
7 2018 أي����ل����ول   3 االث����ن����ن  أخبار

بلدية ام الفحم – مناقصة علنية رقم 2018/ 26- اعطاء خدمات تنفيذ 
بحث لتخطيط ترميم موقع النفايات عني النبي- تكلفة وثائق املناقصة 
)في قسم البيئة(: 500 شاقل ال يعاد، ميكن االطالع على وثائق املناقصة 
هو  شاقل كما   20.000 بنكية:  054.كفالة   -5545021 مسبق:  بتنسيق 
مفصل في وثائق املناقصة. املوعد االخر للتقدمي )تسليم يدوي فقط، الى 
صندوق املناقصات – مبنى البلدية: 13-9-2018، الساعة 12:00.لالستيضاح: 

. www.umelfahem.org 054 -5545021 :ابراهيم
اغبارية خالد حمدان – رئيس البلدية

طلبات للدعم من ميزانية الوزارة لتطوير ضواحي
النقب واجلليل لسنة 2018

الوزارة لتطوير ضواحي، النقب واجلليل تعلن عن امكانية تقدمي طلبات للحصول على مساعدات 
مالية حسب بند 3 أ ألسس قانون املوازنة – 1985، لسنة 2018 ملؤسسات عامة من اجل تنمية شباب 
الريف للشباب املتسربني في خطر من مجموعات سكانية خاصة املوجودة في الضواحي اجلغرافية.

خاصة  سكانية  مجموعات  من  في خطر  املتسربني  للشباب  الريف  شباب  تنمية  الدعم:  موضوع 
املوجودة في الضواحي اجلغرافية.

نظام امليزانية: 04630331.
فترة الدعم: 31-12-2018- 1-7-2018.

العنوان:  في  للوزارة  االنترنيت  موقع  في  الطلب  ومن��وذج  االختيارات  نص  على  احلصول  ميكن 
http://negev-galil.gov.il، معلومات > اصوات داعية ومناقصات.

 www.tmichot.gov.il العنوان:  في  احلكومي  الدعم  موقع  في  منشور  املالية  وزير  اج��راءات 
مباحثات جلنة الدعم في سنة 2018 ستقدم وفقا لهذا االجراء.

مدعوة  املذكورة،  االختيارات  حسب  الدعم  على  باحلصول  جديرة  نفسها  تعتبر  عامة  مؤسسة  كل 
لتقدمي طلب حتى يوم 18-10-2018 الساعة 12:00.

الرد على االسئلة  الطلبات مبساعدة دعم مهني في نطاق  ميكن احلصول على مساعدة بتقدمي 
 drors@png.gov.il :املهنية فقط في البريد االلكتروني

يجب املواظبة على املواعيد لتقدمي الطلبات بارفاق كل الوثائق املطلوبة. الطلبات التي تصل متأخر 
تلغى وال تبحث.

ويلفت انتباه املؤسسات املقدمة للتوضيحات التالية:
ال يوجد في نشر هذ االعالن أي التزام العطاء أي دعم وتوزيع الدعم عامة. الدعم خاضعا    -1

لتصديق امليزانية وال يوجد تأكيد بتحديد ميزانية ملوضوع الدعم، وما هي نسبته.
الطلبات التي لم يتم تعبئتها بشكل صحيح، او لم ترفق لها كل الوثائق املطلوبة، من املمكن ان    -2
تلغى من قبل جلان الدعم. يلفت انتباه املتوجهني لالختيارات، لالجراءات وللتعليمات املفصلة، 

املنشورة في املواقع املذكورة.
3-  ستجري الوزارة اجراء البحث بطلبات الدعم وفقا لتعليمات بند 3 أ لقانون اسس امليزانية – 
1985، وفقا الجراء تقدمي طلبات الدعم من ميزانية الدولة في املؤسسات العامة وبحثها، وفقا 
الختيار الدعم، قرارات حكومة وتعليمات احملاسب العام كما حددت، حتدد او تصحح من 

وقت آلخر.
ميكن توجه كل سؤال مهني الى السيد درور سوروكا بواسطة البريد االلكتروني: ، حتى    -4
تاريخ 2018-10-4 حتى الساعة 12:00، اجابات على االسئلة ستنشر في موقع الوزارة ليس 

بتأخير من تاريخ 9-10-2018.
طلبات الدعم للمؤسسات العامة كما هو مذكور يتم استيعابها فقط بواسطة بوابة نظام    -5
جانبي شامل في املكاتب احلكومية، بواسطة بطاقة ذكية، اصحاب البطاقات الذكية التي 
الى  التوجه  منهم  يطلب  جديدة  بطاقة  اصدار  يطلبون  الذين  هؤالء  او  صالحيتها  انتهت 
شركة كومساين في تلفون رقم: 6443620- 03 او لشركة برسونال ID تلفون رقم: 

.03 -7544666
وبالنظر الى اجلدول الزمني، الوزارة تضع صندوق اليداع الطلب بشكل يدوي، الصندوق يوضع    -6

في بيت اميوت مشبات، شارع شاؤول هميلخ 8، الطابق 13. التقدمي حتى الساعة 12:00.

الوزارة 
لتطوير

 ضواحي
 النقب واجلليل

املفوض العام بيير كرينبول يوجه رسالة مفتوحة لالجئي فلسطني وملوظفي األونروا
في احلادي والثالثني من آب، أعلنت الواليات املتحدة 
األمم  لوكالة  إضافي  متويل  أي  تقدم  لن  بأنها 
املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني في الشرق 
أسفي  )األون��روا(، وإنني أعرب عن عميق  األدنى 
وخيبة أملي لطبيعة هذا القرار األميركي - الذي 
يؤثر على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في 
املجاالت اإلنسانية والتنموية – مثلما أرفض وبال 

حتفظ النص املصاحب لذلك القرار.
 – راس��خ  وبتصميم  بثقة   - أنقل  أن  أود  بداية، 
لالجئي فلسطني في الضفة الغربية، مبا في ذلك 
القدس الشرقية، وفي غزة واألردن ولبنان وسوريا، 
بأن عملياتنا ستستمر وبأن وكالتنا ستبقى، إن 
في صميم مهمتنا تقبع كرامة وحقوق مجتمع 
شديد الضيق وغير مستقر بشكل كبير، إن قرار 
الرغم  على   – واح��دة عضوة  دولة  من  التمويل 
من أنها تاريخيا األكثر سخاء وثباتا – لن يقوم 
اللذين  والشغف  الطاقة  على  بالتأثير  أو  بتعديل 
الجئي  جتاه  ومسؤوليتنا  دورنا  مع  بهما  نتعامل 

فلسطني، إنها لن تؤدي إال إلى تعزيز عزميتنا.
على  ودوليني  فلسطينيني   – لزمالئي  وأؤك��د 
من  ذرة  بكل  أنفسنا  سنلزم  بأننا   – س��واء  حد 
الطاقة واإلبداع ملواصلة تلبية احتياجات املجتمع 
واحملافظة على خدماتنا احليوية، إن كل موظف 
سيكون على رأس عمله وسيحافظ على منشآتنا 
أقوى  إظهار  جدا  املهم  ملن  وإنه  وآمنة،  مفتوحة 

شعور بالوحدة والهدف.
من  مؤلف  باملالحظة  اجلدير  األون��روا  تاريخ  إن 
الذاتية  املصالح  ع��ن  بعيدة  أف��ع��ال  م��ن  امل��الي��ني 
مناطق  أكثر  من  واحدة  في  بالشجاعة  وتتسم 
وإنني  للعواطف،  شحنا  وأشدها  استقطابا  العالم 
فخور وأتشرف بقيادة هذه الوكالة احليوية، وأود 
أن أقدم التحية للعشرات من الزمالء الذين فقدوا 
األخيرة، وحتديدا في غزة  السنوات  حياتهم في 

وسورية والضفة الغربية.
تقدمي  أجل  من   1949 عام  في  تأسيسنا  مت  لقد 
املساعدة وحماية حقوق الجئي فلسطني، إلى أن 
لقد  ودائم حملنتهم،  عادل  إلى حل  التوصل  يتم 
كان ذلك – وال يزال راسخا – تعبيرا عن اإلرادة 
اجلماعية للمجتمع الدولي ولطاملا أشادت اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة وبشكل مستمر بالنتائج التي 
البشرية  التنمية  صعيد  على  الوكالة  حتققها 
وصف  وق��د  واليتها،  مهام  متديد  على  وعملت 
البنك الدولي نظامنا التربوي بأنه »منفعة عامة 

عاملية«.
العنف  ج��راء  تنشأ  إنساني  عمل  إلى  احلاجة  إن 
الشديد واأللم واملعاناة والظلم الذي تسببه احلرب، 
سببها  تلك  ف��إن  فلسطني،  الجئي  حالة  وف��ي 
البيوت  وفقدان  امللكية  ون��زع  القسري  التشريد 
وسبل املعيشة، عالوة على انعدام الدولة واالحتالل، 
وبغض النظر عن عدد احملاوالت التي مت القيام بها 
من أجل تقليص أو نزع شرعية التجارب الفردية 
التي  احلقيقة  فإن  فلسطني،  لالجئي  واجلماعية 
ال ميكن إنكارها تبقى أنه لديهم حقوق مبوجب 
أحكام القانون الدولي وأنهم ميثلون مجتمعا قوامه 
5،4 مليون رجل وامرأة وطفل ال ميكن ببساطة 

القيام بالغاء وجودهم.
إن املسؤولية حيال الطبيعة التي طال أمدها للجوء 
ومنو  الالجئني  من  املتزايد  والعدد  الفلسطيني، 
غياب  عاتق  على  واضح  بشكل  تقع  االحتياجات 
الدولي  للمجتمع  املطلق  القدرة  ع��دم  أو  اإلرادة 
ولألطراف على التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي 
محاولة جعل  إن  وفلسطني،  إسرائيل  بني  للنزاع 
األونروا إلى حد ما مسؤولة عن إدامة األزمة، هي 

محاولة غير منطقية في أحسن األحوال.
الطبيعة  في  فريد  شيء  هنالك  فليس  ولألسف، 
إن  أم��ده��ا ألزم���ة الج��ئ��ي فلسطني،  ال��ت��ي ط��ال 
والسودان  أفغانستان  مثل  اماكن  في  الالجئني 
من  أيضا  عانوا  قد  وغيرها  والكونغو  والصومال 
أطفالهم  إن  للحل.  وغياب  التشريد  من  عقود 
مشابه  وبشكل  بهم  االع��ت��راف  يتم  وأحفادهم 
مفوضية  قبل  من  مساعدتهم  وتتم  كالجئني 
االل��ت��زام  إن  ل��الج��ئ��ني،  السامية  امل��ت��ح��دة  األمم 
مبواصلة خدمة املجتمعات املتضررة جراء احلرب 
إلى أن يتم التوصل إلى حل يكمن في صلب مبدأ 
العائلة،  لوحدة  الدولي  القانون  وقواعد  اإلنسانية 
إن السبب هو الفشل في إنهاء النزاعات التي تعمل 
خيار  من  وحترمهم  الالجئني  أوضاع  إطالة  على 

حتديد مستقبل كرمي لهم.
وفي كانون الثاني من عام 2018، أعلنت الواليات 
املتحدة بأن تبرعاتها السنوية لألونروا ستكون 60 
مليون دوالر، لقد اقررنا هذا التمويل الهام في ذلك 
الوقت ولكننا أيضا سلطنا الضوء على حقيقة أن 
ذلك املبلغ ميثل تخفيضا مبقدار 300 مليون دوالر 
ألزمة  منظمتنا  عرض  ال��ذي  األم��ر  الدخل،  في 
وجودية، ولم يتم إبالغنا في أي وقت مضى على 
احملددة  باألسباب  املاضية  الثمانية  الشهور  مدار 

للتقليص املهول.
لقد ظهر واضحا على أية حال بأنه متصل بالتوتر 
بني الواليات املتحدة وبني القيادة الفلسطينية في 
أعقاب اإلعالن األميركي بشأن القدس وليس له 
تسييسا  لذلك ميثل  وهو  األون��روا،  ب��أداء  عالقة 
واضحا للمساعدات اإلنسانية، واإلعالن الذي صدر 
التمويل  أن  ملبدأ  إضافيا  حتديا  يشكل  باألمس 
التسييس،  عن  بعيدا  يبقى  أن  ينبغي  اإلنساني 
وإنه يخاطر بتقويض أسس النظام الدولي متعدد 

األطراف والنظام اإلنساني.
من  عقود  سبعة  حوالي  من  ج��ذري  خ��روج  إنه 
حرجا  كان  وإن   – الصادق  األميركي  الدعم 
لوكالتنا وهو غير متسق  في بعض األحيان – 
مع اتفاقية التعاون املوقعة في كانون األول 2017 
بني الواليات املتحدة وبني األونروا والتي اعترفت 
إدارتنا  ومصداقية  مبتانة  فيها  املتحدة  الواليات 
بها  نقوم  التي  وبالكيفية  ومب��وارده��ا  للمنظمة 
التشغيلية واألمنية واملالية  باالستجابة لتحدياتنا 

املتعددة.
الصارم  املالي  وباالنضباط  باملساءلة  التزامنا  إن 
بشكل  وبالتصرف  األولويات  وبتحديد  والقوي 
حاسم في الوقت الذي مت الطعن بحيادية الوكالة 
تعد مسائل لها سجل عام، وفي عام 2018، قامت 
األونروا بتطبيق تدابير إدارية صارمة كمساهمة 

ضرورية خاصة منها للتغلب على األزمة املالية.
صعيد  على  واض��ح��ة  نتائج  أيضا  حققنا  وق��د 
أعرب  أن  هنا  وأود  شراكاتنا،  وتوسيع  تنويع 
عن تقديري العميق ألكثر من خمس وعشرين 
السنوية  تبرعاتها  ص��رف  بتسريع  قامت  دول��ة 
ملساعدتنا  العام  املتوقعة في وقت سابق من هذا 
عن  أعرب  أن  وأود  عملياتنا، كما  استدامة  في 
الذين  الثالثني  للمانحني  أيضا  العميق  تقديري 
الرئيسة  األون��روا  ملوازنة  إضافية  تبرعات  قدموا 
الذين وقعوا  العام وأولئك  الطارئة لهذا  وأنشطتها 

اتفاقيات جديدة متعددة السنوات معنا.
التبرعات  الى  اخلصوص  وجه  على  اشير  ان  أود 
السخية التي وفرتها دول اخلليج العربي وحتديدا 
السعودية  العربية  واململكة  قطر  دولة  من  كل 
ودولة االمارات العربية املتحدة، ناهيك عن الدعم 

التاريخي لدولة الكويت.
إننا ال نزال بحاجة ماسة إلى أكثر من 200 مليون 
دوالر من أجل النجاة من أزمة هذا العام، وندعو 
كافة املانحني إلى إدامة احلشد اجلماعي من أجل 

النجاح في هذا املسعى احلاسم.
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  مدين  وإنني 

لثقته  غ��وت��ي��ري��ش 
وق����ي����ادت����ه ج���ه���ود 
لوكالتنا،  التعبئة 
عن  اع����رب  أن  وأود 
جلميع  شكري  خالص 
على  املضيفة  ال���دول 
ج��ه��وده��م ال���دؤوب���ة، 
م��ث��ل��م��ا ه����و واض����ح 
وبقوة من قبل اململكة 
الهاشمية  االردن���ي���ة 
فلسطني،  قبل  وم���ن 
الذي  االلتزام  أن  كما 
مصر  من  كل  أبدته 
التوالي  على  وتركيا 
متعاقبني  ك��رؤس��اء 
ل��ل��ج��ن��ة االس��ت��ش��اري��ة 
به  معترف  ل��ألون��روا 

أيضا.
ببدء  قمنا  وع��ن��دم��ا 
في  ال��دراس��ي��ة  السنة 
األسبوع  هذا  موعدها 
رائ���ع من  وب��دع��م   –
وع���اد   – ش��رك��ائ��ن��ا 
وفتاة  صبي   526،000
الصفية  غرفهم  إل��ى 
تابعة  مدرسة   711 في 
فقد  املنطقة،  في  لنا 
اللحظة  تلك  ك��ان��ت 
م����دع����اة ل��الح��ت��ف��ال 

والفخر واألمل.
األم��ر  يتعلق  وعندما 
التعليم  ف���ي  ب��احل��ق 
وب��ت��م��ك��ني ال��ف��ت��ي��ات 
وبتنمية  ال��ص��غ��ي��رات 
الناقد  التفكير  مهارات 

األونروا ال  فإن  والتسامح،  اإلنسان  وتعليم حقوق 
تقدم مجرد وعود كالمية. وليس هنالك أي شيء 
الفرص  على  باحملافظة  التزامنا  في  اصطناعي 
واحلقوق، نحن نقوم بالعمل بشكل ملموس على 
هذه اجلبهات األمامية الصعبة، وملتزمون بدعم 
عالية  معايير  وراء  ونسعى  واليتنا  مهام  نزاهة 
واالجتماعية  والصحية  التعليمية  خدماتنا  في 

واإلغاثية إلى جانب استجابتنا للطوارئ.
لن  فلسطني:  الجئي  لكافة  أخ��رى  م��رة  وأق��ول 
وقت  أي  من  أقوى  معكم  إن شراكتنا  نخذلكم، 

مضى، إن كرامتكم ال تقدر بثمن.


