
غزة- الراأي- ب�سام العطار
وتطوي��ر  م�ستق��رة  عم��ل  عالق��ات  �سم��ان 
منظوم��ة ت�س��غيل فاعل��ة، و�س��بط وتنظيم 
�سوق العمل، اأهداف ت�س��عى لتحقيقها وزارة 
العم��ل الفل�س��طينية يف غ��زة، بالرغ��م م��ن 
كل الظ��روف ال�سعب��ة التي مير به��ا القطاع 

احلكومي ب�سبب احل�سار والإغالق.
وحتقي��ق  الإجن��ازات  ع��ام   2020 الع��ام 
الأه��داف، ف�سم��ن خطته��ا ال�سرتاتيجي��ة 

ت�سع��ى وزارة العم��ل اىل ت�سغي��ل املزي��د من 
العاطل��ن ع��ن العم��ل، وحتوي��ل امل�ساع��دة 
الإغاثية واملتمثلة ب�"الت�سغيل املوؤقت" اىل 

الت�سغيل الدائم والتنموي.   
وكي��ل وزارة العم��ل بغ��زة مو�س��ى ال�سم��اك 
ك�س��ف ع��ن ت�سكيل جلن��ة حكومي��ة لتثبيت 
امل�ست��دام  بالت�سغي��ل  املتعلق��ة  ال�سيا�س��ات 
هن��اك  واأن   ،2020 احل��ايل  الع��ام  خ��الل 
اإجراءات �سرتى النور قريبًا، حيث لبد من 

النتق��ال من مرحل��ة الت�سغي��ل املوؤقت التي 
ت�ستم��ر م��ن 6-3 �سه��ور فق��ط، اىل مرحلة 
الت�سغيل الدائم، مبا يحقق النفع لالقت�ساد 

الوطني.
ال�سماك ا�ساف يف ح��وار خا�ص مع "الراأي" 
�سم��ن برنام��ج م��ن اأورق��ة ال��وزارات ال��ذي 
يقدمه الزميل اأحم��د العمريطي، اأن هناك 
نظ��ام وا�سرتاتيجي��ة عم��ل �ستعتم��د خالل 
الأي��ام القادمة من قبل اللجن��ة احلكومية 

يف غ��زة، كتنظيم العمل ع��ن بعد "الت�سويق 
الإلكرتوين"، والتي قد ت�ساعد ال�سباب على 
احل�س��ول على فر���ص عم��ل، والنفتاح على 
الع��امل اخلارج��ي، بع��د اجتيازه��م مرحلة 
التدري��ب التي �ست�سرف عليه��ا وزارة العمل، 
خا�س��ة يف ظل انعدام هذه الفر�ص يف قطاع 

غزة املحا�سر واملنهار اقت�ساديًا.
وب��ن ال�سم��اك اأن وزارة العم��ل تعم��ل وفق 
2000، وجتته��د يف  7 ل�سن��ة  قان��ون رق��م 

تطبي��ق ه��ذا القان��ون ب�س��كل مت��وازن ب��ن 
اأرباب العمل والطبقة العاملة، حيث تتكون 
الوزارة من ثالثة قطاعات رئي�سية، الإدارة 
العامة والتي تتبعها اإدارات م�ساندة، وقطاع 
املديري��ات التي تنت�س��ر يف حمافظات قطاع 

غزة، اإ�سافة ملراكز التدريب املهني.
واأو�سح ال�سماك اأن القطاع الأول يتكون من 

اإح��دى ع�سرة دائ��رة عامة، 
ق�س��م  ق�سم��ن:  وتنق�س��م 

A l r a y  N e w s p a p e r

صحيفة يومية شاملة تصدر نصف إسبوعيا 
مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( عن وزارة اإلعالم

w w w . a l r a y . p s

)  16 ( صفحة

العدد ) 708 ( السنة  السادسة

االثنين
30 جمادى اآلخرة 1441هـ

24  فبراير 2020م
Monday - 24 February 2020  

االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات.. وحدة 

فاعلة في عمل الهيئة

مقابر األرقام..انتقام 
من الشهداء ودفن 

لإلنسانية

“ملهيات الطريق” 
مؤنسات تودي بأصحابها 

إلى حوادث محققة

“الحجلة” و”السلم 
والثعبان” و”الرياضة” ضمن 

تدريس المناهج بخانيونس 

02030405

10

وزارة العمل.. منظومة متكاملة وخطط تنموية متجددة



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

االثنين30 جمادى اآلخرة 1441هـ 24  فبراير 2020م
Monday - 24 February 2020 

تقرير

02

صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة- الراأي
الت�س��الت  وح��دة  تع��د 
م��ن  املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا 
تطوي��ر  يف  الفاعل��ة  الوح��دات 
م��ن  الإداري  العم��ل  وتوظي��ف 
خالل توف��ر الحتياجات الفنية 
واحلل��ول التقني��ة، وبن��اء �سبكات 
احلا�سوب وقاعدة بيانات مركزية 
املعلوم��ات  حف��ظ  عل��ى  م�سئول��ة 
و�سم��ان �سريته��ا واحلف��اظ عليها 
وحمايته��ا من الخ��رتاق يف داخل 

الهيئة. 
الت�س��الت  وح��دة  وت�س��م 
ثالث��ة  احلا�س��وب  وتكنولوجي��ا 
ق�س��م  وه��ي  رئي�سي��ة،  اأق�س��ام 
الربجم��ة وحتلي��ل النظ��م، وق�سم 

معاجلة البيان��ات، وق�سم ال�سبكات 
والدع��م الفن��ي، والت��ي تهدف اإيل 

تطوير العمل بداخل الهيئة.
وح��دة  مدي��ر  اأو�س��ح  ب��دوره، 
الت�س��الت وتكنولوجيا املعلومات 
املقدم حممد الناع��وق اأن "تقدمي 
وتطويره��ا  التقني��ة  اخلدم��ات 
م��ن اأهم اأه��داف الوح��دة لتطوير 
العمل بداخ��ل الهيئة، اإ�سافة اإىل 
متابع��ة و�سيانة اأنظم��ة الت�سغيل، 
و�سيان��ة  امل�ستخدم��ة،  والربام��ج 
والأجه��زة  احلا�س��وب  اأجه��زة 
الأخ��رى ذات العالقة، واملحافظة 
عل��ى اإن�ساء ن�سخ احتياطية جلميع 
والإ�س��راف  واملعلوم��ات،  الربام��ج 
عل��ى اأعمال ال�سبك��ة الداخلية يف 

�س��ر  ل�سم��ان  وتطويره��ا  الهيئ��ة 
العمل دون اأي معيقات".

وب��ن خ��الل حديث��ه اأن "الوحدة 
ت�سعي للتن�سيق م��ع كافة الإدارات 
والوح��دات بداخ��ل الهيئة، وذلك 
بهدف ت�سهيل الإجراءات لتحقيق 
اإيل  اإ�ساف��ة  العام��ة،  الأه��داف 
التع��اون م��ع املوؤ�س�س��ات احلكومية 
اللكرتوني��ة  اخلدم��ات  ملتابع��ة 
اآخ��ر  ومتابع��ة  احلديث��ة، 
الإ�س��دارات م��ن قواع��د البيانات، 
وحتلي��ل  التطبيقي��ة،  والربام��ج 
يف  منه��ا  وال�ستف��ادة  الأنظم��ة، 
تطوي��ر اأداء الإدارات والوح��دات 
بداخل الهيئة، بهدف حت�سن اآلية 

العمل ".

"وح��دة  اأن  الناع��وق  واأك��د 
دور  له��ا  املعلوم��ات  تكنولوجي��ا 
حموري يف تقدمي احللول ال�سريعة 
للم�س��كالت التي تواج��ه ال�سبكات 
والطابع��ات  والأجه��زة  والربام��ج 
اإىل  بالإ�ساف��ة  الهيئ��ة،  بداخ��ل 
حماي��ة �سبك��ة املعلوم��ات والعم��ل 

على تطويرها ب�سكل م�ستمر".
وتاب��ع اأن "م��ن اأبرز مه��ام الوحدة 
اأي�س��ًا درا�س��ة احتياج��ات الهيئة، 
الالزم��ة  التو�سي��ات  واإع��داد 
لرف��ع م�ست��وي اخلدم��ات املقدم��ة 
الأعط��ال  ومتابع��ة  للموظف��ن، 
عل��ى اأنظم��ة الت�سغيل م��ع اجلهات 
ذات العالق��ة لإ�سالحه��ا، واإعداد 
الدرا�سات الالزم��ة لقيا�ص فاعلية 

الأجه��زة وكيفية حت�س��ن اأدائها، 
م��ن  للتاأك��د  الربام��ج  وفح���ص 
�سحة تخزي��ن البيان��ات يف داخل 

الهيئة".
وح��دة  ف��ان  الناع��وق  ووف��ق 
الت�س��الت وتكنولوجيا املعلومات 
يف  امل�سارك��ة  يف  كب��ر  دور  له��ا 
وتق��دمي  املعرف��ة،  اإدارة  عملي��ات 
الدعم الفني مل�ستخدمي احلا�سوب، 
املوا�سف��ات  و�س��ع  يف  وامل�سارك��ة 
اللكرتوني��ة  لالأجه��زة  الفني��ة 
وملحقاتها، ومتابع��ة �سبكات ربط 
وذل��ك  وحتديثاته��ا،  النرتن��ت 
لإح��داث نقل��ة نوعي��ة يف جم��ال 
اخلدمات اللكرتونية على م�ستوى 

وزارة الداخلية والأمن الوطني.

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.. 
وحدة فاعلة في عمل الهيئة
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
ينفرد الحت��الل الإ�سرائيلي وحده بالأحقية 
بع��د  حت��ى  بالفل�سطيني��ن،  التنكي��ل  يف 
ا�ست�سهادهم، ويحتجز جثامينهم يف اأب�سع طرق 
العقوبات التي عرفتها الب�سرية، �ساربا بعر�ص 

احلائط كل القيم الإن�سانية، 
يف وق��ت تخفق فيه قل��وب ذويهم حزن��ا بعدما 
حرم��وا من دفن اأبنائهم الذي��ن باتوا رهينة ملا 

ي�سمى مقابر الأرقام.
و"مقاب��ر الأرق��ام" ه��ي مقابر �سرّي��ة حماطة 
باحلج��ارة م��ن دون �سواه��د، حي��ث ُتثّبت على 
اأعل��ى القرب لوح��ة معدنية حتمل رقم��ًا معينًا، 
و�سمي��ت ب�"مقاب��ر الأرق��ام"، لأنه��ا تتخ��ذ م��ن 

الأرقام بدياًل عن اأ�سماء ال�سهداء.

قائمة بـ 123 شهيدا
وك�سف الحتالل ولأول مرة عن قائمة باأ�سماء 
واأماكن 123 �سهيدًا من املحتجزة جثامينهم يف 
مقابر الأرقام، م�سمولن بعدة التما�سات لأخذ 
عين��ات من عائالتهم كجزء م��ن مطلب احلملة 

الوطنية ل�سرتدادهم.
القانوني��ة  للم�ساع��دة  القد���ص  مرك��ز  وذك��ر 
وحق��وق الإن�سان، يف بيان، الي��وم الأربعاء، اإنه 
تلق��ى ردًا م��ن نياب��ة الحتالل عل��ى اللتما�ص 
املقرر النظر فيه يف العا�سر من �سباط اجلاري.
واأ�س��ار اإىل اأن��ه كان يطال��ب با�ستم��رار بت�سليم 
اجلثام��ن، ك��ون احتجازه��ا خمالف��ة للقوانن 
والأعراف الدولية، وانتهاج حمكمة الحتالل 

مبداأ الحتجاز كاأوراق مل�ساومات �سيا�سية، وهو 
ما يعني الجت��ار بجثامن الب�س��ر ك�سلوك غر 

م�سبوق للدول.
وعملت �سلطات الحتالل على احتجاز جثامن 
ال�سهداء، ومنهم فل�سطينين وعرب، ل �سيما من 
منف��ذي العمليات الفدائّي��ة اإىل حن ت�سليمهم 

يف �سفقات تبادل اأو غرها.
لهدف��ن  الأم��ر  ه��ذا  م��ن  الحت��الل  ويه��دف 
رادع  ت�سكي��ل  يف  يتمث��ل  الأول  اأ�سا�سي��ن: 
م��ن  ملنعه��م  حماول��ة  يف  الفل�سطين��ي  لل�سب��اب 
تنفي��ذ عملي��ات فدائي��ة، اأم��ا اله��دف الث��اين 
فه��و ا�ستخ��دام اجلثام��ن كورق��ة م�ساوم��ة يف 
املقاوم��ة  م��ع  م�ستقبلي��ة  تب��ادل  �سفق��ات  اأي 
الفل�سطيني��ة الت��ي حتتف��ظ باجلن��ود الأ�سرى 

لديها يف القطاع.

ورقة ضغط
مدير العالم ب��وزارة الأ�سرى واملحررين بغزة 
ا�س��الم عب��ده، ق��ال يف حدي��ث ل�"ال��راأي": اإن 
الحتالل ل ي��زال ي�ستخدم جثام��ن ال�سهداء 
الفل�سطيني��ن كورقة �سغط عل��ى ذويهم وعلى 
املقاوم��ة الفل�سطيني��ة التي حتتف��ظ باجلنود 
اأن ع��دد ال�سه��داء  الأ�س��رى لديه��ا"، مو�سح��ا 
املحتجزين يف مقابر الأرقام يفوق العدد الذي 

ذكره الحتالل.
واأ�س��اف عب��ده: "ل توج��د اإح�سائي��ة دقيقة 
ط��ول  ب�سب��ب  املحتج��زة،  ال�سه��داء  جلثام��ن 
املواجه��ة وال�س��راع م��ع الحت��الل من��ذ ف��رتة 

الثمانينات"، م�س��را اإىل اأن هناك 250 �سهيدا 
يحتجز الحتالل جثامينهم على مدار ال�سراع 
معه، فيما يوجد60 �سهيدا حمتجزين منذ عام 

.2015
وح��ول رف���ص الحت��الل الفراج ع��ن جثامن 
يحتجزه��م  الحت��الل  اأن  اأك��د  ال�سه��داء، 
نتيج��ة لل�سغوطات التي متار���ص من قبل بع�ص 
الأح��زاب الإ�سرائيلي��ة املت�س��ددة، يف حماولة 
عل��ى  �سغ��ط  كورق��ة  املل��ف  ه��ذا  ل�ستخ��دام 
املقاوم��ة الفل�سطيني��ة ل�ستع��ادة جنوده��ا من 

قطاع غزة.

انتهاك لإلنسانية
ويف حدي��ث �ساب��ق ل�"ال��راأي"، ج��دد اخلبر يف 
القان��ون الدويل د. عبد الك��رمي �سبر، تاأكيده 
الفل�سطيني��ن  ال�سه��داء  اأن احتج��از جثام��ن 
لدى الحتالل، انتهاك �سارخ لتفاقية جنيف 
الرابع��ة اخلا�س��ة بحماي��ة املدني��ن وحماية 

جثامن ال�سهداء.
وق��ال �سب��ر:" اإن موا�سلة احتج��از اجلثامن، 
انته��اك خط��ر وجرمية �س��د الإن�ساني��ة، وهو 
ا�ستغ��الل جلثام��ن ال�سه��داء وو�سيل��ة �سغ��ط 
على املقاوم��ة الفل�سطينية يف اأي مفاو�سات قد 

جتري بن املقاومة وقادة الحتالل".
ويحتج��ز الحتالل جثام��ن ال�سهداء كنوع من 
العق��اب لل�سهيد وذويه واأقاربه، وحتى ل يفكر 
غره��م م��ن ال�سب��اب الفل�سطين��ي يف تنفيذ اأي 
عملي��ة بطولي��ة اأو ت�سكي��ل اأي خط��ر على اأمن 

الحتالل.

أربع مقابر 
ل�س��رتداد  الوطني��ة  "احلمل��ة  تقري��ر  ووف��ق 
جثام��ن ال�سه��داء"، ُعرف��ت اأربع��ة فق��ط م��ن 
»مقاب��ر الأرقام«، وهي   مقربة الأرقام املجاورة 
جل�سر بنات يعق��وب، وتقع يف منطقة ع�سكرية 
عند ملتقى احلدود الإ�سرائيلية – ال�سورية – 
اللبناني��ة، �سم��ايل بحرة طربي��ا، ويدفن فيها 
�سه��داء فل�سطينيون ولبناني��ون، اأغلبيتهم ممن 
�سقطوا خالل الجتياح الإ�سرائيلي للبنان عام 

وحروب.  مواجهات  من  تاله  وما   ،1982
املنطق��ة  يف  الواقع��ة  الأرق��ام  -مق��ربة   2
الع�سكري��ة املغلق��ة ب��ن مدين��ة اأريح��ا وج�سر 
دامي��ة يف غ��ور الأردن، وه��ي حماط��ة بجدار، 
لفت��ة  فوقه��ا  معلَّق��ة  حديدي��ة  بواب��ة  في��ه 
كبرة، كت��ب عليه��ا بالعربية »مق��ربة ل�سحايا 

العدو«، وفيها اأكرث من مئة قرب.
 3 -مقربة ريفيدمي، وتقع يف غور الأردن اأي�سًا.
وادي  قري��ة  يف  وتق��ع  �سحيط��ة،  -مق��ربة   4  
احلم��ام �سم��ايل مدين��ة طربي��ا، الواقع��ة بن 
جبل اأربيل وبح��رة طربيا، واأغلبية اجلثامن 
فيه��ا ل�سهداء معارك منطقة الأغوار بن عامي 

و1975.   1965
اأي  اإعط��اء  ع��ن  الحت��الل  �سلط��ات  ومتتن��ع 
ال�سه��داء  جثام��ن  ع��دد  ح��ول  معلوم��ات 
املحتجزة، اأو اأماكن احتجازها، وترف�ص اإ�سدار 

�سهادات وفاة باأ�سماء ال�سهداء.

االحتالل كشف أسماء 123 شهيدًا

مقابر األرقام..انتقام من الشهداء ودفن لإلنسانية
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غزة- الراأي - اآلء النمر
الي��د اليمنى مت�سك باملق��ود الأمامي 
املتحك��م باجتاه ال�سر ال��ذي ت�سلكه 
ال�سي��ارة، والأخ��رى مت�س��ك بهات��ف 
خطوط��ه  ع��رب  م�سطحب��ًا  خلي��وي 
موؤن�س��ا للطريق، يلهو ال�سائق �ساحكا 
تارة وي�سمت تارة اأخرى عله يلتقط 
العق��دة التي م��ن �ساأنها ح��ل امل�سكلة 
ومت�س��ي  اأطرافه��ا،  يتبادل��ون  الت��ي 
ال�سيق��ة  الطرق��ات  ب��ن  ال�سي��ارة 
والوا�سعة وذات اخلطوط ال�سريعة، 
وتنح�سر تارة داخل بقعة مزدحمة 

ل تعرف اخلال�ص.
كل ذل��ك وال�سائ��ق ياأخ��ذه احلدي��ث 
ع��رب هاتف��ه اخللي��وي، دون مراعاة 
م��ن  مينع��ه  ال��ذي  القي��ادة  لقان��ون 
ط��وال  النق��ال  بهاتف��ه  الإم�س��اك 
العام��ة  �س��ره يف الطرق��ات  طري��ق 

وال�سريعة منها على وجه اخل�سو�ص، 
م��ن  واح��دة  ه��ي  التفا�سي��ل  تل��ك 
قامت��ة  لنهاي��ات  املوؤدي��ة  الأ�سب��اب 
تودي بال�سائ��ق اإىل مراكز التحقيق 
امل�س��ايف  اإىل  بال�سحاي��ا  وت��ودي 

واأحيانا اإىل املوت دون مقدمات.
 ن�سب��ة الوفي��ات الت��ي كان��ت ب�سب��ب 
حوادث ال�سر يف العام املن�سرم بلغت 
�س��ت و�ستون حالة، م��ن بينهم خم�ص 
واأربع��ون طفال، وه��ذا املوؤ�س��ر يدلل 
على كم هائل من ال�ستهتار بالتحكم 
ب�سرع��ة ال�سيارة، ناهي��ك عن حتمل 
اأولياء الأمور امل�سوؤولية الكبرة على 

حياة اأطفالهم.
يف  الرئي�سي��ة  الأ�سب��اب  وتت�س��ح 
ح��وادث الطرق باأنه��ا تتمثل بقيادة 
وال�سرع��ة  قان��وين  الغ��ر  ال�سائ��ق 
احل��د  م��ن  والزائ��دة  اجلنوني��ة 

الت��زام  ب��ه قانون��ا وع��دم  امل�سم��وح 
ال�سائق بالأنظم��ة والقوانن، وعدم 
ا�ستح�سال��ه عل��ى الأوراق الثبوتي��ة 

الالزمة له وللمركبة.
وم��ن الأ�سب��اب الأخ��رى الت��ي زادت 
م��ن ح��وادث ال�س��ر ه��ي ع��دم وع��ي 
القدمي��ة  واملركب��ات  الأطف��ال 
تعبي��د  وع��دم  امل��روري  والزدح��ام 
الط��رق ب�س��كل كام��ل وع��دم اكم��ال 
الط��رق وانخفا���ص الوع��ي امل��روري 
لقائ��د املركبة وعم��ل �سائقن اخلط 

ب�سبب البطالة.

توعية وإرشاد
ور�س��ة عم��ل عق��دت ب��ن خمت�س��ن 
امل��رور  ب�سرط��ة  الإر�س��اد  جلن��ة  يف 
وموظف��ي مديري��ة الأوق��اف، وذلك 

يف اإط��ار بح��ث اآلي��ة عم��ل اإر�سادية 
ح��وادث  وُتق��ن  حُت��د  وتوعوي��ة 
ال�س��ر خا�سة املفرتقات القريبة من 

املدار�ص.
مدي��ر اأوق��اف الو�سطى �سم��ر م�سلم، 
اأك��د على وج��وب حتم��ل كل �سخ�ص 
م��ن مكون��ات ه��ذا املجتم��ع دوره يف 
املحافظة على اأرواح طالب املدار�ص، 
وكذل��ك توعي��ة ال�سائق��ن بخطورة 
مبدي��ا  زائ��دة،  ب�سرع��ة  ال�س��ر 
ا�ستع��داد مديريت��ه بكاف��ة اأق�سامها 
وموظفيه��ا لتنفيذ حم��الت توعوية 

واإر�سادية يف املدار�ص واملفرتقات.
اأما ع��ن النقيب خالد مه��دي م�سئول 
م��رور  ب�سرط��ة  الإر�س��اد  جلن��ة 
اأهمي��ة  عل��ى  رك��ز  فق��د  الو�سط��ى 
مث��ل ه��ذه اللق��اءات لزي��ادة الوعي 
وللو�س��ول لآلية عمل يتم من خاللها 

املجتم��ع،  �سرائ��ح  لكاف��ة  الو�س��ول 
م��ع اتفاقهم��ا عل��ى تنفي��ذ حم��الت 
توعوي��ة واإر�سادي��ة مطل��ع الف�س��ل 
الدرا�س��ي الق��ادم وذل��ك للح��د م��ن 

احلوادث وزهق الأرواح.
النق��ل  وزارة  اأع��ادت  جهته��ا  م��ن 
واملوا�سالت ترتيب اأعمالها بالتعاون 
مع �سرطة املرور، يف خمتلف املجالت 
املروري��ة  التوعي��ة  برام��ج  خا�س��ة 
اللق��اءات  مث��ل  توا�س��ل  و�س��رورة 

خلدمة اأبناء ال�سعب الفل�سطيني.
و�سجل��ت الح�سائي��ات ثالث حالت 
وفاة منذ مطلع العام، المر الذي قد 
يزيد العدد يف حال غابت امل�سئولية 
القانوني��ة لل�سائق��ن وات�سعت رقعة 
الغي��اب الإن�سانية لأولياء الأمور من 
خالل ارتفاع وفيات الأطفال ب�سورة 

ملحوظة.

"ملهيات الطريق" مؤنسات تودي بأصحابها إلى حوادث محققة



A l r a y  N e w s p a p e r

االثنين30 جمادى اآلخرة 1441هـ 24  فبراير 2020م
Monday - 24 February 2020

تقرير

05 w w w . a l r a y . p s

غزة- الراأي- �سامي جاداهلل 
الطالبات يلعنب "ال�سلم والثعبان" 
عل��ى لوحة كبرة ملونة مر�سومة 
يف �ساح��ة املدر�س��ة ، يت��م اإلق��اء 
احلج��ر  اأ�س��ار  اإذا  ال��رد،  حج��ر 
اإىل "ت�س��رف �سح��ي �سلي��م" ف��اإن 
الطالب��ة ت�سع��د بوا�سط��ة ال�سلم 
هن��اك  كان  واإذا  الف��وز،  نح��و 
ت�سرف �سح��ي �سلبي فاإن الطالبة 
تهبط عن طري��ق الثعبان، وتنفذ 

حماولت جديدة.
يت��م ا�ستخ��دام اللعب��ة نف�سه��ا يف 
والط��رح  )اجلم��ع  الريا�سي��ات 
والق�سم��ة( اإذا كان هناك نتيجة 
ت�سع��د  الطالب��ة  ف��اإن  �سحيح��ة 
عل��ى ال�سل��م نح��و مرات��ب الف��وز، 
واإذا كان��ت الإجاب��ة خاطئة يتم 

النزول عرب الثعبان.
نح��ن اأم��ام م�سهد درام��ي ممتع يف 
ب  الأ�سا�سي��ة  م�سق��ط  مدر�س��ة 
ب�س��رق خانيون�ص، ح��ب الطالبات 
للتعلم ون�ساطاتهن وتفاعلهن وهو 
�سم��ن م�ساهد متك��ررة يف العديد 
بقط��اع  احلكومي��ة  املدار���ص  م��ن 
غ��زة �سم��ن التعلي��م املمت��ع الذي 
يف  بغ��زة  التعلي��م  وزارة  تطبق��ه 
مدار�سه��ا به��دف حتبي��ب الطلبة 
للعل��م والتعل��م والو�س��ول للمزيد 
من التجويد يف العمل التعليمي..

اأي�س��ًا يف مدر�س��ة م�سق��ط  ُتنّف��ذ 
لعب��ة "احلجل��ة " الت��ي مت ر�سمها 
يف �ساح��ة املدر�سة ويت��م ا�ستثمار 
التن�سئ��ة  درو���ص  يف  اللعب��ة 
واملواد الجتماعية  الجتماعية 

والقي��م  بال��رتاث  ربطه��ا  فيت��م 
الوطني��ة والإ�سالمي��ة بطريق��ة 

احرتافية.
كما يتم تطبي��ق بع�ص الريا�سات 
بوا�سط��ة  واجل��ري  كالقف��ز 
التماري��ن م��ع بطاق��ات تعليمي��ة 
اللغ��ة  مباح��ث  �سم��ن  وذل��ك 
والريا�سي��ات  والعل��وم  العربي��ة 
حي��ث   ، الإجنليزي��ة  واللغ��ة 
ت�ستفي��د الطالبة ب�س��كل كبر من 
ه��ذه الألعاب �سمن نطاق املحتوى 
التعليم��ي مع اإ�سفاء ج��و البهجة 

واملرح.
وتقول مدي��رة املدر�سة جمدولن 
التعل��م  تطبي��ق  �سم��ن  زق��وت:" 
املمت��ع ر�سمنا لوح��ات يف ال�ساحة 
واملم��رات لبع���ص الألع��اب حي��ث 

يت��م ا�ستخ��دام ه��ذه الألع��اب يف 
تدري���ص املنهاج ملختل��ف ال�سفوف 

مبا يتوفق مع اأهداف الدرو�ص.
متاح��ة  “الألع��اب  وت�سي��ف: 
للطالب��ات للع��ب والرتفي��ه خالل 
ف��رتة  اأو  الريا�س��ة  ح�س���ص 
اجل��و  نخل��ق  حت��ى  ال�سرتاح��ة 
كم��ا مت تزي��ن  املمت��ع،  املدر�س��ي 
ج��دران املدر�س��ة بك��م واف��ر م��ن 
التعليمية  والأ�س��كال  الر�سوم��ات 
تر�س��خ  ك��ي  باملنه��اج  املتعلق��ة 
الطالب��ات،  اأذه��ان  يف  املعلوم��ة 
وتوظف املدر�سة كذلك التدري�ص 
يف �ساح��ة املدر�سة والهواء الطلق 

با�ستخدام الو�سائل التدري�سية.
الر�سوم��ات  زق��وت:"اأن  وتو�س��ح 
املجتم��ع  م��ع  بالتع��اون  ج��اءت 

املحل��ي واأولي��اء الأم��ور ومتح��ف 
الق��رارة وذلك �سم��ن روؤيتنا ن�سج 
املجتم��ع  م��ع  و�سراك��ة  عالق��ة 

ل�سالح املدر�سة.
 14 ب  م�سق��ط  مدر�س��ة  وت�س��م 
 520 به��ا  يتعل��م  �سفي��ة  �سعب��ة 
طالب��ة م��ن ال�س��ف الأول وحت��ى 

الرابع الأ�سا�سي.
م��ن  وف��د  موؤخ��رًا  زار  ق��د  وكان 
الإدارة العامة للتقنيات الرتبوية 
بال��وزارة للمدر�س��ة ، واطل��ع على 
حي��ث  الرتبوي��ة  الألع��اب  واق��ع 
�س��م الوفد مدي��ر دائ��رة امل�سادر 
ق�س��م  ورئي���ص  ما�س��ي،  اأ.خال��د 
الو�سائل التعليمية اأ.زياد بركات 
�س��رق  التقني��ات  ق�س��م  ورئي���ص 

خانيون�ص اأ.اأ�سماء مو�سى.

توظيف التعليم الممتع في مدارس قطاع غزة

"الحجلة" و"السلم والثعبان" و"الرياضة" 
ضمن تدريس المناهج بخانيونس 
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
الأخ��رة  احل�س��ة  جر���ص  يق��رع  اأن  م��ا 
الطلب��ة  ويغ��ادر  الدرا�س��ي،  الي��وم  م��ن 
مقاعدهم، جتد بع�سهم يتدافع من جانب 
والبع�ص من جانب اآخ��ر، يتعاركون �سويا 
على بوابة الدرا�س��ة، يتبادلون ال�ستائم 
دون  الأخ��رى  تل��و  الواح��دة  النابي��ة، 
توق��ف، يلق��ون بحقائبه��م ث��م يب��دوؤون 
وجب��ة اأخ��رى م��ن ال�سج��ار وال�ستب��اك 

بالأيدي.
ول يتوق��ف الأم��ر هن��ا، فبع���ص الطلبة 
اإىل  يتجه��ون  العادي��ن  الأطف��ال  اأو 
حم��ل بع�ص الأدوات احل��ادة التي ت�سكل 
تهديدا �سريحا حلياته��م وحياة غرهم 
م��ن زمالئهم اأو الغرباء عنهم، كان يحمل 
ِم�سرطًا اأو �سكينا اأو ع�سا بهدف التعر�ص 
لأي �سخ���ص قد يتوجه اإليه باحلديث اأو 

انتقاده.
ه��ذه امل�ساهد واملمار�س��ات اخلاطئة التي 
م�سمي��ات  حت��ت  تن��درج  يومي��ا،  تتك��رر 
ب��داأت  الت��ي  التنم��ر  وظاه��رة  العن��ف 
ب��ن الأطف��ال والفتي��ة  تنح��در روي��دا 
وط��الب املدار�ص حتديدا، وبالتايل تلقي 
بظالله��ا ال�سلبي��ة عل��ى املتنَم��ر واملتنَمر 

عليه.

من أصعب مشاهد التنمر
البك��ر  ابنه��ا  كان  حط��ب  اأب��و  ودي��ع  اأم 
يتعر���ص ب�س��كل دائ��م لل�س��رب م��ن اأحد 
الأطفال، ويف اأحد الأيام قام هذا الطفل 
بربط��ه يف م�سهد مريع، اأدخلها يف �سدمة 

كبرة جراء ما حدث لبنها من تنمر.
تق��ول اأبو حطب يف حدي��ث ل�"الراأي":" 
نح��ن نعي�ص يف بي��ت بالإيجار، وكان اأحد 
وياأخ��ذ  ابن��ي  ي�س��رب  دائم��ا  الأطف��ال 
اأحذيت��ه ويق��وم باإلقائه��ا بعي��دا، وكنت 

اأ�ستكي لأهله، لكن ل حياة ملن ينادي".
 وت�سي��ف:" يف اأح��د الأي��ام، كن��ت اأقوم 
باأعمال البيت، وفقدت ابني، ثم خرجت 
فوجئ��ت  ث��م  اأج��ده،  ومل  عن��ه  للبح��ث 
ابن��ي  اأن  املنطق��ة يقول��ون يل  باأطف��ال 
مربوط يف مكان ما"، مو�سحة اأنها هرعت 
ب�سرع��ة لروؤية واأن املوقف �سدمها كثرا 
بعدما وجدت��ه مربوطا ف��وق ماتور مياه 

قيد الت�سغيل.
ووف��ق ما ذكرته اأبو حطب فاإن ابنها كان 
مربوط��ا عل��ى مات��ور مي��اه علي��ه قف�ص 
حديد، اىل جانب تعر�سه لل�سرب املربح 
م��ن خالل كر�س��ي بال�ستي��ك، الأمر الذي 
جعلها ت�س��رخ من ال�سدم��ة، وا�ستجمعت 
قواه��ا وقام��ت بف��ك احلب��ال عن��ه، ث��م 
ات�سل��ت بال�سرط��ة ومت عم��ل ال��الزم مع 

الطفل املتنمر وعائلته.

أساليب تربوية خاطئة
ب��ن  التنم��ر وانت�س��اره  وح��ول تعري��ف 
الأخ�سائ��ي  يق��ول  املدار���ص،  ط��الب 
يف  مالخ��ة  زه��ر  والنف�س��ي  الرتب��وي 
حدي��ث ل�"ال��راأي":" اإن كل اأث��ر �سلب��ي 
ي�سقطه الفرد عل��ى الآخر ين �سواء فرد 
اأو جماعة ي�سمى تنمر، وقد يكون لفظيا 
م��ن خالل الألفاظ النابي��ة اأو العتداء 

البدين، اأو الهمز واللمز وال�ستهزاء".
وح��ول الدوافع التي ت��وؤدي اىل ممار�سة 
التنمر، يوؤكد مالخة اأن الدوافع تختلف 
من ف��رد لآخر، وقد تك��ون عوامل �سببت 
حال��ة م��ن احلق��د والكراهي��ة وال�سع��ور 
الثق��ة  وفق��دان  والتميي��ز  بالغ��رة، 
بالنف���ص، مم��ا يدفع��ه اىل التنم��ر عل��ى 
الخري��ن وممار�س��ة بع���ص الإ�سقاط��ات 
�سب��ق،  م��ا  جان��ب  "واإىل  غ��ره.  عل��ى 
فهن��اك بع���ص الأف��راد الذي��ن يعي�س��ون 
اخلاطئ��ة  الرتبوي��ة  الأ�سالي��ب  بع���ص 
والتوجيهات ال�سلبية اإ�سافة اىل الدلل 
الزائ��د، اأوجدت لديهم الغ��رة واملعاملة 
ال�سيئ��ة وتركت ب�سم��ة خاطئة جعلتهم 

ميار�سون التنمر، يقول مالخة.

تأثيرات سلبية
ال�سخ���ص  عل��ى  التنم��ر  تاأث��رات  وح��ول 
املتنمر، ي�سيف:" املتنمر قد ي�سعر بلحظة 
خل��وه مع نف�سه بالأ�س��ف واأنه غر حمبوب 
واأن��ه ميار���ص علي��ه الكث��ر م��ن العقوب��ات 
والطب��اع ال�سلبي��ة، وي�سع��ر باأن��ه يف حالة 
�س��راع نف�س��ي ويتج��راأ اأكرث عل��ى ال�سلوك 
اخلاط��ئ، خا�س��ة اإذا وج��د بيئ��ة حا�سنة 
ويف ظل غياب ا�سالح ذاته من قبل ذويه".
اأما فيما يتعلق بتاأثر التنمر على املتنمر 
الق��درة ع��ن  بع��دم  فاإن��ه ي�سع��ر  علي��ه، 
الدف��اع ع��ن نف�س��ه ومييل لله��دوء وعدم 
اىل  اخلارجي��ة،  بالبيئ��ة  الحت��كاك 

جانب �سعوره باحلزن والأمل.
وتتطلب مواجهة التنمر وفق الأخ�سائي 

الرتب��وي، التوجي��ه والإر�س��اد وحتقي��ق 
وا�ستخ��دام  للطلب��ة  بالنف���ص  الثق��ة 
م��ع  يتنا�س��ب  مب��ا  الإمي��اين  النم��وذج 
تنمي��ة  جان��ب  اىل  العمري��ة،  املرح��ل 
ال�سل��وك والقيم بحيث يرتك الإيجابية 
الخري��ن،  م��ع  الرتبوي��ة  والطريق��ة 
البي��ت  ب��ن  م��ا  التوا�س��ل  اىل  اإ�ساف��ة 

وامل�سجد واملدر�سة.

أنشطة توعوية
م��ن جانب اآخ��ر، تطرق��ت "ال��راأي" اىل 
دور وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف مكافحة 
التنم��ر يف املدار���ص بغ��زة، حي��ث يق��ول 
والرتبي��ة  الر�س��اد  ع��ام  مدي��ر  نائ��ب 
ف�س��ة:"  اأب��و  بال��وزارة خال��د  اخلا�س��ة 
اإن وزارت��ه تق��وم بالعديد م��ن الأن�سطة 
التوعوي��ة م��ن خ��الل املر�سدي��ن داخ��ل 
املدار���ص، حي��ث يق��وم املر�س��د الرتب��وي 
ب�س��كل اأ�سا�س��ي مبتابع��ة الطلب��ة الذي��ن 
�سحته��م  ومتابع��ة  للتنم��ر  يتعر�س��ون 
الطلب��ة  متابع��ة  جان��ب  اىل  النف�سي��ة، 
اإىل  لفت��ا  بالتنم��ر"،  يقوم��ون  الذي��ن 
وج��ود برامج ار�سادية لتخفيف ال�سلوك 

ال�سلبي لديهم.
ويوؤكد اأبو ف�سة يف حديث ل�"الراأي": اإن 
التنم��ر ظاهرة �سلوكي��ة ولي�ص تعليمية، 
واأن��ه عب��ارة عن بع���ص ت�سرف��ات تخرج 
من بع���ص الفئات العمري��ة"، مو�سحا اأن 
املدار�ص تعم��ل على التوا�سل مع الأهايل 

بهدف التخفيف من هذه املظاهر.
وح��ول دور املدر�س��ة يف الت�س��دي للتنم��ر، 

يتاب��ع قول��ه:" نعمل من خ��الل رفع كفاءة 
املر�سدي��ن الرتبوين داخ��ل املدار�ص، فيما 
يتعل��ق بكيفي��ة التعامل م��ع الطلبة الذين 
يعانون من التنمر اأو الذين يتعر�سون له".

برنامج تدريبي للمرشدين
ويلف��ت اإىل اأن��ه خ��الل �سه��ر مار���ص املقب��ل 
�سيك��ون هن��اك برنام��ج تدريب��ي لع��دد م��ن 
املر�سدي��ن الرتبوي��ن ي�سل م��ن 120 مر�سد 
اىل 150، وذل��ك ح��ول كيفي��ة التعام��ل مع 
اأنف�سه��م، حي��ث �سيت��م ا�ستخ��دام  الط��الب 
باأ�سالي��ب  يتعل��ق  فيم��ا  النظ��ري  الأ�سل��وب 
و�س��وف  من��ه،  والوقاي��ة  التنم��ر  وو�سائ��ل 
الذي��ن  الطلب��ة  الربنام��ج  ه��ذا  ي�سته��دف 
ميار�سون التنم��ر. ول تاألو وزارة التعليم اأي 
جه��د يف �سبيل احل��د من �سل��وك التنمر بن 
الطالب الذي يوؤثر عليهم، اىل جانب كيفية 
التعامل مع املتنمر، وذلك من خالل التعديل 
م��ن �سلوكياته وم�ساكل بن��اء �سخ�سية وحل 
اأ�سا���ص امل�سكل��ة، باعتبار ان الطف��ل املتنمر 

يعاين اأ�سا�سا من م�سكلة نف�سية.
وحول كيفية تعزيز الوزارة ملبداأ الت�سامح 
وقب��ول الطرف الآخر ل��دى الطلبة، ي�سر 
اأب��و ف�س��ة اإىل اأن ال��وزارة لديه��ا برام��ج 
اىل جانب املر�س��د الرتبوي لتعزيز مبادئ 
الت�سام��ح ل��دى الطلب��ة واحلد م��ن العنف 

لديهم والتخفيف من حدة امل�ساكل.
واىل جان��ب املدر�س��ة يلع��ب الأه��ل دورا 
اأ�سا�سيا يف مكافح��ة التنمر لدى الأبناء، 
اىل جان��ب التوا�س��ل م��ن قب��ل املجتم��ع 

املحلي واملخاتر والوجهاء.

أنشطة توعوية وبرنامج تدريبي من تنفيذ تعليم غزة..

التنمر في المدارس.. الواقع وسبل المعالجة



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

االثنين30 جمادى اآلخرة 1441هـ 24  فبراير 2020م
Monday - 24 February 2020

تقرير

07

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
يف �سوق مع�سكر ال�ساطئ بغزة، يقف 
الع�س��رات م��ن ال�سيادي��ن واأمامه��م 
البال�ستي��ك  �سنادي��ق  م��ن  العدي��د 
التي تلمع بداخلها اأ�سماك ال�سردين 
اأن��واع  وبع���ص  الطازج��ة،  الكب��رة 
ال�سم��ك التي األقى به��ا البحر جراء 

املنخف�سات اجلوية املتتالية.
ه��وؤلء  يراف��ق  جمي��ل  م�سه��د 
باأعل��ى  ين��ادون  وه��م  ال�سيادي��ن 
�سوتهم املمزوج بالفرحة وال�سعادة، 
بعد اأن جاد عليهم البحر باخلرات، 
القط��اع  اأ�س��واق  افتق��دت  اأن  بع��د 
للعديد م��ن الأ�سماك جراء احل�سار 

البحري الذي ميار�سه الحتالل.
وتغ���ص الأ�س��واق واحل�سب��ات بغزة 
مبختل��ف اأن��واع الأ�سم��اك وبكميات 
وكل��ب  ال�سردي��ن  خا�س��ة  وف��رة، 
البحر واحلباري واملليطة والدني�ص 

وغرها من الأ�سماك الأخرى.

السردين المفضلة
ويعت��رب �سم��ك ال�سردي��ن م��ن اأك��رث 

اأن��واع الأ�سم��اك املحبب��ة واملف�سلة 
غ��زة،  قط��اع  يف  املواطن��ن  ل��دى 
خا�س��ة �سريح��ة الفق��راء الذين ل 
ي�ستطيع��ون �سراء الأن��واع الأخرى 
م��ن الأ�سم��اك، ب�سبب ارتف��اع ثمنها 

الذي يتجاوز ال� 40 �سيكل اأحيانا.
وو�س��ل �سعر اأ�سماك ال�سردين خالل 
�سي��كل   13 اإىل  املا�سي��ن  اليوم��ن 
للكيل��و الواح��د، فيم��ا انخف�ص اإىل 
في��ه  عج��ت  وق��ت  يف  �سي��كل،   11
مع�سك��ر  و�س��وق  ال�سم��ك  ح�سب��ة 
ال�ساط��ئ بالعديد م��ن امل�سرتين بعد 
وفرته��ا  نتيج��ة  ال�سع��ر  انخفا���ص 

بكرثة.
يتهاف��ت  ال�سردي��ن،  جان��ب  واإىل 
الكثر م��ن الفقراء بغزة اأي�سا، على 
�س��راء �سم��ك البزرة، ب�سب��ب رخ�ص 
ثمن��ه ال��ذي ي�سل اإىل 3 �س��واكل اأو 
اأق��ل للكيلو الواحد، رغم اأنها متعبة 

يف تنظيفها ب�سبب �سغر حجمها.

صيد وفير
ويقول ال�سي��اد حممد اأبو رخية من 

خميم الن�سرات و�سط قطاع غزة،" 
اإن��ه ا�سط��اد 60 �سندوق م��ن �سمك 
ال�سردي��ن املف�س��ل لدى اأه��ايل غزة 
خالل ثالث��ة اأيام متتالي��ة، وباعها 
يف الأ�س��واق مببل��غ 12 �سيكل للكيلو 

الواحد".
حدي��ث  يف  رخي��ة  اأب��و  ويوؤك��د 
ل�"ال��راأي"، اأن��ه ق��ام ب�سي��د �سم��ك 
ي�س��ل  حي��ث  واجلربي��دي،  املرم��ر 
اإىل  الأبي���ص  املرم��ر  �سم��ك  �سع��ر 
�سعر  للكيلو، فيم��ا ي�سل  �سي��كل   25
الأحم��ر من��ه اىل 20 �سيكل"، لفتا 
اإىل اأن هذا املو�سم هو مو�سم اأ�سماك 

ال�سردين.

أسماك متنوعة ولكن؟
ومتك��ن �سيادو بحر قط��اع غزة من 
�سي��د كمي��ات كب��رة م��ن الأ�سماك 
موج��ة  بع��د  اأنواعه��ا  بجمي��ع 

املنخف�سات اجلوية الأخرة.
لل��رثوة  العام��ة  الإدارة  واأف��ادت 
ال�سمك��ة التابعة ل��وزارة الزراعة، 
باأن �سيادي غزة متكنوا قبل يومن 

م��ن �سي��د )15( ط��ن �سردين��ة يف 
و)500(  غ��زة،  حمافظ��ات  كاف��ة 
البح��ر"،  "كل��ب  ن��وع  م��ن  كج��م 
و)250( كج��م م��ن �سن��ف كنع��ن، 
مليط��ة،  ن��وع  م��ن  كج��م(   )300(

بالإ�سافة اإىل اأنواع اأخرى.
وتهاف��ت ع��دد م��ن املواطن��ن عل��ى 
اأثن��اء  الأ�سم��اك  �س��ور  التق��اط 
اإخراجه��ا من �ساط��ئ البحر، بينما 
تدفق اآخرون على اأ�سواق وح�سبات 
انخفا���ص  بع��د  لل�س��راء  ال�سم��ك 

اأ�سعارها.
م��ن  الكث��ر  الحت��الل  وميار���ص 
اليومية  امل�سايقات وال�ستف��زازات 
�سد ال�سيادين يف عر�ص بحر غزة، 
م��ن عمليات اإطالق ن��ار ومطاردات، 
ور�ص املياه الغزي��رة جتاه قواربهم 
ينغ���ص  م��ا  اغراقه��ا،  وحماول��ة 
عليه��م ويوؤثر عل��ى عمله��م، ويحد 
م��ن قدرتهم عل��ى �سي��د الأ�سماك، 
الأحي��ان  م��ن  كث��ر  يف  ويدفعه��م 
لتغير اأماكن ال�سيد رغم اأف�سليتها.

وبالرغ��م م��ن كل امل�سايق��ات الت��ي 

اأنه��م  اإل  ال�سيادي��ن،  فئ��ة  تط��ال 
يخرج��ون ب�سكل يوم��ي اإىل البحر 
تق��ف  ان  دون  عمله��م،  ميار�س��ون 
عائق��ًا  الحت��الل  اعت��داءات 
اأم��ام ح�سوله��م عل��ى م�س��د رزقهم 

الوحيد.

تقليص المساحة
الإ�سرائيل��ي  الحت��الل  وي�س��دد 
ح�س��اره على قطاع غزة من��ذ اأيام، 
عرب تقلي�ص م�ساحات ال�سيد حيث 
اأبلغ قب��ل اأ�سبوع بتقلي���ص م�ساحة 

ال�سيد يف بحر قطاع غزة.
وقال نقيب ال�سيادين الفل�سطينين 
ن��زار عيا�ص يف حديث��ه ل�"الراأي": 
اإن ق��رار التقلي���ص ي�سم��ل منطق��ة 
م��ا بعد مين��اء غزة باجت��اه جنوب 
القطاع، حي��ث مت تقلي�ص امل�ساحة 

من 15 ميل اإىل 10 اأميال".
وذك��ر اأن م�ساح��ة ال�سي��د مبنطقة 
ما قب��ل ميناء غ��زة وحتى احلدود 
�سماًل �ستبقى عل��ى ما هي 6 اأميال، 

وفق قرار الحتالل الذي و�سلهم.

رغم انتهاكات االحتالل المتواصلة

سردين الفقراء.. يزين أسواق غزة وينعش جيوب الصيادين
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غزة- الراأي- �سامي جاد اهلل
حتر���ص وزارة الرتبي��ة والتعلي��م 
برام��ج  تنفي��ذ  عل��ى  الع��ايل 
ت�سته��دف  نوعي��ة  وم�سابق��ات 
املتفوق��ن  فئ��ة  م��ن  الطلب��ة 
واملوهوب��ن وذل��ك حت��ت هدف��ن 
رئي�س��ن الأول الك�س��ف عن املزيد 
م��ن الطلب��ة املبدع��ن واملوهوبن 
وتق��دمي  وت�سجيعه��م  ورعايته��م 
كل الدع��م له��م، واله��دف الث��اين 
تخري��ج اأجي��ال متمي��زة ومبدعه 
يك��ون له��ا دور ريادي عل��ى �سعيد 

التنمية والبناء الوطني.
الأ�سه��ر  ال��وزارة خ��الل  نف��ذت  و 
ق��ادة  برنام��ج  املا�سي��ة  القليل��ة 
ل���)3،700(  الفرتا�س��ي  الع��امل 
مدر�س��ة   )31( يف  طال��ب/ة 
واله��ادف لتطوير ق��درات الطلبة 
والربجم��ة،  احلو�سب��ة  جم��ال  يف 
وتنفيذ املرحلة الأوىل من م�سروع 
اأندية اللغة الجنليزية يف )14( 
ن��ادي ي�س��م )280( طال��ب/ة من 

ال�سفوف ال�سابع والثامن والتا�سع، 
وتنفيذ م�سابق��ة اأ�سدقاء املخترب 
 )1،200( العلم��ي"8" مب�سارك��ة 
طالب/ة، وتنفيذ م�سابقة الذكاء 
مب�سارك��ة  الدولي��ة  ال�سناع��ي 

)67( طالب/ة.
وتنفي��ذ م�سابق��ة املخت��رب املتميز 
مدر�س��ة،   )235( "3" مب�سارك��ة 
ديني��ة  م�سابق��ة   )12( وعق��د 
ا�ستهدف��ت  وفني��ة  وثقافي��ة 
وتنظي��م  طال��ب/ة،   )20،000(
)5( بط��ولت مركزية يف خمتلف 
الألع��اب الريا�سي��ة )ك��رة ق��دم، 
ق��وى،  األع��اب  �سباح��ة،  طائ��رة، 

تن�ص(.
امل�سابق��ة  تنظي��م  مت  كم��ا 
“م�ستقبلي  املدر�سي��ة  الإح�سائية 
يف اأرق��ام” حي��ث ا�ستهدفت طلبة 
م��ن  والعا�س��ر  التا�س��ع  ال�سف��وف 
واخلا�س��ة  احلكومي��ة  املدار���ص 
زي��ادة  اإىل  امل�سابق��ة  وهدف��ت 
بالبيان��ات  الطلب��ة  معرف��ة 

واملوؤ�س��رات الإح�سائي��ة، وتنفيذ 
م�سابقة تاج املعرفة لتعزيز مهارة 
 )2،038( مب�سارك��ة  الق��راءة 

طالب/ة
ح��ول  طال��ب/ة   )70( وتدري��ب 
 Google“ تطبي��ق  ا�ستخ��دام 
لت�سمي��م   ”Toontastic

الق�س�ص الرقمية.
وتدري��ب )1،500( طال��ب /ة من 
ال�س��ف العا�س��ر يف )14( مدر�س��ة 
الطالئ��ع  متك��ن  م�س��روع  �سم��ن 
الأعم��ال  ري��ادة  عل��ى  الريادي��ة 

وبناء امل�ساريع.
ح��ول  تدريبي��ة  دورات  وتنفي��ذ 
مه��ارات البح��ث العلم��ي مب�ساركة 
 )84( م��ن  /ة  طال��ب   )1،300(
مدر�سة م�ساركة يف م�سروع البحث 

العلمي.
ح��ول  تدريبي��ة  دورة  واإج��راء 
)فنون العمل الإذاع��ي( للمرا�سل 
 )49( ا�ستهدف��ت  املدر�س��ي 
الثانوي��ة  م��ن املرحل��ة  طال��ب/ة 

تدريبي��ة،  �ساع��ة   )12( بواق��ع 
وتنفي��ذ م�سابقة "اع��رف اأوروبا" 
الهادف��ة لتثقيف الطلب��ة بالدول 
ع�س��رات  مب�سارك��ة  الأوروبي��ة 

الطلبة املميزين.
"ك��ورال  ن��ادي املواه��ب  وتنظي��م 
�سوت الأر���ص " مب�ساركة )150( 
"الر�س��م  وم�سابق��ة  /ة،  طال��ب 
تراثن��ا وهويتن��ا" لطلب��ة ال�س��ف 
الثام��ن يف جمي��ع املدار���ص به��دف 
الرتاثي��ة  اجلوان��ب  تعزي��ز 
والوطني��ة والفني��ة ل��دى الطلبة 
ودورة عرف��اء الطالئ��ع يف املجال 
طال��ب/ة،  ل���)1،200(  الك�سف��ي 
وم�سابقة الطهي اخللوي يف املجال 
 )1،340( مب�سارك��ة  الك�سف��ي 

طالب/ة.
كم��ا مت تدري��ب )750( طالب/ة 
يف  اأ�سا�سي��ة  مدر�س��ة   )50( م��ن 
وجم��ال  الق�س��ة  كتاب��ة  جم��ال 
احلماي��ة  يف  الق�س��ة  ا�ستخ��دام 
وت�سكيل الربملان الطالبي املركزي 

عل��ى م�ستوى حمافظ��ات غزة بعد 
تنفي��ذ انتخابات برملانية طالبية 
عل��ى م�ستوى املدار���ص واملديريات 

والوزارة.
م�سابقت��ن  اإط��الق  مت  كم��ا 
ال�سح��ة  جم��ال  يف  الكرتونيت��ن 
املروري��ة  وال�سالم��ة  الإجنابي��ة 
املدار���ص،  طلب��ة  ا�ستهدف��ت 
وم�سابقة ر�سومات ا�ستهدفت طلبة 
"�ساعدن��ا  املدار���ص �سم��ن حمل��ة 
بالتوعي��ة  لن�ساع��دك" اخلا�س��ة 
ال�سحية وذلك بالتعاون مع وزارة 
ال�سح��ة وال�سلي��ب الأحم��ر، كم��ا 
نف��ذت اأندية حا�سن��ات املوهوبن 
التقني��ة لطلبة ال�سف��وف العا�سر 
واحلادي ع�س��ر مب�ساركة )100( 
م�سابق��ات  واإج��راء  طال��ب/ة، 
مدر�سية حول ف��ن الإلقاء لأف�سل 
ق�سي��دة واأف�س��ل ن�ص ن��رثي، وفن 
التاألي��ف لتاأليف اأف�س��ل ق�سيدة ، 
وكتاب��ة اأف�سل م�سرحي��ة وكتابة 

اأف�سل بحث.

"التعليم" تنفذ عشرات البرامج والمسابقات لرعاية 
الطلبة المتفوقين والمبدعين
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غزة- الراأي- �سامي جاد اهلل
تب��دع املعلم��ة اأ�سم��اء م�سطف��ى م��ن مدر�سة 
حليمة ال�سعدية الأ�سا�سية للبنات مبديرية 
تعلي��م �سم��ال غ��زة يف اتب��اع و�سائ��ل وطرق 

تدري�سية حديثة ومتنوعة.
واملعلم��ة اأ�سماء ع�سو نا�سط يف فرق تعليمية 
 Microsoft Educators ، عاملي��ة مث��ل
،و   BBC & Pearson Live Classes

.  The Hands Up
ويف ه��ذا الإطار توظف الرح��الت التعليمية 

الفرتا�سي��ة، من خالل تنظي��م لقاءات عرب 
ومعلم��ن  طالباته��ا  ب��ن  التوا�س��ل  من�س��ات 
اأه��داف منه��ا  وطلب��ة م��ن ع��دة دول لع��دة 
وتعلي��م  الع��امل،  ثقاف��ات  عل��ى  الط��الع   :
طالباته��ا  مه��ارات  وتطوي��ر   ، الإجنليزي��ة 
اللغوية ، ونقل معاناة فل�سطن وغزة للعامل.

دول��ة   30 اإىل  افرتا�سي��ة  رح��الت  ونف��ذت 
مث��ل: اجنل��رتا، فيتن��ام، �سربي��ا، هنجاري��ا، 
بولن��دا،  اإ�سباني��ا،  البو�سن��ة،  اأوكراني��ا، 
�سلوفاكيا، كوريا، رو�سيا، كولومبيا، جمهورية 

الت�سيك، املجر، ليتواني��ا، اأ�سرتاليا، كرواتيا، 
الإك��وادور،  ماليزي��ا،  املك�سي��ك،  لتفي��ا، 
مقدوني��ا  اندوني�سي��ا،  تايالن��د،  بنجالد���ص، 
ال�سمالي��ة، ال�سف��ة الفل�سطيني��ة، وخمتل��ف 

مناطق قطاع غزة.
وتق��وم املعلم��ة اأ�سماء بعق��د �س��راكات بينها 
وب��ن معلم��ات ومعلم��ن ع��رب الع��امل لتبادل 
لتنفي��ذ  بالتن�سي��ق  قام��ت  كم��ا  اخل��ربات، 

�سراكات جديدة ملدار�ص يف غزة وال�سفة.
تطوي��ر  يف  جه��ودًا  اأ�سم��اء  املعلم��ة  وتب��ذل 

املهارات الإبداعية ل��دى طالباتها يف خمتلف 
وق��راءة  )نط��ق  التح�سيلي��ة  م�ستوي��ات 
وكتابة ومه��ارات توا�سل( من خ��الل اأ�ساليب 
التدري���ص املتنوع��ة. وقامت موؤخ��رًا بتاأليف 
 My 45 Innovated( بعن��وان  كت��اب 
 Gaming Strategies in Teching
)English as a Foreign Language
حي��ث يحت��وي عل��ى ٤٥ ا�سرتاتيجي��ة تعل��م 
يف  فاع��ل  اأث��ر  ذات  تربوي��ة  واألع��اب  ن�س��ط 
العملي��ات التعليمية. و تتبن��ى املعلمة اأ�سماء 

اأ�سل��وب التعلي��م املمت��ع بالألع��اب و الدراما و 
الق�س���ص الق�سرة، كما توظ��ف التكنولوجيا 
احلديثة يف التدري�ص والتوا�سل مع الطالبات 
 zoom، skype، تطبيق��ات  فت�ستخ��دم 
 Facebook، Twitter YouTube ،
Google Sites، wakelet .. كما �سممت 
املكع��ب  بتقني��ة  تطبيق��ات  ثالث��ة  موؤخ��رًا 
ال�سف��ن  ملنه��اج  خمتلف��ة  درو���ص  يف  املدم��ج 
يف  ذل��ك  ت�ستخ��دم  حي��ث  والثام��ن،  ال�ساب��ع 

تنفيذ درو�ص تفاعلية ممتعة يف املدر�سة.

المعلمة "مصطفى" توظف "الرحالت التعليمية 
العالمية في تدريس اإلنجليزية



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

االثنين30 جمادى اآلخرة 1441هـ 24  فبراير 2020م
Monday - 24 February 2020 

غزة- الراأي- ب�سام العطار
وتطوي��ر  م�ستق��رة  عم��ل  عالق��ات  �سم��ان 
منظوم��ة ت�سغي��ل فاعل��ة، و�سب��ط وتنظيم 
�س��وق العمل، اأهداف ت�سع��ى لتحقيقها وزارة 
العم��ل الفل�سطيني��ة يف غ��زة، بالرغ��م م��ن 
كل الظ��روف ال�سعب��ة التي مير به��ا القطاع 

احلكومي ب�سبب احل�سار والإغالق.
وحتقي��ق  الإجن��ازات  ع��ام   2020 الع��ام 
الأه��داف، ف�سم��ن خطته��ا ال�سرتاتيجي��ة 
ت�سع��ى وزارة العم��ل اىل ت�سغي��ل املزي��د من 
امل�ساع��دة  العم��ل، وحتوي��ل  ع��ن  العاطل��ن 
الإغاثي��ة واملتمثلة ب�"الت�سغيل املوؤقت" اىل 

الت�سغيل الدائم والتنموي.   
وكي��ل وزارة العم��ل بغ��زة مو�س��ى ال�سم��اك 
ك�س��ف ع��ن ت�سكيل جلن��ة حكومي��ة لتثبيت 
ال�سيا�سات املتعلقة بالت�سغيل امل�ستدام خالل 
العام احل��ايل 2020، واأن هن��اك اإجراءات 
�س��رتى النور قريبًا، حيث لب��د من النتقال 
م��ن مرحل��ة الت�سغي��ل املوؤق��ت الت��ي ت�ستمر 
م��ن 6-3 �سهور فق��ط، اىل مرحل��ة الت�سغيل 
الدائم، مبا يحقق النفع لالقت�ساد الوطني.

ال�سم��اك ا�ساف يف حوار خا���ص مع "الراأي" 
�سم��ن برنام��ج م��ن اأورق��ة ال��وزارات ال��ذي 
يقدم��ه الزميل اأحمد العمريط��ي، اأن هناك 
نظ��ام وا�سرتاتيجي��ة عم��ل �ستعتم��د خ��الل 
الأي��ام القادمة م��ن قبل اللجن��ة احلكومية 
يف غ��زة، كتنظي��م العمل عن بع��د "الت�سويق 
الإلكرتوين"، والتي قد ت�ساعد ال�سباب على 
احل�س��ول عل��ى فر�ص عم��ل، والنفت��اح على 
الع��امل اخلارج��ي، بع��د اجتيازه��م مرحل��ة 
التدري��ب الت��ي �ست�سرف عليه��ا وزارة العمل، 
خا�س��ة يف ظل انعدام ه��ذه الفر�ص يف قطاع 

غزة املحا�سر واملنهار اقت�ساديًا.

تنظيم سوق العمل
وب��ن ال�سم��اك اأن وزارة العم��ل تعم��ل وف��ق 
يف  وجتته��د   ،2000 ل�سن��ة   7 رق��م  قان��ون 
تطبي��ق ه��ذا القان��ون ب�س��كل مت��وازن ب��ن 
اأرب��اب العمل والطبقة العاملة، حيث تتكون 
الوزارة من ثالثة قطاعات رئي�سية، الإدارة 
العامة والتي تتبعها اإدارات م�ساندة، وقطاع 
املديري��ات الت��ي تنت�س��ر يف حمافظات قطاع 

غزة، اإ�سافة ملراكز التدريب املهني.
واأو�سح ال�سم��اك اأن القطاع الأول يتكون من 
اإحدى ع�سرة دائرة عامة، وتنق�سم ق�سمن: 
ق�س��م الإدارات املهني��ة الفنية، وله��ا اأهمية 
ق�س��وى تتكون م��ن خم���ص اإدارات هدفها اأن 

تكون رافعة لالقت�ساد الفل�سطيني.
وتعت��رب الإدارة العام��ة للتفتي���ص وحماي��ة 
العم��ل اأوىل ه��ذه الإدارات، ث��م الت�سغي��ل، 
التدري��ب املهن��ي، عالق��ات العم��ل، التع��اون 
العرب��ي وال��دويل والعالقات العام��ة والتي 
تراع��ي تطبي��ق قان��ون العم��ل خ��الل فرتة 
امل�سغل��ن  ب��ن  العالق��ة  و�سب��ط  العم��ل، 
والعم��ال، وكل ما يتعل��ق بحقوقهم وحتديد 

�ساعات العمل وطبيعة العقود.
خلق فر�ص عمل

ه��ذه  ث��اين  للت�سغي��ل  العام��ة  الإدارة  اأم��ا 

الإدارات، وفق��ًا لل�سم��اك فتعم��ل عل��ى خلق 
فر�ص عمل موؤقتة لكافة اخلريجن والعمال 
ح�س��ب الإمكاني��ات واملوازن��ات املتاح��ة، م��ا 
ميثل حتديًا للحكوم��ة خا�سة يف ظل ارتفاع 
معدلت البطال��ة، واحل�سار امل�ستمر، معتربًا 
اأن الع��ام 2019 كان عام��ًا ممي��زًا م��ن حيث 
ت�سغي��ل اآلف العاطل��ن ع��ن العم��ل ب�س��كل 
موؤق��ت، ورب��ط خمرج��ات التدري��ب املهن��ي 

وخريجي اجلامعات بال�سوق املحلي.
العام��ة  الإدارة  فه��ي  الثالث��ة  الإدارة  اأم��ا 
للتدري��ب املهن��ي، حيث يتق��دم 3000 اآلف 
طال��ب ب�س��كل �سن��وي، وه��و عدد كب��ر جدًا 
قيا�س��ًا بالإمكاني��ات الت��ي متلكه��ا ال��وزارة، 
موؤكدًا اأي ال�سماك، على اأن هناك اجتهادات 
وتطوي��ر  القط��اع،  ه��ذا  لتطوي��ر  م�ستم��رة 
فك��رة التدري��ب املهن��ي، نح��و العم��ل التقني 
والإلك��رتوين، مبين��ًا اأن ال��وزارة ا�ستوعب��ت 
2019، مابن  الع��ام  1400 خري��ج خ��الل 
ق�س��رة  ودورات  �سن��ة،  مل��دة  مهني��ة  دورة 
تخدم ال�سباب من فئة اخلريجن، وحماولة 
تقلي���ص الفجوة ماب��ن خمرجات اجلامعات 

و�سوق العمل.
وتهت��م الإدارة الرابع��ة" للعالقات العامة"، 
ب��اإدارة العالقة ب�سكل مت��وازن مابن العمال 
واأرب��اب العم��ل" احلقوق العمالي��ة"، يف ظل 
ظهور اإ�سكاليات كثرة خا�سة خالل العامن 
ال�سابق��ن، حي��ث تعمل ال��وزارة كحكم عدل 

و�سول لتحقيق العدالة.

نظام معلومات سوق العمل
ويعت��رب البدء باإع��داد نظ��ام معلومات �سوق 
العمل من اأهم الإجنازات التي حققتها وزارة 
العمل خ��الل العام املا�س��ي، متوقعًا الإعالن 
عن��ه ب�سكل ر�سم��ي مع نهاي��ة ال�سهر احلايل، 
حيث �سيتم حتميل كافة البيانات واملعلومات 
ال�سحيح��ة والدقيقة املتعلقة ب�سوق العمل، 
وال��ذي يه��دف لرب��ط العام��ل الفل�سطين��ي 
ب�س��وق العم��ل وامل�سغل��ن، وحماول��ة اإيج��اد 

فر�ص عمل وحتقيق الإن�ساف للجميع.
بامل�س��روع  النظ��ام  ه��ذا  ال�سم��اك  وو�س��ف   
القوم��ي والوطن��ي، وال��ذي �سيخ��دم �سان��ع 
الق��رار ب�س��كل اأو باآخر، يف كث��ر من الق�سايا 
املتعلق��ة بالإح�سائيات واملوؤ�س��رات املتعلقة 
ب��كل اإن�س��ان فل�سطين��ي، كل ح�س��ب موقع��ه 
ووظيفت��ه وو�سع��ه احل��ايل اإن كان متعط��اًل 

عن العمل اأم ل.
التعاونيات الزراعية

وذك��ر ال�سماك اأنه مت ت�سكي��ل جمموعة من 
التعاوني��ات الزراعية، موجهًا ن��داًء لل�سباب 
ت�سكي��ل  اىل  يب��ادروا  لك��ي  الفل�سطين��ي 
تعاوني��ات، مبين��ًا اأن وزارت��ه عل��ى ا�ستعداد 
لتوف��ر اأرا�س��ي زراعي��ة له��م بالتع��اون م��ع 
�سلطة الأرا�سي، بهدف ت�سجيع ال�سباب على 
دع��م القطاع الزراع��ي الذي يعت��رب من اأهم 

القطاعات يف قطاع غزة.
العم��ل  ل��وزارة  ال�ساغ��ل  ال�سغ��ل  اأن  واأك��د 
ه��و امل�ساع��دة عل��ى الق�س��اء عل��ى البطال��ة 
والتخفي��ف م��ن ع��دد العاطل��ن ع��ن العمل، 

خا�س��ة يف ظ��ل ازدي��اد اأع��داد اخلريج��ن 
يف كل ع��ام، وذل��ك م��ن خ��الل خل��ق فر���ص 
عم��ل موؤقت��ة له��م، والت��ي ت�ساه��م يف اإعادة 
تدري��ب وتاأهي��ل ه��وؤلء ال��ذي مل ميار�س��وا 
عم��اًل وظيفيًا ر�سميًا لك��ي ينخرطوا يف �سوق 

العمل.
وب��ن ال�سم��اك اأن هن��اك 380 األ��ف م�سجل 
خريج��ن  اىل  مق�سم��ن  العم��ل،  وزار  ل��دى 
وعم��ال " مهنين اأو غر مهنين"، ومت تثبيت 
بياناتهم وفقًا لالأنظمة املتبعة، والتي تراعي 
ن��وع ال�سه��ادة والتخ�س�ص واجلن���ص واحلالة 
الجتماعية، اإ�ساف��ة حلاجة اجلهة امل�سغلة 
حكومي��ة،  غ��ر  اأو  حكومي��ة  كان��ت  �س��واء 
متوقع��ًا اأن يكون الع��ام احلايل 2020 اأف�سل 
من �سابقيه، كاإطالق م�ساريع تنموية، واتباع 
نظ��م جدي��دة للت�سغي��ل الدائ��م، يف حال مت 
اعتماده��ا م��ن قبل جلن��ة العم��ل احلكومي، 

وتخ�سي�ص موازنات مالية لها.

مشاريع تنموية
وزارة  يف  للت�سغي��ل  العام��ة  الإدارة  مدي��ر 
العمل عب��د اهلل كالب اأكد اأن الوزارة ت�سعى 
لتحقي��ق جمموعة من الأن�سط��ة واخلدمات 
الت��ي تخ��دم اجلمه��ور، بداي��ة م��ن ت�سجيل 
البيان��ات وف��ق قان��ون العم��ل رق��م 7 ل�سن��ة 
كاف��ة  لت�سم��ل   ،18-60 �س��ن  م��ن   ،2000
املعلوم��ات التي تتعل��ق بالأ�سخا�ص العاطلن 
والغ��ر عاطل��ن عن العمل، وبن��اء عليه يتم 
ا�ستقب��ال كاف��ة املراجعن، ومن ث��م اعتماد 
وم��ن  حتليه��ا  يت��م  كب��رة  بيان��ات  قاع��دة 

خالله��ا النطالق اىل �س��وق العمل، وحتديد 
الحتياج��ات املطلوبة وف��ق موؤ�سرات القوة 

وال�سعف.
كالب اأ�س��اف ل��� "ال��راأي" اأن��ه خ��الل الع��ام 
األف، عامل   250 2019، ط��رق باب العمل 
وخري��ج ومهني، منه��م %50 من اخلريجن، 
حيث تخرج اجلامعات والكليات 20 األف، يف 
ظ��ل انعدام الإمكاني��ة ل�ستيعاب هذا العدد 
الكب��ر �سواًء يف القطاع احلكومي اأو اخلا�ص، 
ب�سب��ب احل�س��ار واإغ��الق املعاب��ر، وحرم��ان 
الأرا�س��ي  داخ��ل  العم��ل  م��ن  العم��ال  اآلف 
�سعب��ًا،  اقت�سادي��ًا  واقع��ًا  ماخل��ق  املحتل��ة، 
ازدادت مع��ه طواب��ر البطال��ة، التي لجتد 
بدي��اًل له��ا �س��وى التوج��ه ملكات��ب الت�سغي��ل 

املوؤقت.
وب��ن اأن وزارة العم��ل حت��اول وم��ن خ��الل 
تعزيز ال�سراكة م��ع املوؤ�س�سات الدولية، اىل 
جان��ب احلكوم��ة، خل��ق بع���ص فر���ص عم��ل 
موؤقت��ة، لي�ستفي��د منها كاف��ة العاطلن عن 
العم��ل ب�سبب قلة الإمكاني��ات والعدد املهول 

جلي�ص البطالة، الذي يزداد �سنويًا.
مدير عام الت�سغيل اأكد اأنه ويف العام 2020 
األ��ف   20 مت و�س��ع خط��ة معين��ة لت�سغي��ل 
خري��ج يف كافة امل�ستويات كح��د اأدنى، مبينًا 
اأن اجله��د ين�س��ب الآن ع��ل توف��ر التمويل 

املطلوب.
امل�سجل��ن يف قاع��دة  األ��ف ه��و ع��دد   385
عام��ل  ماب��ن  العم��ل،  �س��وق  نظ��ام  بيان��ات 
وخري��ج، من��ذ بداي��ة الع��ام احل��ايل وحتى 
يومن��ا ه��ذا، وه��و عدد كب��ر يالم���ص العدد 
قط��اع  يف  العم��ل  ع��ن  للعاطل��ن  احلقيق��ي 

غ��زة وال��ذي ي�س��ل اىل 450 األ��ف، مايدفع 
وزارة العمل لتعزي��ز التوا�سل وال�سراكة مع 
املوؤ�س�س��ات الدولي��ة وUNDP الت��ي تعمل 
عل��ى توف��ر فر���ص عم��ل واإيج��اد م�ساري��ع 
ت�سغيلية تخدم الطبقة العاملة، وفقًا ملبادئ 
ترتكز عل��ى ال�سفافي��ة وامل�سداقية، لتوفر 
هذه الفر�ص مل�ستحقيه��ا، ومنع الزدواجية، 

اإ�سافة للبعد التنموي لهذه امل�ساريع.
والق��رتاب  الإغاث��ي  البع��د  م��ن  النتق��ال 
رويدا روي��دا اىل البعد التنم��وي، من خالل 
تبادل الأف��كار بن وزارة العم��ل واملوؤ�س�سات 
الدولي��ة العاملة يف قطاع غ��زة، اأهداف يتم 
العم��ل عل��ى حتقيقه��ا، اىل جان��ب حت�س��ن 
الع��ام  خ��الل  والبيان��ات  املعلوم��ات  ج��ودة 
2020، حيث اأو�سح كالب اأن هناك م�سروعًا 
بال�سراك��ة م��ع اإح��دى املوؤ�س�س��ات، لتجوي��د 
بيان��ات �سوق العمل، ت�سم��ل مهارات وخربات 
وتخ�س�س��ات م��ن قام��وا بتحدي��ث بياناتهم، 
ويتم توجيهه��م اىل �سوق اجلهة املنا�سبة يف 

�سوق العمل املحلي والإقليمي.
وبالنتق��ال اىل طبيع��ة العم��ل يف مديري��ة 
عم��ل حمافظ��ة غزة، ق��ال مديره��ا جمدي 
العاي��دي، اإن هذه املديرية تخدم ثلث �سكان 
قط��اع غ��زة، م��ن خ��الل خدم��ات خمتلف��ة، 
ت�سم��ل متثي��ل الإدارات العام��ة يف ال��وزارة، 
منها ق�س��م الت�سغيل متع��دد اخلدمات، تعنى 
م��ع  والت�سبي��ك  العم��ال والبطال��ة  ب�س��وؤون 
موؤ�س�س��ات املجتمع املدين، والبحث عن فر�ص 
عم��ل، اىل جان��ب ت�سجيل وحتدي��ث بيانات 

العمال واخلريجن.
ويعم��ل ق�س��م الت�سغي��ل وفق��ًا للعاي��دي اىل 

تقرير

10

وزارة العمل.. منظومة متكاملة وخطط تنموية متجددة
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و�س��روط  وظ��روف  العم��ل،  بيئ��ة  فح���ص 
العم��ل، والتفتي���ص عل��ى املن�س��اآت، كم��ا يتم 
تق��دمي كافة اخلدم��ات والق�ساي��ا )اإفادات 
اجلمه��ور  يحتاجه��ا  الت��ي  والرتاخي���ص( 
والعم��ال ب�سكل جم��اين، دعم��ًا حلقوقهم يف 

كافة املحافل واملحاكم.

سرعة ودقة في األداء
مدي��ر مكت��ب الت�سغي��ل والتوظي��ف متع��دد 
�سهي��ون،  �سال��ح  العم��ل  وزارة  اخلدم��ات يف 
بن اأن ه��ذا املكتب ي�ستقبل كافة الأ�سخا�ص 
ا�ست��الم  يت��م  حي��ث  العم��ل،  يف  الراغب��ن 
اأوراقه��م الثبوتي��ة، واإدراجه��ا �سمن قاعدة 
البيانات اخلا�سة ب�سوق العمل الفل�سطيني.

العالق��ات  م��ن ق�س��م  املكت��ب  ويتك��ون ه��ذا 
وال��ذي  �سهي��ون،  يفي��د  كم��ا  ال�سناعي��ة، 
وزارة  ب��ن  العالق��ات  ت�سبي��ك  عل��ى  يعم��ل 
القط��اع  يف  العامل��ة  واملوؤ�س�س��ات  العم��ل 
اخلا���ص، ملتابع��ة كافة الإعالن��ات وحتديد 
الحتياج��ات وال�سواغ��ر املتواجدة يف �سوق 

العمل.
حي��ث  الأداء  يف  �سرع��ة  هن��اك  اأن  وب��ن 
يف  البيان��ات  اإدخ��ال  عملي��ة  ت�ستغ��رق  ل 
واح��دة،  دقيق��ة  �س��وى  الت�سغي��ل  برنام��ج 
وال��ذي يرتبط تلقائي��ًا ب��وزارة الت�سالت 
وتكنولوجيا املعلوم��ات )الت�سجيل املوحد(، 
امل��دين  ال�سج��ل  بيان��ات  جل��ب  يت��م  فيم��ا 
واحلال��ة  كال�سك��ن  الداخلي��ة،  وزارة  م��ن 
الجتماعية وع��دد اأفراد الأ�سرة، وبالتايل 
احل�س��ول على معلومات دقيق��ة عن الباحث 

عن عمل.
 التدريب املهني هو امل�ستقبل

مدي��ر دائرة التدريب املهن��ي يف وزارة العمل 
الق�س��م  اأن ه��ذا  اأك��د  اأبومعيل��ق،  م. طلع��ت 
وبكاف��ة فروع��ة يف قط��اع غ��زة، ي�ستقب��ل 
كاف��ة ال�سب��اب الراغ��ب اللتح��اق به��ا ومن 
كال اجلن�س��ن، م��ن �سن 25-16 عام��ًا، مبينًا 
اأن هناك مهنًا تقليدية، كاحلدادة والنجارة 
وال�سباك��ة وميكاني��كا ال�سي��ارات وه��ي مه��ن 
تنا�س��ب ال�سب��اب، واأخ��رى تواك��ب التط��ور 
الت�سوي��ر  مث��ل  الع��امل،  يف  التكنولوج��ي 

واإلكرتونيات.
مث��ل  تنا�سبه��ن،  مه��ن  فله��ن  الفتي��ات  اأم��ا 
التجمي��ل واخلياط��ة والت�سوي��ر واملونت��اج، 

وغرها.
اأبومعيلق اأفاد اأن تعليم هذه املهن يتم ب�سكل 

جماين وفقًا ل�سروط معينة، وهي:
اأن يك��ون عم��ر املت��درب م��ن عم��ر 16 – 25 
عام، واأن يكون موؤهله الدرا�سي )التا�سع حد 
اأدنى( مع اإح�س��ار الأوراق الأ�سلية، ويتمتع 
امتح��ان  يجت��از  واأن  املالئم��ة،  باللياق��ة 
القب��ول، واملقابلة ال�سخ�سي��ة التي تتنا�سب 

مع م�ستواه العلمي.
مدي��ر دائرة التدريب املهن��ي يف وزارة العمل 
اأ�س��اف اأن حج��م الإقب��ال على ه��ذه املراكز 
كبر جدًا، ول يتنا�سب والمكانيات املتاحة، 
يف  راغ��ب   2000 م��ن  اأك��رث  يتق��دم  حي��ث 
التدري��ب، يتم ا�ستيع��اب 200 متدرب فقط، 
فيما جنح��ت الوزارة الع��ام 2019 يف زيادة 
ه��ذا الع��دد لي�سل اىل 800 مت��درب، موؤكدًا 
اأن هن��اك خطة ا�سرتاتيجي��ة لزيادة حجم 

ال�ستيعاب خالل الفرتة القادمة.
كم��ا يتم تاأهي��ل وتطوي��ر ال��كادر العامل يف 
هذه املراكز ومبا يتنا�سب مع الروؤية والهدف 

الرتبوي واملعلوماتي، لهذه املراكز.

بيئة عمل آمنة
نائ��ب مدي��ر ع��ام الإدارة العام��ة للتفتي���ص 
وحماية العمل م. �سادي حل�ص، اأكد اأن كافة 
املن�س��اآت ال�سناعي��ة يف قط��اع غ��زة تخ�س��ع 
للمراقب��ة الدائم��ة م��ن قب��ل ه��ذا الق�س��م 
الهام وفقًا لقانون العمل الفل�سطيني، والذي 
عم��ل اأي�سًا على التعري��ف بت�سريعات العمل 
ومراقبة تطبيقها على طريف الإنتاج وتوفر 

بيئة عمل �سليمة واآمنة يف العمل.
حل���ص اأ�س��اف اأن مفت�س��ي العم��ل يتمتع��ون 
ب�سفة ال�سبطي��ة الق�سائية، والتي تخلوهم 
باتخ��اذ اإج��راءات قانونية بح��ق املخالفن 
لع��ام   7 رق��م  الفل�سطين��ي  العم��ل  لقان��ون 
اأهم مهام هذه الإدارة  2000، وبالتايل من 
تنفي��ذ زي��ارات تفتي�سي��ة للمن�س��اآت العاملة 
يف �س��وق العم��ل املحل��ي، للتاأكد م��ن تطبيقها 
ل�س��روط وموائمة ظ��روف العم��ل، وحماية 
العمل-الأج��ور- )�ساع��ات  العم��ال  حق��وق 

اإ�ساف��ة اىل  ا�ستغالله��م،  وع��دم  وغره��ا(، 
مراقب��ة تنفيذ الأح��كام القانونية املتعلقة 

بعمل الن�ساء والأحداث.
كم��ا تقع عل��ى عاتق هذه الدائ��رة ويف كافة 
اإج��راء املعاين��ات  حمافظ��ات قط��اع غ��زة، 
اأ�سب��اب  لتحدي��د  امليداني��ة  والدرا�س��ات 
ح��وادث العم��ل وحتليله��ا وحتدي��د �سروط 
ال�سالم��ة وال�سحة املهنية الت��ي تكفل احلد 
من تك��رار وقوعها وتق��دمي الإ�سحاح املهني 
املنا�سب. ومتابعة كافة الإجراءات املتعلقة 
باإ�ساب��ات العم��ل مبختلف مراحله��ا، خا�سة 
املن�س��اآت اخلط��رة والتي فيها ع��دد كبر من 
العاملن، حيث يتم معاقبة املخالفن ح�سب 
طبيعة املخالفة، واتخاذ اإجراءات قانونية 
حي��اة  لأن  العم��ل،  �ساح��ب  بح��ق  �سارم��ة 

العمال خط اأحمر.
ودعا حل���ص كافة العمال الذي��ن يقع عليهم 
لل��وزارة  ر�سمي��ة  �س��كاوى  لتق��دمي  الظل��م، 
دون اخل��وف من �ساحب العم��ل، حيث �سيتم 
التعامل معها ب�س��كل �سري، دون حدوث �سرر 
لهم، و�سول ل�سمان كافة حقوقهم العمالية.

اإع��داد  الدائ��رة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  مت  كم��ا 
م��ن  والإر�س��اد  التوعي��ة  م��واد  وت�سمي��م 
ومناه��ج  ون��دوات  وحما�س��رات  مطبوع��ات 
تعليمي��ة بجمي��ع الط��رق املتاح��ة بالتعاون 
م��ع املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة وو�سائ��ل الإعالم، 
وتق��دمي امل�سورة الفني��ة واملعلومات الالزمة 

للدار�سن واملهتمن.
اأم��ا منظوره��م للع��ام اجلدي��د 2020 اأف��اد 
ال�سالم��ة  مبنظوم��ة  الرتق��اء  اأن  حل���ص 
وال�سح��ة املهنية واحلد من ح��دوث اإ�سابات 
العم��ل، وتوف��ر بيئ��ة عم��ل اآمنة، ه��ي على 
راأ���ص اأولي��ات املرحلة القادم��ة، خا�سة بعد 
ت�سجي��ل 132 اإ�ساب��ة عمل يف الع��ام املا�سي 

وعجز. وفاة  حالت  منها   ،2019

حقوق عمالية
مدي��ر الإدارة العام��ة لعالق��ات العمل رفيق 
اأبواجلب��ن قال ل� "ال��راأي"، اإن من مهام هذه 
رب  ب��ن  العالق��ة  طبيع��ة  حتدي��د  الإدارة 
العم��ل وباق��ي العامل��ن، وفق نه��ج مكون من 
ثالث��ة دوائر، وهي دائ��رة النقابات املهنية، 
وتتمثل بن منظمة �ساحب العمل والنقابة، 
والثاني��ة دائ��رة املفاو�س��ات اجلماعية، من 
اأج��ل احل�س��ول عل��ى حل��ول مر�سي��ة قب��ل 
تق��دمي اأي��ة �س��كاوى لل��وزارة، اأم��ا الثالث��ة 
فتتمث��ل يف النزاعات العمالي��ة، بعد و�سول 
�سك��وى ر�سمية لل��وزارة وبع��د ا�ستنفاذ احلل 

الودي خارج الوزارة.
اجلب��ن اأو�سح اأن هن��اك اإ�سكاليات تواجهها 
ال��وزارة اأثناء التعامل م��ع ال�سكاوى املقدمة 
�سج��ل  وج��ود  ع��دم  اأبرزه��ا  العام��ل،  م��ن 
ر�سم��ي واأوراق ثبوتي��ة وعق��ود عم��ل تنظم 
وحتك��م العالق��ة ب��ن العام��ل ورب العم��ل، 
مطالب��ًا اأ�سح��اب العم��ل ب�س��رورة الهتمام 
بال�سج��الت اليومي��ة وال�سهري��ة وال�سنوي��ة 
اخلا�س��ة ب��كل عام��ل، مو�سح��ة فيه��ا اأي�س��ًا 
طبيع��ة الأج��ر اأو الرات��ب ال��ذي يتقا�س��اه 
حف��ظ  وبالت��ايل  املن�س��اأة،  داخ��ل  العام��ل 
حقوق العم��ال وا�ستحقاقاتهم املالية ب�سكل 
اأف�س��ل، مع �س��رورة اأن يل��م رب العمل بكافة 
القوان��ن ذات ال�سل��ة، وعلى راأ�سه��ا ت�سجيل 
العامل��ن لدي��ه يف مكت��ب دائ��رة التفتي���ص 
العمالي��ة، مبين��ًا اأن اأب��واب مكات��ب العم��ل 
وم��ن  وجاه��زة  مفتوح��ة  لل��وزارة  التابع��ة 
خ��الل طاقم خمت�ص، ل�ستقب��ال اأي �سخ�ص 
يري��د احل�س��ول على معلوم��ات اأو ا�ست�سارات 

قانونية وب�سكل جماين.
وعن اأبرز الإجنازات التي مت حتقيقها خالل 
الع��ام املا�س��ي 2019 له��ذه الدائ��رة، اأو�سح 
اجلب��ن اأنه مت اإجناز 1344 �سكوى عمالية، 
لتقدميه��ا  حق��وق  ا�ستم��ارات  اإع��داد  منه��ا 
للمحاك��م، ومنه��ا خمال�س��ات نقدي��ة اأو ع��ن 
طري��ق �سي��كات موؤجل��ة، اأو من خ��الل مناذج 
خا�سة وجمدولة لتنظيم عملية الدفع وفقًا 

لالتفاق املربم بن �ساحب العمل والعامل.
تنظيم �سوؤون اجلمعيات وتعترب هيئة العمل 
التعاوين من الدوائر الهامة وجزء من ر�سالة 
وزارة العم��ل، حيث تعترب امل�سوؤولة عن عدد 
م��ن اجلمعي��ات التعاونية مبختل��ف اأ�سكالها، 
الإ�سكاني��ة،  الزراعي��ة،  التعاوني��ات  منه��ا 

احلرفية، ال�ستهالكية، واخلدماتية.
مدي��ر ع��ام الإدارة العام��ة للتع��اون العربي 
والدويل يف وزارة العمل نبيل املبحوح اأو�سح 
ل� "الراأي"، اأن اأبرز املهام التي تقع على عاتق 
هذه الدائرة، هو اإ�سدار الرتاخي�ص الالزمة 
لعمل ه��ذه اجلمعيات، وتدقي��ق ميزانياتها، 
وفت��ح احل�ساب��ات البنكية، وكاف��ة املعامالت 

الإدارية واملالية.
كم��ا تعم��ل ه��ذه الدائ��رة وفق��ًا للمبح��وح، 
عل��ى ت�سجي��ع احلرك��ة التعاوني��ة وتنظي��م 
�س��وؤون اجلمعي��ات عن طريق تق��دمي الن�سح 
والإر�س��اد وم�ساعدته��ا يف تو�سي��ع ن�ساطاتها 
والتوا�س��ل  والإنتاجي��ة،  التعاوني��ة، 

ه��ذه  تدع��م  الت��ي  املانح��ة  املوؤ�س�س��ات  م��ع 
اجلمعي��ات، ون�سر الفكر التعاوين، والر�سالة 
ال�سامي��ة الت��ي اأن�س��اأت م��ن اأجله��ا، اإ�ساف��ة 
لالأج��واء الدميقراطي��ة داخله��ا م��ن خالل 
عملي��ات الرت�سح والنتخاب لختيار اأع�ساء 

وجمال�ص الإدارات يف كل جمعية تعاونية.
اجلمعي��ات  ع��دد  يبل��غ  الأرق��ام  وبلغ��ة 
 189 العم��ل  وزارة  يف  امل�سجل��ة  التعاوني��ة 
جمعي��ة، منه��ا 145 جمعي��ة اإ�سكانية، و28 
جمعي��ة زراعي��ة، و6 جمعي��ات ا�ستهالكي��ة، 

و4 جمعيات حرفية.
وتت�سكل ه��ذه اجلمعيات على اأ�سا�ص م�ساريع 
يت��م  اقت�سادي��ة،  ج��دوى  له��ا  اقت�سادي��ة، 
درا�سته��ا من خ��الل هيئ��ة العم��ل التعاوين، 
اإ�ساف��ة خلدم��ة قطاع��ات خمتلف��ة، كقطاع 
احلرفي��ة،  اخلدم��ات  ال�سي��د،  الزراع��ة، 
وتعم��ل الهيئة على ت�سهي��ل ت�سكيل جمال�ص 
كاف��ة  وت�سوي��ق  عم��ل  عل��ى  ت�س��رف  اإدارة 
املنتج��ات لديه��ا حملي��ًا وخارجي��ًا، وتقدمي 
اإعف��اءات �سريبة ملدخ��ولت الإنتاج، بهدف 
بع���ص  عن��د  الحت��كار  عملي��ات  حمارب��ة 
التج��ار م��ن خ��الل عم��ل ه��ذه اجلمعي��ات، 
كم��ا اأو�س��ح املبح��وح. وط��رح املبح��وح مثاًل 
اأ�سع��ار  يف  تتحك��م  الت��ي  اجلمعي��ات  له��ذه 
ال�سل��ع املنتجة داخ��ل الأ�س��واق، كاجلمعية 
التعاوني��ة الزراعي��ة، جمعي��ة غ��زة للتوت 
الأر�س��ي، والتي توفر احلماي��ة للمواطن من 
احتكار التج��ار لبع�ص ال�سلع.كما تعمل هذه 
اجلمعي��ات ومن خالل هيئة العمل التعاوين، 
باأ�سع��ار  الإنت��اج  مدخ��ولت  تق��دمي  عل��ى 
زهي��دة، ومناف�س��ة لأ�سع��ار التج��ار، و�س��وًل 
لتحقي��ق العدال��ة والر�سا لكاف��ة الأطراف 
)اأ�سح��اب اجلمعيات وامل�ستهل��ك(، من خالل 
حتقيق اأرب��اح منا�سبة، ت�سمن ت�سغيل اأيادي 
عاملة وتعود بالنفع على القائمن على هذه 

اجلمعيات التعاونية.
وتواج��ه ه��ذه اجلمعيات عقب��ات و�سعوبات 
املنتوج��ات  وت�سوي��ق  اإنت��اج  عملي��ة  خ��الل 
حملي��ًا، وت�سديرها خل��ارج قطاع غزة، نظرًا 
الحت��الل  وعراقي��ل  احل�س��ار،  ل�ستم��رار 
يف املعاب��ر وغره��ا، لكنها تبق��ى اأداة جيدة 
يف حماي��ة امل��زارع وم�ساعدته عل��ى ت�سويق 
القت�س��اد  ودع��م  الزراعي��ة،  منتجات��ه 
الفل�سطين��ي، وعامل تنمية، وت�سغل عدد من 

العاطلن عن العمل.
2020 ك�س��ف املبح��وح ع��ن  وخ��الل الع��ام 
خطة الهيئة ال�سرتاتيجي��ة التي �ست�ساهم 
يف رف��ع الكف��اءة واجل��ودة، ل��دى اجلمعيات 
التعاوني��ة، وتفعي��ل "برنام��ج التعاوني��ات" 
به��ا،  املتعلق��ة  املعلوم��ات  حلف��ظ  املحو�س��ب 
وت�سجيل اأ�سم��اء واأع�ساء اجلمعيات وربطها 
باحلا�سوب احلكومي، وال�ستفادة منها خالل 
اإج��راء النتخاب��ات. اإذن هي م�س��اٍع حثيثة 
وخطى ثابتة ت�سر عليها وزارة العمل بكافة 
دوائره��ا ومراكزه��ا املنت�س��رة يف حمافظات 
قط��اع غزة، و�سم��ن خطته��ا ال�سرتاتيجية 
الت��ي و�سعته��ا لتح�س��ن وتطوي��ر اخلدم��ة 

املقدمة للجمهور يف العام 2020.

تقرير

11

وزارة العمل.. منظومة متكاملة وخطط تنموية متجددة



Aاألخــيرة l r a y  N e w s p a p e r

w w w . a l r a y . p s Monday - 24 February 2020االثنين30 جمادى اآلخرة 1441هـ 24  فبراير 2020م

غزة- الراأي
نف��ت وزارة ال�سح��ة �سائعات حول 
باإ�سابته��م  م�ستب��ه  مر�س��ى  نق��ل 
بفرو���ص "كورون��ا" مل�ست�سفى غزة 

الأوروبي جنوب قطاع غزة.

وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان �سحف��ي 
و�س��ل "ال��راأي" ن�سخ��ه عن��ه، اإن��ه 
ل يوج��د ق��رار بنقل ح��الت اإىل 
امل�ست�سفى، موؤكدًة عدم ت�سجيل اأي 

اإ�سابة بالفرو�ص بالقطاع.

التحل��ي  اإىل  املواطن��ن  ودع��ت 
ال�سائع��ات  ونب��ذ  باحلكم��ة 
اج��راءات  اإىل  والطمئن��ان 
الوزارة الحرتازية وحر�سها على 
�سالم��ة املواطن��ن يف كاف��ة اأماكن 

تواجدهم.

الصحة تنفي 
شائعات حول وجود 

إصابات بفيروس 
"كورونا" بغزة

غزة- الراأي
تهت��م وح��دة ال�سئ��ون القانوني��ة 
بهيئة التنظي��م والإدارة بتجميع 
ودرا�س��ة واإع��داد وتهيئة م�ساريع 
الن�سو�ص القانونية واإبداء الراأي 
فيه��ا وذلك بالتن�سي��ق مع خمتلف 
الإدارات الفنّي��ة املعنّي��ة اإ�ساف��ة 
القانوني��ة  ب��الآراء  الإدلء  اإىل 
الت��ي  املوا�سي��ع  خمتل��ف  ح��ول 
تق��ّدم لها واإب��داء ال��راأي يف عدد 
من ال�ست�س��ارات القانونية وعمل 
لالرتق��اء  الالزم��ة  الدار�س��ات 
القانوني��ة  اخلدم��ات  مب�ست��وي 
املقدم��ة للعاملن مب��ا يتما�سي مع 

م�سلحة العمل.
بدوره، اأو�سح م�سر وحدة ال�سئون 
القانوني��ة الرائ��د رام��ز العب�س��ي 
القانوني��ة  ال�سئ��ون  "وح��دة  اأن 
ت�سم ق�سم��ن رئي�سي��ن هما ق�سم 
وق�س��م  واملتابع��ة،  ال�ست�س��ارات 
والل��ذان  القانوني��ة،  الدار�س��ات 
ال�سيا�س��ات  بتطوي��ر  يهتم��ان 
الت��ي  والإج��راءات  والقواع��د 
تنظ��م ن�س��اط الهيئ��ة وتطبيقه��ا 
لل�سي��غ  وفق��ًا  اعتماده��ا،  بع��د 

القانونية والنظامية املهنية".
ولفت العب�س��ي اأن "الوحدة تعمل 
بالتن�سيق م��ع الأجهزة والإدارات 
الداخلي��ة  وزارة  يف  املركزي��ة 
والأم��ن الوطني لعق��د حما�سرات 
ح��ول  تدريبي��ة  ودورات 

الأم��ن  ق��وي  يف  اخلدم��ة  قان��ون 
اأح��د  يع��د  وال��ذي  الفل�سطين��ي، 
اأبرز القوان��ن التي حتكم القطاع 
الأمن��ي، وي�سم��ل عل��ى الن�سو���ص 
الت��ي تنظ��م احلق��وق والواجبات 
الت��ي تق��ع بح��ق �سب��اط واأف��راد 

قوى الأمن الفل�سطيني.
ال�سئ��ون  وح��دة  اأن"  وتاب��ع 
تق��دمي  اإىل  ت�سع��ى  القانوني��ة 

امل�سورة القانوني��ة يف كل ما يحال 
اإليه��ا م��ن ق�ساي��ا وموا�سي��ع وفقًا 
لالإج��راءات املعتم��دة، وامل�ساركة 
املخالف��ات  يف  التحقي��ق  يف 
الإف��ادات  واإع��داد  الإداري��ة، 
القانونية الالزمة، وجمع وتبويب 
واللوائ��ح  الأنظم��ة  وحتدي��ث 
والق��رارات اخلا�س��ة بالهيئة، من 
خالل نظام ت�سني��ف ي�ساعد على 

�سهولة حفظها وا�سرتجاعها".
"ال�سئ��ون  اأن  العب�س��ي  واأو�س��ح 
اللج��ان  يف  ت�س��ارك  القانوني��ة 
تدع��ى  الت��ي  والجتماع��ات 
اإليه��ا، واإب��داء ال��راأي يف النتائ��ج 
والقرارات، وامل�ساركة يف الندوات 
القانوني��ة الداخلية واخلارجية، 
وذل��ك ح�سب التعليم��ات ال�سادرة 
اإىل  اإ�ساف��ة  الهيئ��ة،  رئي���ص  م��ن 

اأو  الفرعي��ة  اخلط��ط  اإع��داد 
اخلا�س��ة  التنفيذي��ة  الربام��ج 
يحق��ق  مب��ا  القانوني��ة  بال�سئ��ون 

الأهداف الرئي�سية للهيئة".
التقاري��ر  "اإع��داد  اأن  واأ�س��ار 
واجن��از  ن�س��اط  ع��ن  الدوري��ة 
واملعوق��ات  وال�سعوب��ات  الإدارة 
التي تعرت���ص م�سرته��ا، وتقدمي 
واملقرتح��ات  املنا�سب��ة  احلل��ول 
التطويرية لها، هو ه��دف اأ�سا�سي 
ت�سع��ى وح��دة ال�سئ��ون القانونية 
الإدارات  م��ع  ب��ه  للم�سارك��ة 
بالهيئ��ة  الأخ��رى  والوح��دات 
يف  والرتق��اء  التمي��ز  لتحقي��ق 

العمل".
اإىل  ته��دف  "الوح��دة  اأن  ون��وه 
ال�سئ��ون  يف  العامل��ن  تعري��ف 
القانوني��ة وجمي��ع الإدارات التي 
لها عالقة بالقانون وبالت�سريعات 
اإيج��اد  عل��ى  والعم��ل  اجلدي��دة، 
للح��الت  املنا�سب��ة  احلل��ول 
وامل�س��اكل الت��ي ل ي�سملها القانون 
ت�سريع��ات  يوج��د  ل  الت��ي  اأو 

وا�سحة بخ�سو�سها".
واأكد العب�سي اأننا نهتم بالرد على 
وال�ستف�س��ارات  الأ�سئل��ة  كاف��ة 
اإدارات  م��ن  ال��واردة  القانوني��ة 
وتق��دمي  الهيئ��ة،  ووح��دات 
ال�ست�سارات القانونية التي تتعلق 
واللتزامات  القانوني��ة  باحلقوق 

والواجبات.
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