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محليات

ورشة عمل للعاملين
في نقابة البتروكيماويات

جنني ـ عيل سمودي ـ نظمت النقابة العامة للعاملني يف البرتوكيماويات عضو االتحاد
العام لنقابات عمال فلسطني جنني ورشة عمل نقابية حول الصحة والسالمة املهنية .
عقدت الورشة يف قاعه االتحاد العام لنقابات عمال فلسطني جنني وبحضور  25مشاركا
ومشاركة من العاملني يف هذه املهنة .
وحاضر يف هذه الورشة النقابي محمد كميل حيث قدم شرحا تفصيليا وموسعا عن
ق��واع��د وش ��روط ال�ص�ح��ة وال�س�لام��ة امل�ه�ن�ي��ة ال�ت��ي ي�ج��ب ت��وف�يره��ا يف ام��اك��ن ال�ع�م��ل للحفاظ
ع�ل�ى س�ل�ام��ة وص �ح��ة ال�ع��ام�ل�ين م �ش��ددا ع�ل�ى ال �ح �ض��ور ب��االل �ت��زام ب �ه��ذه ال �ق��واع��د والشروط
يف ام��اك��ن ع�م�ل�ه��م م�م��ا ي�ن�ع�ك��س اي�ج��اب��ا ع�ل�ي�ه��م وع�ل�ى س�لام�ت�ه��م وص�ح�ت�ه��م وح�ي��ات�ه��م اما
بما يخص اصحاب العمل وال��ذي��ن ال ي��وف��رون ادوات الصحة والسالمة يف اماكن العمل
يجب عىل العمال العاملني يف هذه املواقع تبليغ الجهات الرسمية والحكومية والنقابية
عن مخالفة صاحب العمل وعدم التزامه باالنظمة والقوانني التي تلزم اصحاب العمل
بقواعد وشروط الصحة والسالمة املهنية وتوفري كافة احتياجاتها يف اماكن العمل ليتخذ
بحقهم االجراءات القانونية .
ويف م��داخ�لات�ه��م ت��ذم��ر ال�ح�ض��ور م��ن تقصري وع��دم اك�ت�راث واه�م��ال وزارة ال�ع�م��ل بعدم
القيام بزيارات ميدانية ملواقع العمل ومراقبة ومتابعه املخالفني من اصحاب العمل بعدم
االلتزام بهذه الشروط والقواعد املهنية .
ويف نهاية الورشة  ،اوىص املشاركون بزيادة هذه الورش التثقيفية والتوعوية للعاملني
يف هذه املهنة لتشمل كافة العاملني بها كما اكدوا عىل تكثيف الزيارات امليدانية من قبل
النقابة اىل مواقع العمل لالطالع عن كثب عىل ظروف ومعاناة عمال هذه املهنة وناشدوا
وزارة العمل ومفتيش العمل يف املحافظة بمالحقة الذين ال يطبقون االنظمة والقوانني
الخاصة بالصحة والسالمة املهنية وتقديمهم اىل املحاكمة ،ألنهم هم جهة االختصاص
يف ذلك .

لقاء في مخيم نهر البارد
يناقش األوضاع التعليمية
والتربوية

م �خ �ي��م ن �ه��ر ال �ب ��ارد (ل �ب �ن ��ان)  -وف� ��ا -ناقش
ل �ق��اء ت ��رب ��وي ع �ق��د يف م�خ�ي��م ن �ه��ر ال �ب ��ارد قرب
مدينة طرابلس شمال لبنان امس  ،األوضاع
التعليمية والرتبوية ألبناء شعبنا الفلسطيني
يف ل�ب�ن��ان واإلج � ��راءات ال�ك�ف�ي�ل��ة ب�ت�ط��وي��ر عمل
امل��ؤس �س��ات ال�ت�رب��وي��ة مل��ا ف�ي��ه م�ص�ل�ح��ة الطلبة
داخل وخارج املخيمات .وبحث املجتمعون ،
املشاكل التي يواجهها الطلبة الفلسطينيون،
وأب ��رزه ��ا ع ��دم اس�ت�ي�ع��اب  111ط��ال�ب��ا يف معهد
سبلني -ف��رع مخيم نهر ال�ب��ارد ،وإي�ج��اد حل
مل �ش �ك �ل��ة االك� �ت� �ظ ��اظ يف ال� �ص� �ف ��وف ،وض � ��رورة
اإلس � ��راع يف إن �ه ��اء أع �م ��ال ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة يف
شارع املدارس.
وأبدى مدير التعليم يف وكالة األمم املتحدة
ل� �غ ��وث وت �ش �غ �ي ��ل ال ل��اج� �ئ ي��ن الفلسطينيني
'األون � � ��روا' س ��ال ��م ذي ��ب ال� ��ذي ت� ��رأس اللقاء،
تجاوب الوكالة مع املطالب التي عرضت ووعد
بإيجاد حلول لها خالل أيام.
وحضر اللقاء  ،أم�ين السر ال��دوري يف اللجنة
الشعبية الفلسطينية محمد ال�ع��ام��ر ،وأم�ين سر
ل�ج�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة يف م�خ�ي��م ن�ه��ر ال �ب��ارد خ�ل�ي��ل خضر،
وممثلو الفصائل الفلسطينية يف شمال لبنان.

"القدس المفتوحة" في بديا تنظم
ورشة عمل حول الصحة اإلنجابية

ورشة عمل في رام الله حول
"الضمان االجتماعي في فلسطين"

رام الله  -عقد املعهد املصريف الفلسطيني ورشة عمل حول "الضمان االجتماعي يف فلسطني"،
وت �ه��دف ال ��ورش ��ة وال �ت��ي ع �ق��دت ب�م�ق��ر امل�ع�ه��د ب ��رام ال �ل��ه إىل ت�ع��ري��ف امل �ش��ارك�ي�ن ب��أه�م�ي��ة الضمان
االجتماعي ونظم التقاعد ،ومناقشة نظام الضمان االجتماعي الفلسطيني املقرتح.
حيث ش��ارك يف ال��ورش��ة التي قدمها الخبري واملستشار االق�ت�ص��ادي الدكتور عاطف عالونة،
عدد من مسؤويل وموظفي املوارد البشرية واملالية يف البنوك واملؤسسات.
وافتتح ورشة العمل مدير عام املعهد باسل طه ،ويف كلمته االفتتاحية أكد طه عىل أهمية
عقد هذه الورشة لتوعية املشاركني بنظام الضمان االجتماعي والوقوف عىل آخر املستجدات
بخصوص مسودة النظام املقرتح يف فلسطني.
وتطرّق الدكتور عالونة إىل أنواع أنظمة التقاعد ،مزايا كل نظام ،السلبيات وااليجابيات،
نسب املساهمة لكل من املوظف ورّب العمل  /املؤسسة أو الشركة ،املنتفعون ،شروط االنتفاع،
واقع الضمان االجتماعي يف فلسطني ،إدارة نظم التقاعد ،السياسات االستثمارية لصندوق
التقاعد الفلسطيني ،املعاملة الضريبية حيث تخللها حاالت عملية ألسس كل نظام.
ويف ن�ه��اي��ة ال��ورش��ة ت��م ف�ت��ح ب��اب ال�ن�ق��اش للكثري م��ن األس�ئ�ل��ة وال�ط��روح��ات ال�ت��ي س��اه�م��ت يف
تعميق املعرفة بمفهوم وأساسيات نظم الضمان االجتماعي.
وتأيت هذه الورشة ضمن سياق سلسلة من ورش العمل التثقيفية والتوعوية التي طرحها
املعهد التي تهدف إىل نشر الوعي والثقافة يف مختلف املجاالت املالية واملصرفية واالقتصادية
واالجتماعية .

دورة تدريبية حول البرنامج
التعليمي في مواجهة الفساد

جنني ـ عيل سمودي ـ ُعقدت يف مديرية الرتبية والتعليم جنني دورة تدريبية مركزية حول
مشروع التوعية عىل برنامج "التعليم يف مواجهة الفساد" لـ  21من معلمي العلوم االجتماعية
مل��دي��ري��ات ج�ن�ين وق�ب��اط�ي��ة وط��ول �ك��رم وط ��وب ��اس ،ب��ال�ت�ع��اون ب�ي�ن وزارة ال�ت�رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م العايل
واالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة " أمان" ،وذلك يف مركز التدريب الرتبوي.
تهدف الدورة التدريبية امل ُ ّ
عدة ملعلمي الصف التاسع األسايس إىل تعريف املشاركني بواقع
ال�ف�س��اد وامل�ح�س��وب�ي��ة وال��واس�ط��ة ،وأه�م�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة ع�لى امل��ال ال�ع��ام ب��اع�ت�ب��اره م��ال للجميع وال
ُّ
يخص شخصاً بحد ذاته.
تم كذلك تدريب املعلمني عىل كيفية مواجهة الفساد يف املجتمع ،ورفع الوعي العام بماهية
الفساد بأشكاله املختلفة ،وتعزيز دور املعلم يف معرفة قيم النزاهة واملساءلة والشفافية.
كما تبلورت أهمية ال��دورة التدريبية بتعزيز مفهوم مكافحة الفساد ،وتدريب الطلبة عىل
كيفية الحد منه يف البيت والشارع واملدرسة.
وخالل ورشة العمل تم استعراض آلية العمل يف مشروع "التوعية عىل مكافحة الفساد"
م��ن خ�لال التوعية ونشر قيم النزاهة والشفافية وامل�س��اءل��ة يف املجتمع الفلسطيني ،والرتكيز
ع�ل�ى دور األن �ش �ط��ة ال �ط�ل�اب �ي��ة وان �ع �ك��اس �ه��ا ع�ل�ى أداء ال �ط �ل �ب��ة ،وت�ط�ب�ي��ق ه ��ذه امل �ب ��ادئ يف الحياة
العملية .ومساهمة ه��ذه املشاريع يف خلق ق�ي��ادات تربوية فاعلة من طلبة امل��دارس ،تمنحهم
ش �ع��ورا ب��االن�ت�م��اء وامل �س��ؤول �ي��ة ت �ج��اه ال�ك�ث�ير م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ت�ه��م م�ج�ت�م�ع�ه��م ب�ك��اف��ة عناصره
وت�ك�س�ب�ه��م دراي ��ة ب�ع�م��ل وم �ه��ام ك�ث�ي�ر م��ن امل��ؤس �س��ات ،ت�ع�ل�م��وا م��ن خ�ل�ال�ه��ا امل �ش��ارك��ة واملتابعة
والبحث واالستقصاء.
وقام بالتدريب يف الدورة مشرف االجتماعيات يف مديرية جنني عمار جرار ،ومشرف التاريخ
يف مديرية قباطية عصام ياسني.

بيت لحم  -ن��اص��ر ب�ن��ورة  -أعلنت مؤسسة ش��روق -مخيم الدهيشة ع��ن ب��دء العمل ضمن
برنامجها القانوين يف مشروع "الدعم القانوين لألطفال الالجئني يف محافظة بيت لحم " الذين
ه��م يف خ�ل�اف م��ع ال�ق��ان��ون" ح�ي��ث س�ي�ع�م��ل امل �ش��روع ع�ل�ى ت�ق��دي��م خ��دم��ات م�ج��ان�ي��ة يف الجانبني
القانوين واالجتماعي
وي �ش �م��ل ال�ب�رن ��ام ��ج ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات ق��ان��ون �ي��ة يف م �ج��ال االس �ت �ش ��ارات ال �ق��ان��ون �ي��ة ,والتمثيل,
واملرافعات أمام القضاء يف املحاكم الفلسطينية والتشبيك مع كافة املؤسسات ذات العالقة،
باإلضافة إىل خدمة الدعم االجتماعي من استشارات ,وإرشاد ,وتحويل.

طلبة خدمة المجتمع في اإلغاثة
الطبية ينفذون أنشطة تطوعية

نابلس  -غسان الكتوت  -ال��رواد للصحافة واإلع�ل�ام  -نظم ط�لاب خدمة املجتمع والعمل
ال�ت�ط��وع��ي يف م��رك��ز ت��دري��ب ال�ش�ب��اب املجتمعي ال�ت��اب��ع ل�لاغ��اث��ة ال�ط�ب�ي��ة الفلسطينية يف محافظة
نابلس ،زيارات ميدانية ملجموعة من مؤسسات املجتمع املدين واملؤسسات األهلية يف نابلس.
وق��ام��ت م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ط�ل�اب وال �ط��ال �ب��ات ب��زي��ارة ل�ل�م��رك��ز ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ل�ل��دي�م�ق��راط�ي��ة وحل
النزاعات ،والتقوا مدير املركز أحمد ابو عايش وطاقم املركز الذي قدم شرحا وافيا عن برامج املركز
وطبيعة عمله والحمالت التي ينظمها يف مجال مقاطعة البضائع اإلسرائيلية وحماية األطفال
من العنف والتحرش الجنيس وحملة تطبيق الحد األدىن لألجور للنساء العامالت وغريها من
الربامج ،واتفق الجانبان عىل استمرار التعاون املشرتك وتنفيذ أنشطة مشرتكة.
كما قام الطالب والطالبات بزيارة لالتحاد العام لألشخاص ذوي االعاقة والتقوا مع مديره
معاوية منى ومجموعة م��ن املوظفني ،واستمع ال��وف��د إىل تجربة ات�ح��اد ذوي اإلع��اق��ة يف دعم
امل�ع��اق�ين واألع �ض��اء امل�ن�ت�س�ب�ين ،وك��ذل��ك دوره يف س��ن وت�ش��ري��ع ال�ق��وان�ين ال��داع�م��ة ل�ح�ق��وق�ه��م يف
العمل والعالج الصحي ،وكذلك مواءمة األماكن لتسهيل استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة
لها ،وشاهد الوفد فيلما وثائقيا عن أنشطة االتحاد.
وقام وفد ضم طالبات وطالب خدمة املجتمع والعمل التطوعي بزيارة اىل نادي االسري يف
محافظة نابلس ،واجتمعوا مع مدير النادي رائد عامر الذي قدم لهم عرضا عن تاريخ تأسيس
ال �ن ��ادي ودوره يف خ��دم��ة ق�ض��اي��ا ال�ح��رك��ة األس ي��رة ودع ��م ن�ض��ال�ه��ا وم�ط��ال�ب�ه��ا امل �ش��روع��ة وكذلك
االهتمام بأسر املعتقلني واألس��رى والعمل ع�لى تأهيل األس��رى بعد اإلف��راج عنهم يف مجاالت
التدريب والدراسة والعمل.
ويف نهاية ال��زي��ارة ط��رح الوفد بعض األسئلة إلث��راء النقاش واملعرفة واالط�لاع عىل األسرى
وهمومهم.
وقام وفد من املتطوعني واملتطوعات بزيارة لقسم رياض األطفال يف جمعية االتحاد النسايئ،
وأقاموا يوما ترفيهيا لالطفال اشتمل عىل التلوين والرسم عىل الوجوه والغناء وأنشطة الدعم
والتفريغ النفيس ،والقى النشاط الذي شاركت به  15طالبة ومتطوعة استحسان األطفال وإدارة
الروضة .وشارك يف هذه األنشطة مدير مركز تدريب الشباب املجتمعي االستاذ سامي دغلس
ونور هندية ومجموعة من املتطوعني واملتطوعات.

عقد في تونس

مركز "شمس" يشارك بمؤتمر
إقليمي ضد عقوبة اإلعدام

جنني ـ عيل سمودي ـ شارك مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" يف املؤتمر اإلقليمي
ضد عقوبة اإلعدام والذي عقد يف تونس تحت عنوان "عىل طريق إلغاء عقوبة اإلعدام" والذي نظمته
كل من االئتالف التونيس ضد عقوبة اإلعدام ،ومؤسسة معاً ضد عقوبة اإلعدام ،واملعهد العربي
لحقوق اإلنسان ،بمشاركة أكرث من  150شخصاً مدافعون ونشطاء حقوق إنسان  ،ممثلو املجتمع
املدين  ،نواب ،رجال سياسة  ،أساتذة جامعات  ،وصحفيون من فلسطني والعراق ومصر وموريتانيا
والجزائر ،وتونس ،ولبنان ،وفرنسا ،وإسبانيا  ،واألردن ،واملغرب ،وايطاليا ،والسويد.
وتناول املؤتمر " حركة املناهضة والسياق االجتماعي السيايس الجديد يف املنطقة " الحجج
االجتماعية والسياسية التي تؤيد إلغاء اإلعدام يف املناخ االجتماعي والسيايس الجديد يف الدول
العربية وحول "دور نقابة املحاميني يف إلغاء عقوبة اإلعدام بهدف تشجيع مشاركة محاميي
ت��ون��س يف ال��دف��اع ع��ن إل�غ��اء ع�ق��وب��ة اإلع ��دام يف ت��ون��س وت�ح��دي��د امل �ح��اور ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�ل�ت�ع��اون بني
املحامني عىل املستوى اإلقليمي والدويل ".
وجلسة حول "سياسات جماعات الضغط تجاه األحزاب السياسية والنواب" تناولت عمليات
املرافعة لصالح اإللغاء التي يمكن القيام بها تجاه ممثيل األحزاب والنواب يف املنطقة وورشة
عمل حول "اسرتاتيجيات وأنشطة الرتبية عىل إلغاء عقوبة اإلعدام يف املنطقة "
وت�ن��اول ال�ي��وم ال�ث��اين مختلف ال�ت�ج��ارب يف املنطقة م��ن اج��ل تربية أج�ي��ال الشباب ع�لى ثقافة
إلغاء عقوبة اإلعدام ،كما تناولت الجلسة الثانية " مستقبل نشاطات التحالفات الوطنية ضد
عقوبة اإلعدام يف دول املغرب"ومستقبل عمل التحالف املغاربي ضد عقوبة اإلعدام.
واختتم املؤتمر بتالوة البيان الختامي والتوصيات وبأمسية ثقافية بمشاركة قدمتها فرقة
الحمائم البيض امللتزمة.
يذكر أن أهداف املؤتمر هو جمع الناشطني يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حول
االسرتاتيجيات واإلعمال املشرتكة  ،تعزيز الرؤية ومكانة حركة املناهضة يف تونس لدى السلطات
واألحزاب السياسية واملجتمع املدين والصحافة واإلعالم  ،كما أن عدد الدول والواليات ومناطق
الحكم ال��ذايت ال�ت��ي أل�غ��ت عقوبة اإلع��دام  ، 97أم��ا ال��دول ال�ت��ي أل�غ��ت عقوبة اإلع��دام بالنسبة
لجرائم الحق العام  ، 8أما الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام بحكم الواقع (لم تنفذ العقوبة
خالل العشر سنوات األخرية)  .36أما الدول التي تنفذ عقوبة اإلعدام . 57

سلفيت  -نظم مركز خدمات بديا الدرايس
التابع لجامعة القدس املفتوحة-فرع سلفيت،
ورش � � ��ة ع� �م ��ل ب� �ع� �ن� ��وان "ال� �ص� �ح� ��ة اإلنجابية
والفحوصات الطبية م��ا قبل ال��زواج" ،وذلك
بالتعاون مع مديرية الصحة يف املحافظة.
وحضر الورشة عميد بدر مدير مركز بديا
ال� ��درايس ،ود .ن�س��ري��ن م��رج��ان م��دي��رة شؤون
ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة يف م��دي��ري��ة ص �ح��ة سلفيت،
وح �ل �ي �م��ة م ��ايض م ��ن ق �س��م ال�ت�ث�ق�ي��ف الصحي
يف م� ��دي� ��ري� ��ة ص� �ح� ��ة س� �ل� �ف� �ي ��ت ،وخ� �ل� �ي� ��ل عبد
ال��رازق عضو هيئة ال�ت��دري��س يف كلية التنمية
االجتماعية واألسرية يف فرع سلفيت ،وحشد
من طلبة املركز وخاصة طلبة مقررات التدريب
امليداين.

وافتتح الورشة أ .عميد مرحبا بالحضور،
م �ق ��دم ��ا ش �ك ��ره مل ��دي ��ري ��ة ال �ص �ح ��ة يف محافظة
سلفيت لتعاونها يف عقد مثل هذه الورشات
التي تعمل عىل تثقيف الطلبة ورفع مستوى
ال��وع��ي ال�ص�ح��ي ل��دي�ه��م ،األم ��ر ال ��ذي ينعكس
ع�ل�ى ص�ح��ة امل�ج�ت�م��ع ك �ك��ل ،وس�ل�ام��ة أفراده،
والسيما األجيال القادمة من خالل اكتشاف
األمراض املعدية والحد من انتشارها.
ث��م ت�ح��دث��ت د .ن�س��ري��ن م�ب�ي�ن��ة أه�م�ي��ة نشر
ال ��وع ��ي ال �ص �ح��ي واألن� �م ��اط ال �ص �ح �ي��ة للصحة
اإلنجابية ،وذلك بالرتكيز عىل :إجراء الفحص
الطبي قبل الزواج ،واالهتمام باألمومة اآلمنة
أثناء الحمل والوالدة وبعدهما ،ورعاية األم
ب �ع��د س ��ن اإلن �ج ��اب ،وأه �م �ي��ة وس ��ائ ��ل تنظيم

األس ��رة ،وف��وائ��د م�ش��ارك��ة ال��زوج�ي�ن يف اتخاذ
القرارات املتعلقة بالصحة اإلنجابية.
وب ي��ن خ�ل�ي��ل ع�ب��د ال� ��رازق وح�ل�ي�م��ة مايض،
ال� � ��دور امل �ل �ق ��ى ع�ل��ى ع ��ات ��ق ال �ط �ل �ب ��ة يف معرفة
ق�ض��اي��ا ال�ص�ح��ة اإلن�ج��اب�ي��ة ووع�ي�ه��ا ث��م نشرها
يف املجتمع .وخرجت الورشة التي تخللها فتح
ب ��اب ال �ن �ق��اش وإث� ��ارة األس �ئ �ل��ة ب�م�ج�م��وع��ة من
التوصيات ،أب��رزه��ا ض��رورة االرت�ق��اء بمستوى
خدمات الصحة اإلنجابية ،وخدمات تنظيم
األس ��رة وال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة امل�ق��دم��ة م��ن خالل
ب ��رام ��ج وزارة ال �ص �ح ��ة ،وال ت��رك �ي ��ز ع ل��ى زيادة
ورشات العمل والندوات بهدف توعية شرائح
املجتمع ،وحث وسائل اإلعالم عىل لعب دور
أكرب يف هذا املجال.

كلية التربية تعقد ورشة عمل حول مشروع تأهيل المعلمين

ال �خ �ل �ي ��ل – م� ��راس� ��ل ال � �ق� ��دس ال � �خ� ��اص -
عقدت كلية الرتبية يف جامعة الخليل ورشة
ع�م��ل ش ��ارك ف�ي�ه��ا ك��ل م��ن د .ج ��ون مانويل
م��دي��ر التعليم يف ال�ب�ن��ك ال ��دويل ،ود .اندرو
بورك استشاري التعليم يف البنك الدويل ود
شاهيناز الفار مديرة املعهد الوطني للتدريب
والفريق التابع للمعهد الوطني واملستشار
امل �حل��ي ل �ل �م �ش ��روع أ .م �ح �م ��ود م �ن ��اص ��رة وأ .
س�ه��ا ال�خ�ل�ي�لي م��دي��رة وح ��دة م�ش��اري��ع البنك
ال � � ��دويل مل �ن ��اق �ش ��ة س� ي��ر ال �ع �م ��ل يف مشروع
تأهيل املعلمني.
وقام الفريق الدويل يف الفرتة الصباحية
ب �ح �ض ��ور ع � ��دد م� ��ن ال �ح �ص ��ص امل ��درس� �ي ��ة يف
امل� ��درس� ��ة ال �ك ��وري ��ة ال �ت ��اب �ع ��ة مل ��دي ��ري ��ة الرتبية
وال�ت�ع�ل�ي��م ب �ح �ض��ور م��دي��ر ال�ت�رب �ي��ة والتعليم
أ .ب�س��ام طهبوب وع��دد م��ن امل��وج�ه�ين ،وقد

ممول من:

قامت املعلمة سمر العمري بتقديم نماذج
ل �ل �م �ه ��ارات وال �ك �ف ��اي ��ات ال �ت ��ي اك �ت �س �ب �ت �ه��ا من
خالل اندراجها يف التدريب ،ثم تم عقد بؤرة
ن �ق��اش م ��ع م�ج�م��وع��ة م ��ن م�ع�ل�م��ي املدارس
املستفيدين من املشروع  ،وبعد ذلك انتقل
الفريق الدويل إىل حرم جامعة الخليل حيث
ت ��م ل �ق ��اء م ��وس ��ع م ��ع امل ��درب ي��ن يف املشروع،
وقدم د .نبيل الجندي مدير املشروع شرحا
م �ف �ص�ل�ا ع ��ن ع �م �ل �ي��ات ال �ت ��دري ��ب واستجاب
فريق التدريب عىل تساؤالت الفريق الدويل
ال� ��ذي أب� ��دى إع �ج��اب��ه ب �م �ج��ري��ات امل �ش ��روع يف
الخليل .
ومن جهته ،أكد مدير املشروع للضيوف
أن س ��ر ن �ج ��اح ه� ��ذا امل� �ش ��روع ال ��وط �ن ��ي الذي
ن �ف �خ��ر ب �ت �ن �ف �ي��ذه ل ��م ي �ك ��ن ل �ي �ن �ج��ح ل� ��وال دعم
وث�ق��ة ادارة ال�ج��ام�ع��ة ال�ع�ل�ي��ا ب��أه�م�ي��ة خدمة

بالتنسيق مع:

بادارة وتنفيذ:

أبناء محافظة الخليل.
وال�ت�ق��ى ال�ف��ري��ق ال��دويل برئيس الجامعة
أ .د اح�م��د ال�ع�ط��اون��ة ال ��ذي ق��دم ش��رح��ا عن
جامعة الخليل وعن مركز التميز ،وقد ثمن
الفريق ال��دويل لقاءهم م��ع الرئيس وعربوا
عن سعادتهم بطريقة تنفيذ املشروع وأن ما
يحدث يف جامعة الخليل من آليات للتنفيذ
تحدث فقط يف أوروبا والغرب.
م� ��ن ال �ج ��دي ��ر ذك � ��ره أن ج ��ام �ع ��ة الخليل
ح �ص �ل ��ت ع� ل��ى أف� �ض� ��ل ال �ت �ق �ي �ي �م ��ات م� ��ن بني
ال�ج��ام�ع��ات امل �ش��ارك��ة يف امل �ش��روع ع�ل�ى مدى
ال�س�ن��وات ال�ث�ل�اث ال�س��اب�ق��ة ،ه��ذا م��ع العلم
أن ال �ف��ري��ق ال ��دويل ع�ب�ر ع��ن ت�ق��دي�م��ه تمويال
مل� �ش� ��روع اخ� ��ر يف إع� � ��داد امل �ع �ل �م�ي�ن والرتبية
ال�ع�م�ل�ي��ة ت �ب��دا م ��ن ب ��داي ��ة ال �ع ��ام ال �ق ��ادم مع
انتهاء هذا املشروع الحايل.

بالشراكة مع:

برنامج تطوير االراضي الزراعية وادارة مصادر املياه في الضفة الغربية
Land and Water Resource Management for Agricultural Development in West Bank

 - )4( 9/30م

بدء العمل ببرنامج الدعم القانوني
لألطفال الالجئين في بيت لحم

االربعاء 2014/ 10 / 1

Wednesday 1 October 2014

Re - Invitation to Tender
Developing M&E Manual -Reference # W017-2014 # 2

.
Date of issuance: Wednesday, 1st of October 2014.
Due Date for Quotations submission: Thursday, 16th of October 2014.
Within Land and water resource management for agricultural development in the West Bank programme
- FEZ/IM-327/RAM” that is funded by the Netherlands Representative Office in Palestine & managed by
the Union of Agricultural Work Committees (UAWC). And within this project, UAWC has the honor to
invite you to participate in this tender which intends to develop M&E Manual for the second time.
Those who are interested in participating in the mentioned tender can receive the tender documents from
UAWC’s office in Ramallah, Hebron, Tulkarem & Jenin for a sum of 50$ non-refundable, between 8:30
a.m. and 3:00 p.m., starting from Wednesday, 1st of October 2014 till Thursday, 16th of October 2014.
Please note that Friday and Saturday are UAWC’s official days off. The tender documents shall be returned to UAWC’s office in Ramallah in a sealed envelope no later than Wednesday, 22 of October 2014
before 12:00 p.m.
Notes:
1. Individuals, groups & companies can apply for this engagement.
2. The advertisement fees should be paid by the winner bidder.
3. Bidders “including individuals” should provide a certified bank guarantee or bank check equals to 5% of the offered bid,
this guarantee must remain valid for 45 days after the deadline for submission of tenders; personal cheques will not be
accepted. Otherwise the tender will be neglected.
4. Tenderers should provide a valid deduction from source & the registration certificate. The winner bidder should provide a
vat invoice; otherwise UAWC has the right to deduct 5% from the total contract value “paid to the ministry of finance”.
5. The Bidding Committee is not restricted or restrained to accept the lowest prices.
6. Tender opening session will be held at UAWC’s main office in Ramallah on Thursday, 23rd of October 2014 at 2:00
p.m.
7. Bidders shall submit the technical & financial offer in separate envelopes whereas the technical offer must include a soft
copy “CD “.
8. For more information about the tender, tenderers can visit UAWC website: www.uawc-pal.org or call 02- 2980316.

