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جامعــــة اخلليـــل
العيادة القانونية

بالتعاون مع
مؤسسة أرض اإلنسان لوزان )سويسرا(

دعـــــــوة
بدعوتكم  اإلنسان  أرض  ومؤسسة  اخلليل  جامعة  في  القانونية  العيادة  تتشرف 

للمشاركة في ندوة حول

عدالة األطفال )األحداث( في فلسطني
الثالثاء، 2012/12/4، الساعة 11:00 الزمان:  

مبنى الدراسات االستراتيجية، حرم جامعة اخلليل املكان:  
•مشروع عدالة األطفال األحداث في اخلليل وعرض فيلم قصير 	

سيلفي روقان، مديرة مشروع عدالة األحداث في فلسطني
•املعايير الدولية لعدالة األحداث والعدالة التصاحلية 	

جامعة  القانونية،  العيادة  ومدير  القانون  أستاذ  قفيشة،  معتز  الدكتوراحملامي 
اخلليل

•القانون الفلسطيني الناظم لعدالة األحداث 	
الدكتور أحمد السويطي، رئيس قسم الفقه والقانون، جامعة اخلليل

•التعامل مع قضايا األطفال في النظام الرسمي )الشرطة، النيابة، احملاكم( 	
األستاذ أشرف مشعل، رئيس نيابة اخلليل

•قضايا مختارة حول الدفاع عن األطفال في احملاكم الفلسطينية 	
احملامي األستاذ عامر اجلنيدي، احلركة العاملية للدفاع عن األطفال

 مبناسبة اليوم العاملي للمعاقني

بيان ملجلس ذوي االحتياجات اخلاصة ..وخطة بالتربية لتوفير التعليم للجميع 
ديوان املظالم يدعو الى انضمام فلسطني إلى االتفاقية الدولية لذوي اإلعاقة 

مبناسبة اليوم العاملي للمتطوعني

مركز "شمس" يدعو إلنشاء 
هيئة لشؤون العمل التطوعي

 
جنني - علي سمودي - أشاد مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" مببادرة 
منتدى شارك الشبابي واللجنة الوطنية لتكرمي املتطوعني الفلسطينيني على جهودهم 
الكبيرة في إجناح املهرجان الوطني لتكرمي املتطوعني الفلسطينيني "عونه" على مدار 
السنوات القليلة املاضية، بجعله تقليدًا سنويًا،وثمن قرار مجلس الوزراء مبنح جائزة باسم 

الدكتور حيدر عبدالشافي للعمل التطوعي املتميز بقيمة 5000 دوالر سنويا.
 ومبناسبة الذكرى السنوية لليوم العاملي للمتطوعني في 12/5 الذي اعتمدته  األمم 
إلى ضرورة ترتيب  املركز  ، دعا  أول 1985  املتحدة في قرارها رقم 212/40 في 17 كانون 
األولويات في العمل التطوعي ، واستقطاب عناصر جديدة مؤهلة لقيادة األعمال واملشاريع 
التطوعية واالهتمام اإلعالمي بتوعية األفراد بأهمية التطوع ودوره في تنمية املجتمع. 
وإلى زيادة االهتمام في مؤسسات التعليم العام والعالي بالبرامج واألنشطة التي تنمي الوعي 

واملمارسة لدى الشباب بالعمل التطوعي وفوائده للفرد واملجتمع .
وإنشاء هيئة رسمية يناط بها العمل التطوعي وشؤونه تتولى رسم سياسة العمل التطوعي 
وصياغة نظام موحد وشامل للتطوع، ويبني حقوق املتطوع وواجباته ، وتسعى لتنسيق العمل 
التطوعي ومنع االزدواجية ، وإقامة الندوات واملؤمترات التي تتناول املعيقات احلقيقية 

داخل املؤسسات وسبل مواجهتها ، كما تتناول قضايا املشاركة وسبل جذب املتطوعني .
وقال املركز في بيان له أن ثقافة التطوع تواجه إشكالية جمود وتقليد في اخلطاب الذي 
تتبناه معظم مؤسسات املجتمع املدني ، مما أدى إلى غياب القدرة على التوسع وكسب قواعد 
اجتماعية جديدة ، وكذلك سيطرة قيم الثقافة الفردية ، وانصراف معظم أفراد املجتمع 
حلل مشكالتهم وأزماتهم اخلاصة ، مما جعل العمل التطوعي حبيسًا وعاجزًا عن التفاعل 
أو التوافق مع اخلطاب العاملي لثقافة التطوع ، والنتيجة هي استمرار قابلية ثقافة التطوع 
باملجتمع للتأثر بثقافة اآلخر والتبعية لها دون القدرة على التأثير فيها أو جتنب سلبياتها 
.كما أنه وعلى الرغم من محورية دور املرأة في العمل التطوعي فإن ثقافة التطوع لدى اإلناث 

مازالت دون املستوى املطلوب ولم تلق العناية الالزمة لتفعيل دور املرأة وإثراء خبراتها .
والشابات وخلق قيادات  الشباب  أمام مساهمات  الفرصة  إتاحة  املركز بضرورة  وطالب 
للعمل  الناظمة  والتشريعات  القوانني  وتطوير  وحوافز  امتيازات  برنامج  ووضع  جديدة 
عليهم  املهام  وت��وزي��ع  تدريبهم  على  يشرف  باملتطوعني  خ��اص  احت��اد  وإن��ش��اء  التطوعي 

وينظم طاقاتهم.
دعوة  في  أكبر  دورًا  اإلع��الم  ووسائل  الدينية  واملؤسسة  واجلامعة  املدرسة  مت��ارس  وأن 
املواطنني إلى العمل التطوعي، والتعريف بالنشاطات التطوعية التي تقوم بها املؤسسات 

احلكومية واملؤسسات.

ال��ث��ال��ث  ال��ع��ال��م ف���ي  ال��ل��ه - ي��ح��ت��ف��ل   رام 
م��ن ك��ان��ون األول م��ن ك��ل ع���ام  ب��ال��ي��وم العاملي 
حقوق  على  تأكيدا  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 
تنمية  في  ومساهماتها  ومكانتها  الفئة  ه��ذه 
مجتمعاتها، وفي هذه املناسبة، اصدر املجلس 
بيانا  اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص  لشؤون  األعلى 
ت��وج��ه ف��ي��ه ال���ى جميع امل��واط��ن��ني م��ن أب��ن��اء 
ال��ش��ري��ح��ة ف��ي دول���ة فلسطني وال��وط��ن  ه���ذه 
مشيدا  التحيات،  ب��أح��ر  العالم  وف��ي  العربي 
مبساهماتهم النوعية في تطوير مجتمعاتهم 
وتنميتها، واعرب عن دعمه الكامل لنضاالتهم 
م��ن أج��ل احل��ص��ول على حقوقهم ف��ي امل��س��اواة 
والهيئات  املؤسسات  وناشد  الكرمي.  والعيش 
الدولية التابعة لألمم املتحدة  واملدافعة عن 
ح��ق��وق اإلن��س��ان وال��ت��ي متثل األش��خ��اص ذوي 
اإلنتهاكات  ف��ي  للتحقيق  بالتحرك  اإلع��اق��ة 
ذوي  األش��خ��اص  بحق  إسرائيل  متارسها  التي 
اإلعاقة مبا في ذلك اإلعتداء على حقهم في 
احلياة وعلى حقوقهم األخرى وخاصة احلق في 
التنقل، حيث تضع كافة أشكال العراقيل التي 
حترمهم من حرية احلركة والتنقل مما يؤثر 
سلبًا على حقوقهم اإلجتماعية واإلقتصادية 
والعمل  والتعليم  ال��ع��الج  تلقي  ف��ي  وبخاصة 

وسائر احلقوق.
 وقال البيان ان إعتداءات جيش اإلحتالل 
عن   - اآلن  حتى   - اسفرت  املختلفة  وأجهزته 
استشهاد العشرات من األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وإصابة اآلالف بإعاقات دائمة، وكان آخر هذه 

من  مواطن  إستشهاد  الى  أدى  قد  اإلع��ت��داءات 
كان  بينما  غ��زة  في  العقلية  الصعوبات  ذوي 

يسير في الشارع. 
إزالة  انه إذ يؤمن بأهمية   واضاف املجلس 
من  واإلداري����ة  واإلجتماعية  امل��ادي��ة  احل��واج��ز 
يتمكنوا  اإلعاقة حتى  ذوي  األشخاص  طريق 
من املشاركة الفعلية في احلياة العامة، ويعتبر 
احل���واج���ز امل��ت��م��ث��ل��ة ف��ي امل��ع��وق��ات اإلن��ش��ائ��ي��ة 
والعمرانية واملادية األخرى هي صناعة بشرية 
إزال��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ج��م��ي��ع��ًا  علينا  يتعني   ،
ويتقبل  ي��ض��م  ج��ام��ع  مجتمع  ال���ى  ل��ل��وص��ول 
جميع املواطنني دون إستثناء. ويؤمن املجلس 
بأن ذلك لن يتحقق إال بتوفر اإلرادة السياسية 
وليس فقط الرؤية واخلطط. وعليه فإننا ندعو 
احمللي  احلكم  ووزارت��ي  احمللية،  الهيئات  كافة 
وشركات  املهندسني  ونقابة  العامة،  واألش��غ��ال 
املقاوالت وأصحاب املنشآت إلى اإللتزام بالقانون 
أية مباني غير مالئمة إلستعمال  بناء  وعدم 
ون��دع��و اجلهات  األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة. كما 
الثقافية واإلعالمية كافة الى إتخاذ التدابير 
املواد  وخاصة  وإنتاجها  موادها  جلعل  املناسبة 
وال��ص��ف��ح��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي م��ت��ن��اول أي��دي 

األشخاص ذوي اإلعاقة. 
وال��ك��وادر  املواطنني  جميع  املجلس  ون��اش��د 
والعامة  اخلاصة  واملنشآت  املرافق  في  العاملة 
التنبه الى الوسائل والطرق املناسبة وأساليب 
التعامل الصحيحة مع األشخاص ذوي اإلعاقة، 
ومغلوطة  خاطئة  كانت  إذا  الوسائل  هذه  ألن 
دون  حت���ول  إجتماعية  ح��واج��ز  تشكل  ف��إن��ه��ا 
إن��دم��اج األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة ف��ي املجتمع 
وحترمهم من فرص التمتع بحقوقهم املختلفة 

وتعرضهم لسوء املعاملة ومتتهن كرامتهم. 
وعلى صعيد آخر توجه املجلس الى اجلهات 
تعديل  بضرورة  واألهلية  احلكومية  الرسمّية 
واألنظمة  والتشريعات  واإلج��راءات  السياسات 
التشريعات  وم��ع  القوانني  مع  تتناقض  التى 
ُتشّكل  وال��ت��ي  وال��دول��ي��ة،  الوطنية  وامل��واث��ي��ق 
التمتع  وب��ني  بينهم  إض��اف��ي��ة حت��ول  ح��واج��ز 

باحلقوق التي أقرها القانون. 
الى  نتطلع  فلسطني  ف��ي  إننا   : واستطرد   
في  اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص  مشاركة  تكريس 
والثقافية  ال��س��ي��اس��ي��ة  احل��ي��اة  م��ن��اح��ي  ش��ت��ى 
خالل  قمنا  وق��د  واإلق��ت��ص��ادي��ة،  اإلجتماعية 
التدابير  من  العديد  باتخاذ  املاضية  األع��وام 
واإلجراءات التشريعية واإلدارية والتنظيمية 
التى تهدف الى مأسسة قضايا وحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة لتكون جزءًا ال يتجزأ من السياق 
املجتمعي العام. فقد مت تفعيل املجلس األعلى 
لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة وتشكيل اللجنة 
الوطنية العليا لبطاقة األشخاص ذوي اإلعاقة، 
واالنتهاء من إعداد اإلطار الوطني اإلستراتيجي 
وخطة عمل خاصة بوزارة الشؤون اإلجتماعية. 
كما قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف اجلهات 
ه��ذه  ق��ض��اي��ا  ح��ض��ور  بتكريس  ال��ع��الق��ة  ذات 
الفئة على سلم أولويات احلكومة الفلسطينية 
ومؤسساتها املختلفة. من خالل برنامج بطاقة 
ال��ذي سنشهد قريبًا  اإلع��اق��ة  األش��خ��اص ذوي 

اإلعالن عن النظام الذي يحكم عمله. 
وزارةالتربيه

 وأك����دت وزي����رة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م مليس 
عدة  س��ن��وات  منذ  تتبنى  ال����وزارة  أن  العلمي 
مشاريع لدعم حق التعليم لذوي االحتياجات 
هو  املعاق  ي��وم  إحياء  أن  ال��ى  مشيرًة  اخلاصة، 
تأكيد على دمج ذوي االعاقة باملجتمع وتأكيد 

حقهم بالتعليم.
التعليمية  اخل��دم��ات  أن  العلمي  وأوض��ح��ت 
بلغت  اخلاصة  االحتياجات  ل��ذوي  والتربوية 
في العام الدراسي احلالي 4919 طالبًا من بينهم 
اعاقاتهم ما  انثى، تنوعت  2671 ذكرا و2348 
والسمعية  والبصرية،  الكلية،  االعاقات  بني: 
الكلية، والسمعية اجلزئية، واضطرابات النطق 

واإلعاقات احلركية والذهنية العقلية.
خطة  تتبنى  ال������وزارة  س��ي��اس��ة  إن  وق��ال��ت 
شاملة من خالل القوانني واللوائح التي تعطي 
احلق لالشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة 
لتوفير التعليم للجميع في ظل بيئة تربوية 
وتطوير  العالية،  بجودتها  تتميز  تعليمية 
وامل��ن��اه��ج  التعليم  ل��ق��ط��اع  التحتية  البنية 
ق��درات  وتطوير  التقييم،  ووس��ائ��ل  ومعايير 
العاملني من ذوي االحتياجات اخلاصة، وتطوير 
املؤسسي  ب��األداء  واالرت��ق��اء  واألنظمة  القوانني 

لهم، ودعم خطط واستراتيجيات الوزارة.
 وبينت أن من أولويات الوزارة وضع معايير 
النظامية  امل��دارس  في  الدمج  لعملية  وطنية 
الرسمية  املؤسسات  تزويد  في  ستسهم  والتي 
ذوي  من  والكفاءات  ال��ق��درات  بكافة  واالهلية 
االع���اق���ة مم���ا ال مي��ن��ع م��ش��ارك��ت��ه��م ف���ي ب��ن��اء 
القادرة  الفئات  بني  التكامل  ويحقق  املجتمع 
والوصول  التعليمية  بالعملية  النهوض  على 

نشدد  الذي  التعليم  من  الكاملة  النوعية  الى 
على انه حق للجميع.

التربية  وزارة  اه��ت��م��ام  أن  العلمي  وق��ال��ت 
والتعليم بالطلبة ذوي اإلعاقة بدأ قبل صدور 
ق��ان��ون األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة رق��م 4 للعام 
1999 ، من خالل تنفيذ العديد من املشاريع 
التي تضمن حقهم بالتعليم كأقرانهم من غير 
أصحاب اإلعاقات عبر  تبّنها سياسة التعليم 
للجميع ومشاركتها في مؤمتر جوميتيان عام 
1990 وتبنيها ألهداف مؤمتر داكار عام 2000 

، وسياسة التعليم اجلامع عام 1997.
اخلاصة  التربية  دائ��رة  مديرة  وأوضحت   
التعليم  ال��وزارة تنفذ سياسة  ان  شفاء شيخة 
للجميع الذي يعتبر من محاور وأهداف اخلطة 
اخلمسية التطويرية اإلستراتيجية ) 2008-
2012(  وهو من ضمن البرامج واملشاريع الهادفة 
إلى توفير التعليم لطلبة ذوي اإلعاقة كغرف 
امل��ص��ادر،  وم��رك��ز  املدمجة،  والصفوف  امل��ص��ادر، 
ومشروع التعليم اجلامع لألشخاص ذوي اإلعاقة 
البصرية، ومشروع مواءمة مبحث الرياضيات 
املكفوفني،  للطلبة  الرياضيات  رموز  وتوحيد 
كما  والتعليمات،  األن��ظ��م��ة  م��واءم��ة  وم��ش��روع 
التربية  دائرة  العاملني في  مت تطوير قدرات 
وتقوميية،  بحثية  دراس��ات  وإع��داد  اخلاصة، 
ال��وزارة  ان  ، وأك��دت  ومواءمة األبنية املدرسية 
ق��دم��ت خ��دم��ات م��س��ان��دة م��ن ع���الج طبيعي 
ووظيفي ونطق للطلبة ذوي اإلعاقة املدموجني 
في مدارسها من خالل مركزي املصادر للتربية 

اخلاصة.
بتعيني  ق��ام��ت  التربية  وزارة  ان  وبينت   
وال��ع��م��ل ع��ل��ى  تأهيلها عن  ال���الزم���ة  ال���ك���وادر 
طريق عقد عدد من االجتماعات وورش العمل 
وتعديل  ال��وع��ي  ون��ش��ر  بالبرنامج  للتعريف 
االجت���اه���ات، وان���ه مت ال��ع��م��ل ع��ل��ى  دم���ج ع��دد 
م��ن ال��ط��ل��ب��ة وت��زوي��ده��م ب��األج��ه��زة امل��الئ��م��ة، 
التحاقهم  لتسهيل  املدرسية  األبنية  وتعديل 
جرى  كما  للجميع،  التعليم  باعتبار  وتنقلهم 
تطوير قدرات الهيئات اإلدارية والتدريسية، 
وطباعة الكتب املدرسية بنظام بريل، وتوفير 
األجهزة واألدوات املساعدة بالتعاون والتنسيق 
التربية  ال��ع��ام��ل��ة ف��ي م��ي��دان  امل��ؤس��س��ات  م��ع 
املؤسسات  هذه  مع  التنسيق  مت  كما  اخلاصة، 
لتوفير التشخيص والعالج، وإعداد اإلحصائية 
صعوبات  ذوي  الطلبة  تضم  ال  التي  السنوية 
التعلم بسبب  وبطء  العقلية  واإلعاقة  التعلم 
للبيئة  مقننة  تشخيص  أدوات  ت��وف��ر  ع���دم 

الفلسطينية، والكوادر املؤهلة للتشخيص.
وأوضحت ان من التوصيات املقترحة لتوفير 

فرص تعليمية أفضل، 
تشخيص  أدوات  توفير  على  العمل  اواًل: 
اإلع��اق��ة  لتشخيص  معتمدة  وم��راك��ز  مقننة 

وصعوبات التعلم . 
ثانيًا: وضع معايير وطنية واضحة ومعلنة 
متخصصة  ك���وادر  وج��ل��ب  لدمجهم،  معتمدة 

ومؤهلة للعمل مع ذوي االعاقات .
ثالثًا: حث اجلامعات الفلسطينية لتوفير 

التخصص.   
ديوان املظالم

اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  وطالبت   
إلى  فلسطني  دولة  بانضمام  املظالم(،  )دي��وان 
ذوي  باألشخاص  اخل��اص��ة  الدولية  االتفاقية 
اإلعاقة، واالتفاقيات األخرى املتعلقة بحقوق 

اإلنسان.
إلى  باملناسبة  لها،  الهيئة في بيان  وأشارت 
التمييز  أشكال  كل  حظر  على  العمل  ض��رورة 
الذي يتعرض له األشخاص ذوو اإلعاقة بسبب 
إعاقتهم في ما يختص بجميع املسائل املتعلقة 
التوظيف  شروط  ومنها  العمالة  أشكال  بكافة 
وال��ت��ع��ي��ني وال��ع��م��ل ع��ب��ر إزال����ة ك��اف��ة ال��ع��وائ��ق 
التشريعية والسياسية والبيئية واالجتماعية 
، وش��ددت على ض��رورة تعزيز فرص احلصول 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل وال��ت��ق��دم ال��وظ��ي��ف��ي ل��ألش��خ��اص 
كافة  وبتفعيل   ، العمل  اإلعاقة في سوق  ذوي 
النصوص القانونية املتعلقة بحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
ودع����ت ال��ه��ي��ئ��ة إل���ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى 'ت��ع��دي��ل 
النصوص القانونية خاصة تلك التي تنطوي 
الدولية  املعايير  م��ع  ومواءمتها  متييز  على 
حل���ق���وق اإلن����س����ان، وب���خ���اص���ة ت��ل��ك امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ذوي  األش��خ��اص  حل��ق��وق  ال��دول��ي��ة  باالتفاقية 
التطبيق خاصة تلك  اإلعاقة ووضعها موضع 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق  بإعمال  املتعلقة 

في العمل الالئق .
التأهيل املجتمعي

 وقال برنامج التأهيل املجتمعي ان يوم املعاق 
العاملي هو فرصة الجراء مراجعة شاملة ألداء 
املؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة ومنظمات 
يتعلق  فيما  اإلع��اق��ة، خاصة  ذوي  األش��خ��اص 
 4 رقم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  بقانون 

امل��ج��االت  ف��ي  تطبيقه  وجتليات   1999 للعام 
اجل  من  اجل��اري  العمل  وبالتحديد  املختلفة، 

إقرار نظام بطاقة املعاق من قبل احلكومة.
واض������اف ب���رن���ام���ج ال��ت��أه��ي��ل ف���ي ب���ي���ان له 
اجلهود  تنسيق  يتطلب  ذل��ك  أن  باملناسبة، 
لتلبية  احلكومي  وغ��ي��ر  احلكومي  اإلط���ار  ف��ي 
وأسرهم،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  احتياجات 
كما يتطلب مراجعة حكومية جادة للموازنات 
املخصصة للتعامل مع قضايا وهموم األشخاص 
ذوي اإلعاقة وأسرهم في املجتمع الفلسطيني.

واوضح البرنامج ان هناك تغيرا كبيرا حصل 
على واقع ذوي اإلعاقة في فلسطني، سواء من 
املقدمة  املختلفة  واخلدمات  مشاركتهم  حيث 
للجانب  االجتماعي  الوعي  حيث  من  أو  لهم، 

احلقوقي املتعلق بهم.
وطالب البرنامج احلكومة بالبدء بتطبيق 
القانون حسب األولوية، والتي تعتبر أن العمل 
العمل الكرمي لألشخاص ذوي اإلعاقة  وتوفير 
واخلاصة  العامة  الوظائف  من   %5 نسبته  مبا 
يأتي في مقدمتها، كما طالب احلكومة بتوفير 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املهني  التعليم  فرص 
املرافق  في  لهم  الدمج  توفير فرص  من خالل 
التعليمية املختلفة حتى يتمكنوا من االنخراط 

في سوق العمل.
بالبدء  احلكومة  كذلك  البرنامج  وطالب 
وتطوير  التأهيل  قطاع  إستراتيجية  بتنفيذ 
برامج مالئمة تضمن توفير اخلدمات التأهيلية 
املجتمع احمللي  لهم وتسخير مصادر  األساسية 

الحتياجاتهم.
هيئة تطوير املؤسسات 

الفلسطينية  االستشارية  الهيئة  وأك��دت   
لتطوير املؤسسات غير احلكومية PCS على أن 
مناسبة اليوم العاملي لإلعاقة لهذا العام يجب 
أن تؤسس ملرحلة جديدة من العمل احلقوقي 
الذي يخدم متكني هذه الفئة وإقرار حقوقها 

في كافة املجاالت.
املجتمعني  تذكر  املناسبة  أن هذه  وأضافت 
احمل��ل��ي وال���دول���ي ب��وج��ود ش��ري��ح��ة واس��ع��ة من 
املجتمع ال زالت حقوقها منقوصة؛ وهي بحاجة 
واس��ع  ومؤسساتي  مجتمعي  وإس��ن��اد  دع��م  إل��ى 
تنشدها  التي  االجتماعية  العدالة  لتحقيق 

كافة قطاعات املجتمع.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن يتم التركيز 
على اجلانب احلقوقي في التعاطي مع قضايا 
اإلعاقة ألنه الطريقة األمثل الستدامة الرقي 
األخرى  املعايير  عن  بعيدا  الفئة  هذه  بواقع 
ملستوى  ترتقي  وال  آن��ي��ة  قضايا  تعالج  ال��ت��ي 

املشكلة.
 وطالبت الهيئة بتفعيل توثيق االنتهاكات 
واستخدام الرصد والتوثيق على نطاق واسع ، 
وأن يكون عنوان العام القادم في العمل لذوي 
لالنتهاكات  والتوثيق  ال��رص��د  "ع���ام  اإلع��اق��ة 

الواقعة بحق ذوي اإلعاقة".
جاد  لعمل  تؤسس  أنها  إل��ى  الهيئة  ونوهت 
وط���وي���ل ب���ه���ذا اخل���ص���وص، وذل�����ك ألن رص��د 
وتوثيق االنتهاكات يفتح أبوابا واسعة لتغيير 
املنصوص  احل��ق��وق  تطبيق  وإل���زام  السياسات 

عليها في قانون ذوي اإلعاقة.
احلقوقي  العمل  أن  على  الهيئة  وش���ددت 
بناء  يتطلب  اإلع���اق���ة  ذوي  ق��ض��اي��ا  ل��ن��ص��رة 
شراكات مؤسساتية للوصول إلى استراتيجيات 

وطنية بهذا اخلصوص.
 وخ��ت��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ان��ه��ا مب��ط��ال��ب��ة كافة 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي واخل����اص واأله���ل���ي ب��أن 
مع  التعاطي  في  القانون  بنود  بكافة  يلتزموا 
املؤسسات  قضايا اإلعاقة، مشيدة بدور بعض 
التي سعت لتحقيق إجنازات في هذا الصعيد 
املعايير  دون  القطاعات  بعض  زال��ت  ال  فيما 

املطلوبة.
اللجنة التنسيقية

للمؤسسات  التنسيقية  اللجنة  وطالبت   
ال��ع��ام��ل��ة ف���ي م��ج��ال اإلع���اق���ة وال��ت��أه��ي��ل وف��ي 
ذوي  ل��ألش��خ��اص  ال��ع��ام  الفلسطيني  االحت����اد 
إدراج  ب��ض��رورة  اخلليل،  محافظة  في  اإلع��اق��ة 
اإلعاقة وذويهم على  واحتياجات ذوي  حقوق 
ل��ل��وزارات  اإلستراجتية  اخلطط  أول��وي��ات  سلم 
بوزارة  مهيبة  واألهلية،  احلكومية  واملؤسسات 
احلكم احمللي واملجالس البلدية املنتخبة حديثا 
حتمل مسؤولياتها بالعمل على املوائمة البيئية 
وحركة  وصول  لتسهيل  املطلوبة  والتعديالت 
األشخاص ذوي اإلعاقة إلى مختلف القطاعات 

واخلدمات املتوفرة في احملافظة.
متر  ان��ه  ال��ى  التنسيقية  اللجنة  وأش����ارت 
ظل  في  العام  ه��ذا  العاملي  اليوم  ذك��رى  علينا 
احلرب املسعورة على فلسطني حيث استهداف 
الفلسطيني أضحى سياسًة ومنهجًا مما يزيد 
 ، أع��داد األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة بشكل كبير 
ويزيد العبء على أسرهم وذويهم ومجتمعاتهم، 
ال��ي��وم ال��ذي يعبر  مشيرة انها وه��ي حت��ي ه��ذا 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وآم��ال  طموحات  عن 
الصابرين  أولئك  كل  إلى  التحية  تبرق  فإنها 
األش��خ��اص  م��ن  وآالم��ه��م وج��راح��ه��م  مبعاناتهم 
احلياة  ضنك  يتحملون  ال��ذي��ن  اإلع��اق��ة  ذوي 
فلسطني  تعانيه  ما  ظل  في  العيش  وصعوبة 
من أزمات جسام، يتحمل جزء منها االحتالل 
اجلاثم على صدورنا ويتحمل اجلزء اآلخر منها 
بأشخاص  املتعلقة  القوانني  بتطبيق  املكلفون 

ذوي اإلعاقة لتوفير احلياه الكرمية لهم.
واعتبرت اللجنة التنسيقية وزارة الشؤون 
ذوي  لألشخاص  الرئيسة  املظلة  االجتماعية 
اإلعاقة وذويهم، مؤكدة على حتمل مسؤولياتها 
كاملة غير منقوصة وخاصة في مجال تفعيل 
الضمان االجتماعي الذي يضمن احلياة الكرمية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، مطالبة وزارة الصحة 
بتوفير  املتعلقة  الصحية  سياساتها  مبراجعة 
لألشخاص  والتأهيلية  العالجية  اخل��دم��ات 
ذوي اإلعاقة، ونؤكد على ضرورة تبني سياسة 
ج���دي���دة ع���ادل���ة وم��ه��ن��ي��ة ف���ي م��ج��ال حت��دي��د 
نسبة العجز دون االنتقاص من قدرات وكرامة 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
للمؤسسات  التنسيقية  اللجنة  وش���ددت 
العاملة في مجال اإلعاقة والتأهيل وفي االحتاد 
العام لألشخاص ذوي اإلعاقة في  الفلسطيني 
محافظة اخلليل على ضرورة قيام وزارة العمل 
بواجبها بتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة ورفع 
توفير  على  والعمل  قدراتهم  وب��ن��اء  مهاراتهم 
ال�����وزارات وامل��ؤس��س��ات  وإل����زام  ف��رص عمل لهم 
 )5( بتوظيف  واخل��اص��ة  واألهلية  احلكومية 
% م��ن امل��وظ��ف��ني م��ن األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة، 
متوجهة إلى وزارة التربية والتعليم بالتأكيد 
ذوي  للطالب  األك��ادمي��ي  ال��دم��ج  تفعيل  على 
املالئمة  التعليمية  البيئة  وتوفير  اإلع��اق��ة 
والتي تشمل املوائمة البيئية والتوعية املدرسية 
الوسائل  وتوفير  التعليمية  ال��ك��وادر  ومتكني 

التعليمية ملختلف اإلعاقات.
املتميز  األداء  م��ن  ب��ال��رغ��م  ان��ه  وأوض��ح��ت، 
اإلعاقة  العاملة في مجال  األهلية  للمؤسسات 
اجلهد  من  مبزيد  طالبتهم  انها  إال  والتأهيل 
اخلدمات  مجال  ف��ي  الفجوات  لسد  والنشاط 
جماعي  بجهد  القيام  وض��رورة  واالحتياجات 
بهدف  العالقة  وتشبيك  تفعيل  عبر  متكامل 
لألشخاص  ال��دام��ج��ة  التنمية  بعملية  ال��ب��دء 
مؤكدة  الفلسطيني،  املجتمع  في  اإلعاقة  ذوي 
أبناء  م��ن  واملخلصني  اخليرين  ك��ل  م��ع  مضيه 
هذا الوطن على نهج الدمج الشامل لألشخاص 
وتوفير  الفلسطيني  املجتمع  في  اإلعاقة  ذوي 

حياة كرمية لهذه الشريحة الواسعة من أبناء 
االشخاص  حقوق  النتزاع  الفلسطيني  شعبنا 

ذوي االعاقة. 
اجلمعية اخليرية للصم

 ونظمت اجلمعية اخليرية للصم احتفاال 
ب��ع��ن��وان "ال��ب��ح��ث ع���ن احل���ي���اة ف���ي م��س��اح��ات 
ص��ام��ت��ة" ب��ح��ض��ور م��س��ت��ش��ار وزي�����رة ال��ش��ؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��س��ام س��ع��د ص��اي��ل ، وع���دد من  
واحت��اد  احمل��اف��ظ��ات،  كافة  ف��ي  الصم  جمعيات 
وع��دد  الفلسطيني،  األح��م��ر  وال��ه��الل   ، ال��ص��م 
جمعية  ع��ام  ومدير  وذوي��ه��م،  الصم  من  كبير 

املرأة األردنية محمد توفيق العارضة . 
على  الضوء  تسليط  ال��ى  االحتفال  وه��دف 
ودورهم  واجنازاتهم  وإبراز دورهم  الصم  قضايا 
الفاعل في املجتمع والتركيز على أهم القضايا 
والتحديات التي مازالت تواجه هذه الفئة من 
الصحة،  العمل،  بالتعليم،  كحقهم  األشخاص 
امل��واءم��ة، وتنسيق اجل��ه��ود وال��ت��ع��اون م��ع كافة 
في  األهلية  وامل��ؤس��س��ات  احلكومية  املؤسسات 

رعايتها ودعمها للجمعية منذ تأسيسها.  
الصم  جمعية  رئيس  النجار  رجائي  وق��ال   
ان ه���ذا االح��ت��ف��ال ي��أت��ي ان��س��ج��ام��ا م��ع ب��رام��ج 
ال��ى  ال��ف��ئ��ة م��ش��ي��را  ل��ه��ذه  اجلمعية ورع��اي��ت��ه��ا 
مؤسسات  كافة  مع  متينة  عالقة  بناء  اهمية 
الصم  بواقع  النهوض  اجل  من  احمللي  املجتمع 
املؤسسات  م��ن  وال��ت��ع��اون  اجل��ه��ود  بكافة  واش���اد 

خلدمة الصم .
 وأك���د ص��اي��ل ع��ل��ى ال����دور اإلي��ج��اب��ي ال��ذي 
به  حظيت  ال��ذي  والتطور  اجلمعية  به  تقوم 
واشار  الفئة من األشخاص  لهذه  ال��وزارة  ودعم 
الى ان وزارة الشؤون االجتماعية تولي اهتماما 
كبيرا لفئة الصم واالشخاص ذوي االعاقة من 
للنهوض  اعدتها   وطنية  استراتيجية  خالل 
وابرزها تشكيل  االعاقة  بواقع االشخاص ذوي 
املجلس االعلى لالشخاص ذوي االعاقة مبشاركة 
احلكومية  وغ��ي��ر  احلكومية  امل��ؤس��س��ات  ك��اف��ة 
 ، اخل��اص  والقطاع  املدني  املجتمع  ومؤسسات 
واشار صايل الى جهود حثيثة تبذل من اجل 
والصم  االع��اق��ة  ذوي  لالشخاص  م��رك��ز  ان��ش��اء 

لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم.
 و ت��ض��م��ن احل��ف��ل ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ق��رات 
الترفيهية واملسرحية من عمل الصم مبشاركة 
واجلمعية  للصم  التام  االتصال  مدرسة  طلبة 

باالضافة الى العديد من الفقرات األخرى .
وف�����ي ن���ه���اي���ة احل���ف���ل مت ت����وزي����ع ال������دروع 
التقديرية والشهادات على املشاركني والهدايا 
من شركة االتصاالت الوطنية، كما تبادل اعضاء 
اجلمعيات العديد من الهدايا  لتعزيز التعاون 

واملشاركة الفاعلة للصم.
م��ن خ��الل منسقة   وج���رى ترتيب احل��ف��ل 
النشاط في اجلمعية وردة وهدان ، وقام بعرافته   
عالونة  خليل  فقراته  وترجم  برغوثي  صفاء 

مبساعدة اسمهان عصفور من الهالل االحمر  

لقاء في كفرثلث
وض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ي���وم امل��ع��اق ال��ع��امل��ي نظم 
لبلدية  ال��ت��اب��ع  املجتمعي  ال��ت��أه��ي��ل  ب��رن��ام��ج 
حقوق  ع��ن  ل��ق��اء  الطبية  واإلغ���اث���ة  كفرثلث 
مع  بالتعاون  االعاقة  ذوي  واالشخاص  الطفل 
اللقاء  وادار  االن��س��ان  حلقوق  املستقلة  الهيئة 
االغاثة  من  الشلبي  ولطيفة  ابوشمس  سمير 
عرض  وتخلله  غ��راب��ه  دال��ي��ا  التأهيل  وعاملة 
لبنود قانون االشخاص ذوي االعاقة رقم 4 للعام 
1999. وشكر رئيس بلدية كفرثلث عوده عوده 
القائمني على النشاط ومتنى عمل ورشات اخرى 

تخص االشخاص ذوي االعاقة.


