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Palestinian Authority

برنامج تدريبي

استخدام التراث احمللي والفنون احلرفية التقليدية في تطوير مهارات التصميم

السلطة  تنفذه  وال��ذي  احملتلة«  الفلسطينية  األرض  في  والتنمية  »الثقافة  برنامج  إط��ار  في 
الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع عدد من منظمات هيئة األمم املتحدة العاملة في فلسطني، 
ينفذ جاليري احملطة بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، 
باحلرف  النهوض  ف��ي  املساهمة  إل��ى  ي��ه��دف  تدريبيا  برنامجا  الفلسطينية  الثقافة  ووزارة 

التقليدية الفلسطينية من خالل تشجيع التميز واإلبداع في التصميم واإلنتاج. 

زيارات ميدانية  بها،  املرتبطة  واملهارات  التقليدية  للفنون احلرفية  البرنامج دراسة  يتضمن 
النماذج  من  ملجموعة  جماعي  تصميم  الغربية،  الضفة  في  التقليدية  احل��رف  إنتاج  ل��ورش 
)األثاث وملحقاته، لوازم وإكسسوارات منزلية، الخ(، وسيتم اختيار مجموعة من التصاميم 
احمللية  األس���واق  ف��ي  وتوزيعها  وتسويقها  محلية  إن��ت��اج  ورش  ف��ي  تصنيعها  لغرض  املتميزة 
والعاملية. سوف يقوم املتدربون الحقا بالعمل ملدة 3 شهور مع مجموعات من احلرفيني العاملني 

في هذه الورش لغرض تدريبهم وتنفيذ التصاميم التي أنتجت خالل الدورة التدريبية.

سيتم عقد الدورة في الفترة ما بني 10/10-2010/12/10 في جاليري احملطة في رام الله، مع 
العلم أن البرنامج سيغطي كافة مصاريف املشاركة. 

على الراغبني/الراغبات في املشاركة إرسال سيرة ذاتية ومجموعة )Portfolio( من أعمال 
تصميم هندسي وداخلي ومشاريع فنية سابقة وذات عالقة مبوضوع الدورة، في موعد أقصاه 

tasamim.pal@gmail.com :2010/9/23، إلى جاليري احملطة، بريد الكتروني

 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال مع رأفت أسعد، جوال: 0599870421

سوف يتم االتصال باملرشحني إلجراء مقابالت شخصية، مع العلم انه لن يتم النظر في أي 
طلبات ال تتضمن املرفقات املطلوبة. 

)1
( 9

/1
3 

ع

اعالن استمرار التسجيل والقبول للعام األكادميي 
2011/2010

تعلن ادارة الكلية عن استمرار قبول طلبات االلتحاق 
يومي  عدا  ما  يوميا   2011/2010 األكادميي  للعام 
اجلمعة والسبت ما بني الساعة )8-1( في مبنى الكلية 

الرئيسي الواقع في الرام
توجد في الكلية التخصصات التالية:

1 - تكنولوجيا املعلومات
2 - التصميم اجلرافيكي

3 - احملاسبة
4 - االدارة وامتتة املكاتب

5 - ادارة االعمال
6 - االدارة املالية واملصرفية

7 - تربية طفل + شهادة تأهيل تربوي
8 - تربية موسيقية

ترفق بالطلب املستندات التالية:
1 - صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة.

2 - صورة عن شهادة امليالد.
3 - صورة عن الهوية الشخصية.

4 - شهادة حسن سيرة وسلوك.
5 - 6 صور شخصية.

6 - )60( شيكال رسوم طلب التحاق غير مستردة.

- الكلية مجهزة مبختبرات واجهزة مبواصفات عالية.
- شهادة الكلية معترف بها من قبل اجلميع.

- تقع الكلية في موقع سهل الوصول الهالي القدس وضواحيها والهالي الضفة 
بدون تصاريح.

ملزيد من املعلومات او االستفسارات يرجى االتصال 
بالهاتف 2347013

العنوان: الرام / القدس / بجانب استاد الشهيد فيصل احلسيني

االدارة

كلية األمة 
كلية مجتمع متوسطة

إعالن

ز8/24)44(
صناعة عربية فلسطينية 

خبرتنا طويلة ونعمل بإبداع وإتقان ومتيز 

سخاناتنا نالت رضى جميع زبائننا 

تعطي مياه ساخنة وبصورة مستمرة 

صيف وشتاء 

ضمان 5 سنوات على املرايا تشمل الصقيع 

أطلبوا سخاناتنا من كافة احملالت املشهورة في البالد 
نفحص جميع منتوجاتنا قبل إنزالها الى االسواق 

القدس - الرام - ت : 02-2340376 
4/8

لدينا سخانات مدهونة مبادة بلطون  .. جتدون اسم املصنع داخل املرايا 

سخانات على الشمس والكهرباء
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تنفيذ مبادرة شبابية حول تعزيز السلم األهلي واحلوار 
بيت حلم-نظمت جمعية نبراس االجيال الشبابية بالشراكة  مع مؤسسة تعاون حلل الصراع 

مبادرة نحاسيات من أجل تعزيز السلم األهلي وذلك في قرية دار صالح.
باملا  أول��ف  " بدعم من مركز  بعقل مفتوح   " فعاليات مشروع  امل��ب��ادرة ضمن  ه��ذه  وتأتي   

الدولي .
وشارك في الدورة الفنية  أكثر من 25 مشاركًا حيث أظهر املشاركني واملشاركات إبداعاتهم 
املختلفة عبر الرسم على النحاس وقد مت في نهاية املبادرة والتي استمرت 10 لقاءات إنتاج 
حوالي  60 لوحة نحاسية فنية، تعبر عن مضمون احلوار  السياسي واالجتماعي داخل املجتمع 
الفلسطيني، حيث جاءت اللوحات لتعبر عن مدى حاجة املجتمع الفلسطيني الى احلوار خصوصا 

في هذه املرحلة التي تشهد العديد من االنقسامات على الساحتني السياسية واالجتماعية. 
ويذكر ان كال من مؤسسة تعاون حلل الصراع وجمعية نبراس سوف تقومان  بتنظيم معرض 
متنقل اللقاء الضوء على اللوحات النحاسية في محاوله للمساهمة بنشر ثقافة احلوار والسلم 

االهلي عن طريق الرسم.  
وذكر شادي زين الدين املدير التنفيذي ملؤسسة تعاون حلل الصراع أن هذه املبادرة تأتي ضمن 
مشروع " بعقل مفتوح منتدى احلوار الشبابي" والذي يهدف إلى اعطاء الشباب الفلسطيني 
مفاهيم  وتعزيز  األخ��ر  وتقبل  والتسامح  واحل��وار  األهلي  السلم  مفاهيم  تعزيز  في  أكبر  دور 

الدميقراطية.
وقدم  إبراهيم مبارك رئيس اجلمعية شكره لكل من ساهم في إجناح املبادرة ألنها ترسخ 

مفاهيم املواطنة والدميقراطية والسلم األهلي واحلوار.

"شمس" يختتم دورة تدريبية 
حول حقوق اإلنسان

جنني - علي سمودي - اختتم مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس"، أعمال دورة تدريبية 
في مجال حقوق اإلنسان شارك بها  19 متدربا ومتدربة من مختلف محافظات الضفة، اقيمت في رام 
الله ملدة أسبوع، تخللها على العديد من اجللسات التدريبية. وتناولت الورشة العديد من االتفاقيات 
الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان منها: الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 
العهدان الدوليان اخلاصان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واحلقوق املدنية والسياسية(، 

واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
من جهته، دعا عبد الله محمود، منسق املشاريع في املركز، املشاركني إلى االستفادة من االمكانيات 
التي يوفرها املركز بهذا املوضوعات، وأشار إلى أن أولويات املركز وأهدافه هو نشر وتعزيز ثقافة حقوق 
اإلنسان في  املجتمع الفلسطيني.  كما دعا املشاركون إلى االستفادة  من هذه الدورة في حياتهم العملية 

من خالل نقل املعارف إلى أقرانهم ومؤسساتهم.
وتناولت احملاضرات مفهوم حقوق اإلنسان وخصائصها، موضحني أنها متثل املعايير األساسية التي ال 
ميكن للناس من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر، وإن حقوق اإلنسان هي أساس احلرية والعدالة والسالم، 

وإن من شأن احترام حقوق اإلنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد واملجتمع تنمية كاملة.
كما تناولت الدورة فئات احلقوق واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وشدد املدربون أنه وعلى الرغم من 
االجتهادات القانونية املختلفة حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إال أنه مهد الطريق أمام  القانون 
الدولي حلقوق اإلنسان، وميثل وثيقة لها قوتها األدبية، غير أن لهذا اإلعالن، بصفته إعالن مبادئ 

عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العاملي.  
الدولي اخلاص  العهد  إلى مبادئ لها قوة قانونية في صيغة  الى أن مبادئ اإلع��الن ترجمت  واش��اروا 
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد 
التزمت احلكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانني حلماية تلك احلقوق، 
غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
أو على العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. يشار إلى أن طاقمًا من املدربني 

واملدربات املتخصصني في مجال التدريب على حقوق اإلنسان، قاموا بالتدريب وإدارة جلسات الدورة. 

ورشة عمل في جنني
حول حقوق املرأة العاملة

عمال  نقابة  نظمت   - س��م��ودي  جنني-علي 
ورشة عمل حول  الغذائية  والصناعات  الزراعة 
حقوق املرأة العاملة في قانون العمل الفلسطيني 
وذل����ك مب��ق��ر االحت�����اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال 
الفلسطيني  امل��ش��روع  م��ن  ب��ال��ت��ع��اون  جنني  ف��ي 

الدمناركي للتثقيف. 
وبدأت الورشة بكلمة رئيس النقابة عزمي أبو 
الرب، الذي هنأ العامالت مبناسبة حلول عيد 
عمال  نقابة  حول  شرحًا  وقدم  السعيد،  الفطر 
أهمية  موضحُا  الغذائية  والصناعات  ال��زراع��ة 
والعامالت بحقوقهم وواجباتهم. العامل  معرفة 
ت��أت��ي ض��م��ن سلسلة من  ال��ورش��ة  وق���ال ان ه���ذه 
الورشات حول حقوق العمال والعامالت وبالتعاون 

مع املشروع الدمناركي.
 و حاضر في الورشة النقابي رياض كميل حول 
الفلسطيني  العمل  قانون  في  العامالت  حقوق 
والتميز االيجابي الذي منحه القانون للعامالت.  
ال��ورش��ة 34 عاملة م��ن مختلف  وق��د ش��ارك ف��ي 

املواقع اجلغرافية وأماكن العمل.
التوصيات  من  مجموعة  املجتمعون  وخ��رج 
والتي ركزت حول ضرورة استمرار الورش وتنوع 
مواضيعها وخاصة في الصحة والسالمة املهنية 
تشكيل  ض��رورة  ال��ى  إضافة  النقابي  والتنظيم 

محاكم عمالية من أجل حتصيل حقوق العمال

تواصل نشاطات مشروع "مكافحة التمييز 
ضد املرأة العاملة في القطاع اخلاص"

غير  املؤسسات  لتطوير  الفلسطينية  االستشارية  "الهيئة  واص��ل��ت   - س��م��ودي  علي   - جنني 
احلكومية" في محافظة جنني )PCS( عقد سلسلة من الورش التدريبية واللقاءات املفتوحة التي 
تستهدف اجلمعيات واملراكز النسوية والناشطني في مجال رصد االنتهاكات وقانون العمل الفلسطيني 

والتي تأتي في اطار  مشروع "مكافحة التمييز ضد املرأة العاملة في القطاع اخلاص".
لدعم  "االورومتوسطية  املؤسسة  "الذي متوله  املشروع  ان  الهيئة  مدير  زايد  معتصم  وافاد 
التي  املنشأة  والشركات  العامالت في  املدافعني عن حقوق اإلنسان")EMFHR(، يهدف لدعم 
ورياض  والنسيج  اخلياطة  قطاعات  في  والعاملة  الفلسطيني  العمل  قانون  انتهاك  من  تعاني 

األطفال واحملالت التجارية والسكرتيرات".
مختلف  خلدمة  وحقوقية  تنموية  مشاريع  لتوفير  العمل  على  الهيئة  حلرص  زاي��د  واش��ار 
قطاعات املجتمع وهي من أساسيات األهداف التي تسعى الهيئة  لتحقيقها للمساهمة في بناء 

مجتمع دميقراطي تسوده قيم العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان. 
وثمن النائب شامي الشامي رئيس الهيئة دور املؤسسة االورومتوسطية ودعمهم للمشروع في 
محافظة جنني، حيث يكتسب اهمية خاصة في هذه الظروف كون العامالت في هذه القطاعات 
يتعرضن إلى العديد من هذه االنتهاكات املتمثلة بتدني األجور وساعات العمل الطويلة وغياب 
األمن الوظيفي وغيرها، وبالتالي فان التوعية السليمة واالرشاد القانوني سيكون له تأثير على 

واقعهن وظروفهن ونظرتهن وفي القضاء على كل املشاكل السائدة.
من جانبه، شدد عبد احلكيم شيباني منسق املشروع على ضرورة العمل لتطبيق قانون العمل 
بالزيارات  القيام  ان  مؤكدا  معاناتهن،  وتخفيف  الظلم  لرفع  القطاعات  هذه  على  الفلسطيني 
امليدانية ملواقع العمل بالشراكة مع قسم التفتيش في مديرية عمل جنني سيساهم بشكل كبير 
في وضع حد لهذه االنتهاكات ورصدها ومحاولة حلها في إطار تسوية النزاعات العمالية في الفصل 
الثالث من قانون العمل، وعقد االجتماعات مع منظمات أصحاب العمل للوصول إلى اتفاقيات 

تكفل احلقوق القانونية للعامالت من خالل الشراكة الثالثية ألطراف اإلنتاج.


