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بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

عطاء رقم )M-09/2013( شراء وتوريد مواد دعائية
يعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني عن طرح عطاء لتوري���د مواد دعائية ألغراض 
المؤتمر الدولي اإلحصائي، ويدعو الش���ركات ذات االختصاص والمس���جلة رسميًا، وترغب 
بالمشاركة في هذا العطاء مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات في الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلس���طيني � رام الله � عين منجد، ش���ارع طوكيو، مقابل قصر رام الله الثقافي � وذلك من 

أجل الحصول على وثائق العطاء، مقابل رسوم غير مستردة وقدرها )100( شيكل للعطاء.
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم لدى مكتب الجهاز � رام الله � عين منجد 
)شارع طوكيو( / دائرة اللوازم والمشتريات الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم االثنين الموافق 

.2013/8/19
مالحظة: أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

عال عوض
رئيس الجهاز

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

23\ADM\2013 إعالن طرح عطاء  رقم
لشراء أدوية ومستهلكات طبية 

بتموي���ل من هيئة اله���الل األحمر اإلماراتي تعلن جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني  عن 
حاجتها لشراء أدوية ومستهلكات طبية ) disposables  (   لمستودعاتها في مبنى جمعية 
الهالل األحمر الفلس���طيني ،   فعلى الش���ركات المس���جلة والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر 
الجمعية لش���راء كراس���ة العطاء وذلك اعتبارًا من يوم االثنين  الموافق 2013/8/5    و حتى  
يوم االثنين  2013/8/19    من الس���اعة التاسعة صباحا  و حتى الساعة الثانية  بعد الظهر،  
م���ا عدا يومي الجمعة و الس���بت  ، وذلك من دائرة المش���تريات ف���ي جمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني  الكائن في شارع القدس  الرئيسي  -  البيرة .
للموردين  المؤهلين و المرخصين الحق في االش���تراك ، علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض  
هو يوم الثالثاء 2013/8/27     حتى الساعة الواحدة ظهرا  ، و ذلك في صندوق المناقصات 
الموجود في دائرة المش���تريات بمقر جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني الكائن في البيرة  

شارع القدس . 
1. ثمن  شراء كراسة األدوية   300 دوالر أمريكي  غير مستردة 

2. ثمن  شراء كراسة المستهلكات الطبية   200 دوالر أمريكي  غير مستردة   
3. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 لكل دوسية  

4. الجمعية  غير ملزمة بأقل األسعار.
5. سيتم إبالغ الشركات المشاركة في العطاء الحقا عن موعد فتح المظاريف 

6. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
لال ستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل االحمر الفلسطيني على 

االرقام التالية : هاتف 022978536   فاكس  022406518 
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية البيرة

إعالن عن طرح عطاء تشطيب عمارة المنارة الجديدة
تعل���ن بلدية البيرة عن طرح عطاء رقم 2013/35 تش���طيب عمارة المن���ارة الجديدة، فعلى 

الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
1. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.

2. يجب على المقاول تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة ثالثمائة ألف ش���يكل لصالح بلدية 
البي���رة وذل���ك بكفالة بنكية س���ارية المفعول لم���دة ال تقل عن 90 يومًا م���ن تاريخ إقفال 

المناقصة أو شيك بنكي مصدق.
3. األسعار شاملة لجميع الضرائب.

4. البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
5. رسوم اإلعالن في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء.

6. يج���ب على المقاول أن يكون حاماًل ش���هادة تصنيف أبنية س���ارية من لجنة التصنيف 
درجة أولى أو ثانية فقط.

7. زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي الس���اعة العاش���رة صباحًا في مقر البلدية � قسم إدارة 
المشاريع وذلك يوم السبت الموافق 2013/8/17.

8. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من العطاء من 
مقر البلدية ابتداًء من يوم الثالثاء الموافق 2013/8/6 مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )300( 

ثالثمائة دوالر.
9. آخر موعد لتسليم العطاءات يوم األحد الموافق 2013/8/25 الساعة الثانية عشرة صباحًا 

مع العلم أنه لن تقبل أي عطاءات ترد بعد هذا الموعد.
10. فتح المظاريف يوم األحد الموافق 8/25م2013 الس���اعة الثانية عش���رة ظهرًا في مقر 

بلدية البيرة.
11. يتم إيداع العطاءات في مكتب رئيس قسم الشؤون اإلدارية في بلدية البيرة.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية )قس���م إدارة المشاريع( وذلك خالل ساعات 
الدوام الرسمي.

م. فوزي عبد الحفيظ عابد
رئيس بلدية البيرة

بلدية أريحا

إعالن طرح عطاء بالظرف المختوم
للمرة الثالثة واألخيرة

تعلن بلدية أريحا عن طرح العطاء المذكور أدناه بالظرف المختوم وهو:

  رقم العطاء       اسم العطاء         قيمة كفالة دخول العطاء        ثمن نسخة العطاء    آخر موعد لتسليم العطاء

 ب أ/2013/14     عمل رسومات فنية على

100 شيكل        2013/8/18                            جدران مركز التأهيل                       5 % 

فعل���ى الفنانين المؤهلين والمتخصصين والراغبين بالمش���اركة ف���ي العطاء المبين أعاله 
مراجعة قسم خدمات الجمهور في مبنى بلدية أريحا للحصول على نسخة من العطاء ضمن 

الشروط التالية:
1. آخر موعد لبيع نسخ العطاءات يوم السبت الموافق 2013/8/17.

2. تودع العروض في صندوق عطاءات البلدية قبل الس���اعة الحادية عش���رة ظهرًا من يوم 
األحد الموافق 2013/8/18.

3. يرفق مع العرض كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بالقيمة المبينة أعاله.
4. أجور اإلعالن بالصحف على َمن يرسو عليه العطاء.

5. يستبعد أي عرض غير مكتمل الشروط.
6. لالستفس���ار يرجى االتص���ال على هاتف البلدي���ة رقم2322417/8 وحدة المش���تريات 

والعطاءات.
رئيس بلدية أريحا
محمد عبد جاليطة

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

مكتب البيرة

)2013/M-07( إعالن طرح عطاء رقم
)SharePoint, ASP-NET( تنفيذ دورات تدريبية في مجال

يعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني عن رغبته في تنفيذ دورات تدريبية في مجال 
SharePoint@ ASP-NET، وذلك حسب الش���روط والمواصفات الواردة في كراسة العطاء، 
ويدعو الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا والمعتمدة، وترغب بالمشاركة في هذا 
العطاء مراجعة دائرة اللوازم والمش���تريات في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني )رام 
الله � عين منجد(، من أجل الحصول على وثائق العطاء، مقابل رس���وم غير مس���تردة وقدرها 
)100( ش���يكل. اخر موعد لقبول عروض االس���عار بالظرف المختوم لدى مكتب الجهاز � رام 
الله � عين منجد )ش���ارع طوكيو(/ دائرة اللوازم والمشتريات الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم 

الثالثاء الموافق 2013/8/20.
مالحظة: أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

عال عوض

من اجل أن تبقى المؤسسات العربية قائمة، من اجل أن تبقى القدس عربية فلسطينية 
إسالمية مسيحية

»اشتر زمنا في القدس«

إعالن طرح عطاء أثاث وتجهيز مكتبة في مدرسة في صور باهر- القدس 
بتمويل من الصندوق الثقافي الفلسطيني والممثلية النرويجية

تعلن مؤسسة فيصل الحس���يني عن طرح عطاء اثاث وتجهيز مكتبة في مدرسة في صور 

باهر – القدس بتمويل من الصندوق الثقافي الفلسطيني والممثلية النرويجية.

العطاء عبارة عن توفير كراسي، طاوالت، مكتب، رفوف كتب، طاوالت حاسوب، رفوف عرض 

وس���تاندات ومقاعد خش���بية للمكتبة. يمكن الحصول على وثائق العط���اء ابتداء من يوم 

االثنين المواف���ق 2013/8/5 وحتى يوم الثالثاء الموافق 2013/8/6 ، وذلك خالل س���اعات 

الدوام الرسمية للمؤسسة من الساعة 8:30 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر، من مقر مؤسسة 

فيصل الحسيني الكائن في ضاحية البريد-القدس.

إن هذا العطاء مفتوح لش���ركات األثاث، علمًا بأن آخر موعد لتسليم الوثائق هو يوم األربعاء 

الموافق 2013/8/14 الس���اعة الحادية عشر صباحًا بالظرف المغلق والمختوم، وسيتم فتح 

المظاريف الس���اعة الحادية عش���ر وخمس دقائق تماما من نفس اليوم في مقر مؤسس���ة 

فيصل الحسيني الكائن في ضاحية البريد – مقابل استاد فيصل الحسيني.

يجب أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 90 يوما من تاريخ 2013/8/14.

مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

المؤسسة غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون ابداء األسباب، كما أن العطاء مجزأ

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال على األرقام التالية:

هاتف رقم: 2342686-02                 فاكس رقم: 02-2345521

بسم الله الرحمن الرحيم

Faisal Husseini Foundationمؤسسة فيصل الحسيني

من اجل أن تبقى المؤسسات العربية قائمة، من اجل أن تبقى القدس عربية فلسطينية 
إسالمية مسيحية

»اشتر زمنا في القدس«

إعالن طرح عطاء توريد كتب روائيه 
باللغة العربية و االنجليزية

تعلن مؤسس���ة فيصل الحس���يني عن ط���رح عطاء توريد كت���ب روائيه باللغ���ة العربية و 
االنجليزية.

يمك���ن الحصول على وثائق العطاء يومي االثني���ن و الثالثاء الموافقين 4-2013/8/5 خالل 
س���اعات الدوام الرسمية للمؤسس���ة من الس���اعة)8:30 - 14:30( ، و ذلك من مقر مؤسسة 

فيصل الحسيني الكائن في ضاحية البريد- القدس.
إن ه���ذه المناقصة مفتوحة للمكتبات و دور النش���ر ، علمًا أن آخر موعد لتس���ليم الوثائق 
بالظ���رف المغل���ق و المختوم هو الس���اعة الثانية عش���ر ظهرا من ي���وم الخميس الموافق 
2013/8/15 في مقر مؤسس���ة فيصل الحس���يني الكائن في ضاحية البريد – مقابل استاد 

فيصل الحسيني.
يجب أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 90 يوما من تاريخ 2013/8/15.

مالحظة:  المؤسسة غير ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب، كما أن العطاء مجزأ.

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال على األرقام التالية:

هاتف رقم: 2342686-02                 فاكس رقم: 02-2345521

بسم الله الرحمن الرحيم

Faisal Husseini Foundationمؤسسة فيصل الحسيني

Procurement Notice  
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

RFP for the provision of the development of a laboratory 
quality management system to ISO/IEC 17025:2005 standard 
at the temporary forensic science laboratory, Palestinian Civil 
Police

Reference Number: RFP-2013 -234
The United Nations Development Programme / Programme 
of Assistance to the Palestinian People (UNDP/PAPP) calls 
for proposals from eligible organizations for the provision of 
the development of a laboratory quality management system 
to ISO/IEC 17025:2005 standard at the temporary forensic 
science laboratory, Palestinian Civil Police
In this respect, UNDP/PAPP, requests sealed proposals from 
eligible competitors for the supply of the services mentioned 
above and fully described in the Terms of Reference of the 
bidding documents.
The complete bidding documents can be examined and 
obtained free of charge from the following Web site:

www.undp.ps/en/aboutundp/forms.html

United Nations Development Programme
Programme of Assistance to the Palestinian People

برنامج االمم المتحدة االنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
Software development and implementation of the 
School Management Information System (SMIS)

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) in the occupied 
Palestinian territory, is looking for a potential institution or com-
pany to develop a software solution for SMIS to support Minis-
try of Education and Higher Education (MoEHE) in strengthen-
ing the system for management of education data and statistics 
at all levels. 

UNICEF and MoEHE are interested to develop and estab-
lish a school-based information management system – SMIS 
containing comprehensive, reliable and up-to-date school and 
students’ data. The software solution for SMIS will be open ar-
chitecture and will include a web-based application as frontend 
and relational database as backend. 

Institutions or companies interested in providing such service 
are kindly invited to visit UNICEF website at http://www.unicef.
org/oPt highlighting details and instructions for submitting the 
needed ‘Expression of Interest’.

NOTE: Companies which responded to the 31 May 2013 
Request for Proposals will be automatically included in 
this process, and therefore do not need to resubmit docu-
mentation. 

إعالن عن فقدان دفتر شيكات
أعلن أنا عبد الرحمن إبراهيم عبد الله عالرية من نابلس � عن فقدان دفتر شيكات خاص 
بحسابي رقم 307247 لدى بنك القاهرة عّمان � فرع نابلس � وعدد من األوراق جزء منها 

ع، راجيًا من كل من وجده االتصال على رقم 9719656�059.
ّ
موق

االثنين 2013/8/5

وتصدر نشرة إرشادية لطلبة الثانوية العامة 

"التعليم العالي" تعلن عن منح 
دراسية في المغرب وموريتانيا 

رام الله - "األيـام": أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن 
توفر عدد من المنح الدراسية في المغرب في مجال الدراسة 
الجامعيـــة األولى )البكالوريوس(، وفـــي موريتانيا في مجال 

الدراسات العليا )الماجستير( للعام الدراسي 2014/2013.
ودعت الوزارة، في بيان صحافـــي، أمس، الطلبة المعنيين 
بالمنافسة على المنح لزيارة موقعها اإللكتروني لالطالع على 
التخصصات المتوفرة وشروط المنافسة عليها، مشددة على 
ضرورة التقيد بالتعليمات وبالوقت المحدد للتقديم، وأكدت 

أنه لن يقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط. 
وأشارت "التعليم العالي" إلى أنها ستخصص عددا من منح 
المغرب للطلبة الفلسطينيين في الشتات للمنافسة عليها، 
مشـــددة على ضرورة توفر الجدية لـــدى الطلبة عند تقديم 

الطلبات، وااللتزام بااللتحاق بالمنحة إذا تم قبولهم فيها. 
وقالـــت: تأتي هـــذه المنح  ضمـــن المنح الســـنوية التي 
تقدمهـــا الحكومتان المغربية والموريتانية لدعم الشـــعب 
الفلســـطيني، حيث تقدم المغرب 50 منحة، وموريتانيا 30 

منحة في تخصصات مختلفة.
وشـــكرت الوزارة ممثلـــة بالوزير الدكتور علـــي زيدان أبو 

زهري ومدير عـــام المنح والبعثات الدراســـية الدكتور أنور 
زكريا دولتـــي المغرب وموريتانيا علـــى دعمهما المتواصل 

لدولة فلسطين وطلبتها.  
من جهة أخـــرى، أصدرت وزارة التربيـــة والتعليم العالي، 
أمس، النشـــرة اإلرشـــادية الخاصة بطلبـــة الثانوية العامة 
الراغبين في االلتحاق بالجامعات الفلســـطينية للعام 2013، 
حيث تحتوي النشـــرة على معلومات حول مؤسسات التعليم 
العالي الفلسطينية من جامعات وكليات جامعية ومتوسطة، 
كمـــا تحتوي علـــى مجموعة من التعليمـــات الخاصة بمعدل 
القبول المعتمد مـــن الوزارة لاللتحاق بمؤسســـات التعليم 
العالـــي في الداخل والخـــارج، إضافة لمعلومات عن شـــروط 
التجسير، معادلة الشهادات، صندوق إقراض الطلبة والمنح 

الداخلية والخارجية.
وأشـــارت الوزارة إلى أن النشرة على شكل كتاب يوزع على 
مختلف مؤسســـات التعليـــم العالي، إضافة لنشـــرها على 
الموقع اإللكتروني للوزارة، مبينة أن هذه النشـــرة تصدر عن 
دائرة الشؤون الطالبية في الوزارة بدعم من التعاون األلماني 

 .GIZ

توقيع عقود تدريبية مدفوعة األجر 
لعدد من خريجي "العربية األميركية" 

جنيـــن ـ "األيـــام": وقعـــت مؤسســـة "شـــركاء فـــي التنمية 
المســـتدامة"، أمس، عددا من العقـــود التدريبية مدفوعة األجر 
لعدد من خريجي الجامعة العربية األميركية ممن شـــاركوا في 

مشروع "الشباب يستحق".
وتم التوقيع على العقود، خالل احتفال نظمته وحدة شـــؤون 
الخريجيـــن في الجامعة بحضور نائب رئيس الجامعة للشـــؤون 
المجتمعية، الدكتور نظام ذياب، ومنســـق منطقة الشمال في 
مؤسســـة "شـــركاء في التنمية المســـتدامة"، كميل الخالدي، 

ومنسق وحدة شؤون الخريجين في الجامعة، بالل األشقر.
وأشاد ذياب بمبادرة "شركاء في التنمية المستدامة" والتي تعنى 
بقطاع الشـــباب وتعطيهم الفرصة إلثبات الذات في ظل ما يعانيه 
المجتمع من بطالة مستشـــرية في أوســـاط الشـــباب، معتبرًا هذه 
المبادرة بمثابة خطوة في االتجاه الصحيح نحو إكســـاب الخريجين 

الخبرة والتدريـــب ما يمنحهم فرصة حقيقية للحصول على وظيفة 
المســـتقبل. ودعا الخريجين المســـتفيدين من هـــذه العقود إلى 
ضرورة استغالل هذه الفرصة إلثبات الذات بالعمل الجديد وبذل كل 
جهد ممكن خالل الفترة الزمنية للتدريب من أجل إقناع المؤسسات 

التي تعملون بها بقدراتكم وإمكانياتهم الكبيرة.
من جهته، عبر الخالدي عن سعادته لتعاون الجامعة وإعجابه 
بمســـتوى طلبتها المشـــاركين بالبرامج التدريبيـــة المختلفة، 
مؤكدا أهمية مثل هذه البرامج التدريبية في توســـيع آفاقهم 
للحصول على فرصة عمل ممكنـــة مطالبا بالمزيد من المبادرات 
الخالقة لإلسهام في التقليل من البطالة في أوساط الخريجين.

وفي ختـــام االحتفال، جرى توقيع 11عقـــدا مع الخريجين 
الملتحقيـــن بالتدريب والذين تـــم توزيعهم على عدد من 

الشركات والمؤسسات.

جانب من حفل توقيع العقود.

االحتالل يقرر إغالق مكب نفايات البيرة 
المركزي والبلدية تحذر من كارثة بيئية 

البيـــرة - "األيـام": أعلن مجلـــس بلدية البيرة حالة الطـــوارئ بعد تلقي قرار 
االحتالل القاضـــي بإغالق مكب النفايات المركزي بدءًا مـــن بعد غد )األربعاء(، 
حيـــث أكد رئيس البلديـــة المهندس فوزي عابد أن هذا القـــرار الخطير ينذر 
بكارثـــة بيئية وبأزمة تهدد األمن الصحي والبيئـــي في المدينة، مطالبًا كافة 
المؤسســـات الرســـمية واألهلية والبيئيـــة والحقوقية الى التحـــرك العاجل 

لمواجهة هذا القرار السافر وغير المبرر.
وأكـــد مدير دائـــرة الصحة والبيئة د. ايـــاد دراغمة ان هذا القرار ســـيؤدي 
الـــى تراكم النفايات في أرجاء المدينة، ما يؤدي الى انتشـــار ظاهرة المكبات 
العشـــوائية وحرق النفايات التي تمثل خطرًا صحيًا وتلوثًا للبيئة، منوهًا إلى 
انه ليس هناك بدائل عملية سوى التصدي لقرار االحتالل غير المبرر، "فعملية 

ترحيل ونقل النفايات مرهقة جدا لميزانية البلدية وغير مجدية".  
وقالت بلدية البيرة، فـــي بيان صحافي، أمس، إنها قدمت خطة عمل لترميم 
المكب واستعماله بطريقة مهنية وإنه تم إعداد هذه الخطة من قبل مهنيين 
ومتخصصين في هذا المجال، إال أنها رفضت من قبل االحتالل ما يكشف نيته 
االحتالل في االســـتيالء على المكب والســـيطرة على أرضه، مبينة أنها أطلقت 
حملة إعالمية تهدف إلى اطالع كافة الجهات المســـؤولة والمجتمع على هذه 

األزمة البيئية.  
وأشـــارت إلى أن مكب النفايات المركزي الواقع علـــى جبل الطويل يخدم ما 
يقـــارب 80 ألف مواطن، ويعمل منذ اكثر مـــن 30 عامًا، وكانت قوات االحتالل 
قد ســـيطرت على المكب في انتفاضة األقصى إال أن البلدية تمكنت من إعادة 

تشغيله بقرار من المحكمة العليا في العام 2005.

لع على 
ّ
جنين: وفد نقابي يط

أوضاع العمال في أماكن العمل 
جنين - "األيـام": نفذت دائرة الشـــباب المنبثقة عـــن االتحاد العام لنقابات 

العمـــال في جنين، أمـــس، جولة تفقدية طالـــت عددًا من مواقـــع العمل في 

المحافظـــة، هدفت إلـــى االطالع على أوضاع العمـــال، والتأكد من مدى تطبيق 

الحد األدنى لألجور.

وشـــارك في هذه الجولة، سكرتير الدائرة، عضو األمانة العامة لالتحاد، باير 

سعيد باير الذي أكد مواصلة حملة تطبيق الحد األدنى لألجور والتي ستشمل 

زيارة كافة القطاعات والمواقع والمنشـــآت العمالية، من أجل االطالع عن كثب 

على أوضاعهم واألجور التي يتقاضونها مقابل العمل.

وقال باير، "إنه في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون 

بشكل عام والعمال بشكل خاص، جاء إقرار الحد األدنى لألجور من أجل إنصاف 

العمال وضمان حياة كريمة لهم وألســـرهم، رغم تأكيده أن الحد لألجور والذي 

أقر مجلس الوزراء، بقيمة 1450 شيكاًل ال يلبي الحد األدنى من متطلبات الحياة 

الكريمة لهم.

وأضاف، "إن على الحكومة وضع خطط من أجل تحســـين الظروف االقتصادية 

فـــي ظل االرتفاع والغالء الفاحش باألســـعار في هذه الفتـــرة التي نحن فيها 

على أبواب عيد الفطر السعيد وبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات، 

ويعانـــي المواطن من عدم القـــدرة على توفير االحتياجات اليومية ألســـرته 

وســـعيه لتوفير مســـتلزمات عيد الفطر واحتياجات أبنائه من طلبة المدارس 

والجامعات".

وحث المشـــاركون في الجولة، الحكومة علـــى ضرورة العمل على إيجاد حلول 

لمشـــكلة البطالة المســـتعرة بين صفوف الشـــباب وخاصة الخريجين منهم، 

والتي هي في تزايد كبير بســـبب انضمام اآلالف كل عام لصفوف البطالة من 

خريجي الجامعات والمعاهد.

وشـــارك في هذه الجولة، أعضاء دائرة الشـــباب ولجنـــة الحد األدنى لألجور 

المشـــكلة بمبادرة من االتحـــاد العام لنقابات العمال، وشـــملت زيارة عدد من 

المحال التجارية والمكاتب والمؤسسات وتوزيع منشورات خاصة بالحد األدنى 

لألجور.

خالل ورشة في جامعة القدس نظمها مركز "شمس" 

الدعــوة إلــى وضــع برنامــج تدريبــي للتربوييــن 
يســتهدف ترســيخ مفهــوم حقــوق اإلنســان

رام الله - "األيـام": أوصى المشاركون 
ورشـــة عمل لطلبة كلية الشريعة في 
القدس، بضرورة نشـــر ثقافة  جامعة 
حقـــوق اإلنســـان لطلبـــة الشـــريعة، 
برنامـــج تعليمـــي تدريبـــي  ووضـــع 
التربويين،  الفاعليـــن  للمعلمين وكل 
يســـتهدف تعميق وترسيخ مفهوم 
حقوق اإلنســـان، وكيفية تربية حقوق 

اإلنسان.
إلـــى إجراء دراســـة تحليلية  ودعوا 
لمضمـــون المقـــررات الدراســـية في 
مراحـــل التعليم العام في فلســـطين، 
بتربية  اهتمامهـــا  مـــدى  من حيـــث 
حقوق اإلنسان، وإجراء دراسة ميدانية 
لقيـــاس ثقافـــة حقوق اإلنســـان في 

المجتمع الفلسطيني. 
ونظـــم الورشـــة مركز إعـــالم حقوق 
"شـــمس"  والديمقراطيـــة  اإلنســـان 
تحـــت عنـــوان "حقـــوق اإلنســـان في 
الفكر اإلســـالمي السياسي المعاصر"، 
العبد من "شمس"  إبراهيم  وافتتحها 
معرفًا بالمركز ونشـــاطات المشـــروع، 
مبينًا أن الورشـــة هي إحدى نشاطات 
مشروع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان 
والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة 
الممول من  المحليـــة  الجامعـــات  في 

مؤسسة المستقبل.
مـــن جهتـــه، قـــال أســـتاذ العلوم 
السياسية الدكتور عيسى أبو زهيرة، 
في محاضرته: إّن نشـــوء تيار إسالمي 
مدني ،  يؤمن بفصل الدين عن الدولة ،  
ودعم الدولـــة المدنية التي ترعي كل 
األديان وتصون مقدســـاتها، وتضمن 
حقوق كل مكونـــات المجتمع،  هو أمر 
بالـــغ األهمية الذي البـــد فيه من دعم 
القائمة  المدنيـــة  الدولة  مؤسســـات 
علـــى مبدأ المســـاواة فـــي المواطنة ،  
وهـــو أمـــر بالـــغ الحيويـــة واألهمية 
لتطويـــر المفاهيـــم الدينيـــة ،  ولكن 
بشـــرط اإليمـــان بدنيوية الممارســـة 
السياسية ،  ولوازم الدولة المدنية من 
والتعددية    الحقيقيـــة  الديمقراطية 
وتـــداول الســـلطة ،  واســـتناد البرامج 
السياســـية إلى أسس مدنية ومعايير 

عقالنية.
وأوضـــح أبـــو زهيرة أنه ومـــع اتفاق 
شـــعوب العالـــم مـــع أهميـــة حقوق 

اإلنســـان باعتبارها مجموعة المطالب 
والحقـــوق الواجبة الوفاء لكل البشـــر 
على قدم المســـاواة دون تمييز فيما 
بينهـــم، فـــإن ذلك ال يمنـــع اختالف 
تلك الشـــعوب فـــي رؤاهـــا للجوانب 
نيلها  ولوســـائل  للحقوق  التفصيلية 
والمحافظة عليها، دون أن يعني ذلك 
االحتماء بالخصوصية لتفادي االلتزام 
بما أصبح بمثابة القيم العالمية التي 

تحظى باستحسان البشرية جمعاء. 
وأضاف: على قدر تعلق األمر بموقف 
اإلنســـان من الطـــرح الغربـــي لحقوق 
اإلنسان نجد أن مسألة حقوق اإلنسان 
كانت من القضايا المتنازع عليها منذ 
أمد بعيد بين اإلســـالم والغرب، محاواًل 
كل منهمـــا تأكيد أســـبقيته في هذا 
المجال، فالقضية ليست جديدة وإنما 
برزت بشـــكل أكثر وضوحـــًا واتخذت 
طرحـــًا جديـــدًا في ظل المســـتجدات 

العالمية.
التاريـــخ  حقـــب  بعـــض  أن  وبيـــن 
اإلســـالمي "ســـجلت امتهانًا وانتهاكًا 
لحقوق اإلنسان لعدم تطبيق الشريعة 
اإلســـالمية بصورتهـــا الصحيحـــة، أو 
تقصير بعض األحـــكام في تطبيقها، 
وقال: "فقد عطل االســـتبداد السياسي 
وعطـــل الحكم الســـلطاني القدرة على 
الـــذي  السياســـي  الفقـــه  اســـتنباط 
يعبر عـــن جوهر العقيدة اإلســـالمية 
والشريعة اإلســـالمية في حرية الفرد 
وحقـــوق اإلنســـان وحقـــوق المجتمع 
وطبيعة الدولة العادلة وما إلى ذلك، إال 
أن ذلك ال يعني أن يحسب على اإلسالم 
بوصفة دينا أو ينسب إليه، وعلى ذلك 
فأن تقويم موقف اإلســـالم من حقوق 
اإلنســـان ينبغي أن تقوم على أساس 
دراســـة متكاملـــة في جوانـــب الفكر 
والنظـــم والرموز والســـلوك والتطبيق 
ودراســـة النماذج التاريخية الســـلبية 
واإليجابية للتوقف عند مكامن القصور 
في النمـــاذج الســـلبية وعناصر البناء 

والتكامل في النماذج اإليجابية".
ولفت إلـــى أن البحث فـــي مضمون 
خصوصية حقوق اإلنسان من المنظور 
اإلســـالمي يقتضـــي بـــادئ ذي بـــدء 
الرجوع إلى نظرة اإلســـالم إلى اإلنسان 
وتحديد موقعه في هذا الكون، وقال: 

مشاركون في الورشة.

"هنا نجد أن اإلسالم قد اعترف بكيان 
اإلنســـان كما هو فـــي حقيقته، فكل 
إنســـان أيًا كان عرقـــه أو لونه أو دينه 
أو حضارته محترم وأخ ألخيه اإلنسان، 
وأيًا كان المـــكان أو الزمان الذي يولد 
ويعيـــش فيه، هذا اإلنســـان في نظر 
الفطـــرة، وهذه  علـــى  اإلســـالم يولد 
الفطـــرة هي واحدة فـــي كل بني آدم، 
وهي موجـــودة كاملة غيـــر منقوصة 
فيه منذ لحظة ميالده، وتشـــمل هذه 
الفطرة نفخة مـــن روح الله تعالى. وال 
يولد اإلنســـان على الفطرة فقط، وإنما 
يولد مزودًا بأدوات المعرفة األساسية: 
الســـمع والبصر والفؤاد، وهي األدوات 
التي يســـتطيع بها أن يخـــدم ما في 
روحه من شـــوق إلى معرفة الله، وإلى 
الحرية بأوســـع معانيها، وإلى التمتع 
بالحياة وتحقيق االزدهار الروحي إلى 
نوعية  المادي وترقية  االزدهار  جانب 

حياته".
ونوه أبو زهيرة إلى أن مصطلح حقوق 
اإلنســـان -المســـتعمل فـــي الخطاب 
المعاصر- يشير إلى مجموعة الحقوق 
والمطالـــب الواجـــب الوفـــاء بها لكل 
البشر على قدم المساواة دونما تمييز 
فيما بينهم ألي سبب كان، "ولكن هذا 
التعريف العام ليس مســـلمًا به لدى 
المجتمعات المختلفـــة، ذلك ألن نوع 
ارتباطـــًا وثيقًا  الحقـــوق يرتبط  هذه 
بالتصور األساســـي عن اإلنسان ذاته، 
فإذا كان اإلنســـان فردًا حـــرًا ذا كرامة 
والضمير،  العقـــل  ويمتلـــك  وقيمـــة 
ويمتلك القدرة على االختيار األخالقي 
والتصرف السليم، ويملك أيضًا الحكم 
الصائـــب على ما هو في مصلحته، فإن 
حقوق هذا اإلنسان سوف تنبني على 
أســـاس هذا التصور. والواقع يشـــهد 
بوجود كثير من صور التمييز الفعلي 
بين بني البشـــر، إضافـــة إلى انتهاك 
أبسط حقوقهم، وليس ذلك إال نتيجة 
مـــن نتائـــج الثقافات االســـتبدادية 

والعنصرية".


