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الجــوالني للسـياحة والسـفر
اســـم يتردد وثـــقة تـتـجدد

فقط  مع الجوالني استلم  حجزك  للعيد خالل ســـاعة
<  شــرم الشــــــيخ   .....  القــــاهرة وشـــرم الشــيخ                               <   اســـطنبول ...... دبــــي

السفـــــــر من عمان الهـالي الضفة جــــوا             السفــــــر الهالي القــدس من طابـــا بــــرا
وبافضل االســـــعار واالقامـة في شــرم 4 أيـام و3 ليال

السعر للمسافرين من الوجــــباتتصـنيف الفندقاســــــــم الفــندق
عمان جـــوا 

السعر للمسافرين من 
طــابا بـــرا

310 دوالر ات550 دوالر اجميع الوجباتخمس جنومبراميزا شـــــرم 
280 دوالر ا520 دوالراجميع الوجباتخمس جنومكيرو سـيز – خليج نعمه

350 دوالر ا590 دوالر اجميع الوجباتخمس جنوممارتيم  رويل )موفمبيك سابقا(
310 دوالر ات550 دوالر اجميع الوجباتخمس جنومرجـينسي بالزا
340 دوالرا580 دوالر اجميع الوجباتخمس جنومكونتنتل بالزا
250 دوالرا480 دوالر اافطار وعشاء خمس جنومدميينوا كورال

210 دوالر ات440 دوالر اافطار وعشاءاربع جنومفالكون هـيلز
230 دوالرا460 دوالر اافطار وعشاءاربع جنومفالكـون  خليج نعمه

280 دوالرا520 دوالر اجميع الوجباتاربع جنوم ديلوكسبـــارك ان
420 دوالرا650 دوالر اافطار فقطخمس جنومشـــيراتـون شـــرم

270 دوالرا 500 دوالر افطار فقطخمس جنوممـوفـمـبـيك  جـولـف

االسعار الهالي الضفة للفرد بالغرفة المزدوجة
•تشمل السفر من عمان شـــرم عمان جـوا  واالستقبال مبطار شرم 	

والتنقالت من والى املطار

االسعار الهالي القدس 
الــى شرم  السفر  ثــم  الــى معبر طــابــا  بــرا  الــقــدس  مــن  السفر  •تشمل  	

والعودة الى القدس
القـــــاهرة وشـــرم الشيخ  7  أيـام  و6 ليـال

3 ليال القـاهرة و3 ليال شـرم الشيخ
شرم  القاهرة  عمان  الطائرة  تذكرة  تشمل  الضفة:  الهالي  •االسعار  	

عمان السعر للفرد في الغرفة املزدوجة واالقامة في فندق بيراميزا القاهرة مع وجبة االفطار وجميع الوجبات في 
بيراميزا شرم الشيخ  واملواصالت من والى الفندق = 800   دوالر للفرد بالغرفه املزدوجة

• دوالر للفرد في الغرفه املزدوجة( االســـعار الهالي القــــدس )600	
•االسعارال تشمل خروجية املعابرواالكراميات والبرامج االختيارية 	

•عمل تأشيرات فردية الى مصر, سوريا, تركيا, دبي, الصني 	
للحجزو االستفسار الرجاء االتصال مع  اجلـــوالني للسياحة والسفر

اخلليل مدخل املدينة بجانب مسجد الشعراوي -  تلفون 2224253-02  فاكس – 02-2254940
thaerjulany@hotmail.co : جوال 760201-0599   -  امييل

عبده وخصاونة
للسياحة والسفر

ABDO TRAVEL
انتهزوا الفرصة
قبل فوات االوان 3 أيـام - ليلتانايـــــــــــــــــــالت

>  الفندق يشمل وجبتني افطار + عشاء >  املواصالت من القدس والى القدس 
السفينة   - امللوك  قلعة   - السمك  )متحف  كامل  سياحي  برنامج    < مندوب مرافق طوال مدة الرحلة  

IMax - متحف االحجار الكرمية - االلعاب املائية بنانا جيتس كي برشوت - تركترون - جيبات

فندق شيراتون 

بالزا 

820 شيكال

فندق شيراتون  

ريزورت  

440 دوالرًا

فندق
انتر بالزا   
440 دوالرًا

فندق شيراتون 

كالب 

780 شيكال

فندق 4 نجوم
وسط البلـــد
امريكانــــا
570 شيكال

فندق 4 نجوم
سنترال بارك

669 شيكال

فندق 5 نجوم
ديلوكس 
اوركيديا

870 شيكال

فندق 5 نجوم
شيراتــون

1220 شيكال

القدس - الشيخ جراح - داخل معرض عبده للسيارات - مقابل فندق االمبسادور
تلفون 5811999 - 0522400871 - 0522545891

الرام - ضاحية البريد - داخل معرض عبده للسيارات - خلف كراجات الريناوي
تلفون 2349816 - 0505352166 - 0522545631

شامل فطور - غداء - عشاء - مشروبات - بوظة - كيك  ) البرنامج يشمل ركوب كياكم وتراكتورات والسفينة  (

طبــــريــــــــــا
شرم الشيخ

باالضافة الى رحالتنا الى :..    تركيا )اسطنبول + انتاليا(
ابتداء من 499 $ - شامل جميع الوجبات 

ز8/24)18(

ز8/24)35(

وكالة سمر تورز للسياحة والسفر
رام الله

الشيقة واملمتعة و كما  العيد بعروضها  اجازة سعيدة. وتشارككم فرحة  لكم  تتمنى  و  السعيد  بالعيد  تهنئكم 
عودناكم دائما بأن نكون السباقني الى ما هو جديد و شيق, وان نتميز بخدمتكم

رحلة العيد املميزة واخلاصة  الى شرم الشيخ 6 ايام/ 5 ليال على منت اليخت الساحر االمير االبيض  و ألول مرة 
مباشرة من العقبة الى مارينا شرم , االبحار عبر خليج العقبة, مرورا مبضيق تيران املشهور و راس محمد, 
تناول وجبة االفطار على منت املركب مع حفل فني شيق, من رام الله الى رام الله,  مبيت ليلتان في العقبة مع 

افطار و 3 في شرم مع جميع الوجبات و املشروبات اخلفيفة
السعر ابتداًء من 289 دينارا  للشخص .

برنامج الرحلة:
• ايلول: مغادرة رام الله و التوجه الى العقبة, مبيت في العقبة. اليوم االول 9	

•اليوم الثاني: مغادرة العقبة الى مارينا شرم , مقابلة املندوب و التسكني في الفندق. 	
•اليوم الثالث والرابع : حر للراحة واالستجمام. 	

•اليوم اخلامس: مغادرة شرم الشيخ و العودة الى العقبة. غداء على منت املركب في عرض البحر  	
و التمتع بسهرة خاصة على منت املركب في املساء. املبيت في العقبة.

•اليوم السادس: العودة الى رام الله بيمن الله و رعايته. 	

 شرم الشيخ    ) بالطائرة  (
حيث التمتع بسحر البحر االحمر في فنادق 5 جنوم وبأسعار جدا مغرية

رحلة عيد الفطر  5 ايام / 4 ليال 
  تاريخ الرحلة 2010/9/9  او بأي تاريخ تختارونه قبل هذا التاريخ او بعد هذا التاريخ 

 تركيا  )  4 ليال / 7 ليال (
اسطنبول / مرمريس / انتاليا / اسطنبول ومرمريس /

هام جدا احلجز قبل اسبوعني من أي تاريخ ملن يحتاج الى فيزا  

 االردن  ) 4 ليالي / 5 ايام ( 
املكتب على استعداد لعمل تاشيرات فردية سوريا ، مصر ، تركيا وحجز فنادق / تذاكر سفر الى كافة انحاء العالم 

سمر تورز بجانب البنك العربي  رام الله التحتا
تلفون 2970691 فاكس 2970692 موبايل 0597138467 / 0599204350 

 Samar-tours77@yahoo.com

عرض خاص وألول مره

من مارينا العقبة الى
 مارينا شرم الشيخ

ز8/24)24(

مركز الفن الشعبي

Popular Art Centre
يعلن مركز الفن الشعبي عن فتح باب التسجيل لدورات 

الدبكة التالية:
- دورة دبكة للكبار: )17 سنة وما فوق(, تبدأ الدورة يوم االحد املوافق 
2010/9/19 ملدة شهرين. الدورة للمتقدمني/ات, آخر يوم للتسجيل 
والثالثاء من  الدورة: األحد  2010/9/1. مواعيد  االربعاء  هو يوم 

الساعة 6:00 – 7:30 مساًء.

- دورة دبكة للصغار )6 سنوات – 16 سنة(, تبدأ الدورة يوم اخلميس 
للتسجيل هو يوم االربعاء  َاخر يوم  شهور.  اربع  ملدة   2010/9/16

.2010/9/1

للتسجيل  وملزيد من املعلومات, الرجاء االتصال على هاتف رقم: 
أو 947907-0598 أو زيارة مركز الفن الشعبي – البيرة    02-2403891

مقابل جامع العني, الطابق الثاني. 
http://www.popularartcentre.org

ز8/17)4(

 

 

مي ابو الفي                                                      للسياحة والسفر
Traveling with                                is safe and fun

السفر معنا متعة وامان اسالوا من كان معنا 
كل عام وانتم بألف خير
عروض مميزة

اسطنبول + كالسيس
)7 أيام/ 6 ليال( )8ايام/7ليال(

حسب الطلب

تايالند )بانكوك/ باتيا(
9 ايام/ 7 ليال
حسب الطلب

سيرالنكا
10 أيام/ 8 ليال

حسب الطلب

انطاليا
4 أيام او 5 أيام

شرم الشيخ )5 أيام( 
يوم الوقفة+ ثاني ايام عيد الفطر

مصر
القاهرة+  اسكندرية ) في 

الطائرة(  8ايام او 5 ايام

إيالت 
3 ايام/ ليلتان

امكانية مشاركة اهلنا في الضفة الغربية باستثناء إيالت   
للحجز قبل 20 يومًا  للحصول على الفيزا في الوقت احملدد  
هواتف: 02-6261056/ 6276915/ 0544495155

خالل ورشة عمل نظمها "شمس" 

الدعوة إلى عدم انتهاك حقوق وحريات اإلنسان   
حقوق  م��رك��ز  عقد   - س��م��ودي  علي   - جنني 
اإلن��س��ان وال��دمي��ق��راط��ي��ة "ش��م��س" ورش���ة عمل 
ظل  في  الفردية  احلريات  حول  عنان  بيت  في 
عبد  الورشة  وافتتح  الناشئة،  الدميقراطيات 
الله محمود من املركز، مؤكدا أنه في القرن الواحد 
والعشرين لم يُعد هناك عذر ألي نظام سياسي أو 
مجتمع مدني في رفض أو وضع شروط على نوعية 
التي يريد، وبالتالي ال يوجد ما  الدميقراطية 
والدميقراطية  الناشئة،  بالدميقراطية  ُيسمى 

الراسخة، مع التحفظ على املصطلحني .  
واح��دة غير  واض��اف: "الدميقراطية وح��دة 
قابلة للتجزئة، بل وال خيار فيها، فإما دميقراطية 
أو ال دميقراطية، بل ميكن القول وفقا للتسلسل 
هناك  توجد  الدميقراطية،  لنشوء  التاريخي 
فالقدمية  حديثة،  وأخرى  قدمية  دميقراطية 
تتصل بالدميقراطية املباشرة كما كان الوضع في 
أثينا القدمية، في حني أن الدميقراطية احلديثة 
متثل امتداد وتطور للدميقراطية القدمية التي 
حتولت إلى دميقراطية نيابية ذات ُأسس محددة 
وواض���ح���ة، ل��ك��ن ف��ي إط���ار ال��دمي��ق��راط��ي��ة ميكن 
التمييز بني نظام احلكم الدميقراطي، والنظام 

الدميقراطي". 

الدميقراطية واشكالها 
مزعل  الكرمي  عبد  الدكتور  ق��ال  جهته،  من 
النظام  أنه "في  السياسي:  أستاذ علم االجتماع 
حياة  أسلوب  الدميقراطية  تكون  الدميقراطي 
حيث توفر الضمانات للحريات الفردية )فكرية 
ومدنية(، وشيوع ثقافة حقوق اإلنسان، واملساواة 
اللون  أو  الدين  العنصري بسبب  التمييز  وعدم 
ال��ف��رص وغير  م��ب��دأ تكافؤ  اجل��ن��س، وحت��ق��ق  أو 
املتصلة  السياسية  للقيم  السيادة  حيث  ذل��ك، 
العالم في عصر  أن  واض��اف: "مب��ا   باحلريات،" 
العوملة، قد جتاوز املفهوم التقليدي للدميقراطية، 
واملدنية  ال��ف��ك��ري��ة  احل���ري���ات  ت��ت��ط��اول  وح��ي��ث 
أصبح  فقد  السياسية،  السلطة  ح��دود  وتتجاوز 
السائد  الدميقراطي  احلكم  نظام  عن  احلديث 
في البالد العربية ال معنى له، إن لم يكن دليل 
تخلف، حيث يشبه ذلك القول بتوفر الكهرباء 
في الدولة ألنه حتصيل حاصل للدولة احلديثة، 
وم��ن ث��م ال م��زي��ة ل��ل��دول��ة ال��ت��ي ت��وف��ر مثل هذه 

اخلدمة العامة". 
الدميقراطية في املشرق 

تزال  ال  املشرق  في  "الدميقراطية  إن  وق��ال: 
القرن  في  س��اد   ال��ذي  الضيق  نطاقها  في  تسير 

مفهوم  عند  وقفنا  أن��ن��ا  مبعنى  ع��ش��ر،  ال��ت��اس��ع 
نظام احلكم الدميقراطية دون اهتمام بتطوير 
نظام  م��ج��رد  م��ن  أن تتحول  ف��ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
تتسم  ل��ذل��ك  ،ونتيجة  ح��ي��اة  أس��ل��وب  إل��ى  حكم 
هذه الدميقراطية بالهشاشة والضعف، إذ غالبا 
ويصل  ب��ل  ب��ه��ا،  ال��ت��الع��ب  أو  إيقافها  يسهل  م��ا 
اجلرم إلى حد سن تشريعات تتعارض مع مفهوم 
قوانني  في  حاصل  هو  كما  نفسه  الدميقراطية 
املطبوعات والنشر ومنع الكتب والتضييق على 
مم��ارس��ة امل��ذاه��ب ال��دي��ن��ي��ة امل��خ��ال��ف��ة للمذهب 
املستمرة  الرسمية  واملراقبة  الدولة،  في  السائد 
إلى حد اعتبار  األم��ر  الفكري، بل ووص��ل  للفعل 
م��ث��ال، ج��رمي��ة فكرية  ال��دي��ن��ي  النقد  مم��ارس��ة 
القوانني  بعض  في  اجل��زاء  قانون  عليها  يعاقب 

العربية" .
االستبداد الدميقراطي 

هذا  مثل  ف��ي  الطبيعي  م��ن  ان��ه  مزعل  ورأى 
امل��ف��ه��وم ال��ن��اق��ص ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة ال����ذي يسود 
بعض األنظمة العربية حاليا أن تتأثر احلريات 
املمارسة  على  ذلك  ينعكس  وأن  سلبا،  الفردية 
اليومية لهذه احلريات حيث يتم مصادرتها باسم 
"االستبداد  بظاهرة  ُيعرف  ما  ُمشكلة  القانون، 

الدميقراطي".  واضاف: "أن احلريات الفردية في 
ظل "االستبداد الدميقراطي" تتمثل في احلرية 
والبحث  وال��رأي  واالعتقاد  والتنقل  الشخصية 
والنشر  وال��ط��ب��اع��ة  ال��ص��ح��اف��ة  وح��ري��ة  العلمي 
والعقيدة  البريدية  واملراسالت  املسكن  وحرية 
وحرية  واالجتماع،  الدينية  الشعائر  وممارسة 
اختيار نوع التعليم وتكوين النقابات واجلمعيات 
والعمل وحرية الرأي والتعبير، كل هذه احلريات 
بأخرى،  أو  بصورة  العربية  الدساتير  في  وردت 
هذه  تنظيم  أن  خاصية  في  يشترك  وجميعها 
وحقيقة  للقانون،  وفقا  يتم  أن  يجب  احلريات 
أنه غالبا ما يأتي القانون مخالفا أو ُمقيدا لهذه 

احلريات". 
توصيات 

الفردية  احل��ري��ات  أن  على  املشاركون  وش��دد 
لإلنسان العربي اليوم متر مبنعطف خطر بسبب 
غياب الوعي بأهمية قيم الدميقراطية وهيمنة 
بعض األفكار، وما لم تتوفر ثقافة تعليمية ترسخ 
املزيد  نحو  العربي  باإلنسان  وتدفع  القيم  هذه 
من االرتباط بها وبحقوق اإلنسان كقضية حياة 
وليس مجرد تدوين بعض البنود الدستورية هنا 
وهناك، فإن العالم العربي سيشهد وحيدا من بني 
األمم قاطبة، تدهورا وتدنيا للحريات الفردية  

بصورة لم يسبق لها مثيل. 

خالل برنامج تلفزيوني محلي

نسبة مشاركة النساء احلقيقية في العمل
أعلى بكثير من االحصائيات الرسمية املسجلة

في ذكرى حرق األقصى: 

صبيح يدعو لتوفير احلماية ملقدسات القدس
القاهرة - وفا- جّدد األمني العام املساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطني واألراضي العربية 
احملتلة السفير محمد صبيح، امس، دعوته للمجتمع الدولي للتدخل قبل فوات األوان لتوفير 

احلماية للقدس واملسجد األقصى املبارك.
الذكرى احلادية واألربعني حلريق املسجد األقصى: إسرائيل تقوم اآلن  وقال صبيح ملناسبة 
بخطوات التهويد بشكل علني، وتستدعي اجليش وأجهزة املخابرات لفرض سياسة األمر الواقع 
على أبناء فلسطني والوضع اليوم أصعب بكثير من عام 1969، عندما مت احراق املسجد األقصى، 

ما يستدعي تضافر جهود كل الشرفاء حلماية املقدسات في القدس احملتلة .
وأشار إلى مخاطر احلفريات التي جتري، بخالف إبعاد القيادات واملواطنني عن املدينة ، مع 

إقامة جدار الضم العنصري .
كما حذر صبيح من خطة تهويد القدس ضمن اخلطة عشرين عشرين، األمر الذي يتطلب من 
اجلميع مواطنني ومثقفني ونقابات ومجتمع مدني عربي وإسالمي بالتصدي والوقوف ضد هذه 
اإلجراءات اإلسرائيلية . وأهاب صبيح باألمة العربية العمل بكل ما في وسعها ومسؤوليتها جتاه 
ما يجرى بحق القدس، مضيفا: القدس خط أحمر، فال  يوجد سالم دون القدس، فالقدس مدينة 
احلرب والسالم ، ومن األفضل أن تكون قضية السالم . وقال صبيح: إن  موضوع القدس، يدخل في 

كل مفاوضات املرحلة النهائية، فالقدس خط أحمر، استنادا لقرارات القمة العربية.

"حساء السلطان".. مالذ فقراء 
القدس في شهر رمضان

 القدس- عند الساعة الواحدة متاما، يدخل عشرات األطفال راكضني عبر باب "تكية السلطان،" في 
القدس، حاملني في أيديهم األواني والصحون، ليغتنموا نصيبهم من "حساء السلطان،" الذي يقدمه مطبخ 
التكية. ويصطف األطفال الذين أرسلتهم عائالتهم، حاملني األواني التي سيمألونها، أمام قدور كبيرة يغلي 
فيها حساء الدجاج، ينتظرون أن متأل صحونهم بالطعام قبيل موعد أذان املغرب، وهو أيضا موعد اإلفطار 
في شهر رمضان. واملشهد ذاك، يعد أحد الطقوس اليومية في قلب مدينة القدس القدمية، ملئات العائالت، 
وليس فقط في شهر رمضان، إذ دأبت مؤسسة األوقاف على منح الطعام لألسر احملتاجة، منذ أكثر ما يزيد 

على 450 سنة، ومبساعدة من التبرعات اخلاصة.
وقد بني "مطبخ احلساء" في عام 1550 على يد زوجة السلطان العثماني سليمان القانوني، باإلضافة 
إلى التكية، ودار لأليتام ومدرسة، تفتخر بأنها خرجت شخصيات كبيرة مثل الدكتور يوسف النتشة، املؤرخ 

الذي يعمل مع املؤسسة ذاتها اآلن.
وقال الدكتور النتشة لشبكة CNN إنه في أوائل القرن السادس عشر، كان أكثر من 550 شخصا يحصلون 
اللحم واألرز بحسب املناسبة، فالصدقة وإطعام احملتاجني قيمتان  اليوم، وأحيانا  على احلساء مرتني في 

دينيتان معروفتان بجميع أنحاء العالم اإلسالمي."
ولم تتغير البنية األساسية ملبنى التكية منذ ما يقرب من خمسة قرون، ولكن مت بناء ملحقات كثيرة، 
وعلى األخص، كثير من املداخن التي شيدت في املطبخ، إذ كان يعتقد أنه ال ميكن العمل هناك قبل مئات 

من السنني ألن األدخنة ال تتم تهويتها.
واملطبخ مليء باألطفال اليوم، ويقول أحد الطهاة هناك إن كل طفل ميثل أسرة بكاملها، وال شك أن األطفال 

ال يقدرون كثيرا املبنى التاريخي الذين يجلسون فيه، لكن الكبار يقدرونه كلما حضروا إليه.
ويقول أحد الشيوخ، والذي انتهى لتوه من الصالة في املسجد األقصى، وجاء ليأخذ وجبته قبل العودة 
إلى منزله في الضفة الغربية، إن "هذا الطعام له بركة.. تعودت أن آتي هنا منذ عام، وأنا أشكر الذين يعملون 

هنا، وينشرون الرحمة بني املسلمني.

رام الله – احمد سليم-اعتبرت حنان اجليوسي مستشارة النوع االجتماعي 
في منظمة العمل الدولية ان عدم تسجيل وتصنيف النساء بالنسبة للقطاع 
الرسمي وغير الرسمي هو السبب وراء عدم دقة النسبة التي تتحدث عن مشاركة 
املرأة في سوق العمل، فحينما يشير اجلهاز املركزي لالحصاء الى ان املرأة تشارك 
بنسبة 15% في سوق العمل جند النسبة احلقيقية اكثر من ذلك بسبب عمل 

النساء في العمل غير املنظم وغير الرسمي.
اجلمعية  تنتجه  ال���ذي  املجتمع  ن��ص��ف  ب��رن��ام��ج  خ���الل  اجل��ي��وس��ي  واك����دت 
الفلسطينية لصاحبات االعمال "اصالة" بالتعاون مع تلفزيون وطن، وبتمويل 
من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، واحلكومة الكندية من خالل الوكالة 
الكندية للتنمية الدولية ، ويقدمه االعالمي حسن سليم ان تنميط االدوار ليس 
له خصوصية فلسطينية على وجه التحديد فهو موجود عامليًا ولكن الفرق هو 
بوجود القوانني التي تدعم انخراط املرأة في سوق العمل، وتنظيم العالقة مع 

املجتمع املدني، فينعكس ذلك على ازدياد نسبة النساء العامالت.
وبينت اجليوسي ان هناك توجها في منظمة العمل الدولي نحو احتساب عمل 
النساء داخل املنازل كونه يؤثر على معدل الدخل القومي ويساهم مساهمة فعالة 
وتنموية. وحول البيئة املساعدة للنساء كيف يجب ان تكون اكدت اجليوسي 
ضرورة وجود قوانني داعمة للمرأة ومنظمة لعملها مثل قانون ضمان اجتماعي، 
وتطبيق قانون عمل يلزم الشركاء ببنوده خاصة املساواة وعدم التمييز، من اجل 

تشجيع  النساء على العمل واالنخراط احلقيقي في سوق العمل.
هناك  ان  الدولية  العمل  منظمة  في  االجتماعي  النوع  مستشارة  واك��دت 
االفقي  الفلسطيني بشكله  العمل  قانون  تتعلق مبراجعة  دراس��ات فلسطينية 
وليس العمودي من منظور النوع االجتماعي، من خالل منظمة العمل الدولية 

وشركائها االجتماعيني، خاصة ان القطاع اخلاص مثاًل يفضل توظيف الرجال 
بدل النساء من باب الهروب من اعطاء املرأة اجازات الوضع واالمومة وماشابه 

مما ينص عليه القانون.
 وتطرقت اجليوسي الى فكرة تشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء التي 
انبثقت من اجل ردم الفجوة املعرفية واملهنية التي حتول دون مشاركة النساء 
في سوق العمل، مضيفًة ان املؤسسات املشاركة في اللجنة هي مؤسسات لها باع 

طويل وخبرة في خدمة النساء وتفعيل دورهن ومتكينهن.
من جهتها اعتبرت اميان عساف، رئيسة وحدة النوع االجتماعي في وزارة 
العمل، نسبة مشاركة املرأة في العمل كما يتحدث عنها اجلهاز املركز لالحصاء 
غير صحيحة بتاتًا مؤكدة ان جهات االختصاص التي جتري هذه االحصاءات ال 

تغطي عمل املرأة في مشاريعها اخلاصة وال تقوم باملسوح بصورة دقيقة.
وحول قانون العمل اكدت عساف ان القانون في بالدنا مطور مقارنة مع البالد 
االخرى، ومع ذلك طالبت بضرورة وجود تشريعات ونصوص تدعم عمل املرأة.

اما صالح العودة، مدير عام غرفة صناعة وجتارة رام الله فرأى ان سبب تدني 
نسبة عمالة النساء حسب االحصائية الرسمية فيعود الى كون معظم النساء 
النساء،  حول  املعلومات  في  نقص  وج��ود  ظل  في  وكذلك  بيوت،  رب��ات  يعملن 
مشيرًا الى وجود اهتمام واضح بقضايا املرأة من خالل املؤسسات واملشاريع التي 
تصب في صالح خدمة النساء. وبني العودة ان نسبة النساء املسجالت في غرفة 
التجارة والصناعة هي 2% من ناحية ارقام رسمية اال انه اكد ان نسبة النساء 
العامالت اكثر مما هو مسجل لديهم بكثير، واستغرب العودة قلة اقبال النساء 
للنساء  الغرفة  تقدمه  ان  ما ميكن  رغم  التجارية  الغرفة  لدى  التسجيل  على 

العامالت من خدمات ومزايا.


