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UNITED NATIONS CHILDRENʼS FUND
OPT Office

UNICEF VACANCY NOTICE NO. HR/VN/2012/03

The United Nations Childrenʼs Fund (UNICEF) in OPT- Jerusalem is inviting candidates to apply for the following
vacancy:

Title Cleaner, SC Contract , Location: Jerusalem, oPt
Level SB-1-Peg 4
Key Tasks and 
Responsibilities
of the 
Assignment

The incumbent will work under the close supervision of the Administrative Assistant at UNICEF office 
in Jerusalem which is consisted of five flours building as per the detailed tasks below:

1. Performs all Cleaning functions as required, including: washing, sweeping, dusting, vacuum-
cleaning and polishing.  Cleans surfaces, including floors, furniture, walls, doors, windows, carpets, 
etc.

2. Keeps office rooms, kitchens, front office area daily and toilets clean and hygienic. 

3. Maintains and cleans all cleaning equipment utilized.

4. On daily basis collect office waste paper and remove from UNICEF premises.

5. Clean toilets twice a day and ensure that acceptable hygiene is maintained.

6. Regular cleaning of the kitchen & kitchen area and maintain its hygiene.

7. Clean and tidy conference room on daily basis.

8. Clean floor and dust of the corridors and common areas on daily basis.

9. General cleaning of offices on daily basis as time allows.

10. Clean office entrance from outside, ground surrounding the building, walkways and driveways and 
remove garbage and debris on weekly basis. 

11. Prepare tea & coffee for visitors, official meetings.

12. Other duties as specified by the supervisor.

Selection Criteria
Education No specific educational requirements; ability to operate office-cleaning equipment.
Experience Minimum 2 years of related working experience.
Languages Basic knowledge in English sufficient to understand simple instructions.  Essential communications

skills in the local language

This vacant will be based on UNDPʼs SC salary scale and benefits package which is based on the United Nations 
Common System at SB-1-Peg 4.

If you have experience in working in a similar capacity, send an application letter, detailed curriculum vita in
English and a duly completed United Nations Personal History form (P11). The P11 form can be downloaded 
from our Web site http://www.unicef.org/opt
Deadline for submission of applications is 07 May 2012 to be addressed to the following with reference to the 
vacancy notice number and post title: oPt/ HR/VN/2012/03

Chief of Operations, UNICEF OPT, Beit Hanina, Jerusalem
Fax #: 02 5849497

Email: jerusalemhrvacancies@unicef.org
Applications which do not meet the specified minimum requirements or those received after the closing date will 
not be accepted.

Female Applicants are encouraged to apply.
Note: UNICEF is a smoke free environment

مركز "شمس" يطالب بحماية الصحافيين
وفق مبادئ القانون الدولي اإلنساني

جني���ن � "األي����ام": طال���ب مرك���ز إع���ام حق���وق اإلنس���ان 
والديمقراطية "ش���مس"، أمس، بحماية الصحافيين وفق مبادئ 

القانون الدولي اإلنساني.
وش���دد المركز ف���ي بي���ان صحافي، أم���س، لمناس���بة اليوم 
العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف غدًا، على أن جريمة قتل 
الصحافيين وانتهاك حقهم بالحماية، تعد وفق مبادئ القانون 
الدولي اإلنساني جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة لمهاجمة 
مقار وس���ائل اإلعام واأله���داف المدنية، والت���ي يترتب على 
ارتكابها، وجوب مثول مرتكبيها المدنيين والعسكريين، بغض 
النظر عن مواقعهم ومراتبهم، أمام المحاكم الجنائية الدولية.

ودعا إل���ى تضافر جه���ود المنظم���ات الدولي���ة والحكومات 
المعنية والمؤسس���ات والنقابات التي ينتمي إليها اإلعاميون، 
وفي مقدمتها الفدرالية الدولية للصحافيين، من اجل كش���ف 
الجن���اة والمس���ؤولين عن قتل وس���جن وتعذي���ب الصحافيين 

وتدمير مقار وسائل اإلعام.
وقال "ش���مس": إن االحتفال بالي���وم العالمي لحرية الصحافة 
يهدف إل���ى التذكير بالدور المميز الذي تضطلع به "الس���لطة 
الرابعة" ف���ي تعزي���ز الديمقراطية والحكم الصالح وتش���جيع 
التنمية في أرجاء العالم، وهو مناس���بة إللقاء الضوء على تجارب 
الصحافيين وتضحياتهم والس���تحضار المهام الجسيمة التي 
يحملونه���ا وهم يقومون بدورهم ف���ي تقصي الحقائق وتزويد 
الجمه���ور باألخبار مهما كلفهم ذلك م���ن تضحيات، وهو أيضًا 

تذكي���ر للحكومات بض���رورة احت���رام التزاماتها تج���اه حرية 
الصحافة وحماية الصحفيين، وهو مناس���بة لتعريف الجمهور 
بطبيع���ة االنتهاكات التي تجري لح���ق المواطنين بالتعبير عن 
الرأي وكذل���ك لتذكيرهم بمعاناة الصحافيين جراء االنتهاكات 
التي يتعرضون لها حيث يدفعون حياتهم وحريتهم دفاعًا عن 
حياديتهم ومصداقيتهم، فكان القتل أو السجن أو التعذيب أو 
االختطاف أو اإلخفاء أو التغييب ثمنًا للحقيقة التي ينشدونها 

وهم يمارسون واجبهم.
وطالب المرك���ز بالعمل على توجيه كاف���ة الطاقات اإلعامية 
نحو معالجة هموم المجتمع وحاجاته المتزايدة، وإعطاء مساحة 
واس���عة من الحري���ة لإلعام بوس���ائله المختلف���ة وضمان حق 
الوصول إلى المعلومة بشفافية ونشرها دون أية قيود، والعمل 
على حث كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية على 
تسهيل عمل المؤسسات اإلعامية بما يكفل حريتها في العمل 
الصحاف���ي، وإعادة صياغ���ة كافة التش���ريعات التي تبحث في 
مجال حرية الرأي والصحافة بما فيها قانون النشر والمطبوعات 
لعام 1995 بم���ا يكفل إطاق الحقوق والحريات اإلعامية ويحقق 
انس���جامها مع القانون األساسي المعدل، ومع المعايير الدولية 
لحقوق اإلنس���ان. كما ويطالب المركز بضرورة االهتمام الرسمي 
والش���عبي واإلعامي والنقاب���ي والحقوقي بالعم���ل الصحافي 
وبكيفية تطويره، وتسهيل إجراءات ترخيص الصحف اليومية، 

وتوفير الحماية والحصانة الكاملة للصحافيين.

اقتحام حي البستان ودهم منازل 
وتسليم أوامر تنفيذ هدم

القدس � "وفا": اقتحمت قوات معززة من جنود وشرطة االحتال اإلسرائيلي، 
صباح امس، حي البس���تان ببلدة سلوان جنوب األقصى المبارك، برفقة طواقم 
تابعة لبلدية االحتال في القدس، ودهمت العديد من المنازل، وسلمت قرارات 

محاكم تقضي بتنفيذ أوامر هدم لهذه المنازل.
وق���ال رئي���س لجنة الدفاع عن س���لوان فخري أبو دي���اب: "إن قوات االحتال 
فرضت طوقا وحصارا على المنطقة، وإن طواقم البلدية وبحراس���ات عس���كرية 
دهم���ت العديد من المن���ازل منها منزل المواطن جبري���ل الطويل الذي قامت 

بتصويره وأخذ قياسات مساحته واستجواب العائلة".
وأضاف: "كما تم دهم منزل المواطن هش���ام عايد قراعين وتس���ليم عائلته 

قرارا من محكمة االحتال يقضي بتنفيذ قرار الهدم بحقه".
وأوضح أبو دياب "أن طواقم البلدية العبرية وقوات االحتال المرافقة ما زالت 
في المنطقة، وقد داهمت مح���ال ومنازل المواطنين، ُعرف من أصحابها أيضا: 
المخت���ار عايد حمدان عايد، وفايز ونادر أبو دياب وغيرهم، في هجمة وصفها 
ب�'الوحشية خاصة أنه في مثل هذه الساعات يتواجد فقط األطفال والنساء في 

المنازل، وقد سببت قوات االحتال حالة هلع وخوف بين السكان'.
وكانت س���لطات االحتال قررت س���ابقا هدم جميع منازل الحي وعددها 88 
منزال وإزال���ة الحي بالكامل لصالح إقامة مش���اريع تهويدية تخدم أس���طورة 

وخرافة الهيكل المزعوم في المنطقة.

"فتح" تكتسح مقاعد اتحاد 
الحقوقيين الفلسطينيين في لبنان

بي���روت - "وفا": اكتس���حت حركة فتح، امس، نتائ���ج انتخابات االتحاد العام 
للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان.

وجاءت نتائج االنتخابات على النحو التالي: صبحي ظاهر رئيسًا، ومحمد أيوب 
نائبًا للرئيس، وس���هيل الناطور أمينًا للسر، وعز الدين الجشي لجنة العاقات 
الداخلي���ة، ومحمود ميدان���ي لجنة العاقات الخارجية، وعفاف ش���مالي لجنة 

حقوق اإلنسان، وعاهد جمعة لجنة األبحاث والدراسات واإلعام.
وكان مؤتمر االتح���اد العام للحقوقيين الفلس���طينيين افتتح أعماله، أمس 
األول، في قاعة س���فارة فلس���طين في بيروت برعاية وزير العدل علي خش���ان، 
وعض���و اللجن���ة التنفيذية لمنظم���ة التحرير محمود إس���ماعيل، والس���فير 
الفلس���طيني أشرف دبور، وأمين س���ر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في 

لبنان فتحي أبو العردات.
وحض���ر المؤتم���ر، ممث���ل نقيب محام���ي بيروت األس���تاذ نهاد جب���ر، وعضو مكتب 
الحقوقيين العرب محمد مجذوب، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان ونقابة 
محامي لبنان عبد السام شعيب، واألمين العام التحاد الحقوقيين زهير الخطيب، وأمين 

عام المحامين العرب عمر زين، وحشد من المحامين اللبنانيين والفلسطينيين.

"تربية قباطية" تنظم ورشة 
تدريبية ألعضاء المجالس التعليمية 

جني���ن - "األيام": نظم���ت مديري���ة التربية والتعلي���م في قباطية جن���وب جنين، 
والمحافظة، أمس، ورش���ة عمل تدريبية شارك فيها 45 عضوًا من المجالس التعليمية 
ف���ي المديرية، وذلك بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية، ومركز "ش���مس" 

لحقوق اإلنسان والديمقراطية.
وقال���ت مديرة التربي���ة، الدكتورة ريم���ا دراغمة، إن هذه الورش���ة التي نظمت في 
قاعة مدرسة ذكور قباطية األساس���ية، تأتي في سياق األنشطة المتعلقة بالمجالس 
التعليمية، والتي تهدف إلى تدري���ب أعضاء هذه المجالس على تحديد االحتياجات 
واألولويات، إضافة للتعريف بالمهام والصاحيات المنوطة بهم، وتدريبهم على آليات 
التواص���ل مع مجمل العمل التربوي في وضع تصورات تربوية، ورس���م آفاق وطموحات 

العمل، ورصد مؤشرات النجاح والتقييم، ووضع التوصيات لتعزيز التجارب الريادية.
م���ن جهتها، ثمنت ممثلة مركز "ش���مس"، مي���ادة زيداني، مب���ادرة مديرية تربية 
قباطي���ة، لخلق ش���راكات مع المجتم���ع المحلي، تح���ت مظلة المجال���س التعليمية، 
معربة عن إعجابه���ا بالمبادرات التربوية الخاقة، واألنش���طة اإلبداعية التي تنفذها 

هذه المجالس. وقدم���ت نبذة عن مركز 
"شمس".

بدوره، أبدى نائ���ب مدير مركز جنيف 
للرقاب���ة الديمقراطية، نيكوال ماس���ون، 
إعجابه بالمبادرات التطوعية التي يقوم 
بها أعضاء مجالس التعليم في مديرية 
قباطية، وتمنى أن تعمم هذه الظاهرة.

وقدم ماس���ون، نبذة عن مركز جنيف 
والمس���اعدات  والديمقراطية،  للرقاب���ة 
الدولية والمب���ادرات التي يقوم بها في 
مجال األمن، بما فيها تعزيز المؤسسات 
الرس���مية وغير الرس���مية في فهم أمن 
األهلي في  الس���لم  وأس���س  المواط���ن 

المجتمع.
المشاريع في مركز  وتحدثت مسؤولة 
"ش���مس"، فاطم���ة عريدي، ع���ن أهمية 
التخطيط الجيد للمش���اريع، بما يتضمن 

آليات رصد االحتياجات وتلبيتها.
المشاركين  الورشة تدريب  وتم خال 
وتحدي���د  األولوي���ات،  ترتي���ب  عل���ى 
المش���اكل، وتحلي���ل مس���توى التعليم 
االقتص���ادي  الوض���ع  م���ع  باالرتب���اط 
والتنمي���ة، ودراس���ة بيئ���ة المش���كلة 
ورص���د أس���بابها، ووض���ع السياس���ات 
والتصورات على ش���كل أهداف إجرائية 
من أجل الوصول إلى الغايات واألهداف 

اإلستراتيجية.

انتخاب مجلس محلي شبابي في مدينة جنين

في محافظة جني����ن، إضافة الى 
لجان رقابة وإشراف من المجالس 
المحلية الش����بابية والمؤسسات 

الشريكة.
وأوضح مدير مشروع المجالس 
منتدى  في  الش���بابية  المحلية 
شارك الش���بابي وسام شويكي، 
أن فك���رة المجال���س المحلي���ة 
الشبابية نبعت من فكر الشباب، 
معتبرا أن الفئة العمرية من 15 
إل���ى 24 في فلس���طين هي فئة 
مهمش���ة وهم يطالب���ون بأخذ 

فرصة أكبر.
وقال إن المش���روع يمنح الشباب 

فرص���ة ليلعب���وا دورًا قيادي���ًا في 
التجربة  يمارس���وا  وان  المجتم���ع 
االنتخابية  والعملية  الديمقراطية 
يدخل���وا  وان  تفاصيله���ا  ب���كل 
العم���ل الميداني م���ن خال هذه 

االنتخابات.
وأش���ار إلى انه بانتخاب مجلس 
شبابي جنين يصبح عدد المجالس 
المنتخب���ة 19، مؤك���دًا ان التجربة 
ومكنتهم  ش���خصياتهم،  صقلت 
تج���اه  المس���ؤولية  تحم���ل  م���ن 
االبداع  طاقات  وإطاق  مجتمعهم، 
القرارات ورسم  اتخاذ  والتميز في 

السياسات المجتمعية.

شابة تدلي بصوتها في االنتخابات.

وفاة 3 مواطنين وإصابة 8 آخرين 
بحادث سير غرب خان يونس

خان يونس -"وف���ا": توفي جراء حادث س���ير وقع، ظهر 
ام���س، غرب خ���ان يونس ثاثة مواطني���ن، فيما أصيب 8 

آخرون، بينهم 4 في حالة حرجة.
وأوضح ش���هود عيان "أن حادث السير وقع بين مركبتين 
على الطريق الس���ريع الذي يرب���ط محافظتي خان يونس 

ورفح، ما أدى إلى مصرع ثاثة مواطنين، وهم: منير عدنان 
الجمل )25 عاما( من رفح، ووليد طومان )45 عاما( من مخيم 
النصي���رات، وندى بربخ من رف���ح )40 عاما(، فيما أصيب 8 
آخرون، وجرى نقل المصابين إلى مستش���فى ناصر وان 4 

منهم في حالة حرجة.

المشاركون في المسيرة التي نظمت في نابلس لمناسبة عيد العمال العالمي.               )أ.ف.ب(

رام الل���ه - "األي����ام": ج���رت في 
جني���ن، أمس، انتخابات تش���كيل 
المجل���س المحلي الش���بابي، وفاز 
فيها خمس���ة عش���ر ش���ابًا وفتاة، 
س���بع اناث وثمانية ذك���ور وهم: 
قس���ام أيم���ن المصطف���ى، محمد 
نافز غ���زال، ايمان عبد الله زكارنة، 
منتصر محمد ستيتي، أحمد جمال 
ابو س���رور، س���ارة ابو ال���رب، رنين 
منتصر حس���ن، صبا ساري زغيبي، 
عب���د الكريم عبد الله ابو ناعس���ة، 
دانية جه���اد ابو لبدة، محمد بديع 
اس���تيتي، نيفي���ن ش���ريم، داليا 
مهند زكارنة، فراس منتصر حسن، 

وسعيد حكم جرار.
وج����رت االنتخابات ف����ي ثاثة 
مراك����ز اقت����راع ه����ي الجامع����ة 
العربي����ة األميركي����ة، ومدرس����ة 
الس����ام للبني����ن ومرك����ز بلدية 
جنين، ف����ي ضمن إط����ار برنامج 
المجال����س المحلي����ة الش����بابية 
منت����دى  خ����ال  م����ن  المنف����ذ 
ش����ارك، وبتموي����ل م����ن برنامج 
للمس����توطنات  المتحدة  االم����م 
البشرية، بحضور المحافظ قدورة 
البلدية  ع����ن  موس����ى، وممثلين 
والحكم المحلي ووزارة الش����باب 
والتعليم  والتربي����ة  والرياض����ة 
والمركز الفلس����طيني للدراسات 
محمود  ومركز  اإلنس����ان  وحقوق 
درويش الثقاف����ي التابع لبلدية 
جني����ن، اضافة ال����ى ممثلين عن 
الشبابية  والمؤسس����ات  النوادي 


