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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم: 3543/9/1
التاريخ: 2019/8/20

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من اراضي خارج 
حدود المخطط الهيكلي إلى صناعي لغاية إقامة مصنع باطون وتنظيم شارع 
بعرض 12م على القطعة رقم 161 من الحوض رقم 1 ـ حجة/ محافظة قلقيلية.

قرر مجلس التنظيم األعلى في جلس���ته رقم 2019/9 بتاريخ 2019/8/8م، بموجب القرار 
رقم 269 الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، المتعلق بالقطع ذوات األرقام 41، 
161، 162، 168 م���ن الحوض رقم 1 بموقع وعر الحمام وخلة منين من أراضي بلدة حجة، 

وذلك حسب المخططات، المودعة في مقر الحكم المحلي/ قلقيلية، ومقر قروي حجة.
ويعتبر مخط���ط التنظيم نافذًا بعد مضي 15 يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة 
الرسمية، وجريدتين محليتين وذلك استنادًا للمادة 21 من قانون تنظيم المدن والقرى 

واألبنية رقم 79 لسنة 1966م.
م. مجدي الصالح
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

State of Palestine

مشروع نقاط التزويد للمياه في محافظة جنين ومحافظة رام هللا /الضفة الغربية

إبداء اهتمام

PWA/AFD035/2019/EOI-CTD
حصلت سلطة المياه الفلسطينية على منحة من وكالة التنمية الفرنسية وسيتم تمويل هذا العطاء من خالل هذه المنحة من اجل تنفيذ مشروع نقاط التزويد بالمياه 

في محافظة جنين ومحافظة رام الله /الضفة الغربية
يهدف المشروع الى تطوير وتحسين النظامين االقليميين : شمال جنين والشمال الغربي في رام الله )منطقة عابود( وذلك من اجل : 

تزويد نظام مياه امن ومعتمد وكافي بامكانيات تخزينية من اجل المساعدة في تغطية النقص في شبكات المياه في المناطق التي تعاني من  1-
الشبكات القديمة والمهترئة.

تنفيذ انظمة المياه االقليمية الكامل من اجل تحسين ادارة توزيع المياه في المنطقتين المذكورتين 2-
تفاصيل النظامين كالتالي:

• مناطق شمال غرب رام الله: هذا المشروع يقع في منطقة الشمال الغربي لمحافظة رام الله وتشمل مناطق بني زيد، النبي صالح،قراوة بني زيد،كفر 	
عين ، دير السودان، عجول ،عطارة، بيرزيت، بني زيد الشرقية، دير ابو مشعل، عابود، أم صفا، دير ندهام وروابي، سلفيت، كفر الديك، ياسوف، 
بروقين، اسكاكا، عمورية، و اللبن الشرقية. سيتم انشاء نقطة تزويد جديدة مع شركة مكروت لتزويد المنطقة بما يقارب 25000 كوب/اليوم. هذا 
المشروع سوف  يشمل انشاء خطوط مياه بطول 45 كم تقريبا وفي اقطار مختلفة تتراوح بين 100 ملم-600 ملم، انشاء خزانين للتوازن وخزان 

رئيسي باالضافة الى انشاء خمس محطات ضخ.
•  منطقة جنين: هذا المشروع يقع في الجزء الشمالي للضفة الغربية)محافظة جنين( تشمل مدينة جنين، مخيم جنين، منطقة جنين الصناعية، بيت 	

قاد، دير ابو ضعيف، فقوعة، جلبون، دير غزالة، عرانة، عربونة، وادي الضب، برقين، الجلمة، قباطية و الشهداء. سوف يتم تزويد هذه المنطقة من 
خالل نقطتي ربط )استالم المياه من الجانب االسرائيلي( من الجلمة وسالم بكمية اجمالية 15000 كوب/اليوم تقريبا. هذا المشروع سوف يشمل 

انشاء خطوط ناقلة وشبكات توزيع بطول 25 كم تقريبا واقطار مختلفة تتراوح من 200 ملم-600 ملم، انشاء خزان رئيسي وثالث محطات ضخ.
الخدمات االستشارية يجب ان تشمل البنود االتية:

• في رام الله، التصميم التفصيلي تم تنفيذه ولكن هناك بعض التغييرات في اطار المشروع طلبت من قبل سلطة المياه الفلسطينية. يجب على 	
االستشاري ان يدقق ويعدل هذه الملفات وتشمل التغييرات على اطار المشروع. يجب ىعلى االستشاري ايضا ان يراجع ،يحدث ويحسن دراسة 

األثر البيئي واإلجتماعي  وتجهيز ملفات العطاء لالنشاءومساعدة سلطة المياه الفلسطينية خالل فترة العطاء.  
• في مشروع جنين، دراسات التصميم بدأت ولكن لسوء الحظ توقفت على 30 % من خطة العمل.يجب على االستشاري ان يدرك الدراسات التي 	

يحتاجها كالتصميم االولي والتصميم النهائي وتقييم االثر البيئي واالجتماعي وملفات العطاء.
• لكال المشروعين، مشروع رام الله وجنين يجب على االستشاري ان يتحمل مسوؤلية االشراف على االعمال	

مهام االستشاري يجب ان تفصل الى ثالثة أجزاء:
• المرحلة االولى- الجزء المؤكد:	

في منطقة رام الله: مراجعة، تحديث وتجهيز التصميم النهائي وملفات العطاء ومساعدة سلطة المياه الفلسطينية خالل فترة العطاء تحديث واكمال تقييمات 
االثر البيئي واالجتماعي 

في منطقة جنين: التصميم االولي و مخططات مساحية اضافية جيوتقنية وتوبوغرافية، وتصماميم نهائية، وتجهيز وانهاء تقرير تقييم االثر البيئي واالجتماعي 
وملفات العطاء 

•  المرحلة الثانية- الجزء الختياري االول:	
االشراف على االعمال في منطقة رام الله ومساعدة سلطة المياه الفلسطينية خالل فترة العطاء في جنين.

• المرحلة الثالثة-الجزء االختياري الثاني:	
االشراف على االعمال في مشروع جنين

تدعو سلطة المياه الفلسطينية المتقدمين إلظهار رغبتهم في تقديم الخدمات المذكورة أعاله.
طلب االهتمام مفتوح  للشركات االستشارية

 ،”Procurement Guidelines for AFDFinanced Contracts in Foreign Countries “ الشروط االجبارية لتمويل وكالة التنمية الفرنسية في البد الفرعي 1.3 في
  http://www.afd.fr متوفر اونالين على موقع وكالة التنمية الفرنسية

يجب على صاحب الطلب ان يقدم من طلب واحد من خالل االسم او عضو في شركة ائتالف.اذا كان صاحب الطلب )تشمل عضو في شركة ائتالف( تقدم او شارك في 
اكثر من طلب , تعتبر هذه الطلبات مرفوضة. يجوز الكثر من استشاري فرعي ان يشارك في طلبات عديدة  

اذا كان صاحب الطلب هو شركة ائتالف، يجب ان يكون ابداء االهتمام كالتالي: 
نسخة من عقد شركة االئتالف يشمل جميع االعضاء المشاركين- 

أو
رسالة ابداء اهتمام لتنفيذ اتفاقية شركة االئتالف موقعة من جميع االطراف مع بعض مع نسخة عرض االتفاق - 

في حالة نقص اي ملف من هذه الملفات االعضاء االخرين يتم اعتبارها كاستشاريين فرعيين
الخبرات والمؤهالت لالستشاريين الفرعيين لن يتم اخذها بعين االخبار في عملية تقييم الطلبات

يجب على اصحاب الطلب المهتمين ان يقدمو معلومات تثبت انهم مؤهلين وذات خبرات مسبقة لتنفيذ هذه الخدمات. من اجل تحقيق هذه الهدف، يجب تقديم 
الوثائق المثبتة لمشاريع حديثة او مشابهة. لهذا الغرض ، يجب تقديم أدلة موثقة على الخدمات الحديثة والمماثلة. يقتصر عدد التجارب المماثلة المقدمة في 

التعبير عن االهتمام تماًما على 10 تجارب )لمستشار فردي أو من خالل اإلتالف(. ما قبل 10 سنوات ، لن يتم تحليل الخبرات اإلضافية المقدمة. 
تحديد الخبرات المشابهة بناء على كل من:

حجم العقود- 
نوعية الخدمات » دراسات فنية مفصلة«« دراسة تصميم« »دراسة تقييم االثر البيئي واالجتماعي« »اشراف العمل)الكتاب االحمر - 

واالخضر(«
مجاالت الخبرات الفنية »مشروع مياه«،«نظام المائي المتكامل« - 
الموقع«داخل المنطقة«- 

يجب على صاحب العمل ان ياخذ بعين االعتبار البنود التلية من اجل عملية تقييم الطلبات: 
مهارات وتوافر خبراء الدعم الفني الداخلي في الموقع:ال يجب تقديم اي سيرة ذاتية لهم في عرض ابداء االهتمام - 
الشركاء/الممثلين المحلييون: ال يجب تقديم اي سيرة ذاتية لهم في عرض ابداء االهتمام.- 
عمليات ضمان الجودة وشهادات الصحاب العمل: ISO 9001 او شهاد اجتماعية وبيئية- 

 ال يجب ان يزيد عروض ابداء االهتمام عن 80 صفحة كحد اعلى
سلطة المياه الفلسطينية سوف تقوم باعداد قائمة مختصرة من 6 طلبات كحد اقصى من جميع الطلبات المقدمة، ويجب على الطلبات الست تقديم طلب القتراحات 

من اجل تنفيذ الخدمات االستشارية. 
يجب تقديم عروض ابداء االهتمام للعنوان 2 في االسفل في موعد اقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم االثنين الموافق   30 ايلول 2019 

العنوان رقم 1 :لمزيد من المعلومات 

سلطة المياه الفلسطينية 

عناية: السيد رائد صوافطة

 مدير وحدة العطاءات

 شارع كمال ناصر – االرسال، المصايف الطابق السادس رام الله فلسطين

تلفون: 0097222987665

فاكس:0097222987336

جوال:00970599814065 

rsawaftah@pwa.ps 

العنوان رقم 2 : لتسليم العروض

 دائرة العطاءات المركزية-

 وزارة ااالشغال العامة واالسكان 

عناية: المهندس سعيد ابو زيد

المدير العام

 ام الشرايط- دوار االمين- مبنى وزارة ااالشغال العامة 

تلفون: 0097022966006

فاكس:0097022988582

جوال :592979098 970 +

ctd@mpwh.pna.ps :بريد الكتروني 

في حال أي تعارض مع النسخة اإلنجليزية، فإن النسخة اإلنجليزية من إعالن إبداء اإلهتمام هي التي تسود.

State of Palestine

West Bank Connection Points Ramallah and Jenin Water Supply Project. 

CONSULTING SERVICES

Expressions of Interest

PWA/AFD/2019/035EOI-CTD
The Palestinian Water Authority (PWA) has received a financing from Agence Française de Développement (“AFD”), and intends to use part 
of the funds thereof for payments under the following project: West Bank Connection Points Ramallah and Jenin Water Supply Project. This 
project aims to upgrade two regional systems: North of Jenin and northwest of Ramallah (Abood area) in order to 
1. Provide adequate, reliable and safe water supply with better storage capabilities to help overcome the deficit in the 

water supply that the area suffers due to undersized, old and deteriorated pipes.
2. Construct main bulk (regional) water systems that improve the management of water distribution systems in the two 

areas. 
The description of the two systems are the following:
•	 Northwest Ramallah area: the project is located in the northwest area of Ramallah Governorate covering Bani Zeid,  

An Nabi Saleh, Qarawet Bani Zeid, Kafr Ein, Deir as Sudan, Ajul, Atara, Birzeit and Bani Zeid Al Sharqiyya, Deir 
Abu Mash’al, Aboud, Um Safa, Deir Nidham and Rawabi, Salfit, Kafr Ad Dik, Yasouf, Bruqin, Iskaka, Ammurya and 
Lubban Al Sharqiyya. A new connection point with Mekorot Company close to Abood will be established to supply 
this area with about 25 000 m3/day.  The project will consist of constructing around 45 km pipeline with diameters 
ranging from 100 mm to 600 mm, constructing two balancing tanks and one regional reservoir as well as constructing 
five booster stations. 

•	 Jenin area: the project is located in the northern part of the West Bank (Jenin Governorate) covering Jenin city, Jenin 
Camp, Jenin Industrial Zone, Beit Qad, Deir Abu Deif, Faqqu’a, Jalbun, Deir Ghazaleh, Arrana, Arabuna, Wadi Dabi, 
Burqin, Al Jalameh, Qabatya and Al Shuhada. This area will be supplied through two connection points (receiving 
water from the Israeli side) at Al Jalama and Salem with an approximate total quantity of 15 000 m3/day. The project 
will consist of constructing around 25 km distribution and transmission pipelines with diameters ranging from 200 mm 
to 600 mm, constructing one regional reservoir and three booster stations. 

The Services of the consultant shall consist of the following items:
•	 For Ramallah, the detailed design has already been realized, but some changes in the scope of the project were 

requested by PWA. The Consultant will have to check and update these documents including the modification made 
in the scope of work. The consultant will also have to review, update and upgrade the ESIA and to prepare the tender 
documents for construction and assist PWA during the Tender period.

•	 For Jenin, a design study was started but unfortunately stopped at 30% of progress. So, on this area, the consultant 
will have to realize the needed studies as Preliminary Design, Detailed Design; Environmental and Social Impact 
Assessment (ESIA), and the Tender Documents.

•	 For both projects, Ramallah and Jenin, the Consultant will be in charge of the supervision of the works.
 The consultant’s assignment has been separated in three phases:
•	 Phase 1 - Firm part: 
For Ramallah: Review, update and finalization of the Detailed Design, Tender documents and the PWA’s assistance during the tender period, 
update and completion of the ESIA
For Jenin: The Preliminary design, Additional Topographical and Geotechnical surveys, Detailed Design, update and completion of ESIA 
report and Tender documents.
•	 Phase 2 - 1st Conditional part:
The supervision of Works for Ramallah and the PWA’s Assistance during the tender period for Jenin.
•	 Phase 3 - 2nd Conditional Part:
The supervision of works for Jenin
The Palestinian Water Authority (PWA) hereby invites Applicants to show their interest in delivering the Services described above.
This Request for Expressions of Interest is open to: Consulting firms.
Eligibility criteria to AFD financing are specified in sub-clause 1.3 of the “Procurement Guidelines for AFDFinanced Contracts in Foreign 
Countries”, available online on AFD’s website: http://www.afd.fr.
The Applicant shall submit only one application, either in its own name or as a member of a Joint Venture (JV). If an Applicant (including any 
JV member) submits or participates in more than one application, those applications shall be all rejected. However, the same Subconsultant 
may participate in several applications.
If the Applicant is a JV, the expression of interest shall include:
- a copy of the JV Agreement entered into by all members,
Or
- a letter of intent to execute a JV Agreement, signed by all members together with a copy of the Agreement proposal, 
In the absence of this document, the other members will be considered as Subconsultants.
Experiences and qualifications of Subconsultants are not taken into account in the evaluation of the applications.
Interested Applicants must provide information evidencing that they are qualified and experienced to perform those Services. For that purpose, 
documented evidence of recent and similar services shall be submitted. The number of similar experiences presented in the expression of 
interest is strictly limited to 10, (for single consultant or joint venture). Beyond 10, additional experiences presented will not be analyzed.
Determination of the similarity of the experiences will be based on:
- The contracts size;
- The nature of the Services «detailed technical studies», “design study”, “ESIA study”, “work supervision (red and 

yellow book)», 
- The technical area and expertise “water project”, “bulk water system”  
- The location «in the region»
The Client will also take into account for the evaluation of the applications the following items:
- Skills and availability of in-house technical back-up experts provided to the on-site experts; No CV must be presented 

in EoI.
- Local representatives/partners. No CV must be presented in EoI.
- Quality assurance procedures and certifications of the Applicant: ISO 9001 or environmental and social certification.
Expression of interest should not exceed 80 pages maximum.
Among the submitted applications, The Palestinian Water Authority will shortlist a maximum of six (6) Applicants, to whom the Request for 
Proposals to carry out the Services shall be sent.
The Expressions of Interest must be submitted to address (2) below no later than 30 of September 2019 

Address 1:  For Information 
Palestinian Water Authority
 Kamal Nasir Street, Al Masayef, Ramallah, West Bank, State of
 Palestine
Attention: Mr. :Raed Sawaftah
Head of procurement unit
Tel:  +972 2 2987665
Fax: +972 2 2987336
Mobile: + 970 599814065
Email: Raed _Sf@yahoo.com
Web site: www.pwa.ps

Address 2: For  Submission
Ministry of Public Works and Housing
Central Tendering Department
Um Al Sharayet, Al Ameen Square
Al Bireh, West Bank, Palestine
 Attn: Eng. Saeed Abu Zaid
Acting / General Director
Tel:  + 970 2 296 6006/7
 Fax: + 970 2 298 8582
Mobile: + 970 592979098
E-mail: ctd@mpwh.pna.ps

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعل���ن مكتب مراقب الش���ركات أن ش���ركة بيس���ت 

وي للمق���اوالت والتعهدات المس���اهمة الخصوصية 

المحدودة والمس���جلة تح���ت رق���م 562563015 قد 

تقدمت لدينا بطلب رفع رأسمال الشركة من عشرة آالف 

دينار إلى 500 ألف دينار بواق���ع زيادة مقدارها 490 

أل���ف دينار. وعليه فمن ل���ه أي اعتراض أو تحفظ على 

عملية التعديل التوجه الى مكتب مراقب الشركات.
مكتب مراقب الشركات

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحا وحتى 
الرابعة عصرا في األيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة 

رام الله والبيرة:

 • األربعاء 2019/8/28:

كامل مدينة روابي باستثناء "تاون سنتر"، جزء من قرية عجول.
 • الخميس 2019/8/29:

كسارات محمد جمعة في رافات، مصنع باطون قنديل الطريفي 
والمجاورين

تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على 
شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين
وزارة النقل والمواصالت

اإلدارة العامة للنقل الحكومي
التاريخ: 2019/8/27

إعالن بيع مركبات مشطوبة كحديد خردة
تعل���ن وزارة النق���ل والمواص���ات � اإلدارة العامة للنق���ل الحكومي عن بي���ع المركبات 

المش���طوبة المصادرة من قبل شرطة المرور في المحافظات الش���مالية بالمزاد بالظرف 

المختوم. فعلى من يرغب الشراء.

 مراجعة وزارة النقل والمواصات اإلدارة العامة للش���ؤون المالية، الماصيون، رام . 1

الله لشراء الكراسة بقيمة 300 شيكل للتقدم للمزاد.

 آخر موعد لش���راء وتس���ليم كراس���ة المزاد هو نهاية دوام ي���وم األحد الموافق . 2

.2019/9/8

 يتم إرفاق ش���يك بنكي مصدق أو كفالة بنكية بقيمة 10000 ش���يكل عش���رة . 3

آالف شيكل.

 يت���م بيع جميع المركبات في المحافظة مجتمعة وال يجوز التجزئة في الش���راء . 4

داخل المحافظة.

 أجور اإلعان على من يرسو عليه المزاد.. 5

 لاستفس���ار: االتص���ال على اإلدارة العام���ة للنقل الحكومي تلف���ون �  .02/2958303 � . 6
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ماحظ���ة: يتم إتاف المركبات بالكامل قبل التس���ليم ويتحمل من يرس���و عليه المزاد 

التكلفة لعملية اإلتاف وتنظيف مكان تواجد المركبات.
وزارة النقل والمواصات
اإلدارة العامة للنقل الحكومي

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الس���اعة التاسعة 
صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق 2019/8/29 عن المناطق 

التالية من القدس:

أجزاء من راس العامود وتشمل محيط منطقة السويح
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الش���ركات ل���دى وزارة االقتصاد 

الوطني أن شركة التكافل لسكب المعادن المساهمة 

الخصوصي���ة المح���دودة والمس���جلة ل���دى مراق���ب 

الش���ركات تحت الرقم 562570549 قد تقدمت الينا 

بطلب تغيير اس���م الشركة من شركة التكافل لسكب 

المعادن إلى شركة الحداد لسكب المعادن. ومن له اي 

اعتراض عليه مراجعة مكتب مراقب الشركات أو مركز 

الشركة الرئيسي.
مراقب الشركات

"الصحة": رجل أعمال يتبرع بإنشاء 
مركز لغسيل الكلى في خان يونس

رام الل���ه - "األيام": أفادت وزي���رة الصحة د. مي الكيلة بأن رجل األعمال صالح الدغمة 
تبرع بإنشاء مركز لغسيل الكلى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بقيمة حوالى مليون 
دوالر. وأضافت الكيلة خالل اجتماعها برجل األعمال الدغمة برفقة رئيس مجلس إدارة 
شركة بيرزيت لألدوية طالل ناصر الدين ورئيس مجلس إدارة المستشفى االستشاري 
د. س���الم أبو خيزران، إن هذا التبرع يدلل على أصالة أبناء الشعب الفلسطيني وتكاتف 
رجال األعمال والقطاع الخاص مع الحكومة والشعب في ظل هذه الظروف الصعبة التي 

يواجهها الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال الدغمة إن المركز سيكون في مرحلته األولى مكونًا من طابقين، بسعة 

22 ماكينة غسيل كلى، فيما سيؤسس ل� 6 طبقات مستقباًل.
وأضاف إن مخططات المركز جاهزة، وإن اإلشراف الكامل على المشروع سيكون لوزارة 

الصحة، لتقديم أجود الخدمات الطبية لمرضى الكلى.

الخليل: افتتاح مؤتمر االتجاهات الحديثة 
في إدارة البلديات وتحسين جودة أدائها

الخلي���ل - "األي���ام": افتتح���ت بلدية 
الخلي���ل وجامع���ة الق���دس المفتوح���ة 
والجامعة األردنية، أمس، المؤتمر الدولي 
العلمي التاسع "االتجاهات الحديثة في 
أدائها"،  البلديات وتحسين جودة  إدارة 
والذي يس���تمر على مدار يومين ويعقد 
تحت رعاية الرئيس محم���ود عباس "أبو 
مازن" ف���ي المركز الكوري الفلس���طيني 

بمدينة الخليل.
من جانبه، ق���ال المحافظ اللواء جبرين 
البكري، "إن محافظة الخليل اس���تطاعت 
أن تنجز خ���الل الفت���رة الماضية الخطة 
االس���تراتيجية التي سيتم اإلعالن عنها 
الشهر القادم، حيث ستتبناها الحكومة 
ضمن الخطة الوطنية لمدة عشر سنوات، 
مش���يرًا إلى أّن الخطة هي عمل مؤسسي 
لها عالقة بإدارة ش���ؤون المحافظة حتى 
تصبح الخدمات متناسبة مع عدد السكان 
رافعة  المس���توى ما سيش���كل  وبنفس 

مهمة في إطار عمل البلديات.
ودع���ا البك���ري المش���اركين بالمؤتمر 
إلى ض���رورة مطالب���ة الحكوم���ة بتغيير 
قانون االنتخاب للمس���اهمة في اختيار 
األنس���ب واألفض���ل ف���ي إط���ار تنافس 
الخدمات  لتقدي���م  وش���ريف  حقيق���ي 
الالزمة والضرورية ألبناء شعبنا، مبينًا أن 
مؤسسات الحكم المحلي أكدت للمجتمع 
الدولي أن الش���عب الفلس���طيني يمثله 
منظم���ة التحري���ر والي���وم تبرهن على 
وقوفها م���ع منظمة التحري���ر والقيادة 

السياسية وعلى رأسها الرئيس عباس.
الخليل تيس���ير  بلدية  وافتتح رئيس 
أبو سنينة المؤتمر قائاًل: "يأتي المؤتمر 
في إطار الش���راكة الحقيقي���ة والتعاون 
المتواص���ل والدع���م المس���تدام ال���ذي 
تقدمه وتوفره بلدية الخليل للمؤسسات 
التعليمي���ة، خاصة الجامع���ات المحلية 
وانطالقًا من االيمان الراسخ لدى المجلس 
البل���دي ب���أن الش���راكة بي���ن الجامعات 
والبلديات تؤدي إلى رفع مس���توى جودة 
الخدمات التي يستفيد منها المواطنون 
خاص���ة  المختلف���ة،  المج���االت  ضم���ن 
المجاالت اإلدارية والمالية والهندس���ية 
والبيئي���ة ومج���ال خدم���ات الجمه���ور 

والخدمات االلكترونية وغيرها".
وتق���دم أبو س���نينة بالش���كر لكل من 

المؤتم���ر وإلى  ف���ي فعالي���ات  ش���ارك 
جمي���ع الباحثي���ن الذين قدم���وا أوراقا 
علمية، وجميع المش���اركين من البلديات 
العربي���ة  والبلدي���ات  الفلس���طينية 
واألجنبي���ة من األردن، الجزائ���ر، العراق، 
والذي���ن  وألماني���ا،  تركي���ا  الس���ودان، 
س���يعرضون تجارب وممارس���ات ناجحة 

على صعيد هذه البلديات.
وق���ال وزير الحكم المحل���ي المهندس 
مجدي الصال���ح، إن المؤتمر "يعكس مدى 
التطور اإلداري ال���ذي وصلت إليه هيئات 
الحكم المحلي، وعملها الدائم والمستمر 
على التطوير، وعلى توطين كافة االساليب 

الحديثة باإلدارة وتقديم الخدمات".
وأكد الصالح أّن البلديات والمؤسسات 
تس���تطيع االس���تفادة م���ن الكف���اءات 
العلمي���ة واألكاديمية في تطوير أدائها 
وخدماته���ا، معتب���رًا أّن هذه الش���راكة 
م���ن التحدي���ات الت���ي تواجهها معظم 
دول العال���م خاص���ة ف���ي ظ���ل التطور 
التكنولوجي الهائل وفي ثورة االتصاالت 
وم���ا رافقته من س���رعة نق���ل المعلومة 
والحج���م الهائل من تدف���ق المعلومات 
وأساليب المعرفة، مشيرًا إلى أّن التحدي 
ليس بالتطور التكنولوج���ي بقدر ما هو 
بحجم االس���تفادة منه وتطوير أساليب 
التطبي���ق والتوطين، وه���ذا ال يمكن ان 
يتم دون شراكة حقيقية بين الجامعات 

والقطاعات األخرى.
من جانبه، ق���ال رئيس جامع���ة القدس 
المفتوح���ة د. يونس عمرو، إنه منذ إنش���اء 
الفلس���طينية أضحت  الوطني���ة  الس���لطة 
البلدي���ات واجه���ة للعمل والبناء لتش���ق 
طريقها باقتدار في مس���يرة بن���اء الدولة 
الفلس���طينية. وأم���ا على صعي���د المملكة 
األردنية الهاش���مية ف���إن البلديات كذلك 
كانت واجهة للعمل والبناء لتشييد مدماك 

المملكة األردنية تحت حكم الهاشميين.
الهيئ���ة  رئي���س  ق���ال  ذل���ك،  إل���ى 
االستشارية للمؤتمر القادم من الجامعة 
األردنية د. فايز سليم حداد، إن المؤتمر 
"يهدف إلى مواكبة االتجاهات الحديثة 
ف���ي إدارة البلديات في ض���وء التطورات 
البلديات  ب���دور  المتعلق���ة  المختلف���ة 
ووسائل االتصاالت الحديثة، وفي ظل ما 
تواجهه البلديات م���ن تحديات داخلية 

وخارجية، كما يه���دف هذا المؤتمر الى 
التع���رف عل���ى األدوار التي تق���وم بها 
البلديات من أجل تحقيق وتعزيز التنمية 
المحلي���ة وخدمة المواطني���ن، والتعرف 
عل���ى اإلطار الناظ���م للبلدي���ات في ظل 
والتعرف على  الالمركزي���ة،  التوجه نحو 
التحديات التي تواجه البلديات، واالطالع 
عل���ى تج���ارب البلدي���ات ف���ي المجاالت 
التنموي���ة ومج���االت تقدي���م الخدمات، 
واالستفادة من تجارب البلديات العربية 

واألجنبية في تعزيز أداء البلديات.
ب���دوره، دع���ا رئي���س اتح���اد الهيئات 
المحلية  المحلية موس���ى حديد، الهيئات 
إل���ى االس���تفادة م���ن النم���اذج العالمية 
دون تقلي���د أعمى لذلك للنه���وض بواقع 
الهيئ���ات المحلي���ة، بالش���راكة مع صمام 
وبوصل���ة النج���اح للبلديات وه���و المواطن 
فإذا لم يكن المواطن شريكا حقيقيا بوعيه 
وانتمائه ووالئ���ه لوطنه ومدينته وتجمعه 
لن نستطيع تحقيق النجاح وصناعة التغير.

م���ن جهته، قال رئي���س اللجنة العلمية 
في المؤتمر د. يوسف أبو فارة، إن المؤتمر 
ركز على مدخل إدارة الجودة والتميز وهو 
مدخل يس���اعد البلدية على أداء خدماتها 
بص���ورة أفض���ل ويجعلها نبراس���ا ألفضل 
الخدمات التي يمكن الحصول عليها، فهو 
يتضم���ن معايير عالمي���ة تضمن تقديم 

خدمة يمكن االعتماد عليها.
وشهد اليوم األول من المؤتمر جلستين 
علميتين، حيث تضمنت الجلس����ة األولى 
16 ورق����ة علمي����ة لعدد م����ن الباحثين من 
فلس����طين وخارجها، أما الجلس����ة الثانية 

فتضمنت 22 ورقة علمية.
ويتواصل المؤتمر، اليوم، حيث ُيختتم 

بعرض التوصيات والمقترحات.

ورشة في "بيرزيت" لمناقشة النسخة الجديدة 
من موقع "المقتفي" للقضاء والتشريع

رام الل���ه - "األيام": عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ورش���ة لنقاش النس���خة 
الجديدة من الموقع اإللكتروني لمنظومة القضاء والتش���ريع في فلسطين "المقتفي"، 
وهو أّول بنك معلومات قانوني من نوعه في فلسطين يحتوي على التشريعات واألحكام 
القضائية، س���اهم ف���ي تصميمه وتطويره وتحديثه عش���رات الباحثي���ن القانونيين 

والمبرمجين في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.
وافتتح الورش���ة مديرة معهد الحقوق ريم البطمة، التي أك���دت على التزام المعهد في 
 أن هذه 

ً
تحديث وتطوير قواعد البيانات الخاص���ة بالمقتفي وفق أحدث التقنيات، معتبرة

الورشة بداية سلسلة ورشات تهدف إلى إطالق النسخة المحدثة لقواعد بيانات المقتفي.
وقال نائب رئيس الجامعة للش���ؤون المجتمعية د. عاصم خليل إن الورش���ة تهدف 
لوض���ع تصور ل� "المقتفي" لم���ا يمثله من أهمية وما يقدمه من مس���اعدة للقانونيين 
والمحامين، مشددًا على ضرورة أن يبقى الموقع اإللكتروني مواكبًا لتطورات العصر وأن 

تستمر عملية تحديث المعلومات التي يتضمنها بشكل سلس ودوري.
وفي س���ياق حديثه عن أهمية العالقة بين القانون وتكنولوجيا المعلومات، كش���ف 
خلي���ل أن مجلس الجامعة وافق على العمل على اس���تحداث برنامج ماجس���يتر ودبلوم 
عال في القانون وتكنولوجيا المعلومات، متوقعًا أن يتم طرحهما في العام األكاديمي 

2021/2020 بعد موافقة وزارة التربية والتعليم العالي عليهما.
وحضر الورش���ة حش���د من المحامين والقانونيين ورؤس���اء الدوائر ذات العالقة في 

المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

رمزي خوري يلتقي رئيس وأعضاء جمعية اللد الوطنية برام الله
رام الل���ه - "األيام": التقى مدير ع���ام الصندوق القومي 
ورئي���س اللجنة الرئاس���ية العليا لش���ؤون الكنائس في 
فلسطين د. رمزي خوري ومدير عام اللجنة السفيرة أميرة 
حنانيا، رئي���س جمعية اللد الوطنية ناص���ر رمانة، بمقر 

الجمعية في رام الله، امس.
وحضر اللق���اء عدد من أعض���اء الجمعية وش���خصيات 

اعتبارية ودينية.
وأوضح رمانة الدور االجتماعي والش���بابي والسياس���ي 
الذي تقوم به الجمعية، ورؤيتها في الحفاظ على الترابط 
االجتماع���ي ووحدة الش���عب الفلس���طيني بمس���يحييه 

ومسلميه.

م���ن جهته، أوضح خ���وري الدور الذي تق���وم به اللجنة 
وآلي���ة عملها خالل ه���ذه الفترة الصعبة الت���ي تمر بها 
القضية الفلسطينية بهجمة غير مسبوقة على كل ما هو 
فلسطيني، باإلضافة لالنتهاكات المستمرة لدور العبادة 

المسيحية واإلسالمية وهدم منازل المواطنين.
كما اشاد خوري بدور وعمل اللجان والجمعيات الخيرية 
والوطني���ة، والت���ي تحافظ من خالل عمله���ا على تمكين 
النس���يج االجتماعي وزرع قيم العيش المشترك واحترام 
التعددي���ة، وتثبي���ت ه���ذه اللحم���ة االجتماعي���ة التي 
يحاول االحت���الل تفكيكها وتصوير النزاع الفلس���طيني 
اإلسرائيلي على انه صراع ديني بين المسلمين واليهود.

المشاركون في اللقاء.

معهد سياسات النوع االجتماعي يناقش مشروع قانون تنظيم عمله 
رام الل���ه - "األي���ام": عقد مجلس إدارة معهد سياس���ات النوع 

االجتماع���ي اجتماعه األول، أمس، في مقر وزارة ش���ؤون المرأة، 

إلعداد مشروع قانون تنظيم عمل المعهد.

وأكدت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، رئيسة مجلس 

اإلدارة، أن ق���رار مجل���س الوزراء إنش���اء معهد سياس���ات النوع 

االجتماعي، ينطلق من أهمية دور المعهد في إنتاج الدراس���ات 

واألبحاث الالزمة واألساس���ية للبناء عليها في وضع السياس���ات 

والخطط، التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

وأعربت حم���د عن طموح تطوير عمل المعهد في المس���تقبل 

القري���ب ليصبح معهدًا إقليميًا يرفد دول المنطقة بالدراس���ات 

واألبحاث النوعية في مجال سياس���ات الن���وع االجتماعي، وذلك 

بعد المرحلة االنتقالية والتي سيتم خاللها وضع قانون تنظيم 

عمل المعهد، وتحديد المنهجية وخطة عمل مجلس اإلدارة.

وناق���ش أعضاء مجل���س اإلدارة تفاصيل ق���رار مجلس الوزراء 

بتحوي���ل مركز الم���رأة لألبحاث والتوثيق إلى معهد سياس���ات 

النوع االجتماعي، وتنظيم عمله بقانون، وتش���كيل مجلس إدارة 

لم���دة عام واح���د، من الفئ���ة العليا في المؤسس���ات الحكومية 

والمس���توى القي���ادي من المؤسس���ات غير الحكومي���ة، وإعداد 

مشروع قانون تنظيم عمل المعهد، وتقديمه إلى مجلس الوزراء 

التخاذ المقتضى القانوني بشأنه.


