
الثالثاء  2009/9/29
Al- Quds

Tuesday 29 September  2009
16 محليات

ز9/29»21«

وزارة اخلارجية الفرنسية                                       وزارة التربية والتعليم العالي
وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي

» دعوة لتقدمي مقترحات مشروعات بحثية فلسطينية فرنسية 

مشتركة« 2011-2010
»برنامج املقدسي« 

تعلن اللجنة املشتركة الفرنسية الفلسطينية في وزارة التعليم العالي بالتعاون مع 
القنصلية الفرنسية في القدس عن الدورة اجلديدة 2010-2011 لتقدمي مشاريع 
تعاون )فرنسي فلسطيني( في مجاالت البيئة والطاقة املستجدة واملياه كمواضيع 

ذات أولوية، وقد تقبل مشاريع خارج هذه املجاالت إذا كانت متميزة جدا.
األوروبية  والشؤون  اخلارجية  وزارة  قبل  من  املقبولة  املشاريع  متويل  سيتم 

الفرنسية ووزارة التعليم العالي، ويكون التقدمي وفقا للشروط التالية:
•يقدم املشروع في اطار شراكة بني فريق فلسطيني وفريق فرنسي. 	

التعليم  مؤسسات  الحدى  تابعا  يكون  ان  يجب  الفلسطيني  •الفريق  	
العالي الفلسطيني او مراكزها البحثية أو مراكز البحث املسجلة في 

وزارة التربية والتعليم العالي.
•ميكن احلصول على طلبات املشاركة إضافة الى قائمة مقترحة باسماء  	
وعناوين مراكز البحث الفرنسية املقترح الشراكة معها، وذلك من خالل 

. www.mohe.gov.ps صفحة الوزارة اإللكترونية
•تسلم املقترحات الى االدارة العامة للتطوير والبحث العلمي/ دائرة البحث  	
العلمي في مقر الوزارة الكائن في أم الشرايط في موعد أقصاه يـوم اخلميس 

2008/11/29 الساعة الواحدة ظهرا ) نسختان من املشروع (.
ملزيد من االستفسار يرجى االتصال على:

 هواتف الوزارة 2982648 أو 2982604.
أ. مليس العلمي
وزير التربية والتعليم العالي

ز9/29»12« Job vacancy
A leading company located in Ramallah dealing in Vichels 
trading is seeking for employees:

Sales Supervisor with the following qualifications:1) 
A certificate in Sales & Marketing from acknowledged - 
University.
5 years working experience & ability to work with team.- 
English reading & writing & good knowledge in computer - 
programs (excel, word, outlook).
Good ability to contact with customers & to follow up all - 
daily sales.

Sales Man with the following qualifications:2) 
A certificate in marketing from acknowledged University.- 
2 years working experience & ability to work with team for - 
long hours.
Good knowledge in computer programs (excel, word, - 
outlook).

Accountant with the following qualifications:3) 
A certificate in Accounting from acknowledged University.- 
Minimum 2 years working experience in accounting field.- 
English reading & writing & good knowledge in computer - 
programs specially Bisan Enterprise & Excel.
 Ability to work with team & for long hours.- 

Please send your CV to our E-mail  pmc@palestinemotors.com 
or to our fax No. 02-6566229 last date to receive applications 
(6 October 2009).
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Municipal Development and Lending Fund

صندوق تطوير واقراض البلديات
Municipal Development and Lending Fund
Municipal Development Program (MDP)

Consulting Services
Expression of Interest for 

Local TechnicalConsultants (LTCs) - Four Contracts

The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian Authority (PA), has applied forgrants 
of US$.58.6Million from the World Bank, AFD, Denmark, SIDA, the Netherlands, GTZ and KFW towards the 
cost of the Municipal Development Program (MDP).The Palestinian Authority (PA) has developed the MDP to 
operationalize the Palestinian Reform andDevelopment Plan’s(PRDP) goals for local development.The MDP is 
a multi-phase national program which provides municipalities with a combination of technical assistance and 
annual performance-based grants for priority sub-projects that would improve municipal service delivery. The 
performance-based grants are designed to create incentives for municipalities to introduce management principles 
to enable progress towards creditworthiness
The Municipal Development and Lending Fund (MDLF), as the delegated implementation agency, intends to use 
part of the Grants proceeds to contract four local technical consultants (LTCs) (three in the West Bank and one 
in Gaza Strip) to provide the needed technical support to the participating Municipalities.
Each LTC will be expected to provide services to a group of Municipalitiesin one of four clusters: Cluster 
No1-WB North area,Cluster No2- WB Middle area, Cluster No3-WB South area, Cluster No4 -Gaza Strip).
The LTC will be expected to undertake the following tasks: 

a. Provide technical assistance to municipalities inthe planning and identification of eligible sub-projects, 
and the preparation of applications,ensuring that they meet theeligibility criteria specified in the MDP 
Operations Manual.

b. Provide technical assistance to municipalities in the implementation and supervision of the subprojects 
including reporting on implementation progress and monitoring indicators.

c. Build the capacity and provide guidance to municipalities on technical and fiduciary aspects of sub-
projects preparation and implementation, ensuring compliance with the MDP procurement arrangements, 
the financial management procedures, and the social and environmental safeguard policies.

The assignments are expected to commence on15th Dec 2009
The Municipal Development and Lending Fund now invites eligible consultancy firms to indicate their interest in 
providing the services.Consultancy firms can apply for any of the four assignments but must clearly specify the 
assignment (cluster) that they are interested in. Interested consultancy firms must provide information indicating 
that they are qualified to perform the services (General profile, Experience in similar assignments, availability of 
skilled staff,). Consultants may associate to enhance their qualifications.
Consultancy firms will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Se-
lection and Employment of Consultants by the World Bank Borrowers, Issued in May 2004 and revised in October 
2006/ Selection based on the Quality and Cost Based Selection - QCBS.
Interested consultancy firms may obtain further information at the address below from 9:00am to 2:00pm. Expres-
sion of Interest must be delivered to the same address below by13th October 2009
Municipal Development Fund
Eng. Hussein Qarein - Technical Department Manager
Al-Rishmawi Building, Al-Yasmin street, Sateh Marhaba, Al-Bireh
Palestinian Authority
Tel: (02) 2966610, Fax: (02) 2950685
E-mail: info@mf-palestine.org
احمللى  احلكم  بقطاع  العالقة  ذات  العامة  واالستراتيجيات  للسياسات  ودعما  احمللى  احلكم  قطاع  تطوير  اطار  ضمن 
اربعة  مع  بالتعاقد  البلديات  واقــراض  تطوير  صندوق  يرغب   )MDP( تطويرالبلديات  لبرنامج  االعــداد  اطــار  وضمن 

شركات استشارية لتقدمي الدعم الفنى للبلديات فى التحضير واالشراف على تنفيذ املشروع.

بحيث مينح الطالب شهادة مصدقة من وزارة العمل الفلسطينية

معهد املستقبل املهني التكنولوجي
رام الله - املنطقة الصناعية - عمارة االرز - تلفون 2903015

معهد املستقبل التكنولوجي/ بيت حلم - عمارة االمل - تلفون 2747811
معهد املستقبل التكنولوجي/ اخلليل - ضاحية الرامة - دخلة فندق 

ريجنسي - تلفون 2252959

مالحظــــــة هامـــــــــــة :
إمكانية التقسيط لدفعات الدراسة

مدة الدراسة 
سنة واحدة

مالحظــــــة هامـــــــــــة :
إمكانية التقسيط لدفعات الدراسة

تعلن عن فتح باب التسجيل للفصل الثاني من  العام الدراسي 2009 - 2010 

فــــــي التخصصـــــات التاليــــــــة:
> صيانة الكمبيوتر وادارة الشبكات

> صيانة االجهزة اخللوية
> ادارة املكاتب السياحية

> ادارة االعمال

هذا االعــــــــالن ..... من اجلك فقط
الى من يريد ان يتفوق في حياته ودراسته وان يتعلم كيف يرسم مستقبله ويحدد 

اهدافه وان يحقق اجنازات ويضع بصمة على جدار الزمن .
 ɶقد يكون هذا االعالن كتب من اجلك/فاذا اردت ان تعمل شيء اختار االعرق، هناك فرصة تعليمية 

يجب عليك اغتنامها الن الفرص ال تتكرر.
للحصول على  املستقبل سيؤهلك  فان معهد  التعليمية  التعليمي/او قدراتك  النظر عن مستواك   ɶبغض 

شهادة معترف بها تقلب لك حياتك، اذا كنت موافق فاختر من هذه التخصصات واتصل بنا ونحن نهتم بان 
تنضم الى سوق العمل وان يتغير كل شيء نحو االفضل.

 ɶالن الوقت ال ينتظر، اسألوا طالب السنوات السابقة
**  مالحظة املقاعد محدودة وهذه الفرصة قد ال تتكرر.

> سكرتارية طبية
> حضانة وتربية االطفال

> صيانة اجهزة منزلية
> ادارة حسابات )1، 2 ، 3(

>  الكوافــــــــــــــــــــير

future-college@hotmail.com : زوروا موقعنا االلكتروني

ز8/1)30(
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عرض 
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مرحاض املاني

نيكره املاني

الكمية محدودة 999 شيكل
رام الله : املنطقة الصناعية - شارع جريدة »االيام«

تلفون 2972638 - 2972654

 كل النساء معًا اليوم وغدا

مركز لدعم ضحايا العنف اجلنسي واجلسدي
 

Rape Crisis Centerٍ
انت لست وحدك

اعالن للتطوع
 > يعلن املركز عن فتح باب التسجيل لدورة تأهيل متطوعات للتطوع في 
ملتضررات  واملرافقة  النفسي  والدعم  املساندة  لتقدمي  الدافىء«  »اخلط  برنامج 

العنف اجلنسي واجلسدي.
يعقد التدريب والتطوع في مدينة القدس مبعدل لقاء اسبوعي، اربع ساعات 

مسائية على مدار ثالثة شهور.
> على املتقدمة ان تتوفر بها الشروط التالية:

-ان يكون لديها الرغبة في تقدمي املساعدة.
-االلتزام بالتطوع ملدة سنة على االقل من تاريخ انتهاء دورة التدريب.

-االلتزام بالتطوع ثالث ساعات اسبوعية.
ايام الدوام: كل ايام االسبوع ما عدا يومي السبت واالحد، من التاسعة وحتى 

اخلامسة من بعد الظهر.

للتسجيل واالستفسار الرجاء االتصال على هاتف رقم ٥٨22211-02 
او على الرقم املجاني ملنطقة القدس 1٨00٥٨2221

ارتفاع عدد ضحايا انفجار 
مطعم جباليا الى 7 ضحايا

غزة - عالء مشهراوي-اعلن في غزة عن وفاة 3 مواطنني متأثرين بجراحهم التي اصيبوا بها 
خالل انفجار وقع في مطعم مبخيم جباليا قبل حوالي اسبوعني.

فقد توفي  الشاب امجد ماجد ريحان ) 19 عاما( في مستشفى املقاصد في القدس متأثرًا 
بجراحه اخلطيرة جراء انفجار اسطوانات غاز باحد املطاعم في جباليا.

كما توفي الشابني اشرف خليل حرب 31 عاما وعبد الرحيم خالد عوض 19 عاما، مما ادى 
الى ارتفاع حاالت الضحايا الى 7 اشخاص . واشار الدكتور معاوية حسنني مدير عام االسعاف 
والطوارئ ، الى انه اصيب ٥0 آخرون بقي منهم في املستشفيات 11 جريحا منهم 6 في حال اخلطر 

ومت حتويل 10 الى املستشفيات في الضفة واسرائيل.
نتائج  أعلن  ال��زه��ار،  يوسف  العقيد  املقالة  احلكومة  في  املدني  ال��دف��اع  جهاز  ع��ام  مدير  وك��ان 
التحقيقات في مالبسات االنفجار الذي وقع في "مطبخ" املطعم في مخيم جباليا، مؤكدًا ان االنفجار 

نتج عن تسرب الغاز نتيجة تلف في خرطوم احدى اسطوانات الغاز وهو من صنع محلي.

  طالب باالفراج عن أكرم منصور

قراقع يلتقي أسرى محررين في بيت فجار
اسيرات الدامون يعانني ظروف اعتقال سيئة

بيت حلم ، جنني - جنيب فراج وعلي سمودي - قال وزير شؤون األسرى 
واحملررين عيسى قراقع أنه ال ميكن الوصول الى حل سياسي عادل ومستقر 
ولن يستقر  السجون،  األسرى وحتريرهم من  إنهاء ملف  املنطقة دون  في 

السالم مع استمرار السجون واالعتقاالت وانتهاكات حقوق اإلنسان.
وفي لقاء مع اسرى محررين وقدامى في بيت فجار اعتبر قراقع أن 
إغالق السجون واإلفراج عن املعتقلني هو احملك العملي واجلوهري لبناء 
سالم بني الشعبني الفلسطيني واإلسرائيلي، وقال أن حكومات إسرائيل 
لم تنضج بعد لبناء هذا السالم مع الشعب الفلسطيني وما زالت تتصرف 

كدولة حربية وعدوانية على حقوق شعبنا الفلسطيني.
وان هناك هجمة  زال��ت متواصلة  أن حمالت االعتقال ال  الى  وأش��ار 

مبرمجة على حقوق األسرى داخل السجون 
وحذر من تدهور الوضع الصحي لألسير أكرم منصور من قلقيلية الذي 
نقل بشكل مفاجئ الى مستشفى الرملة حيث وضعه الصحي بات حرجا. 
وحمل حكومة إسرائيل وإدارة السجون املسؤولية عن حياة منصور الذي 

مضى على اعتقاله 31 سنة .
العدل  محكمة  ال��ى  بالتماس  تقدمت  األس���رى  وزارة  أن  ال��ى  وأش���ار 

اإلسرائيلية لإلفراج عن منصور.
من جهته حمل جتمع احلق الفلسطيني سلطات االحتالل املسؤولية 
املعتقلني من  الذي تؤكد حالته مدى معاناة  االسير منصور  عن حياة 
أوضاع صعبة حيث متنعهم إدارة السجون من أبسط حقوقهم التي نصت 

عليها املواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.
وفي سياق آخر أكد نادي األسير امس أن أسيرات  الدامون يعشن ظروفًا 
اعتقاليه سيئة وظروف احتجاز ال إنسانية ضمن سياسة التصعيد التي 
متارسها مصلحة السجون العامة . وفي تقرير للنادي نقل محاميه عن 
األسيرة لنان أبو غلمة من بيت فوريك أن ظروف السجن تسير من سيء 
إلى أسوأ ، وذكرت انه مت ابالغهن بتوفير مبلغ 400 شيكل لكل اسيرة 
ولكن حتى حلظة الزيارة لم يصلهن شيء . وقالت ورود قاسم من الطيرة ان 
غرفة الزيارات تفتقر للهواتف وهي مغطاه ببالستيك سميك وبها عدة 
فتحات مما يضطرهن للصراخ عند احلديث مما يسبب ازعاجا كبيرا 
ادارة السجن لوضع هواتف في الغرفة موضحة  مطالبة بالضعط على 
انه منذ فترة طويلة واالسيرات يطالنب بتركيب الهواتف وحتى االن 

لم تقم االدارة بتلبية طلبهن .
وأفادت امنة منى التي افادت بان  جهاد ابو تركي 1٥ عاما تعيش منذ 
اعتقالها لوحدها وجرى احتجازها مع اسيرات جنائيات وعندما قدمت 
طلبا لالنتقال لسجن الدامون قامت االدارة بعزلها في سجن نفي تيرتسا 
االسرى  وووزارة  املختصة  اجلهات  كافة  وناشدت  جدا  صعبة  وبظروف 
بانه  نابلس  البس من  وفاء  وقالت  االسيرات  وكافة  االهتمام بقضيتها 
مت نقلها من الشارون للدامون ومت عزلها انفراديا وهي تعاني من ظروف 
سيئة وناشدت كافة املؤسسات احلقوقية واحمللية واالنسانية التدخل 

الفوري والعاجل لعدم نقلها للرملة .

جبهة العمل النقابي تطالب االحتاد العام بالرد 
على بيان الهستدروت حول السالم والتعاون

التقدمية في اجتماعها  النقابي  العمل  ف��راج-  ناقشت سكرتاريا جبهة  بيت حلم - جنيب 
لنقابات  الدولي  لالحتاد  االلكتروني  املوقع  على  املنشور  الهستدروت  بيان  الله  رام  في  املنعقد 
العمال )ITCU( والذي تضمن مجموعة من االدعاءات بحق االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني 
وهي سياسة مارستها الهستدروت منذ نشأتها باعتبارها املكونات االساسية للحركة الصهيونية 

ومشروعها االستيطاني .
وأكدت سكرتاريا جبهة العمل النقابي على موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع اسرائيل 
ومكوناتها العنصرية، والعمل على حتشيد كل الطاقات في حمالت املقاطعة اآلخذة في االتساع 

محليا ودوليا.
وأوعزت جبهة العمل النقابي إلى ممثليها في االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني ملطالبة 
االحتاد بإصدار موقف واضح من بيان الهستدروت وما ورد فيه من معطيات حول العالقات املشتركة 
بني الهستدروت واالحتاد العام التي سبق واتفق على وقفها بشكل كامل في إطار التزام االحتاد 
مبناهضة كل أشكال التطبيع وااللتزام بتوجهات ومواقف احلملة الوطنية ملقاطعة إسرائيل وسحب 

االستثمارات منها التي يعتبر االحتاد العام عضوا فيها وممثال في جلنتها التنسيقية.
ودعت اجلبهة كافة النقابات والكتل النقابية الى االلتزام باملوقف الوطني احلاسم في رفض 
كافة أشكال التطبيع، كما أكدت على استمرارها بالنضال من اجل تصويب أوضاع االحتاد حتى 
يتم مغادرة املواقف والتوجهات الهابطة وغير امللتزمة بالثوابت واملعايير املتوافق عليها بني جميع 

الكتل العمالية التي يتشكل منها االحتاد.
كما ناقش املجتمعون األوضاع الداخلية للجبهة ودورها في االحتادات والنقابات العمالية وواقع 
القوى العاملة الفلسطينية وخاصة ما يتعرض له عمالنا على املعابر من إذالل وابتزاز وممارسات 
ال إنسانية إضافة إلى ما يتعرض له العمال الذين تصنفهم املعايير االسرائيلية بأنهم يعملون 
بشكل غير قانوني، حيث يتم حرمانهم من كافة احلقوق ويعملون في ظروف وأوضاع عمل ال متت 
لإلنسانية بأي صلة ما يستدعي من كل مكونات احلركة النقابية باحتاداتها ونقاباتها تطوير أدائها 

وفعلها مبا ميكنها من الدفاع عن قضايا وحقوق العمال الفلسطينيني بشكل فاعل ومؤثر.

اإلغاثة الزراعية تختتم مشاريع 
استصالح أراض في جنني وطولكرم

بالتعاون مع جمعية  الزراعية'،  'اإلغاثة  الزراعية  التنمية  اختتمت جمعية  وفا-    - جنني 
املهندسني الزراعيني العرب، امس، مشاريع استصالح األراضي في كل من جنني وطولكرم، الذي 

يهدف إلى خلق فرص عمل، وممول من التعاون االيطالي.
وقام وفد من اخلبراء االيطاليني، ضم مسؤول مشاريع الطوارئ بالقنصلية االيطالية، ومارينا 
اريك من القنصلية، ومدير املشروع املهندس عزت زيدان، ومدير فرع الشمال في اإلغاثة الزراعية 
الدكتور سامر األحمد، وطاقم املشروع، بجولة للتعرف على نشاطات املشروع، حيث متت زيارة 
عدد من املزارعني في قرية بلعا ودير الغصون، وعمل مشاهدة إلنتاج الكمبوست في جمعية بلعا، 
وكذلك زيارة عدد من املستفيدين في  محافظة جنني. واستهدف املشروع بلدات وقرى بلعا، ودير 
الغصون، ويعبد، وكفيرت، وزبده، واستفاد منه 110 مزارعني، حيث مت تشغيل ما ال يقل عن 229 

عامال  في محافظة طولكرم، و4٨0 عامال في محافظة جنني .
وإدارة  العضوية  بالزراعة  التدريبية  ال���دورات  من  العديد  إعطاء  املشاريع  خ��الل  من  ومت 
التعاونيات، ودورات العناية بأشجار الفاكهة، واستصالح يدوي ألكثر من 6٥0 دومنا ما بني تعزيل 
وحراثة وبناء سالسل استنادية وتوزيع بقوليات، إضافة إلى بناء 1٨ بئرا وتأهيل 4 أبار لتجميع 

املياه بحجم ال يقل عن 60 كوبا للبئر.
كما مت توريد 600 كوب من السماد العضوي جلمعية بلعا ودير الغصون إلنتاج الكمبوست، ومت 

توزيع 7٥0 كوبا من الزبل للجمعية التعاونية لألشجار املثمرة لقرى غرب جنني.   
ومت تصنيع ماكينتني إلنتاج الزبل العضوي )الكمبوست( وهي تعد أول ماكينة في فلسطني وهي 
عبارة عن جزئيني األول لتقطيع وخلط مخلفات اإلنتاج احليواني أو اإلنتاج النباتي، واألخرى تعمل 
على إضافة املاء وخلط الكمبوست لتحدث عملية التخمير. وسوف بتم توزيع 31 الف شتلة لوز 

و6000 شتلة زيتون في محافظة جنني، و ٥69 شتلة لوز و4272 شتلة زيتون حملافظة طولكرم.

اجتماع بطولكرم
 لبحث طرق الوقاية 
من أنفلونزا اخلنازير

طولكرم  تربية  مدير  بحث  وف���ا-   طولكرم 
احملافظة  في  الصحة  عام  ومدير  القبج  محمد 
الدكتور سعيد حنون مع مدراء ومديرات املدارس 
واملشرفون  األقسام  ورؤس��اء  واخلاصة  احلكومية 
الالزمة ملواجهة مرض  التربويون، االستعدادات 
عن  حنون  الدكتور  وحت��دث  اخلنازير.  أنفلونزا 
امل���رض خ��الل اج��ت��م��اع عقد ف��ي ق��اع��ة املدرسة 
العدوية الثانوية، وعن استعدادات وزارة الصحة 
وعن  ال��ف��ي��روس،  بهذا  اإلص��اب��ة  ح��االت  ملواجهة 
برامج املديرية الصحة لزيارة املدارس ومتابعة 
األمور بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

كما حتدث الطبيب في صحة طولكرم عبد 
أع��راض اإلص��اب��ة بفيروس  ال���درك، عن  الفتاح 

أنفلونزا اخلنازير وطرق عالجه والوقاية منه.
الصحة  مديرية  وتعاون  ب��دور  القبج  وأش��اد 
في طولكرم في تنفيذ عدة برامج وأنشطة في 

املدارس للوقاية من هذا املرض.
ت��رب��وي��ة مختلفة  م��واض��ي��ع  إل��ى  ت��ط��رق  كما 
تتمحور حول رفع مستوى التحصيل في املدارس، 
وقضايا هامه في بداية العام الدراسي من شأنها 
الصحيحة  املسارات  في  التربوية  املسيرة  وضع 

لتحقيق األهداف التربوية املنشودة.

جمعية املستقبل للصم  
توزع سماعات طبية على 

عدد من مستحقيها في غزة
غزة-عالء مشهراوي-شرعت جمعية املستقبل 
للصم الكبار في توزيع السماعات الطبية على 

الصم املسجلني لديها في محافظة غزة.
– أن  أده���م عيد -م��دي��ر اجلمعية  وأوض����ح  
هذه السماعات وزعت على مجموعة من الصم 
احمل��ت��اج��ني وه���ي م��ق��دم��ة م���ن ه��ي��ئ��ة األعمال 
الشريحة  لهذه  كمساعدة  اإلماراتية  اخليرية 

الفقيرة املهمشة في املجتمع.
وأشار عيد إلى أن هذا التوزيع مت بشكٍل مميز 
احتفااًل  اخليرية  األعمال  هيئة  أقامت  حيث 
فيه  وزع��ت  اخلاصة  االحتياجات  ب��ذوي  خاصًا 
املعبرة  ال��ف��ق��رات  وتخللته  عليهم  مساعداتها 

والكلمات الشاكرة لهذه املجهودات الطيبة. 
في اخلتام تقدم عيد بالشكر لعماد احلداد 
مدير مكتب هيئة األعمال اخليرية بغزة لدوره  
للجمعية متمنيًا  املنتسبني  الصم  في مساعدة 

استمرار مثل هذا التعاون اجليد بني الطرفني.

 جلنة تنسيق املواقف 
العربية بشأن املؤمترات 
واالتفاقيات الدولية تبدأ 
اجتماعاتها في القاهرة

ال��ق��اه��رة-وف��ا- ب���دأت ام��س اج��ت��م��اع��ات جلنة 
ملواقف  لتنسيق  العربية  ال���دول  وممثلي  خ��ب��راء 
الدولية،  واالت��ف��اق��ي��ات  امل��ؤمت��رات  بشأن  العربية 
في مقر األمانة العامة للجامعة العربية، وبحضور 
املستشار رض��وان بن  وق��ال  العربية.  ال��دول  ممثلي 
خضراء رئيس اإلدارة القانونية باجلامعة العربية، 
في تصريح للصحفيني: إن االجتماع، هو برئاسة 
تنسيق  أي���ام  ث��الث��ة  م��دى  على  وسيناقش  م��ص��ر، 
واالتفاقيات  امل���ؤمت���رات  م��ن  ع���دد  ب��ش��أن  امل��واق��ف 
ملؤمتر  الثالثة  للدورة  التحضيرات  ومنها  الدولية 
الدول األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد، والتحضير للمؤمتر االستعراضي مليثاق روما 
للمحكمة اجلنائية الدولية، باإلضافة إلى التحضير 
اجلرمية  ملنع  عشر  الثاني  املتحدة  األمم  مل��ؤمت��ر 
والعدالة اجلنائية '. وأضاف أن اللجنة ركزت على 
التحضير للمشاركة في الدورة الثالثة ملؤمتر الدول 
األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
والذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة خالل 
الفترة من 9- 13 تشرين ثاني املقبل، والتشاور حول 
تنفيذ  يخص  فيما  خاصة  املؤمتر  أعمال  ج��دول 
الفساد، ومشاورات  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

اخلبراء بشأن منع الفساد .


