدة  المختوم في صندوق  بالظرف  األسعار  لقبول عروض  آخر موعد 

وزارة الصحة- نابلس هو يوم الثالثاء الموافق 2012/06/5 وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.
    مالحظة:

قيمة  إجمالي  من   )  5%  ( بنسبة  معتمدة  بنكّية  كفالة  أو  معتمد  بنكي  إرفاق شيك  يجب   1-
العطاء كتأمين دخول على أن يكون ساري المفعول لمدة     )ستون يومًا ( من تاريخ آخر موعد 

لتقديم العروض.
رائب .

ّ
-2 تقديم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الّرسوم والض

وزارة الّصحة

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية

 دعوة لتقديم عطاء )29:58/05/2012(
مشروع انشاء شبكة مياه في راس الفارعة – محافظة طوباس

 )NCB12/PMU/AG – MoF001 (:عطاء رقم
التاريخ: 28 ايار 2012
لدى  والمصنفين  المؤهلين  المحليين  المقاولين  الفلسطينية  المياه  سلطة  1.تدعو 
لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه و المجاري )درجة ثالثة فأعلى( الى التقدم 
بعطاءاتهم في مظاريف مغلقة لتنفيذ مشروع انشاء شبكة مياه في راس الفارعة – 

.)NCB12/PMU/AG – MoF001( محافظة طوباس
ادارة  وحدة  من  اضافية  معلومات  على  الحصول  المعنيين  للمقاولين  يمكن    .2
022429341( من الساعة9:00 صباحا وحتى  المشاريع ) ت: 2429022-02،  فاكس 

14:00 ظهرا )حسب التوقيت المحلي(.
3.   يمكن الحصول على وثائق العطاء)إبتداًء من يوم االثنين الموافق  28 ايار 2012( 
العطاء  أدناه مقابل رسوم  الموضح  العنوان  المركزية في  العطاءات  دائرة  وذلك من 
غير المستردة لكل نسخة بقيمة  EUR 200  مئتان يورو فقط، وتكون طريقة الدفع 
باإليداع الى حساب سلطة المياه الفلسطينية رقم)482102/530( في البنك العربي 

– رام الله )فرع المصيون(.
 EUR 10,000 4.  ويجب أن تكون جميع العطاءات مرفقة بتأمين دخول العطاء بقيمة
عشرة االف يورو 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 2012/10/20(
الميدانية  5.  إجتماع ما قبل العطاء:جميع المقاولين مدعوين للمشاركة في الجولة 
واالجتماع التمهيدي يوم االثنين الموافق 11 حزيران 2012 في تمام الساعة 10:00 
بعد  الفارعة  راس  قروي  مجلس  في  سيعقد  التمهيدي  اإلجتماع  ان  حيث  صباحا، 

االنتهاء من الجولة الميدانية، حيث يعمل 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 االثنين الموافق 25 حزيران 
المظاريف في  ، )سيتم فتح  الموعد،   2012 وسيتم رفض أي عطاء يصل بعد هذا 

جلسة علنية في نفس الموعد ( يوم االثنين الموافق 25 حزيران 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(
29:58/05/2012 

Construction of New Internal Network for Ras AlFara› village/Tubas District
 )NCB12\PMU\AG – MoF001(

Date: 28 May, 2012
The Palestinian Water Authority has received a grant from the 
Adour-Garonne “AG” and the Ministry of Finance “MoF” for 
the Contract of Construction of New Internal Network for Ras 
AlFara› village/Tubas District (NCB12\PMU\AG – MoF001)
1.  The Palestinian Water Authority - PWA now invites sealed bids from eligible 
and qualified bidders for the construction of the project. bidders shall have a 
valid classification certificate from the National Committee for Contractors 
Classification (Water and Wastewater) (third Grade and above)
2. Interested eligible bidders may obtain further information from the Project 
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 28 of May 2012 upon the submission of a 
written application to the Central Tendering Department at the address below,  
and upon payment of a nonrefundable fee of Two Hundred EURO (200) 
EUR.  The method of payment will be Bank Deposit to the PWA Account No. 
482102/530 ARAB BANK, Ramallah- Al Masyoon branch. 
4.  Bids shall be valid for period of (90) days after the deadline for Bid 
submission date and must be accompanied by security of (10,000EUR) Ten 
thousand EUR or any currency able to exchange at the bid opening day. Valid 
for 118 days after bid opening date (Shall Submitted to Palestinian Water 
Authority).up to 20/10/2012
5.  Bidders are encouraged to attend the site visit which will be held on 11 
June 2012 at 10:00 am. The meeting point and pre-bid meeting shall be at Ras 
Alfara’ Village Council, after the site visit finish.
6.  The bid Document shall be submitted to the Central Tendering Committee 
at the address shown below no later than 12:00 noon 25 June 2012 at which 
time they will be opened in a public session.
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 Department
Note: All expenses related to advertisement shall be paid by the successful bidder

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة الصحة

إعالن 
عطاء رقم 2012/5 

توريد و تركيب بالط للجدران – مستشفى الشهيد 
ياسر عرفات - سلفيت

والمواصفات  للمخططات  وفقـــًا  ذلك  و  أعاله   المذكور  العطاء  طرح  عن  الصحة  وزارة  تعلن 
وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع فعلى الراغبين في التقــدم لهذا 

العطاء مراعاة الشروط التالية :
المقاولين ومصنفًا« لدى لجنة التصنيف  1. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »لدى إتحاد 
الوطنية في مجال األبنية بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ال تقل عن درجة  رابعة وان يتم 

إرفاقها مع وثائق العطاء.
2. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.

و خمسمائة  ألف   ( 1560 شيكاًل  بقيمة  ابتدائي  تأمين  المقاول تقديم كفالة  على  3. يجب 
وستون  شيكال ( وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 60 يومًا أو شيك بنكي 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
4. األسعار بالشيكل و تشمل  جميع الضرائب 

5. وزارة الصحة غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
6. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مقر 
وزارة الصحة وحدة التوريدات مقابل المحافظة / مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )  50  (   شيكاًل 

أو ما يعادلها.
7. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 10 من يوم األربعاء الموافق 6/ 6 /2012 مع العلم أنه لن 

يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
يوم  - سلفيت  عرفات  ياسر  الشهيد  في مستشفى  الموقع  وزيارة  التمهيدي  االجتماع   .   8

الخميس الموافق 2012/5/24 الساعة العاشرة صباحًا 
10.فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق 2012/6/6 الساعة 10 صباحًا.

-11 يخضع هذا العطاء لقرار مجلس الوزراء رقم ) 12/50/09/ م .و /س. ف( لعام 2008 بتاريخ 
2008/4/7 بشأن تعديل عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية .

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة وحدة التوريدات على تلفاكس رقم 2380060 او وحدة 
الهندسة والحاسوب على تلفاكس 2380147  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

وزارة الصحة 

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة سفريات اإلرسال، المصايف، 

عين مصباح والمسجلة لدينا تحت رقم )562482059( قد تقدمت إلينا بطلب تصفيتها 

تصفية اختيارية وتعيين السيد محمد عبدو عيسى أبو كويك كمصفي للشركة المذكورة 

ومن لديه اعتراض مراجعة مكتب مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه.

مراقب الشركات

وزارة االقتصاد الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الصحة 

إعـــــالن
عطاء رقم 2012/92 

طباعة التقرير السنوي ، فلسطين 2011
نابلس – تـعـلـن وزارة الصحة- وحدة التوريدات عن حاجـتها لشراء وتوريد المذكور اعاله الى 

حة 
ّ

الموض والمواصفات  للشروط  تبعًا  الصحة  وزارة  الفلسطيني في  الصحية  المعلومات  مركز 

في كّراسة ووثائق العطاء.

العطاء  هذا  في  المشاركة  في  وترغب  رسميًا  والمسّجلة  االختصاص  ذات  الشركات  فعلى 

مراجعة وزارة الّصحة/ نابلس /وحدة التوريدات مقابل مبنى المحافظة سابقًا خالل أوقات الّدوام 

الّرسمي من اجل الحصول على كّراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )50( شيكل 

غير مسترّدة.

 آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات 

وزارة الصحة نابلس هو يوم الثالثاء الموافق  2012/6/5 الساعة الحادية عشرة صباحًا.

مالحظة:

1 - يجب إرفاق شيك بنكي معتمد أو كفالة بنكّية معتمدة بنسبة ) %5 ( من إجمالي قيمة 

العطاء كتأمين دخول ساري المفعول مدة ستون يومًا من تاريخ آخر موعد لتقديـم العروض

رائب.
ّ

2 - تقديم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الّرسوم والض
  وزارة الّصحة 

خالل ورشة عمل نظمها معهد »أوراد« في رام الله

المشاركون يؤكدون ضرورة إنعاش أجواء 
الحرية والتفاؤل من خالل احترام حرية التعبير

رام الله - "األيام": أكد مش���اركون في ورشة عمل نظمها 
معه���د العالم العربي للبحوث والتنمي���ة "أوراد"، في رام 
الله، امس، حول أحدث نتائج اس���تطالع الرأي العام التي 
تطرق���ت في فحواها إلى قضاي���ا الحريات العامة "ضرورة 
إنع���اش أجواء الحرية والتف���اؤل داخل المجتمع من خالل 

احترام حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.
وش���دد المش���اركون على "أهمية التواصل بين الفئات 
المجتمعية عامة لما في ذل���ك من خدمة وتعزيز ألفضل 
السبل والممارسات الديمقراطية التي يتميز بها الشعب 
الفلسطيني وتظهر االحترام العام الفلسطيني للحريات 

العامة والشخصية".
وش���ارك ف���ي الورش���ة ممثلون ع���ن مكتب الرئاس���ة 
والنيابة العامة، ومركز اإلعالم الحكومي، ووزارة الداخلية 
واألم���ن الع���ام واالئتالف من أج���ل النزاهة والمس���اءلة 
"آمان" والمبادرة الفلس���طينية لتعمي���ق الحوار العالمي 
والديمقراطية "مفتاح" ومرك���ز تطوير اإلعالم في جامعة 
بيرزيت، والهيئة المس���تقلة لحقوق اإلنسان، كما شارك 

فيها صحافيون وباحثون وأحزاب وقوى شعبية ووطنية.
وافتتح الدكتور نادر س���عيد - فقهاء مدير عام "أوراد" 
ورش���ة العمل بعرض���ه ألبرز نتائج االس���تطالع المتعلقة 
بالحري���ات العامة وحقوق اإلنس���ان في الضف���ة الغربية 
وقطاع غزة وخصوصًا آراء الفلسطينيين بحكومتي الضفة 
وغزة، حيث تؤكد نتائج االستطالع تخوف الفلسطينيين 
فيما يتعلق بحقوق اإلنس���ان والديمقراطي���ة والحريات 
في كافة المناطق الفلس���طينية. حيث يعتقد )54%( من 
المستطلعين أن حكومة غزة تتحكم بحرية الرأي والتعبير 
ويشاركهم بذلك )47%( ممن يعتقدون بأن الحكومة في 

الضفة الغربية أيضًا تتحكم بحرية التعبير.
وأش���ار د. س���عيد إل���ى أن "نتائج االس���تطالع تبين أن 
)57%( من الفلس���طينيين يعتقدون ب���أن حكومة هنية 
ال تحترم حقوق اإلنس���ان ويش���اركهم )47%( بذات الرأي 
بالنس���بة لحكومة الضفة. ويعتق���د )71%( من أهالي غزة 
أن حكومتهم ال تحترم حقوق اإلنس���ان مقابل )44%( من 

أهالي الضفة الغربية يعتقدون ذلك عن حكومتهم".
وتط���رق د. س���عيد إلى تطورات المش���هد اإلعالمي في 
الفترة األخيرة حيث يعتقد غالبية الفلسطينيين )%88( 
بأن اعتق���االت الصحافيين والمدونين األخيرة غير مبررة، 
وقد بلغت النسبة 95% في غزة و83% في الضفة، ويظهر 
االس���تطالع أيض���ًا تخوفات الفلس���طينيين م���ن تراجع 
مس���تويات الحريات الش���خصية والعامة )71% في غزة، 

و44% في الضفة(.
م���ن ناحيته، تحدث النائ���ب العام أحم���د المغني في 
مداخلته عن "أهمية احترام مبادئ وأس���س الديمقراطية 
والحريات العامة"، مش���ددًا في الوق���ت ذاته على "أهمية 
التفريق بين أجواء حرية الرأي والتعبير واحترام الحريات 

العامة، وبين القدح والذم والتشهير والقذف".
وأوضح المغني أن "على اإلعالميين والمدونين التفريق 
بي���ن التعامل باحترام الحريات وبي���ن توجيه االتهامات 
والتنكيل اللفظي والقدح والقذف بحق الش���خوص، مبينًا 
أن موضوع اعتقال الصحافيين ليس جديدًا ويوجد قضايا 
س���ابقة جرى من خالله���ا اعتقال صحافيي���ن في الضفة 
الغربية وكانت تس���ير القضايا وفقًا لمقتضياتها وليس 

كما جرى من تس���ييس لها مؤخرًا، ويتم عادة التعامل مع 
هذه القضايا وفقًا للقانون األساسي الفلسطيني.

وأكد المغني، "أن ما جرى في قضيتي الصحافي يوسف 
الش���ايب والمدون جم���ال أبو ريحان لم يك���ن خاضعًا ألي 
ضغوط ال من قبل الرئاس���ة أو من قب���ل الحكومة"، مؤكدًا 
"تحمله المسؤولية الكاملة كونه نائبًا عامًا ينفذ القانون".

وبين انه "ال يوجد قان���ون لإلعالم وللمواقع االلكترونية 
وان التعام���ل يت���م وفق قان���ون الع���ام 1960 في الضفة 
الغربية وهذا القانون يل���زم النيابة العامة والقضاء على 
التعام���ل معه"، مؤكدًا "ضرورة تطوير قانون فلس���طيني 
يخص اإلعالم والثورة التكنولوجي���ة الحديثة واالنترنت 
الس���يما موضوع الرقابة على اإلعالم االلكتروني والمواقع 

االلكترونية".
وكش���ف المغني عن مش���كالت حقيقية تواجه النيابة 
العامة في التعامل مع المواق���ع االلكترونية التي تكتب 
ما تشاء وتنشر ما تشاء دونما معرفة ملكية هذه المواقع 
أو تل���ك فيق���ول: "ال نعرف من يملك ه���ذا الموقع أو ذاك 
كما ال يمكن للنائب العام متابعة كل الصحافيين"، مطالبًا 
بتطوي���ر األنظمة والقواني���ن الخاصة بالعم���ل اإلعالمي 
ومش���ددًا على أن النياب���ة ليس لها دور في خلق وس���ن 

القوانين وإنما دورها يقتصر على تنفيذ القوانين.
وانتق���د المغن���ي اإلس���اءات الش���خصية التي تعرض 
له���ا هو وغيره من قبل الصحافيي���ن والمدونين من خالل 
رس���وماتهم والعب���ارات التي يس���تخدمونها في مواقع 
التواصل االجتماعي "فيسبوك" و"توتير"، مؤكدًا احترامه 
لحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وانتقاده للقدح 
والتشهير واالتهامات التي ال تندرج في العمل الصحافي.

من جهته، أكد صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية في 
منظمة التحري���ر: أن التعامل مع موض���وع حرية التعبير 
وحرية الصحافة يجب أن يرجع إلى وثيقتين أساس���يتين 
وثيقة إعالن االس���تقالل والقانون األساسي الفلسطيني، 
مش���يرًا إلى أن االنتهاكات للحري���ات العامة ألحق أضرارًا 
جسيمة للس���لطة الفلس���طينية وتفاقمت بعد االنقسام 
الجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومن قبله االحتالل 
اإلسرائيلي الذي يكبح جماح الحريات طيلة سني االحتالل.

من جهته، قال الدكتور عزمي الشعيبي مفوض ائتالف 
"أمان" للنزاهة والمساءلة: إن النائب العام ليس المسؤول 

عن السياسات العامة وإنما هو ينفذ القانون.
وأك���د "أن احترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير 
في األراضي الفلسطينية في الضفة وتحديدًا مقارنة مع 
ما قبل 10 س���نوات الماضية وفقًا الستطالع )أوراد( يظهر 
تطورًا وتحسنًا جيدًا في ظل حالة االنقسام وبقاء االحتالل 

وعدم بلوغ الدولة الفلسطينية".
وطال���ب الش���عيبي بض���رورة االنفت���اح وخل���ق المزيد 
م���ن األجواء التش���اركية التي تعزز م���ن مكانة المجتمع 
الفلس���طيني بقواه ومؤسس���اته المدنية وصواًل لتحقيق 

أفضل الممارسات الديمقراطية واإلنسانية.
وف���ي مداخلتها طالبت زهي���رة كمال األمين���ة العامة 
لالتحاد الديمقراطي الفلس���طيني "فدا" "بضرورة تفعيل 
دور مؤسسات المجتمع المدني لتهيئة أجواء مجتمعية 
وإيج���اد نقاط وحدود فاصلة تعزز من مكانة احترام الرأي 

والرأي اآلخر".

مشاركون في الورشة.

البيرة: مناقشة التعديالت على 
نظام األبنية خارج حدود التنظيم

البيرة - "وف���ا": ناقش مجلس التنظيم األعلى برئاس���ة وزير الحكم المحلي، 
رئي���س المجلس خالد فه���د القواس���مي، وبحض���ور الوزارات والمؤسس���ات 
المنضوي���ة تحت عضويته في جلس���ته، أمس، التعدي���الت على نظام األبنية 

خارج حدود التنظيم.
وتم خ���الل االجتماع اس���تكمال بحث نظ���ام األبنية خارج ح���دود الهيئات 
المحلية، كم تمت مناقش���ة معايير الكسارات، وبناء على ذلك أوصى المجلس 
في جلس���ته عل���ى أن يتم صياغة المقترحات النهائي���ة من أجل عرضها على 

مجلس التنظيم األعلى في جلسته القادمة حتى يتم إقرارها والعمل بها.
يذكر أن مجلس التنظيم األعلى يعقد جلساته بشكل دوري وشهري من أجل 
إعطاء الموافقات ومنح التسهيالت على المشاريع التي يتم تقديمها من قبل 

المواطنين سواء للوزارة أو المديريات التابعة لها في مختلف المحافظات.

نقل األسير حطاب من سجن 
"جلبوع" إلى زنازين "شطة"

رام الله - "وفا": أكد األس����رى في سجن "ش����طة" لمحامي نادي األسير، الذي قام 
بزيارته، امس، أن إدارة سجن "جلبوع" نقلت األسير كفاح حطاب إلى زنازين سجن 

"شطة"، بحجة رفضه ارتداء مالبس إدارة مصلحة السجون والوقوف على العدد.
ولفت األس���رى إلى أن األسير حطاب يهدد بخوض إضراب مفتوح عن الطعام 
والم���اء إذا لم تعترف به إدارة الس���جون كأس���ير حرب، وتنفي���ذ ما نص عليه 

االتفاق الذي جرى بينه وبين إدارة السجون اإلسرائيلية.
وفي هذا الس���ياق، قال نادي األسير، إن األسير حطاب خاض أكثر من إضراب 
عن الطعام منذ العام الماضي، مطالبًا باعتباره أس���ير حرب، وهو أول من نادى 
بهذا المطلب ورفع س���قف مطالب الحركة األسيرة، وتبعه األسير محمد التاج 
ال���ذي خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، واس���تطاع أن يتوصل التفاق مع إدارة 

السجون حول اعتباره أسير حرب. 

استكمال االستعدادات لعقد مؤتمر في الخليل
حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
جنين � "األي�ام": أنهى ملتقى الحريات في فلس���طين، واالئتالف األهلي لدعم 
الحق���وق االقتصادية واالجتماعية، أمس، التحضي���رات لعقد مؤتمر جماهيري 
حاشد في مدينة الخليل، يناقش أهم القضايا على الساحة الفلسطينية، والتي 

تعتبر الهم المجتمعي البارز لمختلف فئات المجتمع، خاصة فئة الشباب.
وق���ال القائم���ون على المؤتم���ر إن فكرته تق���وم على تحدي���د أولويات عمل 
االئت���الف األهلي للدفاع عن الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية، وإبراز القضايا 
الجوهري���ة التي يعاني منها المجتمع الفلس���طيني، والت���ي تتعلق بالجوانب 

التنموية واالقتصادية واالجتماعية التي تهم المواطن.
وبين مدير عام ملتقى الحريات، س���كرتير االئتالف، أشرف عكة، أن محور عمل 
االئتالف اإلس���تراتيجي، وتوجهه األساس���ي، س���يتركز على المواطن وحقوقه 
األساس���ية، خاصة االقتصادية واالجتماعية، وضم���ان التفاف المواطنين حول 
فكرة االئتالف الذي يسعى إلى دعم تلك الحقوق، من خالل األنشطة والفعاليات 

التي ينفذها في مختلف المناطق الفلسطينية.
وأش���ار عكة إلى أن االئتالف بصدد توسيع وتفعيل كل الفئات الصامتة وغير 
الق���ادرة على تمثيل حقوقها االقتصادي���ة واالجتماعية، وتفتقر إلى من يمثل 

صوتها من أجل دعم تلك الحقوق.
وأضاف: إن الملتقى واالئتالف، بصدد طرح سلس���لة مبادرات في كل محافظة، 
تشتمل على أنشطة وفعاليات تطرح مواضيع وقضايا مجتمعية مهمة يتم من 
خاللها دعوة مختلف الفئات المجتمعي���ة وصناع قرار ومؤثرين، إلى نقاش كل 
القضايا التي لها عالقة بالمعيق���ات والتحديات والظروف التي تواجه الحقوق 
االقتصادي���ة واالجتماعية لمختل���ف الفئات المجتمعية، خاص���ة في المناطق 

المهمشة في مختلف المحافظات.

جنين: وفد من اتحاد نقابات العمال 
يتفقد المستشفى الميداني األردني 

جنين - "األي�ام": زار وفد نقابي من االتحاد العام لنقابات العمال في محافظة 
جنين، أمس، المستشفى الميداني األردني في المدينة.

وضم الوفد س���كرتير المجلس العمالي، رياض كميل، وعضوي السكرتارية، 
عزم���ي أبو الرب، وعصام نواف، والذين كان باس���تقبالهم مدير المستش���فى، 

الدكتور محمد شنطاوي، وطاقم المستشفى.
وقدم أعضاء الوف���د، التهنئة للطاقم الطبي والتمريضي الجديد، بتس���لمه 
إدارة المستشفى خلفًا للبعثة الطبية السابقة، ولمناسبة عيد استقالل األردن.

وأش���ادوا بالخدمات الطبية واإلنس���انية التي يقدمها المستش���فى ألهالي 
المحافظة عام���ة والعمال خاصة من���ذ البدايات األول���ى لالنتفاضة، مؤكدين 

العالقات التاريخية التي تربط الشعبين األردني والفلسطيني.
بدوره، قال شنطاوي، إن الخدمات التي يقدمها الطاقم الطبي األردني، تأتي 
بتوجيهات م���ن قبل جاللة الملك عب���د الله الثاني والحكوم���ة األردنية، ومن 
أجل تعزيز العالقة والتالحم ووحدة الحال والمصير بين الش���عبين، وهو جهد 

سيستمر في دعم أبناء الشعب الفلسطيني، ومن أجل تعزيز صمودهم.

خالل مؤتمر نظمه مركزا "شمس" و"جنيف" في قلقيلية

ز بين الرجل  الدعوة لمراجعة القوانين التي تميِّ
والمرأة لتتالءم واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

قلقيلي����ة � "األيام": أوصى مش����اركون في مؤتمر 

بعن����وان )آلي����ات الترابط ما بين الن����وع االجتماعي 

والس����لم األهلي(، نظمه مركز إعالم حقوق اإلنسان 

والديمقراطي����ة "ش����مس" ومرك����ز جني����ف للرقابة 

الديمقراطية على القوات المس����لحة عقد في قاعة 

بلدية قلقيلية امس، بضرورة "تضمين االتفاقيات 

والبروتوكوالت الدولية والمالحق في التش����ريعات 

الوطنية ونشرها على المستوى المحلي".

كما أوصوا "بضرورة مراجعة القوانين "التمييزية" 

الت����ي تميز بين الرجل والم����رأة، لتتالءم مع أحكام 

االتفاقيات الدولية، وتعدي����ل القوانين التمييزية 

الخاصة باألحوال الش����خصية بما يضمن المس����اواة 

بين الجنسين داخل العائلة".

ودعا المش����اركون الى "سن التشريعات أو تعديل 

النافذ منها، بما يس����اهم في إلغاء مظاهر التمييز 

ضد الم����رأة في المجاالت المختلف����ة، ويعزز دورها 

في بن����اء المجتمع وتقدمه. ويش����مل ذلك قوانين 

واألحوال الش����خصية وقانون العقوب����ات، وإلغاء أو 

تعديل أي نص يشكل تمييزًا ضد المرأة"

وش����ددوا عل����ى "ضم����ان اعتبار "جرائم الش����رف" 

والعن����ف في العائلة جرائ����م جنائية خطيرة. وهذا 

يقتضي اتخاذ إجراء فوري من أجل إلغاء مواد قانون 

العقوبات التي تنص على توقيع عقوبات متساهلة 

برجل يقتل أنث����ى قريبة له أو يعتدي عليها بدافع 

"الشرف".

وأوصوا بتدريب رجال الش����رطة وأعض����اء النيابة 

والقضاة وغيرهم من المسؤولين، على قضايا النوع 

االجتماع����ي ومراقبة فعالية التدري����ب في إحداث 

تغييرات في نظ����ام القضاء الجنائي لحماية حقوق 

المرأة".

وحض����ر المؤتمر محاف����ظ قلقيلي����ة العميد ربيح 

الخندقج����ي، والمق����دم رب����اح زيدان مدي����ر هيئة 

التوجي����ه السياس����ي والوطني والرائ����د معاذ جبر 

ممثاًل عن مدير ش����رطة محافظة قلقيلية والدكتور 

سعد رستم عميد كلية الدعوة اإلسالمية والدكتور 

عمر رحال مدير مركز "ش����مس" ونكوال ماسون نائب 

مدير مكتب مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على 

القوات المس����لحة، وأعضاء لجن����ة العالقات العامة 

واإلعالم للمؤسس����ة األمنية وعدد من مدراء وممثلو 

المؤسس����ات األمني����ة والمدنية ورؤس����اء البلديات 

والمجالس المحلي����ة والقروية وممثل����و الجمعيات 

وأكاديميي����ن ومثقفي����ن، ومحام����ون وخب����راء في 

القوانين واألنظمة الدولية .

وأكد محاف����ظ قلقيلي����ة في كلمت����ه االفتتاحية 

للمؤتمر: إن موضوع السلم األهلي والنوع االجتماعي 

موضوع  يرتبط بالعديد م����ن العوامل والمتغيرات 

الفردي����ة واالجتماعي����ة واالقتصادية والنفس����ية 

والبيئية األمر الذي يجعل منه موضوع دائم البحث 

والنقاش.

واض����اف: إن التمييز بين مفهومي الجنس والنوع 

على أس����اس اجتماع����ي ثقافي ولي����س بيولوجيا، 

يختص مفهوم الن����وع بالفروقات واالختالفات بين 

أدوار الرجال والنس����اء التي تتش����كل اجتماعيًا عبر 

الثقافة السائدة والمتغيرة تاريخيا. 

وفي ختام كلمته قال أن "مسألة النوع االجتماعي 

شائكة ومعقدة، فمن غير اإلنصاف تحميل مؤسسة 

بعينها مسؤولية العمل على هذا الموضوع لوحدها. 

فجميع مؤسس����ات المجتمع المدن����ي مطالبة بهذا 

هذا إلى جانب المؤسسة الرسمية. 

وف����ي مداخلته أوضح نيكوال ماس����ون نائب مدير 

مكتب مرك����ز جني����ف للرقاب����ة الديمقراطية على 

القوات المس����لحة "أن القوانين والتشريعات تعتبر 

األم الحاضنة للحقوق عل����ى تعددها"، وقال: وعلى 

غرار التشريعات العربية، رسم المشرع الفلسطيني 

المواطني����ن  ل����كل  والواجب����ات  الحق����وق  ح����دود 

الفلسطينيين،من منظور النوع االجتماعي.

وقال: إن القانون يعّد المظلة والمرجعية للحقوق 

والواجبات في الدولة، لذا تنبع السياسات االجتماعية  

التي على الدول����ة أن تتبناها من اجل حماية المرأة 

الفلس����طينية وصيان����ة حقوقه����ا االجتماعية، من 

نصوص قانونية ملزمة للدولة وللمؤسس����ات التي 

توفر الحماية والرعاية االجتماعية  للمرأة.

من جانبها قال جارانس ستتلر من قسم مشاريع 

إفريقيا والشرق األوسط في مركز جنيف إن "مفهوم 

عالق����ة النوع االجتماعي  هو عملية دراس����ة العالقة 

المتداخلة بين المرأة والرجل في المجتمع وتسمى 

ه����ذه العالقة "عالقة الن����وع االجتماعي " وتحددها 

وتحكمه����ا عوامل مختلفة اقتصادي����ة واجتماعية 

وثقافي����ة وسياس����ية وبيئية عن طري����ق تأثيرها 

على قيمة العمل ف����ي األدوار اإلنجابية واإلنتاجية 

والتنظيمية التي تقوم بها المرأة والرجل وعادة ما 

يس����ود تلك العالقة عدم االتزان على حساب المرأة 

في توزي����ع القوة ويتبع ذلك أن يحتل الرجل مكانة 

فوقية بينما تأخذ المرأة وضعًا ثانويًا في المجتمع . 

وفي الجلس����ة الثانية اوض����ح المحامي فادي توما 

مدير المش����روع  النوع االجتماعي في  مركز جنيف 

"لق����د وصلت الم����رأة الفلس����طينية ف����ي طموحها 

وجدارتها إل����ى أعلى المرات����ب المجتمعية،  وهى 

في ذلك ال تق����ل عن الرجل ف����ي كفاءته ومقدرته، 

ورغ����م ذلك مازالت ال تس����تطيع بحك����م القانون أن 

تق����وم بالعديد م����ن األعمال  ،وذلك عل����ى الرغم أن 

جميع الدس����اتير الفلس����طينية المتعاقبة وأخرها 

القانون األساس����ي نصت على مبدأ المس����اواة بين 

الرجل والم����رأة،  باإلضافة إلى ما نص عليه القانون 

الدولي وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية تنص 

جميعه����ا على مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة 

في كاف����ة مناحي الحي����اة،  خصوصًا ف����ي الحقوق 

والواجبات.  

وطالب توما "بضرورة التركيز على القيم االيجابية 

واالبتعاد عن القيم الس����لبية في المجتمع"، مشددًا 

"على أهمية دعم المرأة للمرأة وأن تقوم المؤسسات 

األهلية بالعمل الدائم والتراكمي مع النس����اء سيما 

المهمات منهن".

من جانبها اكدت تحرير بصالت من مرتب قس����م 

شرطة األحداث في ش����رطة قلقيلية من خالل ورقة 

عمل "أن جهاز الشرطة يعمل وفق رؤية مستقبلية 

وخط����ة واضح����ة وضعت من قب����ل قي����ادة الجهاز 

بالتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني".

وبينت أن "الش����رطة كانت هي المؤسسة السباقة 

في اس����تحداث قس����مي األح����داث ووح����دة النوع 

االجتماعي وحماية األسرة فكرا وممارسة على ارض 

الواقع ووفرت فرص عمل واس����عة لمش����اركة المرأة 

الفلس����طينية المناضلة من خ����الل دمجها بالعمل 

األمن����ي لتصبح عنصرا فعاال ف����ي عملية بناء األمن 

االجتماعي والس����لم األهلي دون تميز عن الرجل بل 

الم����رأة عملت بعمل توافقي جنب����ا إلى جنب الرجل 

بالنضال وبناء الدولة ومؤسساتها".

وقالت حنان غش����اش مدير دائ����رة المرأة والطفل 

ف����ي محافظ����ة قلقيلي����ة إن "قضايا تح����رر المرأة 

ومس����اهمتها في الحياة االجتماعية واالقتصادية 

ونيله����ا حقوقه����ا كامل����ة تعتبر جزء م����ن قضايا 

المجتم����ع المعين بأكمله، وتتأث����ر بطبيعة النظام 

االقتص����ادي- االجتماعي وبنوع العالقات الس����ائدة 

في ذلك المجتمع".


