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مستشفى جمعية الهالل االحمر
القدس

وظائف شاغرة
تعلن جمعية الهالل االحمر في القدس عن حاجتها الى الوظائف التالية 

:

مساعدة ادارية
وفق الشروط التالية:

حاصلة على شهادة البكالوريوس تخصص ادارة اعمال. 1 .
لديها خبرة عملية ال تقل عن 5. 2 سنوات.

اتقان اللغة االجنليزية قراءة وكتابة ويفضل املعرفة في اللغة العبرية. 3 .
اتقان الطباعة باللغتني العربية واالجنليزية. 4 .

5 .Microsoft Office القدرة على استخدام برامج

Dispatcher ضابط حركة
في قسم االسعاف والطوارئ وفق الشروط التالية:

IT. 1 من كلية معترف  او  الدبلوم في االدارة  ان يكون حاصال على شهادة 
بها.

. 2 .Dispatch يفضل ان يكون حاصال على دورة في مجال
ان يكون حاصال على شهادة في مجال االسعافات االولية. 3 .
ان يكون قادرا على استخدام الكمبيوتر وادخال البيانات. 4 .

ان يكون ذا كفاءة في مجال االتصال والتواصل. 5 .
ان يكون ملما باللغة العبرية واللغة االجنليزية كتابة وقراءة. 6 .

على الراغبني بالعمل مراجعة قسم شؤون املوظفني في املستشفى لتعبئة 
حتى  وذلك  الالزمة  الثبوتية  والشهادات  بالوثائق  مرفقة  وتقدميها  الطلبات 

موعد اقصاه يوم االثنني 2011/11/28.
هاتف رقم 025848000 - فاكس رقم 026284965

info@rcsh-jerusalem.org
www.rcsh-jerusalem.org

رام الله قاعة املعهد
الجمعة ٢٠١١/١١/٢٥

الساعة: ١٩:٠٠

الخليل مرسح بيت الطفل
الجمعة ٢٠١١/١١/٢٥

الساعة: ١٨:٠٠

القدس املرسح الوطني الفلسطيني
السبت ٢٠١١/١١/٢٦

الساعة: ١٩:٠٠

نابلس
مؤسسة الشهيد ظافر املرصي - خلة العامود

االحد ٢٠١١/١١/٢٧
الساعة: ١٨:٣٠

فرقة نابلس للموسيقى العربية

تراث

الطرب واألصالة من نابلس العراقة

إحياء ذاكرة الطرب الجميل بتوقيع أنامل من رام الله

عروض االسبوع الثاين
مقامات القدس

رسالة موسيقية غنائية بنكهة مقدسية
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دعـــــوة عامــــــة
جمعية حامالت الطيب االرثوذكسية

مركز ميليا للفنون
و

بنت البلد

جمعية حامالت الطيب االرثوذكسية
القدس

يتشرفون بدعوتكم لزيارة بازارهم السنوي في
مركز النوتردام - مقابل باب اجلديد - القدس

أيـــــــــام 
اجلمعة 25 تشرين ثاني )نوفمبر( 2011 

من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء
والسبت 26 تشرين ثاني )نوفمبر( 2011 

من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساء
حيث جتدون كل ما حتبونه من هدايا العيد واملطرزات واملجوهرات واملأكوالت

فأهاًل وسهاًل
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برنامج تعليم اللغة االجنليزية
يسعدنا في أمديست ان نقدم الدورات التالية

برنامج تعليم اللغة االجنليزية يقدم
•ثمانية مستويات للغة االجنليزية ) من املستوى املبتدئ ولغاية املستوى  	

املتقدم ( مع التركيز على مهارات االستماع، احملادثة، القراءة والكتابة
•منهاج التدريس املستخدم هو منهاج أمريكي  	

• ساعة تدريبية، مبعدل ست ساعات اسبوعيا 	45
•تبدأ الدورات قريبا!! 	

لالنضمام لبرنامج اللغة االجنليزية في أمديست، ما عليك إال التوجه الى 
أحد مكاتبنا في األيام واملواعيد املذكورة

وملزيد من املعلومات، الرجاء االتصال على مكاتب األمديست

يعقد امتحان املستوى أسبوعياَ 
في مكتبي القدس ونابلس:

يوم االحد في متام الساعة احلادية عشرة 
صباحا

يوم االربعاء في متام الساعة احلادية عشرة 
صباحاَ و الثانية ظهراَ

رام الله
عمارة أبراج الوطنية

الطابق األول -  شارع بلدية البيرة
(: 02-240-8023

القدس
شارع الزهراء

عمارة الغرفة التجارية الفلسطينية
الطابق االول

(:02-582-9297
اخلليل

مركز اجلامعة التجاري
شارع جامعة اخلليل
(:02- 221-3301

نابلس
عمارة ترست 

شارع عمان
(: 09-238-4533

Email: Westbank-gaza@amideast.org
www.facebook.com/AMIDEASTWB

www.amideast.org

يعقد امتحان املستوى أسبوعياَ في 
مكتبي رام الله واخلليل:

 يوم االثنني في متام الساعة احلادية عشرة 
صباحا

يوم اخلميس في متام الساعة احلادية عشرة 
صباحاَ و الثانية ظهراَ
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AMIDEAST Employment Opportunities
AMIDEAST is looking for qualifed applicants residing 
in the Jerusalem, Hebron, Nablus and Ramallah for the 

following positions:
1.English language teachers

Applicants must have:
a.   3-5 years of teaching experience in EFL
b.   Excellent English language skills
c.   Strong commitment to teaching
d.   TEFL/TESL certificates preferred

2.Trainers for Professional Skills Seminars
Applicants must have:

a.   MA degree; specialized in the fields of Life skills, including:
Communications • 
Presentation Skills • 
Leadership and Community Engagement • 
Public Speaking • 
Proposal Writing and Fundraising• 
ICT/Digital and Social Media• 

b.   Training experience
At least one year of experience delivering trainings in • 
both English and Arabic

Qualified candidates should send a cover letter and C.V. to:

rali@amideast.org
Only short-listed applicants will be notified .

Short-listed candidates may be required to sit for an English 
language exam.

إحياء اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد النساء في مختلف احملافظات
م��ح��اف��ظ��ات - م��راس��ل��و ال��ق��دس -  اص���درت 
ال��ه��ي��ئ��ة امل��س��ت��ق��ل��ة حل��ق��وق االن���س���ان "دي����وان 
املظالم" بيانا مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة 
اخلامس  في  يوافق  ال��ذي  النساء  ضد  العنف 
اجلاري حيت فيه نضال  الشهر  والعشرين من 
امل�����رأة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص، 
املتواصل واملستمر الستعادة حقوقها الطبيعية 
والقانونية واملدنية التي حرمت منها طوي�اًل، 
وقد  املقبل  ال��ع��ام  املناسبة  ه��ذه  تأتي  أن  آملة 
ففي  امل���رأة،  ضد  التمييز  أشكال  كافة  انتهت 
كل  من  الثاني  تشرين  من  والعشرين  اخلامس 
العاشر من  وح��ت��ى  أسبوعني  م���دار  وع��ل��ى  ع��ام 
شهر كانون األول، يكثف العالم اجلهود ملناهضة 

العنف ضد النساء.
وشدد البيان على أهمية االهتمام الوطني 
املوجه  العنف  مشكلة  من  للحد  اجل��اد  والعمل 
الوصول  بغية  جنسها،  أس��اس  على  امل��رأة  ضد 
إل���ى مجتمع خ����اٍل م��ن ال��ع��ن��ف وأك��ث��ر ع��دال��ة 
ومساواة، مشيرا الى انه وفي إطار سعي الهيئة 
عن  الهيئة  تعبر  امل���رأة  ض��د  العنف  ملناهضة 
إلى  ال��رام��ي��ة  الوطنية  بالسياسات  ترحيبها 
امل���رأة وتوفير  امل��م��ارس ض��د  العنف  م��ن  احل��د 
من  اب��ت��داًء  وذل��ك  املعنفات،  للنساء  احلماية 
العنف  الوطنية ملناهضة  إقرار اإلستراتيجية 
ض��د امل����رأة ف��ي ال��ع��ام 2011، م����رورًا )ب��ال��ق��رار 
الوطنية  السلطة  رئيس  عن  الصادر  بقانون( 
يتضمن  وال��ذي  ذات��ه،  العام  في  الفلسطينية 
إلغاًء للمادة رقم )340( من قانون العقوبات رقم 
)16( الساري النفاذ للعام 1960، وتعديل نص 
املادة )18( من القانون، من خالل إضافة عبارة 
"يستثنى من ذلك قتل النساء على خلفية ما 
ال  أن  أج��ل  من  وذل��ك  العائلة"،  بشرف  يعرف 
يترك املجال لالجتهاد اخلاطئ، وبالتالي يفلت 

اجلاني من العقاب.
واكدت الهيئة انه وفي اطار التصدي لظاهرة 
العنف املوجه ضد املرأة بأشكاله املختلفة، ومنها 
واستمرار  واجلنسي  النفسي  اجلسدي  العنف 
بشرف  يسمى"  م��ا  خلفية  على  النساء  قتل 

العائلة".
لذلك ال بد ان تعمل السلطة الوطنية على 
استكمال رزمة التعديالت التشريعية الالزمة 
يتعرضن  اللواتي  للنساء  احلياة  حق  لضمان 
تبني  على  ذات��ه  الوقت  في  والعمل  للتهديد، 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات واخل��ط��ط ال��وط��ن��ي��ة، بغية 
نظام  عبر  املعنفات  للنساء  احلماية  توفير 
حماية وطني تكاملي، داعية الى ضرورة التزام 
السلطة الوطنية باتفاقية، كافة أشكال التمييز 
ضد املرأة )سيداو( التي مت التوقيع عليها من 
قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في 
املعنفات  للنساء  العدالة  وتوفير   ،2009 العام 
وال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي ه��ن ف��ي خ��الف م��ع ال��ق��ان��ون، 

الفلسطيني  العدالة  نظام  تطوير  خ��الل  من 
لقضايا  الشرطة(  القضاء،  العامة،  )النيابة 
النساء واحتياجاتهن، وأن يكون أكثر حساسية 
ل��ق��ض��اي��ا ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي، وك��ذل��ك العمل 
لتيسير  املتكاملة  اخلدمات  نظام  توفير  على 
التقاضي،  ف��ي  للحق  ال��ن��س��اء  وص���ول  وض��م��ان 
ظاهرة  ح��ول  وطنية  بيانات  ق��اع��دة  وتوفير 
العنف املوجه للنساء، وموقعًا إلكترونيًا، بحيث 
في  ال��ص��ادرة  القضائية  األح��ك��ام  أيضًا  يشمل 
ضد  امل��م��ارس  بالعنف  تتعلق  ال��ت��ي  ال��ق��ض��اي��ا 
النساء لوضعها أمام املشرعني والقضاة، والعمل 
بقضايا  العدالة  أرك���ان  وت��دري��ب  تأهيل  على 
ال��ن��س��اء امل��ع��ن��ف��ات واح��ت��ي��اج��ات��ه��ن ومب��وض��وع 
ضد  املوجه  العنف  وقضايا  االجتماعي  النوع 
تكاثف  وض���رورة  جنسهن،  أس��اس  على  النساء 
والنسوية  احلقوقية  املؤسسات  جميع  جهود 
اإلن��س��ان،  حل��ق��وق  املستقلة  الهيئة  ج��ه��ود  م��ع 
لتتكامل  والتدريب  التوعية  برامج  لتطوير 
السلطة  لدى  العامة  والتوجهات  اخلدمات  مع 
مناهضة  م��ج��ال  ف��ي  الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة 

العنف ضد املرأة الفلسطينية. 
حفل في غزة بذكرى اليوم  

العاملي للعنف ضد املرأة
للتأهيل  ال���وداد  جمعية  نظمت  ب��دوره��ا،   
العاملي  ال��ي��وم  مبناسبة  حفل  ام��س  املجتمعي 
امل����رأة وي��أت��ي ه���ذا احل��ف��ل ضمن  للعنف ض��د 
النفسية  الرفاهية  "حتسني  مشروع  فعاليات 
السن"  وكبار  واملعاقني  للنساء  واالجتماعية 
املمول من احلكومة اليابانية من خالل برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي،   في قاعة الشاالهات 
مجلس  رئيس  بحضور  غ��زة  بحر  شاطئ  على 
ومدير  الغلبان،  نعيم  الدكتور  اجلمعية  إدارة 
والناشطة  امل��رأة  ب��وزارة  والتأثير  االتصال  عام 
ال��ن��س��ائ��ي��ة اع��ت��م��اد ال���ط���رش���اوي، ول��ف��ي��ف من 

النساء.
بدوره أكد الدكتور نعيم الغلبان، على العمل 
املستطاع  االجتهاد بقدر  بوتيرة  في اجلمعية 
بينهم  ومن  بأطيافه  التجمع  خدمة  أجل  من 

فئة النساء.
أي���ام احل��زن  ن��س��رق م��ن  وق����ال:" جنتهد أن 
واحلرب التي تصب علينا من قبل أعدائنا من 
وت��ارة للطفل  أجل أن نسرق بسمة تارة للمرأة 

فنحن بشر بحاجة للبسمة".
امل��رأة  بجانب  الوقوف  من  فالبد  وأض���اف:" 
وحمايتها من األذى فهي املخلوقة لتكون احلياة 
الكبير  ال��ع��بء  احل��ب وحتمل  م��ن  مب��ا متتلكه 
وتطوي معاناتها بني جناحيها من أجل أن تسعد 
غيرها فبدونها تصعب احلياة؛ ولذلك نشد على 
واألخ��ت  وال��زوج��ة  األم  فهي  حنان  بكل  يدها 

فبدونها ال تكون األسرة والتربية.
ولفت، إلى أن اإلسالم عمل على تكرمي املرأة 

وحمايتها وذكر بأن الضرب ال يكون إال معنويًا 
وبعد العديد من اإلجراءات طويلة تلمحها املرأة  
به  املقصود  ك��ان  بالقرآن  الضرب  ذك��ر  حينما 
معنوي وقد أشار إليه الرسول"صلى الله عليه 
تأكيد منه على  السواك  وسلم" حينما مسك 

حرص اإلسالم على املرأة وتكرميها.
ومكانتها،  امل���رأة  يقدر  اإلس���الم  أن  وأوض���ح، 
ونطلب  ج��دًا  غالية  مكانتها  امل���رأة  مضيفًا:" 
منكم املزيد والصبر والعطاء وتفهموا األخرين 

ألن قلبكم كبير".
مواقف  الطرشاوي،  اعتماد  ذك��رت  بدورها 
إلى قطاع  األوروب��ي  الوفد  حدثت حينما جاء 
امل��رأة  عن  بالسؤال  اهتمامه  يصب  وك��ان  غ��زة 
م���ن بيتها  ت��خ��رج  امل�����رأة ال  أن  ي��ع��ت��ق��د  ف��ك��ان 
وحينما وجد بأن املرأة الفلسطينية في قطاع 
غزة لها مكانتها ودورها ولها مناصب وظيفية 
مختلفة ومشاركة سياسية ظهر عليه عالمات 
االستغراب والتعجب نظرا ألنهم كانوا يعتقدون 

أن املرأة الفلسطينية مقيدة.
للصورة  ي��رج��ع  ال��ت��ص��ور  ه���ذا  أن  وذك�����رت، 
وهي  للمرأة  النظر  في  البعض  ل��دى  الذهنية 
حينما  خاصة  صحيحة  وغير  مشوهة  ص��ورة 
ن��درك ب��أن امل���رأة لها حقوق وواج��ب��ات، وامل��رأة 
أشخاص ال  لها خصوصية وقد تستضعف من 
يفهمون قيمة املرأة فلذلك البد أن يكون وعي 

للمرأة بحقها.
وأكدت، على أن حضور املرأة القوي وصوابها 
وقدرتها على الدفاع عن حقها على أساس احلوار 
وتطالب  حقها  على  حتافظ  يجعلها  والتفاهم 
وتثبت  والتفاهم  احل��وار  قاعدة  على  لكن  به 

بذلك وجودها.
فيه،  والتمسك  ال��وع��ي  بتواجد  وطالبت 
رغم وجود عناصر صعبة ومنها االحتالل الذي 
عرقل حصول املرأة على حقوقها، فاالحتالل له 
دور في إفقار املرأة الفلسطينية ولكن رغم ذلك 

يوجد أسباب أخرى مجتمعية قليلة.
في  نفسها  امل����رأة  تثبت  حينما  وق���ال���ت:" 
مكانها سوف ينعكس ذلك في ثقة كافة النساء 
تغيير  على  العمل  من  فالبد  الفلسطينيات، 
النظرة للنساء والبد من توعية الرجال وكذلك 

الوعي املجتمعي للمرأة وحقوقها وواجباتها".
"حتسني  م��ش��روع  منسقة  حت��دث��ت  بينما 
للنساء  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ن��ف��س��ي��ة  ال��رف��اه��ي��ة 
واملعاقني وكبار السن" نسمة السيد، عن املشاريع 
التي تقوم بها جمعية الوداد بدعم من احلكومة 

اليابانية ضمن برنامج األمم املتحدة.
النساء  فئة  في  يهتم  املشروع  أن  وأضحت 
القيام  خاللها  من  ويتم  واملعاقني  السن  وكبار 
بالعديد من النشاطات املختلفة التي تستهدف 
الفئة  لتعزيز ومتكني هذه  وذلك  الفئة  هذه 
عقد  في  متثل  األم��ر  أن  وبينت  ومساعدتها. 

ورش العمل والزيارات املنزلية وغيرها من أجل 
حتقيق قدر كبير من االستفادة لهذه الفئة.

وتخلل احلفل العديد من الفقرات الترفيهية 
والتي من ضمنها أغاني تتحدث عن دور املرأة 
في كلماتها، إضافة على القيام في استعراض 
فرقة الدبكة الشعبية وتقدمي الهدايا على فئة 

النساء املشاركات باملشروع.
  يوم إعالمي في غزة 

ملناهضة العنف ضد املرأة
كما نظم املركز الوطني للتأهيل املجتمعي 
ملناهضة  العاملي  اليوم  إعالميًا مبناسبة  لقاًء 
ال��ع��ن��ف ض��د امل�����رأة، ض��م��ن م��ش��روع مناهضة 
النساء  ضد  اإلنسان  حقوق  وانتهاك  التمييز 
واألط���ف���ال ذوي اإلع���اق���ة ب��دع��م م��ن االحت���اد 

األوروبي.
وأوضحت نيفني الصالح منسقة العالقات 
العامة للمشروع على أن الهدف العام للمشروع 
ت��ع��زي��ز حقوق  ال��ت��دخ��ل م��ن أج���ل  يكمن ف��ي 
اإلنسان والرفاهية واالندماج املجتمعي للنساء 
واألطفال ذوي اإلعاقة باجتاه جعل تلك الفئة 
املهمشة في قطاع غزة مساهمني نشطني في 

عملية التنمية املستدامة.
وقالت:   "يعمل املشروع على املساهمة في 
القضاء على جميع أشكال التمييز بني اإلناث 
وتعزيز  األس��رة  داخ��ل  والطبيعيات  املعاقات 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  جت��اه  املجتمعية  احلساسية 
لدعم  مناسب  قانوني  منطقي  إط��ار  وتطوير 

حقوق النساء املعاقات".
مديرة  الغصني  فاطمة  أك��دت  جانبها  من 
ال��ن��واة األساسية  أن األس��رة هي  امل��ش��روع على 
املعاقة  الفتاة  معنويات  رفع  في  تساهم  التي 
من خالل تقبلها فيما بينهم "وهذا ما تفتقده 

بعض األسر" على حد قولها.

وقالت: "كثير من األسر تعمل على حرمان 
التعليم  في  فرصة  على  احلصول  من  بناتهن 
ب��ح��ج��ة ع���دم ال���ق���درة ع��ل��ى احل���رك���ة وك��ذل��ك 
حرمانهن من احلصول على اخلدمات الطبية 
والصحية الالزمة لهن إلى جانب حرمانهن من 
املشاركة في املناسبات االجتماعية واستخدامهن 

كوسيلة للتسول بحجة عالجهن".
وطالبت الغصني وسائل اإلعالم واملؤسسات 
بضرورة  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات  النسوية 
درجة  وإعطائها  املعاقة  امل��رأة  قضية  تفعيل 
أكبر من االهتمام والسماح لهن باالندماج في 
سوق العمل مثلهن مثل باقي الفتيات، الفتًة إلى 
أن هناك فئة كبيرة منهن قادرات على العمل 

والتميز أكثر من غيرهن.
وتخلل اللقاء عرض قصص لفتيات معاقات 
عانني من االضطهاد والعنف أغلبها في الفترة 
عليها  التغلب  استطعن  أن��ه��ن  إال  ال��دراس��ي��ة 
إنسان  كأي  املجتمع  في  فاعالت  يصبحن  وأن 

طبيعي.
 »شمس« يحيى نضال املرأة 

العربية
ب����دوره ح��ي��ا م��رك��ز "ش��م��س" ن��ض��ال امل���رأة 
حقوقها  الستعادة  واملستمر  ال��دؤوب  العربية 
حرمت  التي  واملدنية  والقانونية  الطبيعية 
منها طوي�اًل، واخلروج بذلك مبجتمعاتها من 
وحتقي�ق  والظالم،  واالضطهاد  التخلف  دوائ�ر 
النهوض االجتماعي واالزدهار، في ظل تنمية 
بشرية متساوية ودائمة تقوم على تطوير قيم 
التضامن واملشاركة الدميقراطية للجميع دون 
االحترام  على  تقوم  كما   ، استثناء  أو  متييز 
القابلة  غير  اإلنسان  حقوق  جلميع  املتبادل 
في مختلف  للتقدم  أساسي  للتصرف، كشرط 

املجاالت.
واكد مركز "شمس" أن املرأة، التي تنطوي 
ع��ل��ى م��ن��اب�����ع اخُل���ل���ق، وال��ت��رب��ي��ة، واحل��م��اي��ة، 
في  ميكنها  واألم���ان،  والطمأنينة،  والعطف، 
في حتقيق  وب���ارزًا،  مهمًا  دورًا  تلعب  أن  الواقع 
السالم، وفي نشر ثقافته،من حيث أنها تتطل�ع 
على الدوام، إلى حتقي�ق االزدهار واألمن،ومحاربة 
الفقر والبؤس واجلهل والتخلف، والعنف الذي 
لطاملا شكلت املرأة ضحّيته األولى.من هنا يبدو 
الترابط محكمًا بني املرأة ودورها،والسالم ونشر 
ثقافته،وال ميكن لهذا الشرط أن يتحقق بدون 
حتقي�ق شرط املشاركة الفعلية املتكافئة للمرأة 

في الواقع، أي في مركز اتخاذ القرار .
وشدد مركز "شمس" أن من أوليات ما يجب 

له  تتعرض  مما  للحد  املجال،  هذا  في  تغييره 
املرأة من عدم مساواة، ومن متييز في أكثر من 
مج�ال، وعلى مختلف األصعدة واملستويات، وفي 
اإللغاء  عقلية  شك  ب��دون  هو  مكان،  م�ن  أكث�ر 
واإلقص�اء والتهميش، التي ُتعامل من خاللها املرأة 
من ناحي�ة، واملمارسات والسلوكيات االجتماعي�ة 
املجحف�ة بحقها من ناحية أخ�رى، ومتكينها من 
تقدم  في  الرجل،  مع  بالتساوي  بدورها  القي�ام 
املجتمع، وحتقيق التنمية البشرية املستدامة، 
على أكمل وجه، وإزالة العقبات واملعوقات، التي 

حت�ول دون متكينها من حقوقها كاملة.
العنف  في  بالتصاعد  "شمس"  مركز  وذكر 
واحل����روب واض���ط���راب األم����ن، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
التي  القيم  السالم، وعن  الكالم عن  يكثر فيه 
يقوم عليها، أن هذا التصاعد يرتكز هو اآلخر، 
والضبابية،  ال��غ��م��وض  يكتنفها  م��واق��ف  على 
وانتهاكات  العنف  أو  احلرب  معها  تدان  تعد  لم 
ح��ق�����وق اإلن���س���ان، ب��اع��ت��ب��اره��ا أف��ع��ااًل وأح��داث��ًا 
تستوجب اإلدان��ة، وإمن��ا أصبحت ه�ذه اإلدان��ة 
تختلف باختالف مرتكبيها، وكذلك باختالف 
باختالل  ت��ق��ول  كأنها  حقهم،  ف��ي  ترتكب  م��ن 
املكاييل واملعايير من منطلقات مصلحية خاصة 
أن��واع االضطهاد  .األم��ر الذي فسح املجال ألشد 

ضد املرأة .
في  امل�����رأة  مساهمة  أن  مركز"شمس"  وق��ال 
ثقافة السالم، متر عبر إعادة النظر في األدوار 
العمل  وف��ي   ، االجتماعي  للنوع  االجتماعية 
مواطنتها  لتحقيق  ال���واق���ع،  ه���ذا  جت���اوز  ع��ل��ى 
كاملة، وحتقيق املساواة، وتكافؤ الفرص، وخاصة 
بالنسبة ملراكز صنع القرار، في جميع املجاالت، 
ترسيخ  في  األم  دور  املستويات،إن  كافة  وعلى 
قيم احمل��ب��ة وال��ت��س��ام��ح، وال��ص��ف��ح، وف��ي تعليم 
أساس  على  بينهم  فيما  املشاكل  حل  األط��ف��ال 
م�ن تلك القيم،إضافة إلى حقوقهم وواجباتهم، 
والتمتع  واملعرفة  العدل  من  مزيد  إلى  يحتاج 
ب��احل��ق��وق على أس���اس م��ن امل��س��اواة واالح��ت��رام، 
فأية ثقافة للسالم نريد، إن لم يقم سالم عادل 
وم��ت��ك��اف��ئ، ب��ني ال��ش��ع��وب واألف����راد دون متييز 
احلقوق،  من  حرمان  أو  تهميش  أو  استغالل  أو 
وعلى رأسها احلق في تقرير املصير،وفي جمي�ع 
األحوال ، فإن للمرأة في نشر ثقاف�ة السالم دور 
ال شك في�ه،ومساهمة ال مناص منها.فاملرأة من 
طبعها،وفي طبيعتها أصاًل أكثر مياًل للسالم، في 

منحها احلياة للحياة، على الدوام.
امل��م��ارس��ات  وب���ش���دة  "ش���م���س"  م��رك��ز  وادان 
الالانسانية التي تتعرض لها املرأة الفلسطينية 
والعربية حتت االحتالل اإلسرائيلي واألمريكي 
واتفاقيات  الدولية  االتفاقيات  ينتهك  ال��ذي 
وال  امل��رأة خاصة،  اإلنسان عامة وحقوق  حقوق 
سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها 
لعام  الالجئني  1977،واتفاقية  لعام  اإلضافي 
1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية القضاء 
لعام  امل����رأة  ض��د  التمييز  أش��ك��ال  جميع  ع��ل��ى 
 ،1999 ل��ع��ام  االخ��ت��ي��اري  وب��روت��وك��ول��ه��ا   ،1977
املتحدة،  األمم  منظمة  املركز  يطالب  هنا  ومن 
بحزم  ال��وق��وف  اإلقليمية،بضرورة  واملنظمات 
أم����ام االن��ت��ه��اك��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ح��ق الشعب 
الفلسطيني،وبضرورة حماية املرأة الفلسطينية 
من بطش االحتالل،وبتفعيل القرار الرقم 1325 
الصادر عن مجلس األمن،فالعيش طوال عقود 
حتت نير االحتالل اإلسرائيلي حد بشكل هائل 
الفلسطيني  الشعب  أم���ام  التنمية  ف��رص  م��ن 
ضد  املمارس  والتمييز  العنف  من  وزاد  عمومًا 

املرأة الفلسطينية على وجه اخلصوص .

اصدار نسخة عربية من تقرير
لهيئة األمم املتحدة للمرأة

 رام الله - عرضت هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ، النسخة العربية من تقريرها 
األول "تقدم نساء العالم: سعيًا لتحقيق العدالة" الذي سبق ان أعلن رسميًا في متوز 2011 في ثالث لغات 
:اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية وأصبح اآلن متاحًا باللغة العربية ، وهو أول تقرير تصدره هيئة األمم 
الالزمة  التدابير  اتخاذ احلكومات  إلى ض��رورة  أوائ��ل سنة 2011. ويدعو  إطالقها في  للمرأة منذ  املتحدة 
للحد من الظلم الواقع على النساء والذي يجعلهن أفقر وأقل قوة ونفوذًا من الرجال في دول العالم، ويشير 
التقرير إلى التقدم االيجابي الذي مت إحرازه حتى اآلن في 139 دولة .  وصرحت فاتنه وظائفي رئيس 
فريق التخطيط بالنيابة عن وزيرة شؤون املرأة ربيحة دياب ان التقرير مصدر معلومات ال حد له وبالغ 
األهمية، وأن النسخة العربية تشكل أداة إرشادية مهمة في السعي لضمان أن يكون نظام العدالة الفلسطيني 
مستجيبًا للنوع االجتماعي .  وقد أكدت علياء اليسير رئيسة مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة أن هذا 
البرنامج اجلديد املمول من دائرة التنمية الدولية للمملكة املتحدة ميثل استجابة فلسطينية لتوصيات 
تقرير تقدم نساء العالم من أجل جعل نظام العدالة الفلسطيني يعمل بشكل أفضل لصالح النساء ودعم 

تطوير مناذج لتدخالت حساسة للنوع االجتماعي تلبي احلقوق اإلنسانية للمرأة .

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعالم - صدر عن بلدية نابلس مؤخرا كتاب يتضمن ملخصا 
عن السيرة الذاتية ملدينة نابلس حتت عنوان "نابلس .. حكاية مدينة".   ويأتي اصدار بلدية نابلس لهذا 
الكتاب انطالقا من رؤيتها املتمثلة في أهمية احلفاظ على اإلرث الثقافي واحلضاري والتاريخي لهذه املدينة 
العريقة، وتعميمه.   ويقول رئيس البلدية املهندس عدلي رفعت يعيش، أن مدينة نابلس هي عبارة عن كنز 
من احلضارات التي تعاقبت على هذه املدينة منذ اكثر من 2500 عام خاصة بلدتها القدمية التي تعتبر قلب 
نابلس النابض ملا حتتضنه للعديد من املواقع األثرية والتاريخية والسياحية التي تستحق منا احلفاظ عليها 
واالعتزاز بها وتوثيقها، وعليه، فإنه لزاما علينا تضمني كافة عناصرها من خالل هذا اإلصدار.   وبينت رجاء 
الطاهر مديرة العالقات العامة والدولية في البلدية ورئيس حترير الكتاب، بأن السيرة الذاتية للمدينة ال 
تقتصر على أهميتها التاريخية فحسب، وإمنا تكمن في تسليط الضوء على مختلف النواحي االقتصادية 
والسياسية والسياحية والتعليمية والطبية وأيضا الثقافية بحيث تعطي القارئ نظرة شمولية عن أهمية هذه 
املدينة ومتيزها في مختلف اجلوانب احلياتية.   وتضيف الطاهر بأن محتويات الكتاب الذي مت إخراجه ضمن 
74 صفحة من القطع الفاخر، تتضمن عددا من األبواب التي من املمكن للدارسني والباحثني وحتى االقتصاديني 
االستفادة من املعلومات الواردة فيه ألغراض عديدة، فقد مت تخصيص باب يتحدث عن تاريخ املدينة منذ 
نشأتها عام 2500 ق.م مبا في ذلك بلدتها القدمية التي تعد واحدة من أهم املراكز التاريخية على مستوى العالم.   
أما الباب الثاني، فقد وفر معلومات دميوغرافية تشمل املوقع اجلغرافي والسكان واملساحة واملناخ، باإلضافة إلى 
باب خاص لتجانس وتعايش أتباع الديانات املختلفة الذي مييز هذه املدينة عن غيرها.   ويتحدث الباب 
الثالث عن مختلف جوانب احلياة االقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية والسياحية مما جعل منها 
مركز جذب بامتياز وقبلة للزوار والقادمني اليها من الداخل واخلارج، وكذلك مت التركيز على أهمية الصناعات 
التقليدية واحلرفية واملعالم التاريخية واألثرية ملا لهذا اجلانب من أهمية في جتسيد ثقافة مدينة بقيت 
حاضرة حتى يومنا هذا.   أما الباب األخير، فقد مت تخصيصه لتذوق متعة الفلكلور النابلسي الذي تنفرد 
به مدينة نابلس، ويشمل عادات وتقاليد نابلسية وأغاني فلكلورية ومأكوالت نابلسية خاصة بأهالي املدينة 

وكذلك األلعاب الشعبية لألطفال والتي ترافقها اناشيد انفرد بها أطفال نابلس عن غيرهم. 
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