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وزارة الحكم المحلي

إعالن حول جائزة  الصحفي صديق الحكم المحلي

نظ���رًا القتراب الموعد النهائي المحدد بتاريخ )2013/12/16(، لتس���ليم المواد المش���اركة في 

مس���ابقة الصحفي صديق الحكم المحلي التي تتم بالتعاون مع نقابة الصحفيين تتوجه وزارة 

الحكم المحلي ونقابة الصحفيين إلى كافة الصحفيين المشاركين في المسابقة أو الراغبين في 

المشاركة فيها ولديهم مواد مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو صور تخص مواضيع تتعلق بقطاع 

الحكم المحلي في فلسطين والمساءلة المجتمعية تم إنجازها خالل العام الحالي، المسارعة في 

تس���ليمها لدى العالقات العامة واإلعالم في مقر ال���وزارة. كما أننا ندعوكم لحضور حفل توقيع 

وثيق���ة التفاهم بي���ن وزارة الحكم المحلي ونقابة الصحفيين كأح���د مخرجات جائزة الصحفي 

صديق الحكم المحلي ، وذلك يوم الخميس الموافق ) 31 /2013/10 ( الس���اعة العاشرة صباحًا 

في فندق الجراند بارك- رام الله.

لالستفسار يرجى االتصال أو مراجعة العالقات العامة واإلعالم في الوزارة على العنوان التالي:

البيرة - البالوع

هاتف: 2401092

هاتف خلوي: 0569569784

media@molg.pna.ps :بريد الكتروني

www.molg.pna.ps

)Facebook( وللتواصل عبر

Journalist Prize -جائزة الصحفي صديق الحكم المحلي 

بدعم من برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني

  2013     ثاني  جدوولل االزياررااتت االعائلية لشهر تشرين اال   
2013 تشرين االثانيتعلن االلجنة االدوولية للصليب ااألحمر عن برنامج االزياررااتت االعائلية لشهر  :

تارريخ االزياررةۃة محافظاتت االضفة االغربية االفئة  االسجن
14 & 21 أأمني وو مدني جنني، طوباسس،نابلس، سلفيت، طولكکرمم، قلقيلية  جيفعونن،  ماجني، نيفي

28 & 14االرملة نيتزاانن تيرززاا  ااخلليل، بيت حلم،  أأبو دديس، رراامم االله، أأرريحا 
5 & 19 سلفيت، طولكکرمم، قلقيلية ، جنني، طوباسس أأمني وو مدني  أأووفيك، ررميونيم، هدررمي،

26 & 12هشارروونن   رراامم االله، أأرريحا، ، بيت حلم، أأبو دديس، ااخلليل، نابلس
6 & 20 ، بيت حلم، أأبو دديس، نابلسسلفيت، طولكکرمم، قلقيلية،  

ااخلليل أأمني وو مدني االداامونن
13 & 27  رراامم االله، أأرريحاجنني، طوباسس،
ااالرربعاءء
ااالحد ــوقوفني   / جميع مناطق االضفة االغربية مدني ـم  

تسلمونن مدني محكکومني
12 & 26 نابلس، طولكکرمم، سلفيت، قلقيلية، رراامم االله، أأرريحا

أأمني وو مدني شطا، جلبوعع
5 & 19  جنني، طوباسسبيت حلم، أأبو دديس، ااخلليل،
6 & 20 ااخلليل، جنني، طوباسس

أأمني وو مدني  بئر االسبع، دديكکل، ااووهلي
كکيداارر

13 & 27 نابلس، سلفيت، طولكکرمم، قلقيلية، ااخلليل
11 & 27 رراامم االله، أأرريحا
4 & 18 بيت حلم، أأبو دديس
11 & 25  ااخلليل، بيت حلم، أأبو دديس       

أأمني 24 & 10نفحا    جنني، طوباسس، سلفيت، قلقيلية
14 & 28 رراامم االله، أأرريحا
3 & 17 نابلس
14 & 28 ااخلليل

أأمني رراامونن

13 & 25 ااخلليل، جنني، طوباسس
3 & 17 رراامم االله، أأرريحا
7 & 21 بيت حلم، أأبو دديس

4 & 18  نابلس، رراامم االله، أأرريحا ، بيت حلم، أأبو دديس، سلفيت،
قلقيلية

10 & 24 طولكکرمم أأمني نفحا، رراامونن
12 & 26 رراامم االله، أأرريحا

أأمني 19 & 5عسقالنن  نابلس، سلفيت، طولكکرمم، قلقيلية، بيت حلم، أأبو دديس،
جنني، طوباسس، ااخلليل

5 & 19 قلقيلية، سلفيت

أأمني 26 & 12مجدوو أأبو دديس ،رراامم االله ،أأرريحا ،طولكکرمم بيت حلم، ااخلليل ،   
4, 11, 18 & 25 جنني، طوباسس
6, 13, 20 & 27  نابلس

19 رراامم االله، أأرريحا

 أأمني
وو إإدداارريي

 االنقب
17 طولكکرمم، قلقيلية
12 بيت حلم، أأبو دديس

5 & 26 ااخلليل
10 & 24 نابلس، سلفيت

3 جنني، طوباسس
13 & 27 رراامم االله، أأرريحا

أأمني 20 & 6عوفر  قلقيلية، سلفيت، طولكکرمم، نابلس، جنني، طوباسس، رراامم
االله، أأرريحا، ااخلليل

3 & 17 ااخلليل
10 & 24 بيت حلم ،أأبو دديس

 نودد لفت اانتباهكکم بانن هذاا االبرنامج قابل للتغيير.تعاوونكکم وو تفهمكکم يساعد موظفي االلجنة االدوولية
 للصليب ااألحمر لتسهيل خدمتكکم بشكکل أأفضل

نود لفت انتباهكم بان هذا البرنامج قابل للتغيير. تعاونكم وتفهمكم يساعد موظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر 

لتسهيل خدمتكم بشكل أفضل

جنين - "األيام": أصيب العشرات من طلبة مدارس 
بلدة الس���يلة الحارثية، غرب جنين، أمس، بحاالت 
اختن���اق جراء استنش���اق الغاز المس���يل للدموع، 
وذلك إث���ر ان���دالع مواجهات مع ق���وات االحتالل 
التي اقتحمت البلدة وبلدة اليامون المجاورة، فيما 
واصل���ت قوات االحتالل، االس���تيالء على منزل في 
بل���دة يعبد جنوب غرب المدينة، لليوم الس���ادس 

على التوالي.
وقالت مصادر أمني���ة ومحلية: إن قوات االحتالل 
اقتحم���ت الس���يلة الحارثية، بالتزام���ن مع توجه 
الطلبة إلى مدارسهم في س���اعات الصباح الباكر، 
ونصبت حاجزا عس���كريا وس���ط البلدة حيث أوقف 
الجن���ود عددا من الم���ارة ودققوا ف���ي بطاقاتهم 

الشخصية.
وأضافت المص���ادر: إن جنود االحتالل يرافقهم 
ضابط مخابرات، صوروا المسجد الكبير في البلدة، 
فيم���ا جابت آليات االحتالل العس���كرية، ش���وارع 

البل���دة وركزت انتش���ارها في محي���ط المدارس، 
حيث اندلع���ت مواجهات متفرقة رش���ق خاللها 
الشبان قوات وآليات االحتالل بالحجارة والزجاجات 
الفارغة، فيما أطل���ق الجنود قنابل الصوت والغاز 
المس���يل للدم���وع، م���ا أدى إلى إصابة عش���رات 
التالمي���ذ وعدد من المواطني���ن، بحاالت اختناق، 
فيما لم يتمكن عشرات التالميذ من الوصول إلى 

مدارسهم.
وأش���ارت، إلى أن جنود االحت���الل قاموا بتصوير 
من���زل عائلة الش���هيد راغب ج���رادات، والمحتجز 
لدى االحتالل في مقابر "ش���هداء األرقام"، وصوروا 

المنطقة المحيطة بمنزل هذه العائلة.
وكانت قوات االحتالل، سيرت آلياتها العسكرية 
ف���ي بل���دة اليامون بش���كل اس���تفزازي، في وقت 
واصلت فيه استيالئها على منزل المواطن عاطف 
خليل أب���و بكر، من بلدة يعب���د، والذي حولته تلك 

القوات إلى ثكنة عسكرية.

إصابة عشرات الطلبة باالختناق خالل 
اقتحام قوات االحتالل السيلة الحارثية

كتب فايز أبو عون:

قال الحراك النقابي للمحامين إن ما جرى في جلس���ة نظر طلب 
تعطيل انتخابات النقابة م���ن قبل محكمة العدل العليا التابعة 
لس���لطة قضاء الحكومة المقالة بغزة م���ن تأجيل للنظر في هذا 
الطلب حتى التاسع من الشهر المقبل للمرة الرابعة على التوالي 

بمثابة تعطيل متعمد وتجن على الديمقراطية.
وأض���اف الحراك النقاب���ي في بيان صحاف���ي، أمس، إنه لم 
يفاجأ بما جرى في هذه الجلسة وكان متوقعًا، سواء ما تم من 
إج���راءات أو موقف مجلس نقاب���ة المحامين الذي لم يعترض 
على التأجيل حت���ى ولو كان التأجيل أس���بوعًا واحدًا، واعتبر 
أن طل���ب التأجيل يهدف إل���ى المماطلة والتس���ويف، وهو 
أس���لوب يرضاه المجلس ويوافق عليه، لما في ذلك من خدمة 
الستمراره في منصبه وتمتعه بامتيازات كثيرة دون الرجوع 

إلى الهيئة العامة. 
وق���دم الحراك مبادرة لحل أزمة النقاب���ة اقترح فيها أن يعتبر 
المجلس الحالي وكافة المرشحين لهذه االنتخابات والمرشحون 
في الدورة الس���ابقة بمن فيهم المرش���حون الذين انسحبوا في 
الدورتي���ن االنتخابيتي���ن )دورة 2012 ودورة 2013( باإلضاف���ة 
إلى أعضاء اللجنتين المركزية لالنتخابات في الدورتين مجلس���ًا 
لنقاب���ة المحامين مرك���ز غزة، وليعتبر مجلس طوارئ أو مجلس���ا 
مركزي���ا أو مجلس إنقاذ أو مجلس إدارة أزمة أو أي مس���مى يطلق 
عليه، لحي���ن االنتهاء من هذه األزمة التي يعيش���ها المحامون 

طالما أن المجلس مصمم على البقاء وعدم الرحيل.
وقال إننا نتقدم بهذه المبادرة ليس من باب التس���ليم باألمر 
الواق���ع وإنما تطبيق لما يقوله الح���راك ويؤكد عليه وهو العمل 

الجماعي والمشترك.
وفي هذا الس���ياق اعتبر المحامي ناص���ر مهنا أن كل ما يجري 
ف���ي نقابة المحامين من ناحية تعطي���ل االنتخابات للعام الرابع 
عل���ى التوالي أي منذ الع���ام 2009 وما يجري اآلن من تعطيل من 
قبل المحكم���ة العليا من ناحية تأجيله���ا النظر في طلب وقف 
االنتخابات للمرة الخامس���ة على التوالي إج���راء غير قانوني، بل 
تعطيل متعم���د للديمقراطية التي ينش���دها جميع المحامين 
بإج���راء انتخاب���ات حرة ونزيه���ة في نقابتهم يت���م من خاللها 

انتخاب مجلس جديد يمثلهم داخليًا وخارجيًا.
وأك���د مهنا ل� األي���ام أن عدم إجراء االنتخاب���ات تحت أي حجج 
كانت ليس تجميدا للديمقراطية فحس���ب بل تجن وتعد عليها 
يج���ب وقفه على الف���ور، كما أن م���ا يجري من تعطي���ل متعلق 
بالوضع السياس���ي العام ويدخل في إطار المناكفات السياسية 

المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.
وطالب كافة المحامين من أعض���اء مجلس النقابة المعارضين 
لتعطيل االنتخابات والمحامين المزاولين للمهنة أن يكون لهم 
موق���ف واضح وصري���ح، وأن يعلنوا موقفه���م الرافض لتعطيل 
االنتخاب���ات بوضوح، وأن يتخذوا الخط���وات العملية للضغط من 

أجل إجراء االنتخابات وإال سيكونون شركاء في هذا التعطيل.  
من جهته، ق���ال المحامي عادل أبو جه���ل رئيس لجنة الدفاع 

ع���ن الحقوق والحريات في نقابة المحامين إن ما يجري في أروقة 
محكمة الع���دل العليا م���ن عمليات تأجيل تارة بس���بب ضرورة 
االس���تماع لبعض البين���ات، وتارة لغياب مقدم���ي الطلب، وتارة 
ثالثة لتغيب المس���تدعى ضدهم، يؤكد عدم وجود نوايا حسنة 

أو قانونية لدى القائمين على ذلك.
وأض���اف أبو جهل ل���� "األيام": إن من حقنا كمحامين ممارس���ة 
الديمقراطي���ة من خالل انتخ���اب مجلس نقابة جدي���د يمثلنا، 
وإال س���نكون مضطرين للقول إن المجلس الحالي مس���تفيد من 
عملية التسويف والمماطلة من أجل بقائه في منصبه، وبالتالي 
سنعمل على تصعيد احتجاجاتنا بتنظيم االعتصامات والوقفات 
االحتجاجية أمام مجمع المحاكم وفي مقر النقابة إليصال صوتنا 
للجميع بأن المحامين لن ولم يسكتوا عن حقهم الذي كفله لهم 

القانون.   
وأش���ار إلى أنه يجزم ويؤكد مس���اهمة مجلس النقابة الحالي 
الفعلية في التعطيل، قائاًل: "إن اعتماد المجلس على اإلجراءات 
الت���ي تتخذ أمام المحكمة ال يعفيه من المس���ؤولية بل ويحمله 
المس���ؤولية الكاملة الس���تمرار تعطيل االنتخابات وخاصة بعد 
االنتهاء من المش���هد الثاني"، وأضاف أن المحامين في انتظار 
المش���هد التالي الذي قد يتمثل في عدم حضور المس���تدعيين 
ووكيلهما، وقال إنهم لو حضروا سيطلبون مزيدًا من الوقت للرد 
والمناقش���ة وطلب بعض األوراق والمستندات، وبالتالي سيبقى 
تعطي���ل االنتخابات وحرمان المحامين من ممارس���ة حقهم في 

الترشيح واالنتخاب هو سيد الموقف إلى ما ال نهاية.

بعد أربعة أعوام من تعطيلها

محكمة »المقالة« تؤجل النظر في طلـب وقـف 
انـتـخـابـات نـقــابة المحـامين للـمـرة الخـامـســة 

رام الله - "وفا": أوصى مش���اركون في ورش���ة عمل 
'نح���و تفعيل نظام المس���اءلة وآليات الش���كاوى في 
الشرطة المدنية الفلس���طينية'، بضرورة سن قانون 
ينظم عمل الش���رطة ويبين مهام واختصاص وآليات 

عمل دائرة المظالم وحقوق اإلنسان.
وحضر الورش���ة، الت���ي نظمها مرك���ز إعالم حقوق 
اإلنس���ان والديمقراطية 'شمس' وعقدت في رام الله، 
أمس، بعض المنظمات الحقوقية وممثلو المؤسسات 
األهلية الت���ي تهت���م باالنتهاكات ض���د المجتمع، 

وديوان المظالم في الشرطة الفلسطينية.
وأكد المشاركون ضرورة توحيد جهات الشكاوى في 
جهاز الشرطة، وإقرار قانون للهيئة المستقلة لحقوق 
اإلنس���ان لكي تأخذ دورها الرقابي، وتأسيس ديوان 
مس���تقل للش���كاوى، وزيادة الوعي ل���دى المواطنين 
بأهمية تقديم الش���كاوى في دي���وان المظالم وذلك 
عن طريق توزيع المنشورات والبوسترات للمواطنين، 
وتوضي���ح طبيعة الش���كاوى وحيثياته���ا وإجراءات 
المتابع���ة ونتائجها والمعيقات وس���بل مواجهتها، 
وأهمي���ة وجود قانون للوصول إل���ى المعلومات لدعم 

نظام النزاهة والشفافية.
وبي���ن مدير دي���وان المظالم وحقوق اإلنس���ان في 
الشرطة، المقدم ردينة بني عودة، أن ديوان المظالم 
أس���س للنظر في ش���كاوى الجمه���ور والمتابعة في 

تطبيقه���ا على أف���راد األجهزة األمني���ة، وهو لصالح 
الجمهور.

وأوضح عودة أن اللجنة تبحث في الشكاوى المقدمة 
لها م���ن الجمهور، وتعم���ل على مالحق���ة مرتكبها، 
وتقدمه���ا لمدي���ر عام الش���رطة لتخ���رج بتوصيات 
لتنفيذها، وقامت اللجنة بالكثير من فرض العقوبات 

على مرتكبي اختراق للعمل المهني لألجهزة.
وق���ال: قمنا بزيارة الكثير م���ن اإلصالحيات ومراكز 
التأهيل في المدن الفلس���طينية، لنطلع على كيفية 
معاملة النزالء، ونس���مع أراء وش���كاوى النزالء إذا كان 

هناك أي انتهاكات ضدهم.
م���ن جهته، ق���ال مدي���ر مركز القدس للمس���اعدة 
القانوني���ة عصام الع���اروري، إن هناك خلطا في عمل 
جمي���ع األجهزة األمني���ة داخل المجتم���ع، من جهة 
الجمهور وال يوجد فصل بين عمل كل جهاز على حدة.

وأضاف العاروري أن المجتمع الفلسطيني، ينقسم 
إلى فئتين في تقديم الشكاوى، فئة تخشى تقديم 
الش���كاوى خوفا م���ن المالحقة، وفئة تقدم ش���كاوى 
كيدية ومبالغا فيها ضد األجه���زة األمنية، مبينًا أن 
هن���اك ضعفا إعالميا في توضيح عم���ل هذه اللجنة، 
ويج���ب أن تك���ون حملة إعالنية تفه���م المواطن عن 
الش���كاوى وف���ي حالة ت���م تعرض لش���كوى إلى أين 
يذهب، ويج���ب أن تكون هناك تغذي���ة راجعة بين 

اللجن���ة والمتقدم في الش���كوى، وأنه يجب أن يكون 
هناك نقاش مفتوح بين منظمات ومؤسس���ات حقوق 

اإلنسان واللجنة.
ولفت أس���تاذ اإلعالم ف���ي جامعة بيرزيت نش���أت 
األقطش، إلى أن نظام الشكاوى أزال الغبار عن أفعال 
األجهزة، ألنه يتابع الش���كاوى المقدمة له، ومع ذلك 
يوج���د ضعف إعالمي في عمل الش���رطة ألنه ال توجد 
حملة إعالنية توضح عمله���ا، وكيفية متابعة األمور، 
وقال: إن هناك مشكلة تفاهم بين الشرطة والشعب، 
وإن هناك إعالما منقسما ومجلسا تشريعيا معطال، وال 
توج���د مراقبة على أية جهاز، كل ذلك يؤدي إلى عدم 

العمل بالقوانين الموضوعة.
واختتم���ت الورش���ة بحلق���ة نقاش ترك���زت حول 
آلي���ات تعزيز تقديم الش���كاوى، ومنهج عمل ديوان 
المظالم وحقوق اإلنسان في الش���رطة الفلسطينية، 
ورؤية مؤسس���ات المجتمع المدني لنظام الش���كاوى 
والمساءلة في الشرطة، إضافة إلى نقاش اإلشكاليات 
المتعلق���ة بغياب قان���ون ينظم عمل الش���رطة في 
ظل وج���ود قوانين لألجهزة األمني���ة األقوى وتأثيره 
على المأسسة والش���فافية في األداء، وغياب محاكم 
للش���رطة وقانون الخدمة في ق���وى األمن يتعامل مع 
الش���رطة كجهاز عس���كري، وتعدد جهات استقبال 

الشكاوى.

خالل ورشة في رام الله نظمها مركز »شمس«

الدعوة إلى سن قانون ينظم عمل الشرطة
ويوضح مهام واختصاص ديوان المظالم

وفد بريطاني يطلع 
على معاناة العمال 

جراء االحتالل

نابل���س - "وف���ا": أطلع األمي���ن العام 
التح���اد نقابات العمال ش���اهر س���عد، 
رئيس���ة اتحاد المعلمين البريطانيين، 
مس���ؤولة حملة التضامن مع الش���عب 
الفلس���طيني البريطانية برنارد ريغان، 

أمس، على معاناة قطاع العمال.
وشرح سعد للوفد الضيف الذي التقاه 
الصعبة  األوضاع  بنابلس،  االتحاد  بمقر 
التي يعيش���ها العمال الفلسطينيون، 
والعقوبات  االحت���الل  ممارس���ات  جراء 
التفتيش  والمتمثلة بحواجز  الجماعية 
وتقيي���د حري���ة الحرك���ة للمواطني���ن 
التي  المأس���اوية  والنتائج  والبضائ���ع 
أوجدها بن���اء جدار الفص���ل العنصري 

على األراضي الفلسطينية.
وأش���اد س���عد بموق���ف النقابيي���ن 
الممارس���ات  م���ن  البريطانيي���ن 
اإلس���رائيلية وتضامنه���م م���ع نضال 
الشعب الفلسطيني والحركة العمالية، 
وتنظيمه���م للعدي���د م���ن الحم���الت 
التضامني���ة مع فلس���طين في أكثر من 

محفل وفي أكثر من مناسبة.
الوفد  أعض���اء  أك���د  م���ن جانبه���م، 
البريطاني أن نقابات بريطانيا ستستمر 
الفلس���طينيين  للعم���ال  دعمه���ا  في 

ونقاباتهم.


