شارك مركز بيسان في املؤمتر الشبابي حول
العدالة املناخية والعدالة اإلجتماعية
الذي مت تنظيمه يوم  /10/30في مدينة رام الله ،وقدم املركز ،من خالل مديره إعتراف الرمياوي ،ورقة مفهومية حول الربط
اجلدلي ما بني العدالة املناخية والعدالة اإلجتماعية كموضوعني يستوجبان النضال اإلجتماعي والسياسي ضد النظام الرأسمالي
النيوليبرالي كمسبب ومهدد لتدمير الكون والكوكب مثلما هو الذي يتسبب بالفقر والغفقار وترسيخ منظومة العالقات اإلستعمارية.
وجرى النقاش في وسط حضور شبابي متنوع ،في محاولة الستدخال الوجهة النظرية في برامج العمل وتطوير االستراتيجيات
ونقد السياسات السائدة .كما كان مدير املركز إعتراف الرمياوي ،مشاركا بافتتاح املؤمتر ممثال لإلئتالف الفلسطيني من اجل
العدالة املناخية.

مركز بيسان يلتقي مجموعة شبابية من البرازيل «فالحني بال أرض»
» » حيث مت اللقاء والتعارف على مجاالت عمل املركز واملجموعة املمثلة ،كما مت تنظيم حوار فكري سياسي حول النظام
الرأسمالي اإلستعماري وسياساته اإلفقارية للشعوب ،ووقوفها سببا رئيسيا في بقائه مفقرا ومحجوز التطور ومحروما من التقدم
واإلزدهار والتنمية .وكانت مساحات التقاطع كبيرة جدا ،ومت اإلتفاق على ضرورة استمرار التواصل واإلرتقاء بالعالقات إلى
مستوى أكثر فعالية.

محور العمل النقابي ضمن مشروع «الشراكة من اجل التنمية»
يكرم موظفي قسم الصحة والنظافة في بلدية عرابة

» »ضمن مشروع الشراكة من أجل التنمية نظم محور العمل النقابي بالتعاون مع جمعية خطوة التنموية املجتمعية/
ع��راب��ة لقاء تكرميي وت��وع��وي ملوظفي قسم الصحة والنظافة ف��ي بلدية ع��راب��ة ي��وم اخلميس امل��واف��ق 2016/10/20
ف���ي ق��اع��ة ال��ش��ه��ي��د أب����و ع��ل��ي م��ص��ط��ف��ى ف���ي م��ب��ن��ى ال��ب��ل��دي��ة.
حيث افتتح اللقاء بكلمة شكر وترحيب من القائم بأعمال رئيس بلدية
عرابة السيد عدنان موسى ،تالها لقاء توعوي أداره السيد سمير مطر (ممثل
جبهة العمل النقابي) حول الصحة والسالمة املهنية واحلقوق العمالية.
في نهاية اللقاء مت تقدمي مجموعة من املالبس الواقية (افرهوالت)
لعمال الصحة والنظافة لتقيهم برد الشتاء وحتفظ لهم سالمتهم.
» »نظمت اميان ابو صالح /منسقة العمل النقابي في مشروع «الشراكة من اجل التنمية يوم االثنني بتاريخ  2016/10/25لقا ًء موسعاً
حضره ممثلني عن االحتادات العمالية الفلسطينية ،وممثلني عن الكتل النقابية الفلسطينية ،ومجموعة من الشباب املتطوعني
في املراكز القاعدية .تناول اللقاء نقاش ملسودة مشروع قانون التنظيم النقابي ،ومت اخلروج مبجموعة من التوصيات تسهم
في تكوين بيئة تسودها الدميقراطية واالستقالل في العمل نقابي.

2

» »كما نظم محور العمل النقابي ،حلقة نقاش جمعت اعضاء االحتادات العمالية الفلسطينية ،واعضاء في النقابات العمالية
الفلسطينية ،مت تناول قانون الضمان االجتماعي ،واستعراض
مجريات االح��داث التي ارتبطت باصدار القانون على مدار اشهر
تضمنت حراكاً واسعاً طالب بادخال بعض التعديالت على مواد
القانون ليتناسب واحتياجات العاملني ،وقد حققت مجموعة من هذه
املطالب ومت ادخال التعديالت على القانون .ايضاً تناول اللقاء نقاش
ملسودة مشروع قانون التنظيم النقابي انتهى بجملة من التوصيات
التي من شأنها ان زيادة مستوى الوعي حول اهمية التنظيم النقابي،
واهمية مواكبة تطور العمل على مسودة القانون.
» »عقد مركز العودة /طولكرم بالتنسيق مع محور العمل النقابي ،يوم اخلميس  2016/10/27لقاء توعوي حول قانون العمل،
حضرتة ستون سيدة من مخيم طولكرم.

محور الضغط واملناصرة ضمن مشروع
“الشراكة من اجل التنمية”
يطلق حملة “زيتوننا صمودنا”

انطلقت حملة “زيتوننا صمودنا” ضمن مشروع “الشراكة من اجل
التنمية” يوم اجلمعة بتاريخ  2016/10/14من قريتي شوفة وكفر
اللبد في طولكرم ،واستمرت ملدة سبعة ايام مت العمل خاللها على
قطف ثمار الزيتون في االراضي احملاذية للمستوطنات ،وذلك لتعزيز
صمود وثبات اصحاب هذه االراضي .وقد مت العمل ضمن احلملة في
عدة قرى في محافظات نابلس ،جنني ،طولكرم /سلفيت واخلليل.
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محور بناء القدرات ضمن مشروع
«الشراكة من اجل التنمية»
يطلق مسابقة افضل فيلم قصير للعام 2016

» »اطلق مشروع «الشراكة من اجل التنمية» من خالل محور بناء القدرات ،مسابقة ألفضل فيلم قصير للعام  ،2016حيث
تستهدف املسابقة الشباب املتطوعني في املؤسسات القاعدية واملجموعات الشبابية والطالبية .وسيتم تقييم االفالم املقدمة
من قبل جلنة مختصة تتكون من اعالميني ومختصني في مجال انتاج االفالم ،وسيتم تكرمي افضل ثالثة افالم خالل حفل
الشراكة اخلتامي لهذه املرحلة.
» »ايضاً استكمل محور بناء القدرات تدريبي مهارات التصوير وانتاج االفالم ،وتدريب منهجية اعداد االوراق البحثية ،اللذان
كان قد بدأهما في نهاية شهر ايلول املنصرم .وقد حققت التدريبات النتائج املرجوة منها وساهمت في تعزيز واثراء مهارات
املشاركني بها في هذين املجالني.

مشروع “جذور”
ينفذ زيارة ميدانية لتعاونية بيت أمر
ضمن مشروع جذور الذي ينفذ بالشراكة مع عدد من ااملؤسسات االهلية  ،نفذ مركز بيسان للبحوث واالمناء زيارة متابعة ميدانية
لتعاونية بيت امر  ،وتاتي هذه الزيارات بعد سلسلة من التدريبات للتعاونيات في مناطق املشروع  ،وتضمت التدريبات  ،كيفية بناء
خطة حملة في الضغط واملناصرة  ،والتدريبات التي تتعلق باالدارة املالية واالدارية واعداد اخلطط االستراتيجية والتسويق  ..كما ان
مركز بيسان ينفذ اآلن دراسة تنموية نقدية عن ريف جنوب بيت حلم وشمال اخلليل يتوقع صدورها مع بدايات العام القادم .2017

مشروع رقابة
( تعزيز دور املجتمع احمللي في الوصول الى العدالة)
ينظم عدة ورش توعوية
نظم مركز بيسان عدة ورش توعوية في كل من عناتا محافظة
القدس ودار صالح والنعمان واخلاص في محافظة بيت حلم ،هدفت
الورش الى اثارة اهم القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي
تواجهها املجتمعات احمللية املستهدفة بشكل عام والشباب بشكل خاص،
وركزت على مفهوم التنمية واحلقوق ودور القانون في ارساءها لتعزيز
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صمود املواطنني وخاصة في املنطق والتجمعات املهددة باستمرار بالهدم
والترحيل ،ودور الشباب كجيل تقع على عاتقه مسؤولية التغيير
املجتمعي والوصول الى العدالة ،في وعيها والعمل على جتاوزها من
خالل خلق منوذج شبابي قادر على تشكيل قوة مجتمعية ضاغطة
على اصحاب القرار ومتحدية لسياسات االحتالل.

مركز بيسان
يستضيف تدريب (سفراء حقوق املرأة)
استضاف مركز بيسان كأحد اعضاء منتدى املنظمات االهلية ملناهضة العنف ضد املرأة وملدة يومني تدريب في الضغط واملناصرة
لسفراء حقوق املرأة «مجموعة شبابية من مختلف احملافظات يعملون مبثابة سفراء في مجتمعاتهم احمللية جتاه حقوق املرأة من
خالل تنفيذ مبادرات محلية خاصة مبناهضة العنف ضد النساء» ،هذا واستمرت مشاركة ممثلة املركز في حتضيرات حملة ال16
يوم ،كتحضير مادة البروشور والسبوتات واللقاءات االذاعية والتلفزيونية واالفالم الوثائقية...الخ ،والتي ستخصص قضيتها هذا العام
للجرائم االلكترونية ،وسيتم تنفيذها في الفترة الواقعة بني  2016 -12/10 - 11/25حتت شعار « فكر...كبسة زر حتدد مصيرك....
خصوصيتك الك وحقك» ،اضافة الى مشاركتها في االجتماعات الدورية للمنتدى واجتماعات جلنة املتابعة واالجتماعات التنسيقية.
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