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بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن مقابالت شفهية وامتحانات تحريرية
 للعمل في وزارة الحكم المحلي

تعلن وزارة الحكم المحلي  وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد إجراء المقابالت 
الش���فهية  واالمتحانات التحريرية للمتقدمين لش���غل الوظائ���ف التالية ) مهندس مياه 

وصرف صحي، محاسب ، مهندس مدني ، مهندس مساحة ، مراسل ، سائق (.
وذلك حسب الموعد والكشوف المشار إليها أدناه ) األسماء منشورة على الموقع االلكتروني 

لديوان الموظفين العام(:

  يوم االحد الموافق 2013/12/01، موعد المقابله  للوظيفة التالية  :

مهندس مياه وصرف صحي ، يبدأ باس���م »محمد ثائر« ناصر مصطفى البناوينتهي باس���م 
يسرية يوسف علي رمضان حسب الكشف رقم )1(. تبدأ المقابله  في تمام الساعه التاسعة 

صباحًا.

  يوم االثنين الموافق 2013/12/02، موعد االمتحان التحريري  للوظيفة التالية  :

محاس���ب ، يبدأ باس���م نبيها محمد علوان وينتهي باسم يوس���ف يعقوب احمد )ابراهيم 
الحس���ن( حسب الكش���ف رقم )2(. يبدأ االمتحان  في تمام الساعه التاسعة صباحًا في مقر 

بلدية البيرة .

  يوم الثالثاء الموافق 2013/12/03، موعد االمتحان التحريري للوظيفة التالية  :

مهن���دس مدني ، يبدأ باس���م كفايه عبد الرحي���م احمد الحريم وينتهي باس���م والء أحمد 
اسماعيل االحمد حسب الكش���ف رقم )3(. يبدأ االمتحان  في تمام الساعه التاسعة صباحًا 

في مقر بلدية البيرة .

  يوم الخميس الموافق 2013/12/05، موعد المقابله للوظائف التالية  :

مهندس مساحة ، يبدأ باسم أنس أمين موسى أحمدوينتهي باسم محمد طالل فؤاد قطينه 
حسب الكشف رقم )4(. تبدأ المقابله  في تمام الساعه التاسعة صباحًا.

مراس���ل ، يبدأ باسم احمد موس���ى محمود صوافطة وينتهي باسم معين جبر سليمان جبر 
حسب الكشف رقم )5(. تبدأ المقابله  في تمام الساعه الحادية عشر صباحًا.

س���ائق ، يبدأ باس���م حكمت عزام اسعد درويش وينتهي باس���م وائل وجيه ابراهيم صالح 
حسب الكشف رقم )6(. تبدأ المقابله  في تمام الساعه الحادية عشر صباحًا.

علما أن االمتحانات س���يتم عقدها  في مقر بلدية البيرة و المقابالت س���يتم عقدها في مقر 
وزارة الحكم المحلي/رام الله /البالوع /بجانب المستحضرات الطبية  .

   لالطالع على أس���ماء المقبولي���ن لخوض المقابالت و االمتحان���ات التحريرية  يرجى زيارة 
)www.gpc.pna.ps( :الموقع االلكتروني لديوان الموظفين العام

د. سائد الكوني
وزير الحكم المحلي

RIWAQ/2013/10 إعالن طرح عطاء رقم
إعادة إحياء البلدة القديمة في يطا – المرحلة األولى

بدع���م من الصندوق العرب���ي لإلنماء االقتص���ادي واالجتماعي وإليجاد فرص 
عمل لقطاعات واس���عة من األيدي العاملة الفلسطينية ولخلق فضاء إبداعي، 
وبالتع���اون مع بلدية يطا، يطلب رواق من مقاول���ي محافظة الخليل ومحافظة 
بيت لحم، والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية تخصص أبنية من جميع 
الدرجات، الراغبين في االشتراك في هذا العطاء إلى تقديم عروضهم لمشروع 

» إعادة إحياء البلدة القديمة في يطا – المرحلة األولى » وبالشروط التالية:
1. تطلب وثائق العطاء من رواق، الشرفة، البيرة، تلفون 022406925 وفاكس 022406986، 
ويكون ذلك مقابل )100 دوالر أمريكي( غير مس���تردة، وذلك في األيام 1 و 2 و 3 كانون أول 

2013 ما بين الساعة 10:00 صباحا والساعة 14:00 ظهرًا. 
2. ال يجوز لمقاول واحد أن يقوم بتنفيذ مش���روعين من خالل برامج التشغيل التي ينفذها 
رواق في آن واحد معًا. لذا ال يس���مح للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مش���اريع أخرى لصالح 

رواق التنافس على تنفيذ هذا المشروع. 
3. س���يقوم المهندس/ة المصمم/ة باصطحاب المقاولين يوم 2013/12/4 لموقع المش���روع 
لش���رح بنود بيان األعمال ومن يتخلف عن الحضور يتحمل مس���ئولية أي خالف ينشأ أثناء 
العمل س���ببه عدم حضوره لشرح بيان األعمال، يكون اللقاء الساعة 11:00 صباحًا أمام بلدية 

يطا.
4. يطل���ب تقديم العطاء المالي والعطاء الفني للمش���روع بحس���ب نص العقد، والش���روط، 
والمواصف���ات، وجدول الكميات والرس���ومات المرفقة، وكفالة دخ���ول العطاء، باإلضافة إلى 
شهادة التصنيف سارية المفعول في حينه، وشهادة خصم من المنبع )المصدر( من دائرة 

ضريبة الدخل وذلك ألن الدفع يتم مقابل فواتير ضريبية.
5. تقدم العطاءات حتى، وتفتح في الس���اعة الثانية ظه���رًا )2:00(، من يوم 2013/12/11 
ف���ي رواق، الش���رفة، البيرة. وذلك ضمن ظرف مختوم مكتوب عليه بوضوح اس���م الش���ركة 

المتنافسة و) مشروع إعادة إحياء البلدة القديمة في يطا - المرحلة األولى(.
6. يطلب من المقاولين تشغيل عمال من البلدة ومن القرى والمخيمات المجاورة.

7. يبدأ العمل في غضون أسبوعين من اإلعالن.
8. المالك غير ملزم بأقل األسعار.

9. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلس��طين

وزارة الصح����ة

وح���دة التوري���دات

إعالن 
 2013/T/296 عطاء رقم

تأهيل وترميم موقع جهاز MRI في مستشفى جنين الحكومي 

مكرر للمرة الثالثة
تعل���ن وزارة الصحة عن طرح العطاء المذكور أع���اله  و ذلك وفق���ًا للمخططات والمواصفات 
وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع   فعلى الراغبين في التق��دم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:   
1. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا« لدى لجنة التصنيف 
الوطني���ة في مجال األبنية درج���ة تصنيف ال تقل عن  ثالثة  وان يت���م إرفاقها مع وثائق 

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

3. يج���ب على المقاول تقدي���م كفالة تأمين ابتدائي بقيمة 9000 ش���يكل  وذلك بكفالة 
بنكية س���ارية المفعول لمدة  ال تقل عن 90 يوم 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 يس���تطيع الحصول على نسخة من العطاء من 
مق���ر وزارة الصحة وحدة التوريدات مقابل المحافظة / مقابل دفع مبلغ غير مس���ترد وقدره 

)350(   شيكل تدفع لدى اإلدارة العامة للشؤون المالية.
7. أخر موعد لتسليم المغلفات الساعة 10 صباحًا من يوم األربعاء الموافق  2013/12/4 مع 

العلم أنه لن يتم إستالم إي  مغلف بعد هذا الموعد.    
8. فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق   4 / 12 /2013 الساعة 10 صباحًا.

9. 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 .

10. لمزيد م���ن المعلومات عن العطاء يرجى مراجعة وح���دة التوريدات على تلفاكس رقم 
2380060، ولمن يرغب بالزيارة الميدانية يرجى التنس���يق مع وحدة الهندسة واالنشاءات 

على تلفاكس 2380147  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
وزارة الصحة 

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
وزارة الصحة

إعــــالن 
 2013/T/309 عطاء رقم

بناء جدار إستنادي حول قطعة األرض التي تم إستمالكها 
في مستشفى رفيديا الحكومي

مكرر للمرة الثانية
تعل���ن وزارة الصحة عن طرح العطاء المذكور أعاله  و ذل���ك وفق���ًا للمخططات والمواصفات 
وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع   فعلى الراغبين في التق��دم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:   
1. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا« لدى لجنة التصنيف 
الوطني���ة في مجال األبنية درج���ة تصنيف ال تقل عن  رابعة  وان يت���م إرفاقها مع وثائق 

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

3. يج���ب على المقاول تقديم كفال���ة تأمين ابتدائي بقيمة 6000 ش���يكل  وذلك بكفالة 
بنكية س���ارية المفعول لمدة  ال تقل عن 90 يوم أو ش���يك 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 دفع مبلغ غير مس���ترد وقدره 

)200(   شيكل تدفع لدى اإلدارة العامة للشؤون المالية.
7. أخر موعد لتس���ليم المغلفات الساعة 10 صباحًا من يوم األربعاء الموافق  2013/12/4 مع 

العلم أنه لن يتم إستالم إي  مغلف بعد هذا الموعد.    
8. فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق   4 / 12 /2013 الساعة 10 صباحًا.

9.  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 .

10. لمزي���د من المعلومات ع���ن العطاء يرجى مراجعة وحدة التوري���دات على تلفاكس رقم 
2380060، ولمن يرغب بالزيارة الميدانية يرجى التنس���يق مع وحدة الهندسة واالنشاءات 

على تلفاكس 2380147  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
وزارة الصحة 

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلس��طين

وزارة الصح����ة

وح���دة التوري���دات

إعــــالن 
 2013/T/232 عطاء رقم

تأهيل وتوصيل شبكة الصرف الصحي لمديرية صحة 
بيت لحم وقسم المنامات في مستشفى بيت لحم 

على شبكة الصرف الصحي العامة
مكرر للمرة الثالثة

تعل���ن وزارة الصحة عن طرح العطاء المذكور أعاله  و ذل���ك وفق���ًا للمخططات والمواصفات 
وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع   فعلى الراغبين في التق��دم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:   
1. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا« لدى لجنة التصنيف 

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

3. يج���ب عل���ى المقاول تقدي���م كفالة تأمين ابتدائ���ي بقيمة 500 ش���يكل وذلك بكفالة 
بنكية س���ارية المفعول لمدة  ال تقل عن 90 يوم أو ش���يك 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 يس���تطيع الحصول على نس���خة من العطاء من 
مقر وزارة الصحة وحدة التوريدات مقابل المحافظة / مقابل دفع مبلغ غير مسترد وقدره )50( 

شيكل تدفع لدى اإلدارة العامة للشؤون المالية.
7. أخر موعد لتس���ليم المغلفات الساعة 10 صباحًا من يوم األربعاء الموافق  2013/12/4 مع 

العلم أنه لن يتم إستالم إي  مغلف بعد هذا الموعد.    
8. فتح المظاريف يوم األربعاء 4 / 12 /2013 الساعة 10 صباحًا.

9. 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 .

10. لمزي���د من المعلومات ع���ن العطاء يرجى مراجعة وحدة التوري���دات على تلفاكس رقم 
2380060، ولم���ن يرغب بالزيارة الميدانية التنس���يق مع وحدة الهندس���ة واالنش���اءات ، 

للمراجعة تلفاكس 2380147  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
وزارة الصحة 

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي 

إعالن توظيف مهندسين بعقد مؤقت 
تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن حاجتها لتوظيف مهندس���ين بعقد مؤقت عدد )3( 

لإلشراف على المشاريع المذكورة في الجدول اآلتي :-

جهة التمويل                اسم المشروع                  المديرية       مدة العمل  
                   بالشهر 

 JFA        9   الخليل   توسعة مدرسة الغزالي للبنين 

 JFA        6   جنين  توسعة مدرسة ذكور عانين   

 JFA        6   توسعة مدرسة بنات األقصى /دورا      جنوب الخليل  

البنك اإلسالمي القدس   3   بناء قاعة وأعمال صيانة في  

مدرسة بنات الشيخ سعد        للتنمية 

     وفقًا للشروط اآلتية :
1. ش���هادة البكالوريوس كحد أدنى تخصص هندس���ة مدنية او هندسة البناء من جامعة 

معترف بها.
2. خبرة عملية موثقة ال تقل عن ثالث س���نوات في مجال اإلش���راف والمتابعة على مشاريع 

مشابهة .
3. عضوية سارية المفعول في نقابة المهندسين – مركز القدس .

4. معرفة جيدة باستخدام الحاسوب في الشؤون الفنية واإلدارية ذات العالقة.
5. معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية.

* تقبل الطلبات في اإلدارة العامة للش���ؤون اإلدارية في وزارة التربية والتعليم / الماصيون 
مرفقة بالش���هادات الثبوتي���ة وذلك في موعد أقص���اه نهاية دوام ي���وم األربعاء الموافق 

2013/12/04 م .
* مالحظة:

لن تقبل أي طلبات غير مرفقة بالمستندات الثبوتية التالية :
1. صورة عن الشهادات العلمية ) كشف عالمات التوجيهي + كشف عالمات الجامعة (.

2. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
3. صورة عن شهادة الميالد الرسمية.

4. صورة عن شهادات الخبرة مصدقة حسب األصول .
5. شهادة العضوية في نقابة المهندسين .

مع االحترام،،،
أ.د علي زيدان ابو زهري
وزير التربية والتعليم العالي  

اعالن  ضمان منفعة لمبنى« بيت الضيافة التاريخي 
»-جلسة « للمرة الثالثة  بلدية بيرزيت

رقم  ) 16 / 2013 (
إلع���ادة إحياء المركز التاريخي لبل���دة بيرزيت.  ولتعزيز رؤية البلدي���ة في تنويع الموروث 
التاريخ���ي والثقاف���ي واالجتماع���ي ال���ذي يمثله المرك���ز التاريخي للبل���دة بهدف جذب 
اس���تثمارات القطاع الخاص مساهمة في عملية اإلحياء تلك وتحقيق التنمية االقتصادية 
– االجتماعية والثقافية ، تعلن بلدية بيرزيت عن طرح عطاء ضمان منفعة بالظرف المختوم 
لتشغيل مبنى »بيت الضيافة التاريخي » جلسة« » الموصوف أدناه. فعلى الراغبين الدخول 
في العطاء  التوجه إلى دار البلدية لش���راء  وثائق العطاء  كاملة مقايل مبلغ )100 ش���يكل( 
ومعاينة المبنى موقعيا من خالل الجوالت التي س���تنظمها البلدية للمستثمرين الراغبين  
في زيارة الموقع  من الساعة  العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا من يوم  الخميس  الموافق 
5 /2013/12.  ويج���ب تس���ليم جميع العروض ف���ي الظرف المغلق  والمخت���وم إلى بلدية 
بيرزيت/ شارع البلدية،  بيرزيت، حتى الساعة  الثانية عشر والنصف صباحا من يوم اإلثنين 

الموافق ، 2013/12/9 وفقًا للشروط التالية:-
1.. كفالة دخول المزاد) 5 % من قيمة الضمان السنوي( بموجب كفالة بنكية صالحة لمدة 
90 يوم من تاريخ اإلقفال أو ش���يك بنكي مصدق صادري���ن عن  أحد البنوك العاملة ضمن 

مناطق السلطة الفلسطينية.
2. إحضار براءة ذمة من البلدية.

3. توقيع نموذج إقرار بمعاينة المبنى.
4. إذا ظه���ر أن بدل المزاد ينقص نقصًا فاحش���ًا  عن القيمة الرائج���ة أو المعقولة فيحق 

للبلدية تعيين موعد آخر إلجراء مزاد جديد.
5. تحتفظ بلدية بيرزيت بالحق في طلب معلومات إضافية من مقدمي العروض خالل وبعد 

مرحلة تقييم العروض.
6. بلدية بيرزيت غير ملزمة بإرساء المزاد على مقدم البدل األكبر.

7. على المتقدم إثبات خبرة عملية ال تقل عن خمس س���نوات في مجال إدارة المنش���ئات 
السياحية أو المطاعم.

8. أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.
وص���ف المبنى: المبنى يقع على مدخل البلدة القديمة في بيرزيت، مبنى قديم تم ترميمه 
حديثًا من الداخل والخارج، وهو مكون من طابقين تحتوي  على فناء رئيس���ي،  مطبخ كبير،  
ثالثة غرف المرافق الصحية، س���بعة غرف، ترس علوي، مس���احة المبنى اإلجمالية 400م2 

تقريبا.
وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام

رئيس بلدية بيرزيت
حسيب سالم كيلة

JSCSWM/1/2013 اعالن طرح عطاء  رقم
صادر عن مجلس الخدمات المشترك الدارة النفايات الصلبة

محافظة بيت لحم
يعلن مجلس الخدمات المش���ترك الدارة النفايات الصلبة في محافظة بيت لحم عن طرح 
عطاء توريد محروقات لمركبات المجلس وذلك حس���ب الش���روط العامة وجدول الكميات 

المرفقة مع العطاء.
يمكن استالم وثائق العطاء اعتبارا من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف المحلية مقابل 
مبلغ )100( مائة  شيقل غير مستردة من مقر المجلس –يتم تسليم وثائق العطاء لغاية 
يوم 1-12-2013 الس���اعة الثانية عشرة ظهرا في مقر المجلس الكائن في الطابق الثالث 

عمارة عدنان اللحام- شارع فلسطين – بيت لحم.
المجلس غير مقيد بقبول اقل االس���عار وبدون بيان االس���باب واجور االعالن في الصحف 

على من يرسو عليه العطاء.
ا.فيرا بابون
رئيس المجلس

الخميس 2013/11/28

في ختام مؤتمر نظمه مركزا "شمس" و"جنيف" بالتعاون مع ديوان الرئاسة

رام الله: توصية بتنمية الوعي االجتماعي والقانوني 
والعلمي في تعزيز ثقافة السلم األهلي

رام الله - "األيام": أوصى المشاركون في 
مؤتمر تعزيز السلم األهلي في فلسطين، 
ف���ي فندق جراند بارك ب���رام الله، أول من 
أم���س، واختت���م اعماله، أم���س، بضرورة 
والقانوني  االجتماع���ي  الوع���ي  تنمي���ة 
والعلمي في تعزيز ثقافة الس���لم األهلي 
ورفض العنف في حل النزاعات الداخلية.

كما أوصوا بتفعيل القانون وس���يادته 
ف���ي القضايا المنظ���ورة أم���ام المحاكم، 
وبضرورة التعاون ما بين رجال العش���ائر 
والمؤسس���ة األمني���ة، وباحت���رام حقوق 

اإلنسان والكرامة اإلنسانية.
واك���دوا ض���رورة العم���ل عل���ى س���ن 
التش���ريعات التي تنس���جم مع المعايير 
الدولي���ة لحقوق اإلنس���ان، وإيجاد مراكز 

المهمشين،  إليواء األحداث واألش���خاص 
والتنسيق بين القطاع األمني ومؤسسات 
المجتم���ع المدن���ي، وعق���د المزي���د من 

الدورات التأهيلية للكادر األمني.
وش���ددوا على ض���رورة معرفة النس���اء 
والحاج���ة  الش���كاوى،  تقدي���م  آللي���ات 
لمراجع���ة القواني���ن إلزال���ة كل أش���كال 
التميي���ز، ومعالجة الش���كاوى من العنف 

المنزلي واالغتصاب.
وأوصوا بتفعيل دور مؤسسات التنشئة 
والجماع���ات  كالم���دارس  االجتماعي���ة 
ودور العبادة ووس���ائل اإلعالم، إلى إجراء 
الدراسات لتشخيص الظواهر، التي بدأت 
التوصيات  المجتمع ووض���ع  ف���ي  تظهر 

الالزمة لها.

كما أكد المشاركون في أعمال المؤتمر 
عل���ى أهمي���ة تعزي���ز تثقيف األس���رة 

بصفتها اللبنة األساسية للمجتمع.
أن االحتالل اإلس���رائيلي  وأكدوا عل���ى 
هو العقبة الرئيس���ية أمام تحقيق السلم 
األهل���ي، وهو يس���عى إلى ج���ر المجتمع 
الفلس���طيني إل���ى مربع الفلت���ان األمني 

وتجاهل سيادة القانون.
ودعا المش���اركون إلى ضرورة التنسيق 
ما بين المؤسسة الرس���مية والمؤسسات 

األهلية وتحقيق العمل المشترك.
وش���ددوا على ضرورة أن تأخذ السلطة 
الوطنية زمام المبادرة لخلق فرص العمل 
للش���باب والخريجين، وكذلك العمل على 
إيجاد المؤسس���ات واألندية لضمان عدم 

انحراف الشباب باتجاه اآلفات.
وكان نظ���م المؤتمر مرك���ز إعالم حقوق 
اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس"، ومركز 
جنيف للرقاب���ة الديمقراطية على القوات 

المسلحة، وبالتعاون مع ديوان الرئاسة.
وأكد اللواء الحاج إس���ماعيل جبر ممثل 
الرئيس محمود عباس، ان القيادة ملتزمة 
تماما بالتع���اون مع خطط تعزيز الس���لم 

األهلي، في المحافظات. 
وأوض���ح جبر أن األمن يش���كل أس���اس 
كل ش���يء، فبدون���ه ال يوج���د أي مظه���ر 
للحي���اة، معتبرا أن المؤتمر يش���كل حجر 
الزاوية لس���يادة القان���ون وتحقيق األمان 

للمواطنين. 
إلى ذلك قال رونال���د فريدرك في كلمة 
مركز جني���ف للرقاب���ة الديمقراطية على 
القوات المس���لحة: إن هذا المشروع يأتي 
ع���ام 2008،  انطلق  اس���تكماال لمش���روع 
بالتنس���يق مع مكت���ب الرئي���س محمود 

عباس. 
وبين أن هذا المش���روع يأت���ي من أجل 
تعزيز آليات السلم األهلي التي تمر بعدة 
مراحل، من خ���الل منتديات مفتوحة، بين 
بالس���لم األهلي، وجرى  المعنية  األطراف 
خاللها نقاشات مستفيضة للقضايا التي 

يواجهها السلم األهلي والمواطنون. 
م���ن جهته اكد الدكت���ور محمد األحمد 
اإلنس���ان  حق���وق  إع���الم  مرك���ز  باس���م 
والديمقراطية "ش���مس" عل���ى أن مفهوم 
الس���لم األهل���ي، يتطل���ب عل���ى الصعيد 
المجتمعي الوطني، نب���ذ العنف واإلكراه، 
والقب���ول بالتن���وع، والتعام���ل الس���لمي 

والحضاري مع المختلفين والمغايرين. 
وتخلل جلسات المؤتمر الثالث عدد من 
أوراق العمل، حيث كانت الجلس���ة األولى 
ح���ول آفاق تطبيق الخطة اإلس���تراتيجية 
للسلم األهلي ودور المحافظة وقوى األمن، 
وتح���دث فيه���ا كل كامل حمي���د محافظ 
الخليل، حيث تحدث حول التحديات التي 
تواجه السلم األهلي في محافظة الخليل، 
في ضوء الخطة اإلستراتيجية للمحافظة، 
فيما تحدث اللواء ط���الل دويكات محافظ 
جنين حول التحديات التي تواجه الس���لم 
األهلي في محافظة جنين في ضوء الخطة 

اإلستراتيجية للمحافظة. 
وق���ال كام���ل حمي���د محاف���ظ محافظة 
الخلي���ل إن���ه ال يمك���ن تحقي���ق الس���لم 
األهلي، بوجود مدن فلسطينية مقسمة ال 
إليها،  الوصول  األمنية  تستطيع األجهزة 
كما هو الحال في الخليل التي يقس���مها 

االحتالل، ويح���ول دون تواصلها جغرافيا، 
وبالتالي دون تطبيق القانون. وبين حميد، 
إنه ال يمك���ن الوصول إلى القرى والمناطق 
المنكوبة في المحافظة كما في الكهوف، 
أو األس���ر المنكوب���ة، مؤك���دا أن التحدي 
األول لتحقيق الس���لم األهلي هو االحتالل 
االس���رائيلي، فه���و ال���ذي يعي���ق وصول 
األجهزة األمنية، وه���و الذي يعزز مظاهر 
التع���دي عل���ى ذلك الس���لم. وبي���ن أن ما 
يحدث اآلن هو نتاج حقب سابقة تعاقبت 
عل���ى حك���م الفلس���طينيين، وكان جلها 
ال يريد الس���ماح بوجود حكم فلس���طيني 

للشعب الفلسطيني. 
وتحدث ع���ن تجربة الخلي���ل وما أعدت 
لتحقي���ق الس���لم األهلي، مش���يرا إلى أن 
هناك 22 لجنة تضم 1200 ش���خص وكادر 
يعملون على تعزيز السلم األهلي، مؤكدا 
أن الب���اب مفتوح أمام الجميع بما في ذلك 
المعارض���ة بكافة ألوانها للمش���اركة في 

تعزيز هذا الجانب. 
فيم���ا كانت الجلس���ة الثاني���ة بعنوان، 
آفاق تطبيق الخطة اإلس���تراتيجية للسلم 
األهل���ي ودور رج���ال اإلصالح والعش���ائر، 
وتح���دث فيه���ا ناف���ز الجعب���ري ممث���ل 
العش���ائر في اللجنة التوجيهية للس���لم 
األهلي في محافظة الخليل، عن دور رجال 
اإلصالح في الحفاظ على السلم األهلي في 
محافظ���ة الخليل، وعبد ال���رزاق أبو الهيجا 
ممثل العش���ائر في اللجن���ة التوجيهية 
للسلم األهلي في محافظة جنين، وتحدث 
عن دور رج���ال اإلصالح ف���ي الحفاظ على 

السلم األهلي في جنين. 
أما الجلسة الثالثة وكانت حول محددات 
النوع االجتماع���ي ودور المجتمع المدني 
وآفاق تطبيق الخطة اإلستراتيجية للسلم 
األهل���ي، وتحدث فيها كل م���ن صفاء أبو 
اس���نينة، مدير دائرة الم���رأة والطفل في 
محافظ���ة الخلي���ل، حول الش���راكة ما بين 
الجهات الرس���مية ومؤسس���ات المجتمع 
المدني لتعزيز السلم األهلي فيما يخص 
النوع االجتماع���ي، وكذلك ميرفت عفيف 
مدير دائرة النوع االجتماعي في محافظة 
جنين، ح���ول الش���راكة ما بي���ن الجهات 
الرسمية والمجتمع المدني لتعزيز السلم 
األهل���ي فيما يخ���ص الن���وع االجتماعي، 
وش���عوان جباري���ن مدير مؤسس���ة الحق، 
وتحدث ح���ول رؤية مؤسس���ات المجتمع 
المدني لدور القطاع األمني الفلس���طيني 

في تعزيز السلم األهلي. 

خالل مؤتمر في رام الله نظمته "الهيئة المستقلة" 

التأكيد على أهمية تكامل دور السلطات
الثالث واحترام حقوق اإلنسان وحرياته

رام الله – سائد أبو فرحة: أكد رئيس مجلس 
القضاء األعلى، المستشار فريد الجالد، أهمية 
تكام���ل دور الس���لطات الث���الث التنفيذي���ة 
التعاون  والتش���ريعية والقضائية، وتكريس 
فيم���ا بينه���ا دون مس أي منه���ا بصالحيات 
واختصاص���ات األخرى، بما يع���ود إيجابا على 
حقوق اإلنس���ان والوطن، مش���يرا إلى الترابط 

بين العدل واألمن وحقوق اإلنسان.
وقال الجالد، خ���الل افتتاح مؤتمر "العدل 
– األمن وحقوق اإلنس���ان"، الذي نظم في رام 
الل���ه، أمس، بمبادرة من الهيئة المس���تقلة 
لحقوق اإلنسان، إن الهيئة المستقلة حققت 
العدي���د من اإلنج���ازات في ترس���يخ ثقافة 
حقوق اإلنس���ان، مبينًا أن القانون األساسي 
يتضمن نصوصا تؤك���د ضرورة صون حقوق 
اإلنس���ان، وصون حرياته، وأكد حصول تطور 
نوع���ي في التعاطي مع حقوق اإلنس���ان في 

فلسطين.
وأضاف: قام���ت دولة فلس���طين باحترام 
المبادئ األساس���ية لحقوق اإلنسان، وأصبح 
هن���اك تطور ملم���وس في نش���اط األجهزة 

األمنية بشأن التحقيق، ومنع وسائل اإلكراه 
والتعذي���ب التي كانت س���ائدة خالل وقت 

سابق.
ونوه إلى خطورة وضع حقوق اإلنس���ان في 
قطاع غزة، خاصة جراء اس���تمرار االنقس���ام، 
معربا عن أمله في عودة اللحمة بين ش���طري 
الوط���ن. من جهت���ه، تحدث رئي���س هيئة 
القضاء العسكري اللواء عبد اللطيف العايد، 
ع���ن المنظومة الدولية واهتمامها بتكريس 
حق���وق اإلنس���ان، حتى باتت معي���ارا لمدى 
تط���ور وتم���دن ال���دول، مؤكدًا أن المش���رع 
الثورة  بداي���ة  من���ذ  الفلس���طيني ح���رص 
المعاصرة، على إق���رار القوانين التي تكفل 

احترام حقوق اإلنسان.
وأش���ار إل���ى مس���اهمة هيئ���ة القض���اء 
العس���كري في س���ن عدد من التش���ريعات، 
مبين���ا أن القضاء العس���كري واج���ه العديد 
من التحديات في س���بيل تحقي���ق العدالة، 
وحماية حقوق اإلنس���ان، وق���ال: إن الهيئة 
تس���عى جاهدة لتطوير قدراتها القانونية 
والفنية لتحقيق العدالة، عبر تطوير قدرات 

جامعة بيرزيت توقع اتفاقية استشارية لتحويل 
بعض أصولها وخدماتها لفرص استثمارية

بيرزيت - "األيام": وقع رئي���س جامعة بيرزيت د. خليل 
هندي، والمدير الشريك لش���ركة AIM إلدارة المعلومات 
التطبيقية، س���ام بحور، اتفاقية استش���ارية تهدف إلى 
تطوير مختل���ف األص���ول والخدمات الجامعي���ة لتصبح 
فرصًا اس���تثمارية، ما س���يمكن القطاع الخاص من تلبية 
احتياجات الجامعة من خالل مشاريع تجارية ومن مشاركة 

الجامعة في مثل هذه المشاريع.
وأوضحت الجامعة في بيان صحافي امس أن "االتفاقية 
تن���ص على توظي���ف AIM لمراجعة األص���ول والخدمات 
الجامعي���ة جميعًا وم���ن ثم تطوير أس���اليب التعامل مع 
مس���تثمري القطاع الخاص لتحقيق أقصى قدر من العائد 
م���ن المش���اريع المرتقبة، وذل���ك من أجل دع���م موازنة 
الجامعة، وس���يتم إعط���اء األولوية لألص���ول الثابتة مثل 
األراضي غير المس���تخدمة التابع���ة للجامعة، إضافة إلى 

تقديم خدمات أفضل للطلبة ولمجتمع الجامعة عموما.
وقال د. هندي: 'إن إش���راك مستش���ار استثمار خارجي 
خطوة أولى من خطة ش���املة لنقل الجامعة من الصعوبات 

المالية السابقة والحالية إلى مستقبل أكثر استدامة.
واض���اف: لس���نا واهمين ب���أن خلق فرص اس���تثمارية 

س���يكون حاًل س���حريًا للضائقة المالية، لكنن���ا ملتزمون 
بمعالجة الوضع المالي من جميع الزوايا. 

وأوضح انه في العام 2011، تم انشاء أول مكتب لتنمية 
الموارد في الجامعة، وفي العام الماضي بمبادرة من إدارة 
الجامعة، شكل مجلس أمنائها لجنة استثمار لالستفادة 
استفادة مثلى من أصول جامعة بيرزيت جميعها، كذلك 
أنش���أت إدارة الجامعة هذا العام ن���واة لوقفية يؤمل أن 

تتنامى.
وبين د. الهندي ان الش���راكة مع AIM خطوة أخرى في 
اتجاه تفعيل استراتيجية تأمين مصادر دخل مستدامة، 
ترفد موازنة الجامع���ة باإلضافة إلى التمويل من الجهات 

المانحة المحلية والخارجية."
م���ن جهته ص���رح  بحور: نح���ن ملتزمون بع���دم المس 
بالوالية األساس���ية للجامع���ة والمتعلق���ة بالحفاظ على 
التميز في التدري���س والتعلم وتطوير المعرفة من خالل 

إجراء البحوث والمساهمة في خدمة المجتمع.
واض���اف: إننا على ثقة من أن القط���اع الخاص، في إطار 
الش���راكة مع الجامعة، س���يأخذ المبادرة ويكون مثاال حيًا 

للتعاون البناء".

اختتام المرحلة األولى من مشروع بناء قدرات 
شرطة مكافحة المخدرات في الضفة وغزة

رام الله - "األي��ام": اختتمت مؤسس���ة 
"المقدس���ي" المرحلة األولى من مشروع 
بناء القدرات لش���رطة مكافحة المخدرات 
في الضفة وغزة، وذلك بناء على اتفاقية 
بي���ن مكت���ب األم���م المتح���دة المعني 
بالمخدرات والجريمة، ومركز المقدس���ي 
للتوعية واإلرش���اد للمشاركة في تدريب 
كوادر وطواقم شرطة مكافحة المخدرات 

في الضفة وغزة.
وبين���ت المؤسس���ة، أم���س، أن الدورة 
التدريبي���ة عق���دت ف���ي مبن���ى الهالل 
األحم���ر بالبيرة، وش���ارك فيها مجموعة 
م���ن ضب���اط ورؤس���اء أقس���ام ش���رطة 
مكافح���ة المخدرات في القدس والضفة، 
وتمح���ورت حول اس���تراتيجية تخفيف 
المخاط���ر الت���ي تنفذه���ا "المقدس���ي" 
في فلس���طين بتمويل م���ن مكتب األمم 
المتحدة المعن���ي بالمخدرات والجريمة، 
التوج���ه لهذه  أس���باب  وناقش���ت أهم 
االستراتيجية، وأهم البرامج التي تندرج 
تحته���ا، وتحدث���ت عن في���روس نقص 
المناعة البش���ري "اإليدز" والوضع الحالي 
للمرض في فلس���طين، ودور قوات األمن 

القضاة، وأعضاء النيابة العامة.
ب���دوره، اعتب���ر النائب العام عب���د الغني 
العوي���وي، أن عق���د المؤتم���ر يعكس مدى 
حرص الهيئة المس���تقلة عل���ى دعم حقوق 
اإلنس���ان في الوطن، معربا ع���ن أمله في أن 
يخرج المؤتمر بتوصي���ات تعود إيجابا على 

حالة حقوق اإلنسان.
وأش���ار إلى أن مس���ؤولية حماي���ة حقوق 
اإلنس���ان، تقع على عاتق القض���اء، والنيابة 
العام���ة، ووزارتي الداخلي���ة والعدل، إضافة 
إلى مؤسسات حقوق اإلنسان واإلعالم. مبينًا 
أنه تقع على كاهل النيابة العامة مسؤولية 
كبي���رة لتوفي���ر العدال���ة، وحماي���ة حقوق 
اإلنس���ان، وأنها تتص���دى لكاف���ة القضايا 

واإلشكاليات التي تحصل مع المواطن.
وش���دد المفوض العام للهيئة المستقلة 
د. أحم���د حرب، في مس���تهل المؤتمر، على 
أهمية المؤتمر، كونه يجس���د ويؤكد الرؤية 
التكاملي���ة والتش���اركية بي���ن مؤسس���ات 
المجتم���ع المعنية بالع���دل واألمن وحقوق 
اإلنس���ان، وتحدث عن تنوع محاور المؤتمر، 
عبر تناول مس���ائل مث���ل التحديات األمنية 
في مناطق )ج(، وغيرها، وقال: "في مثل هذا 
المؤتمر، يجب أال يغيب عن بالنا ش���عبنا في 
قطاع غزة، الذي وصلت حقوق اإلنس���ان فيه 
إلى ح���دود كارثية، هذا إن ل���م تكن وصلت 

إليها أصال".

في الوقاية من الفيروس.
وأش���ار مدير مركز المقدس���ي عصام 
جويح���ان ال���ى برام���ج تخفي���ف مخاطر 
تعاط���ي المخ���درات، وأه���م مبادئه���ا 
والس���لوكيات الخط���رة التي يمارس���ها 
متعاطو المخدرات والتي من ش���أنها ان 
تتس���بب في نقل األم���راض المختلفة، 
مس���تعرضًا أبرز التحدي���ات والمعيقات 

التي تواجه تنفيذ هذه البرامج.
وبحث المش���اركون في الورش���ة نظرة 
اإلنس���ان  بحق���وق  المعني���ة  الجه���ات 
للش���خص المدمن، بما يرتب���ط بالصحة 
والقانون���ي،  االجتماع���ي  والنم���ط 
المدمنين،  تجاه  الفضلى  والس���لوكيات 
معه���م  المهن���ي  التعام���ل  وكيفي���ة 
والخدم���ات  وحقوقه���م،  وواجباته���م 
المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني 
وأبرز  المخاط���ر،  برام���ج تخفي���ف  ف���ي 
المعيقات والتحدي���ات التي تواجه فرق 
العمل الميداني خالل عمله، وما يتعرض 

له متعاطي المخدرات من نبذ.
وأوضح���ت "المقدس���ي" أنها اختتمت 
دورتين في قطاع غ���زة، تمحورت األولى 
حول "بن���اء ق���درات فريق غ���زة للصحة 
النفس���ية لطاقم العاملي���ن مع متعاطي 
المخ���درات بالحقن"، وش���ارك فيها عدد 
من مؤسس���ات المجتمع المدني، ومنها 
جمعيتا اله���الل األحمر، وتم���ام وكمال 

لع���الج وتأهيل المدمني���ن، وبرنامج غزة 
للصح���ة النفس���ية، وش���رطة مكافح���ة 
العس���كرية،  والخدم���ات  المخ���درات، 

ومصلحة السجون.
وتم تعريف المش����اركين باستراتيجية 
تخفيف المخاطر على الصعيدين العالمي 
والمحلي، وأهمية االستخدام اآلمن للحقن 
وما تسببه الحقن غير اآلمنة وغير الصحية 
بالمجتمع، وأهمية  أمراض وانتشارها  من 
توعية المدمنين بخطورة استخدام الحقن 

الملوثة غير اآلمنة.
وبينت أن الدورة الثاني���ة تمحورت حول 
"تثقي���ف األق���ران لمتعاط���ي المخ���درات 
ولمجموع���ة م���ن العاملي���ن ف���ي الحد من 
انتش���ار المخ���درات وطاق���م برنام���ج غزة 
الصحي لمش���روع تخفي���ف مخاطر تعاطي 
المخدرات بالحقن في غزة"، بمشاركة طاقم 
برنام���ج غزة للصح���ة النفس���ية العامل مع 
متعاطي المخدرات، وتناولت مفهوما أوسع 
واش���مل لمخاطر تعاطي المخدرات بالحقن، 
وتفاصي���ل اكث���ر لألمراض التي تس���ببها 
وتس���اعد عل���ى انتش���ارها بي���ن متعاطي 
المخ���درات بالحق���ن، وركزت عل���ى فيروس 
االيدز، وتم اس���تعراض معلومات أساسية 
ع���ن الم���رض، والعوامل الت���ي تعمل على 
انتشاره، وما يتعرض له متعاطي المخدرات 
بالحقن لخطر اإلصابة و/أو انتشار الفيروس 

واألمراض المنقولة بالجنس.


