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Vacancy Announcement

Palestinian Working Woman Society for Development (PWWSD), in cooperation with the 
Spanish organization FUNDESO, is looking for candidates to fulfill the position of:

 (Capacity building Trainers) in the following subjects: leadership skills, communication 
skills, decision- making, networking, democracy and governance and negotiation, finance 
small income-generating projects, management, financial and marketing skills.

For the project “Contributing to the empowerment of Palestinian women through the 
establishment of agricultural cooperatives, strengthening their capacities and various 
campaigns on gender equality”, funded by the Deputación Foral de BIZKAIA. 

 With the following qualifications:

MA•	  degree in Business, Finance, Humanitarian science or any related field.
At•	  least three years of experience in the above related subjects
At•	  least three years of experience in implementing Capacity Building training.
Good•	  communication skills
Team•	  Work Spirit 

The training will take place in the towns of Yatta, Sair and Samou’ in Hebron Governorate 
and is designed to empower the Palestinian women economically and socially through 
promoting women’s rights and gender equality as the project will form three agricultural 
cooperatives for women in these towns.. 

Interested candidates are invited to send their resumes through this email: 
PWWSD@palnet.com   

Deadline for applying is: Thursday,  6th of January 2011
Only Short listed candidates will be contacted

 

  The Palestinian Working Woman
Society for Development

جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
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إعالن توظيف سكرتيرة
مؤسسة أهلية فلسطينية ، مقرها مدينة رام الله تعلن عن 
رام  مبدينة  مقرها  في  للعمل  سكرتيرة  لوظيفة  شاغر  توفر 

الله وفق الشروط التالية:
شروط ومهام الوظيفة 

التخصصات  أح��د  ف��ي  ال��ب��ك��ال��وري��وس  أو  ال��دب��ل��وم  ش��ه��ادة   .1
اإلنسانية.

خبرة عملية.  .2
متابعة امللفات واألرشفة واإلعمال اإلدارية األخرى.  .3
معرفة باللغة اإلجنليزية قراءة وكتابة ومحادثة .    .4

القدرة على استخدام برامج الكمبيوتر املختلفة.  .5
القدرة على حتمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.  .6

أية مهام أخرى تكلف بها ضمن عمل املؤسسة.  .7
مالحظات

فقط.  ال��ش��روط  عليهن  تنطبق  مبن  االت��ص��ال  يتم  س��وف   .1
االعتذار  م��ن  متكنها  ع��دم  ع��ن  مسبقًا  امل��ؤس��س��ة  وت��ع��ت��ذر 

بشكل شخصي لكل من تقدمت بطلب توظيف. 
ثالثة  وهواتف  أسماء  الذاتية  السيرة  تتضمن  أن  يجب   .2
وخبراتها  الطلب  مقدمة  ق��درات  على  إط��الع  على  معرفني 

املهنية.
مع  للمتقدمة  ح��دي��ث��ة  شخصية  ص���ورة  ت��رف��ق  أن  ي��ج��ب   .3

السيرة الذاتية.
اميل  على  الشخصية  وال��ص��ورة  ال��ذات��ي��ة  ال��س��ي��رة  ت��رس��ل   .4
الساعة  ح��ت��ى  ،وذل����ك   maylife88@hotmail.com

الرابعة من مساء يوم االثنني 2011/1/10. 

وظيفة شاغرة 
» مهندس مشاريع صرف صحي «

تعلن بلدية  رام الله عن حاجتها  ملهندس مشاريع صرف صحي ، مبوجب 
عقد عمل ملدة عام وفق املؤهالت  الواردة ادناه :

•بكالوريوس هندسة مدنية 	
مشاريع  على  االشراف  مجال  في  سنوات   سبع  عن  تقل  ال  •خبرة  	

الصرف الصحي.
• 	AutoCAD m Microsoft Office معرفة ببرامج احلاسوب

•معرفة بشروط العقد املوحد 	
•خبرة في مجال اعداد وثائق العطاءات لالستشاري واملقاولني 	

•خبرة في تصميم شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ 	
•خبرة في اعداد مقترحات للمشاريع بغرض جتنيد االموال 	

•اتقان اللغة االجنليزية محادثة وقراءة وكتابة 	
•عضوية سارية في نقابة املهندسني 	

تقدمي  اعاله  الوظيفة  الشغال  بالتقدم  الرغبة  ميتلك   ممن  يرجى  وعليه 
موعد  حتى   www.ramallah.ps  : االلكتروني  املوقع  على  الذاتية  السيرة  

اقصاه 2011/1/10م 

جانيت ميخائيل
رئيسة بلدية رام الله 
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نادي سيدات ضاحية السالم للنساء واملسنات يقوم بزيارة 
تضامنية الى مرضى السرطان الغزيني في الطور

في  أهلنا  مع  والتعاضد  التكافل  من  خطوة  في 
غزة ."

ودعت الترياقي املؤسسات املجتمعية واملراكز 
واألن���دي���ة إل���ى ض����رورة م��واص��ل��ة زي����ارة مرضى 
ملساعدتهم   ، الزيتون  جبل  فندق  في  السرطان 

ومؤازرتهم.
سيدات  جمعية  رئ��ي��س��ة  ه��ن��أت  جهتها  م��ن 
مبناسبة  املرضى  الطويل  وفاء  القدمية  البلدة 
العام اجلديد ، وأكدت إهتمام اجلمعية والنادي 
ب��ال��ت��واص��ل م���ع امل���رض���ى وم��س��اع��دت��ه��م حسب 
االم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ه ، ومت��ن��ت ال��ش��ف��اء العاجل 

لهم .
البلدة  سيدات  جمعية  نشأة  إل��ى  وتطرقت 
القدمية ودورها على صعيد النساء واألطفال في 

مدينة القدس ، وخاصة كفالة األيتام .
ون��وه��ت ال��ط��وي��ل ب��أن��ه ت��وج��د ال��ع��دي��د من 
تتسلم  ل��م  جمعيتها  منها  املقدسية  املؤسسات 

ميزانية عام 2010  لغاية اليوم .
وب��ع��د ت��ن��اول امل��رض��ى وج��ب��ة ال���غ���داء قامت 
عضوات النادي واجلمعية بالتعرف على املرضى 

ومعاناتهم واالمكانيات املتاحة ملساعدتهم .
سنوات   9 الشلبي  سليم  ليث  الشبل  وق���ام 

بتقدمي الكوفيات الفلسطينية للمرضى .
وقال أحد املرضى: ال أحد يتمنى ترك أوالده 
وبيته ، ولكن حاجته للعالج في القدس ترغمه 
على ذلك، وقد وجدنا االهتمام الكبير من قبل 
ومن قبل  املطلع من جهة  األطباء في مستشفى 

الرئاسة الفلسطينية من جهة اخرى.
م��ش��ي��را إل���ى ض�����رورة إس��ت��م��رار ت���واص���ل اهل 
ال��ق��دس م��ع غ���زة خ��اص��ة ف��ي ظ��ل احمل��ن��ة التي 

يتعرضون لها .

ودعا إلى ضرورة مواصلة دعم مرضى السرطان 
أو  لهم  س��واء   ، تنتهي  ال  التي  ال��ع��الج  بتكاليف 
أوضاع  من  يعانون  الذين  غ��زة  أه��ل  من  غيرهم 

معيشية صعبة.
الفلسطينية  السلطة  إن��ت��داب  إل��ى  وت��ط��رق 
للدكتور مدحت طه من اجل متابعة أوضاعهم . 
ي��ذك��ر أن���ه ي��وج��د ن��ح��و 30 م��ري��ض سرطان 
 ، املطلع  مستشفى  في  العالج  يتلقون  غ��زة  من 

وميكثون ومرافقيهم في فندق جبل الزيتون . 
وقالت املواطنة )ام عالء( " لقد حمدنا الله 
على املرض من اجل زيارة القدس واملسجد األقصى 

لعشقنا لها ."
وقدمت شكرها للسلطة الفلسطينية من أجل 
توفيرها تكاليف عالجهم في مستشفى املطلع .

توفير  ف��ي  ال��س��ل��ط��ة  دور  ن��ث��م��ن   " وأض���اف���ت 
اجلمعيات  بعض  ت��ؤازرن��ا  كما   ، العالج  تكاليف 

وتتواصل معنا ."
ومتنت إنهاء االنقسام وعودة اللحمة بني أبناء 

الشعب الواحد في غزة ورام الله . 
أما املواطنة ام خالد 60 عاما فهي تعاني من 
والتهابات  وامل���رارة  السرطان  منها  ام��راض  ع��دة 
ف��ي ص��دره��ا وس��اق��ي��ه��ا، وي��راف��ق��ه��ا إب��ن��ه��ا املعيل 
إصابته  من  ويعاني  اف��راد   10 من  مكونه  ألس��رة 

بالغضاريف.
إلى ذلك أشار )أبو هاني( من رفح إلى إعتماد 
الالجئني فقط على مواد التموين التي توفرها 
تسد  وال  تكفيهم  ال  ال��ت��ي   ، ال��غ��وث  وك��ال��ة  ل��ه��م 

إحتياجهم ألنها توزع مرة كل ثالثة شهور . 
قلة  بسبب  اليومية  معاناتهم  إل��ى  وت��ط��رق 
األشغال ، وعدم وجود مواد بناء ، وإنقطاع التيار 

الكهربائي عنهم ملدة 12 ساعه يوميا.

تصوير: منى قواسمي القدس- عضوات النادي خالل الزيارة.  

مؤمتر في رام الله حول واقع الشباب وعملية صنع القرار
 رام الله – احمد سليم - عقدت مؤسسة تعاون حلل الصراع ، ضمن انشطة 
باملا  اول��ف  مركز  من  املمول  الشبابي"  احل��وار  منتدى   – منفتح  "بعقل  مشروع 
 ،  " شمس   " والدميقراطية  االنسان  حقوق  اع��الم  مركز  مع  وبالتعاون  الدولي 
جمعية  مقر  في  القرار  صنع  وعملية  الفلسطيني  الشباب  واق��ع  حول  مؤمترا 

الهالل االحمر في البيرة .
وسلط املؤمتر الضوء على واقع الشباب في مراكز صنع القرار السياسي وخاصة 
الفلسطينية  والتشريعات  القوانني  مالءمة  ومدى  الفلسطينية  الفصائل  في 

الحتياجات ومتطلبات الشباب واستجابة اخلطط احلكومية لذلك .
شادي   ، الصراع  تعاون حلل  ملؤسسة  التنفيذي  املدير  املؤمتر  اعمال  وافتتح 
زين الدين الذي اكد ان تنمية مجتمعنا وتطويره لبناء الدولة املستقلة تقتضي 
تنفيذها  في  واملشاركة  العامة  السياسات  في وضع  للشباب  احلقيقية  املشاركة 
ووضع  لبلورة  وال��ري��اض��ة  الشباب  وزارة  بها  قامت  التي  اخل��ط��وة  على  م��ؤك��دا   ،
استكمال هذا اجلهد على  الى  للدعوة  املؤمتر جاء  وان  الوطنية  االستراتيجية 

ارضية االستفادة من قدرات الشباب .
امل��ؤمت��ر ي��أت��ي ف��ي ظ��ل مرحلة حساسة ج��دا يسودها  ان��ع��ق��اد  ان  ال��ى  واش���ار 
االنقسامات الداخلية وانعدام لغة احلوار اجلدي البناء ، مما يتحتم على اجلميع 
العمل لنبذ التعصب والفئوية وتعزيز مفاهيم احلوار وقيم التسامح ، وهذا ما 
حاولت مؤسسة تعاون ان تعكسه من خالل ابرز فعاليات املشروع بتشكيل " املجلس 

التشريعي الشبابي الصوري " .
واعتبرت ممثلة مركز اولف باملا الدولي سفتالنا ديرك ان الشباب ميثلون 
منذ  فلسطني  في  يعمل  املركز  وان  املجتمع  من  كبيرة  وشريحة  الوطن  عماد 
عام 1980 مؤكدة في الوقت ذاته ان افضل املشاريع هي التي يبادر لها الشباب 

الفلسطيني بنفسه .
هناك  ان  الصراع خالد سليم  تعاون حلل  مؤسسة  ادارة  رئيس مجلس  واكد 
حتديات كبيرة تقع على عاتق الشباب وهي معقدة ومركبة ومتداخلة وتاريخية 
، والن املجتمع الفلسطيني هو مجتمع ذكوري فهو مجتمع الرأي الواحد اي الرجل 
الواحد ومن هنا يأتي التعصب واالصولية والتفرد واالستبداد ولهذه التعبيرات 
مستويات ، فعلى مستوى الفرد التمسك ، التعصب والتفرد واالستبداد ، على 

مستوى املجتمع احلزب الواحد فقدان املعارضة .
 وفي اجللسة االولى بعنوان " الشباب واالح��زاب : الثقة املفقودة " ، اشارت 
ان  الى  فلسطني خالدة جرار  لتحرير  الشعبية  للجبهة  السياسي  املكتب  عضو 
الشباب رغم ضعف  البداية انطلقت من  الوطنية عندما انطلقت في  احلركة 
دوره فيها االن ، وبالتالي يجب االقرار ان هناك ضعفا في دور الشباب في االحزاب 
الفلسطينية رغم ان غالبية املعتقلني هم من الشباب واعتبرت ان السبب في 

ضعف الشباب في صنع القرار يعود الى ضعف الدميقراطية في االحزاب وغياب 
 ، للتجديد داخل احلزب  املناسب  املكان  والتي تعتبر  دورية مؤمترات االحزاب 
باالضافة الى وجود عزوف عن التأطير والتنظيم داخل االحزاب مبعنى التخلي 
عن عضوية االحزاب ال املناصرة لها ، ناهيك عن ان احلركة الوطنية لم تنجز 
اهدافها حتى اللحظة وغياب البرامج املجتمعية لهذه االحزاب وعدم االهتمام 
الكافي لتعبئة وتثقيف الشباب باالضافة الى لعب بعض املؤسسات غير احلكومية 

دورا سلبيا في ضعف مشاركة الشباب في االحزاب ،
واشار نائب امني سر املجلس الثوري حلركة فتح د. صبري صيدم الى تقرير 
صدر مؤخرا عن مؤسسة شارك الشبابي جاء فيه ان 70% من الشباب مع نهاية عام 
2009 لم يتعاملوا مع االحزاب السياسية ، مشيرا ايضا الى ان التطور السياسي ، 
االنتخابات ، االداء القيادي ، ومدى قناعة الشباب باالداء والغييير القيادي كلها 
اسباب لها دور في مشاركة الشباب في االحزاب ، كما ان االهتمام بالشباب كان 
موضوعا فعاال عندما كانت القيادة شابة فعلى سبيل املثال اذا ما مت النظر الى 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية اليوجد فيها مكان للشباب وهذا 
ايضا ينطبق على املجلس الثوري حلركة فتح ، ايضا من االسباب التي ادت الى 
ضعف دور الشباب هو هجرة العقول الى اخلارج والن االحزاب ال متارس برنامج 

اجتماعي ، وان احلل يكمن فقط في معاجلة هذه االسباب .
اما الناشطة الشبابية نسيم شاهني فقد اكدت ان نقاط ضعف مشاركة الشباب 
في املجتمع احمللي تكمن في التشريعات الفلسطينية وضعف القوانني في العملية 
االنتخابية في متثيل الشباب وخضوع منظمات املجتمع املدني لشروط املمول 
والتي في معظمها تهتم بقطاع الشباب باالضافة الى التعليم في املجتمع وغياب 
الثقافة املدنية وضعف االحتادات والنقابات  .  واكد رئيس دائرة العلوم السياسية 
في جامعة بيرزيت عماد غياظة ان احلقوق ال متنح وامنا تنتزع وان املجتمع 
الفلسطيني هو مجتمع كهول وليس مجتمع ذكور وايضا وجود اخلجل الواضح لدى 
الشباب في مهاجمة االحزاب باالضافة الى ان االشكالية في اللوائح الداخلية لهذه 

االحزاب والتي حتد بشكل واضح من وصول الشباب الى منصة صنع القرار .
 وجاءت اجللسة الثانية بعنوان التشريعات الفلسطينية املتعلقة بالشباب 
: اهمية املراجعة والتعديل ، حيث اشار النائب بسام الصاحلي الى خلو القوانني 
الفلسطينية من قانون خاص بالشباب وكانت محاولة اليجاد قانون لم يتم اقراره 

، ومن هنا ميكن ان تكون اخلطوة التالية بحث هذا القانون وتطويره .
وختم الصاحلي مداخلته بابداء حتفظه على اقرار قانون رعاية الشباب من 
خالل مرسوم رئاسي في املستقبل رغم احلاجة الضرورية له لكن يجب اقراره من 

خالل املؤسسة التشريعية الفلسطينية .
بدورها اكدت النائب جناة ابو بكر ان الشباب هم احلصانة والرافعة لهذا املجتمع 

االستقالل  ووثيقة  التحرير  منظمة  بها  وب��دأت  كثيرة  بهم  املتعلقة  والقوانني 
كانت  القوانني  هذه  كل  لكن  التشريعي  املجلس  الى  وص��وال  الوطنية  والسلطة 
عبارة عن اجتهادات ، واملطلوب اليوم طرد االستيطان الثقافي الذي يقبع في 

عقول الفلسطينيني وايجاد قانون يحمي الفكر  .
من جهتها اكدت الناشطة احلقوقية والء عبد الله ان فئة الشباب هي االكثر 
تضررا في املجتمع وواقعها واقع مأساوي وهنا تكمن ازمة ثقافية وازمة اخالقية 

وال مباالة النه وبكل بساطة يوجد فراغ كبير لدى الشباب .
واختتمت اجللسة مبداخلة مدير منتدى شارك الشبابي بدر زماعرة الذي 
واملوضوع  قوانني عربية  الشباب نسخ حرفيا عن  رعاية  قانون  ان مشروع  اكد 
ليس وجود قانون او عدمه وامنا ضرورة ان يكون هذا القانون شامال لكل القضايا 
التي تهم الشباب مثل الدراسة والسكن وحماية احلريات واالسثتمارات وايجاد 
فرص عمل للخريجني والعاطلني عن العمل ودراسة ظاهرة ارتفاع نسب الطالق 

في املجتمع احمللي .
الشباب في   : التي جاءت بعنوان  الثالثة  املؤمتر باجللسة  اعمال  واختتمت 
برنامج احلكومة الثالثة عشر : بني اخلطط والتطبيق ، حيث اكد القائم باعمال 
مدير التخطيط االجتماعي في وزارة التخطيط محمود عطايا وجود تطور حاصل 

في املنهجية وااللية في التخطيط وان كان ليس باملستوى املطلوب . 
واشارت الناشطة عبيدة صالح الى ان جميع اخلطط احلكومية منذ عام 1999 
وحتى يومنا هذا ركزت فقط على البنية التحتية وبناء املؤسسات ولم تتطرق 
بشكل حقيقي ملوضوع الشباب حتى اهداف وزارة الشباب والرياضة ركزت على 
اجلزيئات ولم تكن مقنعة في دعم قطاع الشباب الواسع ، وحتى خطة احلكومة 
الثالثة عشرة حتدثت عن امور مهمة في متكني الشباب لكن لم تلمس جوهر 

املوضوع وارض الواقع .
من جانبه اكد وكيل وزارة الشباب والرياضة موسى ابوزيد ان اهتمام السلطة 
في قطاع الشباب مر مبستويات مختلفة حيث يحظى الشباب بالرعاية واالولوية 

في كل اخلطط والتوجهات واالنشطة التي تنفذها املؤسسات احلكومية .
وقال ان هناك قضية مهمة تخص الشباب وهي كيف نحد من موضوع البطالة 

والتي تساهم في زرع االحباط واليأس في نفوس الشباب .
اما مدير احتاد الشباب محرم البرغوثي فقد اختتم اجللسة بالقول ان برنامج 
احلكومة احلالية ناقش موضوع الشباب لكن بشكل مختصر ورمبا بشكل مخجل 
، وايضا برنامج احلكومة شدد على البنية التحتية للمجتمع فقط الن االحتالل 
دمر هذه البنية لكن السؤال املطروح هل فقط دمر االحتالل هذه البنية وما هو 
دور االحتالل في تفريغ عقول الشباب وفي عزل الشباب عن املوروث الثقافي 

الفلسطيني .

توصيات  املؤمتر الفلسطيني األول للتوعية والتعليم البيئي
الفلسطيني  املؤمتر  في  املشاركون  أك��د   - ف��راج  جنيب   - حلم  بيت 
البيئي  التعليم  مركز  نظمه  ال��ذي   ، البيئي  والتعليم  للتوعية  االول 
التابع للكنيسة االجنيلية اللوثرية في االردن واالراضي املقدسة ، حتت 
ان  ايام  واستمر ثالثة   ،  " البيئية فردية وجماعية  املسؤولية   " شعار 
حتمل املسؤولية البيئية اجلماعية رسميا وشعبيا هو الكفيل بالتصدي 
لتحديات واملخاطر التي تواجهها البيئة والطبيعة في فلسطني ، وحجم 
التدمير الذي ميارسه االحتالل اإلسرائيلي ، من إحاطة معظم األراضي 
الفلسطينية بالكتل االستيطانية واملناطق العسكرية املغلقة، وجتريف 
األراضي الزراعية، وشق الشوارع االلتفافية واقتالع األشجار واالستيالء 
على املصادر الطبيعية من أراض ومياه، وسن آالف القوانني العسكرية 

التي استهدفت في جزء كبير منها البيئة واملصادر الطبيعية.
  وأكد املؤمتر على أهمية حشد الرأي العام الفلسطيني حول قضايا 
البيئة احمللية والعاملية وتعزيز مفهوم املسؤولية البيئية كأداة للتغيير 

املستدام للسلوكيات باجتاه حماية أكبر للمصادر واملوارد الطبيعية.
ورأى املؤمتر أن مواجهة التحديات واملخاطر التي تتعرض لها البيئة 
يعد عملية شاملة وتراكمية تستند على التخطيط ورؤية استراتيجية 
وطنية، من خالل التفاعل اإليجابي بني ثالثة محاور أساسية لها األثر 
هي:  الفلسطيني  املجتمع  وثقافة  سلوكيات  وبلورة  تغيير  في  األكبر 

التربية واإلعالم والقانون.
وإدراكنا  اليومي  أن وجود فجوة كبيرة بني سلوكنا  املؤمتر  و الحظ 
أن  على  دليل  هو  ال��واض��ح،  أثرها  نشهد  بدأنا  التي  البيئية  للمخاطر 
كل  على  والفعل  للتحرك  وفورية  ماسة  بحاجة  الفلسطيني  املجتمع 
البيئية  مسؤولياتهم  حتمل  الفلسطينيني  املواطنني  وعلى  املستويات 

الفردية واجلماعية.
ولكي يتخطى املؤمتر النقاشات العامة جتاه هذه القضايا احملورية 
إلى مستوى أكثر عمقا ونضوجا فقد جرى تنظيم عدة حلقات نقاش 
التوعية  قضايا  جت��اه  واخل��اص  العام  املستوى  بني  الهوة  جسر  بهدف 
وذلك  التطبيقي  واملستوى  النظري  املستوى  وب��ني  البيئي  والتعليم 
بصورة  ملتابعتها  احمل��ددة  التوصيات  وصياغة  املهام  حتديد  خالل  من 

ملموسة ومنهجية.
البيئة  تواجه  التي  واملخاطر  والصعوبات  التحديات  عرض  وبعد 
والطبيعة في فلسطني مت إقرار وتبني العديد من التوصيات في جلسته 
اخلتامية و اهمها : التأكيد على حق املواطن الفلسطيني بالتمتع ببيئة 
سلم  على  البيئية  القضايا  وض��ع  وض��رورة  ومستدامة  سليمة  صحية 
االولويات الوطنية ، تعميق وتعزيز التوعية والتثقيف البيئي والعمل 
املجتمع  مستويات  جميع  على  سلوكيات  الى  وحتويلها  ترسيخها  على 
وادماج التربية والتعليم البيئي في مسيرة التنمية املستدامة، وتأكيد 

دور املدرسة وأنشطتها وبرامجها.
و دعت التوصيات الى تطوير القدرات التخطيطية والتنفيذية 
و  تبادل  و  تعزيز  إل��ى  ودع��ا  التعليمية  وخاصة  الفاعلة  للمؤسسات 
املعلومات واخلبرات والتشبيك والتنسيق وبناء الشراكات ، فيما بينها 
ويشمل ذلك املؤسسات احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص والقطاع 
األهلي وتطوير العالقات مع املؤسسات الدولية ، بهدف الضغط وتطوير 
األداء وتفعيل املساءلة املجتمعية ، و الى تطوير وتعزيز التشريعات 
واألنظمة والتعليمات واملواصفات القياسية والتأكيد على ضرورة انفاذ 
القانون ومواكبته بالتوعية البيئية بشكل مستدام مبا يشمل حتديد 
القضائية  املعامالت  وتسريع  املؤسسية،  واملسؤوليات  الصالحيات 
أحكام  لتنفيذ  م��ح��ددة  ص��الح��ي��ات  لها  بيئية  ش��رط��ة  وتخصيص 
املختلفة  البيئية  األنشطة  لدعم  الكافي  التمويل  وتوفير   ، القضاء 
مثل:  ذلك،  في  اخلاص  القطاع  مساهمة  وتشجيع  احملفزات  وتوفير 
مقتطعات  تخصيص  أو  البيئة،  قضايا  لدعم  وطني  صندوق  انشاء 

ضريبة محّددة .
التغطية  زي���ادة  اج��ل  م��ن  العمل  أهمية  على  ال��ت��وص��ي��ات  وأك���دت 
واخلاصة  الرسمية  الوسائل  مختلف  في  البيئية  للقضايا  االعالمية 
ووسائل  الصحافية  ال��ق��درات  وت��ط��وي��ر  وامل��رئ��ي��ة  وامل���ق���روءة  املسموعة 
االعالم البديل واستخدام الشبكة العنكبوتية واملنتديات والصفحات 
اولويات  ضمن  البيئية  املواضيع  وإدراج   ، والتفاعلية  االجتماعية 
األنشطة املدرسية واجلامعية، والعمل على تطوير املناهج والبحث العلمي 
، والضغط على اجلانب اإلسرائيلي أمام الهيئات الدولية املختصة، من 

أجل وقف وإزالة اثر انتهاكاته للبيئة الفلسطينية .
وكان اليوم الثالث من اعمال املؤمتر شهد على نقاشات متحورت حول 
الشق القانوني، حيث حتدث فيها كل من اشرف ملحم احملاضر في جامعة 
النجاح الوطنية حول قانون البيئة الفلسطيني بني النظرية و التطبيق، 
و النائب فايز السقا عضو املجلس التشريعي عن تطوير اللوائح البيئية 
لتعزيز احلماية البيئية، والدكتور  باسل منصور احملاضر في جامعة 
النجاح الوطنية   حول تفعيل القانون الدولي في مواجهة االنتهاكات 
البيئة اإلسرائيلية، كما حتدث الدكتور الرائد خالد سباتني املستشار 
و  الديوان عن دور  نائب رئيس  و  الشرطة  القانوني لديوان مدير عام 

حتديات السلطة التنفيذية في تطبيق القانون البيئي .
وطالب سيمون عوض املدير التنفيذي ملركز التعليم البيئي ، بعدم 
انتظار املساعدات اخلارجية كي يحافظ الفلسطيني على نظافة البيئة 

نظرا ألنها مسؤولية ملقاة على عاتقنا  .
حتدي  على  ق��ادر  الفلسطيني   الشعب  ان   ، املؤمتر  ختام  في  واك��د 

املمارسات اإلسرائيلية و الداخلية ضد البيئة .

ندوة في مخيم اجللزون لتعزيز 
ثقافة االستخدام االمثل للمياه

رام الله- ملراسل »ے« اخلاص-اقامت املؤسسة النسوية للنشاطات االجتماعية في مخيم 
اجللزون بالتعاون مع احتاد مقدمي خدمات املياه في فلسطني ومصلحة مياه محافظة القدس 
ملنطقة رام الله والبيرة لقاء مفتوحا حول االستخدام األمثل للمياه من خالل الترشيد ومعاجلة 

مظاهر االسراف.
ومت خالل اللقاء مناقشة تداعيات أزمة املياه في فصل الصيف وضرورة وعي املواطن الذي 

يستطيع أن يسهم مساهمة فعالة في التخفيف من حدة هذه االزمة.
كما متت مناقشة خطورة االعتداء على شبكة املياه العامة من قبل قلة قليلة غير مسؤولة من 
الناس مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفاقد والذي بدوره يفاقم من أزمة املياه ، في حني جرى التطرق 
الى العالقة الطردية بني عدم دفع الفاتورة واالسراف في االستهالك . وفي نهاية اللقاء مت توجيه 

مجموعة من االسئلة من قبل النسوة املشاركات حيث أثريت مبزيد من النقاش والتوضيح .. 
يذكر أن هذا اللقاء يأتي وفق برنامج فريق التوعية التابع لالحتاد والذي يشمل التواصل مع 

كل شرائح املجتمع الفلسطيني.

عرض مسرحي في بوليتكنك فلسطني
 اخلليل – مراسل ے اخلاص - ُعرضت في قاعة جامعة بوليتكنك فلسطني مسرحية بعنوان 
"إحنا فني والتكنولوجيا فني" تناولت بطريقة أكادميية ثقافية كوميدية مشكلة قلة اإلدراك والوعي 

لتخصص نظم املعلومات لدى طلبة اجلامعات وفي سوق العمل الفلسطيني.
وشارك في التمثيل حمزة فروخ وحازم الناظر ومحمود هوارين ومروى أبو عصب وملى الشريف.

يشار إلى أن نادي نظم املعلومات في البوليتكنك الذي قدم املسرحية تأسس من طلبة التخصص 
في اجلامعة .

"تامر" تطلق حملة في مدارس الزاوية 
بعنوان" نعم ملدرسة آمنة خالية من العنف"

سلفيت - مدار للصحافة واالعالم - أطلقت مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي بالتنسيق مع مديرية 
التربية والتعليم في سلفيت، حملة في مدارس الزاوية  بعنوان "نعم ملدرسة آمنة خالية من العنف"، 
وذلك ضمن فعاليات مشروع بيئة آمنة لألطفال في مدارسهم ومجتمعاتهم، والذي تنفذه املؤسسة  
بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل البريطانية، وبدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل النرويجية. وحضر 
انطالق احلملة  ممثلة مؤسسة تامر في احملافظة منى أبوحجله، ونائب مدير التربية والتعليم فريد 
عياش، ورئيس بلديه الزاوية خضر حمودة، ومدراء املدارس كايد شحادة وعطا شقير وأعضاء الهيئات 

التدريسية، واللجنة التربوية وعدد من األهالي واألطفال واملشاركون في املشروع.
وقالت أبو حجله أن هذه احلملة جاءت كتتويج للعمل مع املدارس واألطفال على مدار سنة كاملة، 

وشكرت مركز أبو نبعة الثقافي على استضافته لفعاليات املشروع.
من جانبه، شكر فريد عياش مؤسسة تامر على جهودها املبذولة في دعم املبادرات التربوية ودعمها 

املتواصل معنويًا وماديًا للمدارس.
وأعرب رئيس بلدية الزاوية خضر حمودة، عن شكره وتقديره للقائمني على املشروع، ودعا األهالي 
إلى التعاون والتواصل مع أبنائهم باملدارس ومتابعتهم تربويًا وأكادمييًا، وقدم مجموعة من الطالب 

عرضًا مسرحيًا بعنوان "ال للعنف" .

القدس – منى القواسمي - نظم نادي سيدات 
ضاحية السالم للنساء واملسنات التابع جلمعية 
س��ي��دات ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة أم���س زي����ارة ملرضى 
في  الزيتون  جبل  فندق  في  الغزيني  السرطان 

الطور ، مبناسبة العام اجلديد .
وقالت نفني الترياقي األخصائية االجتماعية 
ف��ي ال��ن��ادي ان ال��ه��دف م��ن ال��زي��ارة ه��و مشاركة 
إنسانية وإجتماعية ملرضى السرطان البعيدين 

عن عائالتهم وأوالدهم في غزة . "
وأضافت " لقد شاركت نساء النادي واملسنات 
بصنع أنواع مختلفة من طعام الغداء واحللويات 

جامعة النجاح تشارك 
بورشة عمل في األردن 

حول حقوق املرأة
نابلس - غسان الكتوت  -  الرواد للصحافة 
أب��و زع��رور من عمادة  واإلع��الم -  شاركت فاتن 
في  الوطنية  النجاح  جامعة  في  الطلبة  ش��ؤون 
حقوق  "تصوير  ح��ول  التدريبية  العمل  ورش��ة 
املرأة في العالم العربي" والتي عقدت في محمية 

فنان الطبيعية في العاصمة االردنية عمان.
وعقدت الورشة بتنظيم ورعاية من منظمة 
غير  دول���ي���ة  م��ن��ظ��م��ة  وه����ي   Tactica Tech
من  امل��رأة  حقوق  عن  املدافعني  تدعم  حكومية 
خالل استخدام املعلومات واالتصاالت والتقنيات 

الرقمية في مجال قضايا املرأة.
وش��ارك��ت ف��ي ال��ورش��ة مم��ث��الت ع��ن العديد 
من املؤسسات واملنظمات احلكومية واالهلية من 
املدافعات عن حقوق  العربية من  الدول  معظم 
املرأة، خاصة في مجال العنف ضد النساء، وتأثير 
املرأة ودورها في الصراع السياسي، ومشاركة املرأة 
في القيادة وفي احلياة العامة، وجرائم الشرف، 
وحقوق االطفال، والعمال املهاجرين، واملواطنة، 

وقانون األسرة.
وهدفت الورشة الى تعزيز استخدام التقنيات 
مجال  ف��ي  الناشطني  ب��ني  والرقمية  البصرية 
هذه  في  النساء  من  شبكة  وبناء  امل���رأة،  حقوق 
ان��ط��الق��ا م���ن إمي����ان املؤسسة  امل����ه����ارات، وذل����ك 
االدوات  خ��الل  م��ن  ال��ت��دري��ب  أن  على  القائمة 
البصرية ميكن أن يكون له دور هام في تعزيز 

حقوق املرأة.
وذكرت أبو زعرور أن موضوع التدريب شكل 
مدخال معرفيا جديدا في نصرة قضايا الدفاع 
عن املرأة الفلسطينية والتي حتتاج الى تخصص 
في  املشاركة  جتربة  ان  وأض��اف��ت  التنفيذ،  ف��ي 
الهم  في  املشاركة  فكرة  تعميق  الى  أدت  الورشة 
االفكار  وتبادل  التعاون  باجتاه  ودفعت  الواحد، 

واخلبرات.


