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"شمس" يستنكر االجراءات االسرائيلية
ضد اهالي قرية "البقيقة"

ج �ن�ين  -ع �ل��ي س��م��ودي  -اس�ت�ن�ك��ر مركز
حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" قيام
ق ��وات االح �ت�لال االس��رائ�ي�ل��ي ب�ه��دم  9منازل
في قرية البقيقة في مناطق ري��ف يطا في
محافظة اخلليل.
وفي بيان صدر عنه ،ذكر ان احلملة شملت
م�ن��ازل مبنية م��ن الصفيح وال�ب�ل��وك وأربعة
م�ن��ازل م��ن اخليم ودي ��وان لعشيرتي النجادة
والكعابنة مبني م��ن ا خل �ي��ش ،وشملت هدم
غرفة صفية تابعة ملدرسة بقيعة األساسية
امل�خ�ت�ل�ط��ة وت��أت��ي ه ��ذه االج� � ��رأءات ف��ي إطار
سياسة االحتالل املمنهجة الهادفة لتفريغ هذه
املناطق من سكانها األصليني لصالح االستيطان
واملستوطنني .
القدس  -جانب من املهرجان املركزي احتفاال بذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية في بلدة العيسوية امس.

تصوير  :محمود عليان

خطة احلكومة اخلاصة بـ «ذوي اإلعاقة»
تسلط الضوء على هموم واحتياجات هذه الشريحة

رام ال�ل��ه  -وف ��ا -حظيت اخل�ط��ة احلكومية
املتعلقة بتلبية االحتياجات اليومية للمعاقني،
باهتمام في أوساط املسؤولني والنشطاء في حقوق
ذوي اإلعاقة ،تزامنا مع مطالبات بتطبيق شامل
لكافة األنظمة والقوانني الضامنة حلقوق هذه
الشريحة التي تزيد نسبتها ع��ن %7م��ن سكان
الضفة والقطاع.
ومع اختالف تعريف ذوي اإلعاقة ،فان الرقم
يرتفع عن ال �ـ 225ألف معاق بحسب تقديرات
جهاز اإلحصاء املركزي ،ليصل إلى  400ألف معاق
(تشمل املعاقني نفسيا) بحسب منظمة الصحة
العاملية ،عدا عن ارتفاع هذه النسب بشكل شبه
يومي بفعل االع�ت��داءات اإلسرائيلية املستمرة
في الضفة والقطاع .وكان رئيس الوزراء د .سالم
فياض قد أعلن نهاية األسبوع املاضي ،عن 'بدء
احل�ك��وم��ة ب��إع��داد خ�ط��ة وط�ن�ي��ة إستراتيجية
ل�لأش �خ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة ،ت�ش�م��ل إدخ� ��ال لغة
اإلش ��ارة ف��ي جميع امل��راف��ق احلكومية والبرامج
التلفزيونية ،والعمل على تهيئة البنية التحتية
سواء
املالئمة الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة،
ً
في أماكن العمل والسكن واملواصالت ،إضافة إلى
ترميم منازل وموائمة سكن لـ 82حالة'.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء ،على تبني السلطة
ً
لبنية تشريعية وقانونية تنسجم
الوطنية
مع املواثيق واالتفاقيات الدولية اخلاصة بهذه
الشريحة ،إال انه أكد على وجود املزيد مما يجب
القيام به جتاه هذه الشريحة الواسعة واملهمة.
وي �ق��ول رئ �ي��س منظمة م�ع��اق�ين  ب�لا حدود
محمد بركات' ،إن هذه اخلطوة مهمة ومتطورة،
إال ان املطلوب هو تطبيق كامل نصوص القانون
رق��م  4اخل ��اص باملعاقني ل�ع��ام  1999والئحته
التنفيذية لعام  ،2004فهو إلى جانب القوانني
األخ ��رى اخل��اص��ة ب��امل�ع��اق�ين كفيلة ل�ي��س فقط
مبواءمة ظروف احلياة اليومية مع احتياجاتنا
كمعاقني ،وإ من��ا يضمن لنا كرامتنا وحقوقنا

عبر خلق فرص عمل ،وتوفير الرعاية الصحية
والتعليمية ،كأبسط حقوق اإلنسان'.
ويضيف ب��رك��ات 'ل�لأس��ف ف��إن أق��ل م��ن ثلث
احل�ق��وق التي ينص عليها القانون رق��م  ،4هي
املطبقة فقط على أرض الواقع ،فيما يحرم املعاق
من بقية احلقوق التي يضمنها القانون له ،عدا
عن إهمال لنصوص االتفاقيات واملواثيق الدولية
األخرى اخلاصة باملعاقني'.
وحتتوي الالئحة التنفيذية لقانون حقوق
املعاقني رقم  4لعام  1999على  19مادة موزعة
على خمسة فصول ،تشمل تلبية كافة احتياجات
ومتطلبات املعاقني بدءا من حقهم في الرعاية
الصحية والتعليمية ،ومواءمة املباني واملرافقات
وفقا الحتياجاتهم ،وصوال إلى الضمان الوظيفي
الذي يتيح للمعاق الوصول إلى أعلى املناصب.
ويشرح  الصحفي والناشط في حقوق املعاقني
أسامة السلوادي ،الصعوبات واملعيقات اجلمة التي
حتد من قدرة املعاق على ممارسة ابسط اإلعمال
اليومية ،أو تضمن له اندماجا في املجتمع.
ويقول السلوادي الذي أصيب برصاصة أثناء
تغطية صحفية له قبل خمس سنوات وتسببت
له بإعاقة أقعدته'' :كانسان يعاني اإلعاقة ،فإن
طبيعة املنشآت واملرافق والبنية التحتية ،دمرت
حياتي ،رغم إصراري وعزمي الكبير على مواصلة
حياتي بعد اإلعاقة'.
ويضيف 'فعلى سبيل املثال لم استطع ومنذ
سنوات طويلة الذهاب إلى ميدان املنارة (وسط
مدينة رام الله ) ،ال لشيء إال ألنه ال يوجد موقف
مخصص لسيارات ذوي اإلعاقة ،أو أماكن مخصصة
لنزول ذوي اإلعاقة على الرصيف'.
وي�ت��اب��ع ال�س�ل��وادي 'ل�ي��س ه��ذا فحسب ،فانا
وم�ن��ذ س �ن��وات أي �ض��ا ،ال استطيع ال��ذه��اب إلى
طبيب األسنان ،كما وأن رحلة الذهاب إلى البنك
تشكل بالنسبة لي مأساة حقيقة ،والسبب هو
افتقار كافة املباني وامل��راف��ق ،الماكن مخصصة

للمعاقني '.
ومي�ض��ي ال�س�ل��وادي ق��ائ�لا 'إن املطلوب أيضا
هو توفير عمل للمعاق يضمن له صون كرامته
وش �خ �ص �ي �ت��ه ،ف��ي غ �م��رة ارت� �ف ��اع ن�س�ب��ة الفقر
والبطالة'.
وتشير بعض التقديرات إلى أن نسبة البطالة
بني ذوي اإلعاقة تصل إلى  %77في حني أن نحو
 %76.6من األفراد املعاقني الذين تبلغ أعمارهم 10
سنوات فأكثر هم خارج القوى العاملة.
وتنص املادة ( )13من قانون العمل الفلسطيني
على إلزام صاحب العمل بتشغيل عدد من ذوي
االحتياجات اخلاصة املؤهلني في أعمال تتالءم
مع إعاقتهم ،وذلك بنسبة ال تقل عن  %5من حجم
القوى العاملة في املنشأة.
كما تنص امل��ادة ( )34التابعة للوائح قانون
اخلدمة املدنية -املعدل عام  -2005على مراعاة
ال��دوائ��ر احل�ك��وم�ي��ة -ع�ن��د ك��ل تعيني جديد-
لضرورة استكمال نسبة الـ %5احملددة لتوظيف
املعوقني .
وحذرت منظمات حقوقية من أن ارتفاع نسبة
الفقر في األرض احملتلة قد ترفع من نسب اإلعاقة
بسبب اإلصابة بفقر الدم خاصة بني األطفال
في قطاع غزة.
وي�ق��ول م��دي��ر امل��رك��ز اإلع�لام��ي احلكومي د.
غسان اخلطيب ،إن 'احلكومة ملتزمة بتنفيذ
القوانني اخلاصة بذوي اإلعاقة ،وهو أمر يشكل
ال �ت��زام��ا أخ�لاق�ي��ا وق��ان��ون �ي��ا ،جت��اه تلبية كافة
احتياجات املعاقني '.
ويشير اخلطيب إلى ان اخلطة التي طرحها
رئيس ال��وزراء د .سالم فياض ،ما هي إال خطوة
أولى ،من ضمن خطوات أخرى تخطط احلكومة
لها لتلبية كافة احتياجات املعاقني.
ويضيف 'ه ��ذا ال يعني أن�ن��ا أوف�ي�ن��ا بكافة
التزاماتنا جتاه هذه الشريحة ،إال اننا عازمون
على املضي قدما في هذا املجال'.

ويبلغ عدد سكان قرية البقيقة يبلغ 300
نسمة يسكنون في منطقة تفتقر إل��ى احلد
االدن ��ي م��ن اخل��دم��ات وال يسمح لهم بالبناء
ول��ذل��ك ي�ل�ج��أون لبناء بيوتهم م��ن الصفيح
واخليم ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها
األهالي ونقص اخلدمات األساسية وسياسات
التضييق م��ن ق�ب��ل االح �ت�لال ومستوطنيه
فأنهم يؤكدون صمودهم على أراضيهم ،فيما
تعتبر سلطات االحتالل هذه املنطقة منطقة
عسكرية مغلقة وتقع هذه املنطقة مبحاذة
اخلط األخضر وبالقرب مما يسمى مستوطنات
جبال اخلليل.
واكد مركز" شمس" أن هذه اإلجراءات التي
تقوم بها قوات االحتالل تتعارض وبشكل واضح

مع مبادىء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املادة
 ،12املادة  17واللتني تؤكدان على عدم جواز
التدخل التعسفي في حياة اإلنسان اخلاصة
أو في شؤون أسرته ومسكنه ،وعلى حق اإلنسان
بتملك مبفرده أو باالشتراك مع غيره وعدم
ج ��واز جت��ري��د اإلن �س��ان م��ن ملكه تعسفا ومع
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص
املدنيني في وقت احلرب املؤرخة ،مشيرا الى ان
املادة ( )53تنص على أنه "يحظر على دولة
االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة
أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات ،أو بالدولة
أو السلطات العامة ،أو املنظمات االجتماعية
أو التعاونية ،إال إذا كانت العمليات احلربية
تقتضي حتماً هذا التدمير".

بدء أعمال املؤمتر الطبي
الفلسطيني – الروماني لإلسعاف والطوارئ

ب��وخ��ارس��ت  -وف� ��ا -ب� ��دأت ف��ي العاصمة
ال��روم��ان�ي��ة ب��وخ��ارس��ت ،ام��س ،أع�م��ال املؤمتر
ال �ط �ب��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي -ال��روم��ان��ي لإلسعاف
والطوارئ.
وق��ال سفير فلسطني ل��دى رومانيا احمد
عقل ف��ي افتتاح امل��ؤمت��ر' ،إن امل��ؤمت��ر يهدف
لتبادل اخلبرات بني فلسطني ورومانيا وهو
أح��د ث�م��ار ال�ع�لاق��ات امل�ت�ط��ورة ب�ين البلدين
والتي شهدت تطورا ملموسا بعد الزيارتني
التي قام بهما الرئيس محمود عباس لرومانيا،
وزيارة الرئيس الروماني ترايان باسيسكو إلى
فلسطني ،وت��وق�ي��ع ع��دد ه��ام م��ن اتفاقيات
التعاون في مختلف املجاالت.
وأك ��د السفير ع �ق��ل ،أه�م�ي��ة ال���دور الذي
ي��ق��وم ب ��ه اخل ��ري� �ج ��ون ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون من
اجلامعات الرومانية كجسور للتواصل وتنمية
العالقات.
ب��دوره ،أكد وزير الصحة فتحي أبو مغلي،
على أهمية انعقاد هذا املؤمتر ،الذي يأتي في
إطار اجلهود التي تقوم بها احلكومة بتوجيهات

من القيادة الستكمال البنى املؤسساتية للدولة
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس
الشريف.
وأضاف "نحن على موعد قريب مع احلرية
ون�ت�ط�ل��ع إل ��ى دور ف��اع��ل ل�ك��ل األص ��دق ��اء في
الضغط من أج��ل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
ومتكني شعبنا من العيش بحرية وسالم في
دولته املستقلة".
وت �ق��دم اب��و مغلي بالشكر ل���وزارة الصحة
ال��روم��ان�ي��ة الهتمامها ب��ال�ت�ع��اون ف��ي تطوير
القطاعات الصحية والطبية ف��ي فلسطني،
م��ؤك��دا ال��رغ�ب��ة ف��ي االس �ت �ف��ادة م��ن التجربة
ال��روم��ان �ي��ة وع ��رض جت��رب��ة ال �ت �ط��ور الصحي
ف��ي فلسطني وال �ت��ي مت�ث��ل ج���زءا م��ن اجلهد
الفلسطيني إلقامة مؤسسات الدولة املستقلة.
من جانبه ،أكد وكيل وزارة الصحة الرومانية
د .رائد عرفات ،وهو فلسطيني األصل وينحدر
من مدينة نابلس ،أنه سيشرح خالل املؤمتر
بالتفصيل جتربة رومانيا في مجال اإلسعاف
والطوارئ ،وأن وزارة الصحة الرومانية عازمة

على ت�ق��دمي ك��ل ال�ع��ون لفلسطني ف��ي مجال
إعداد الكوادر املؤهلة في هذا املجال.
وقدم مدير عام اخلدمات الطبية العسكرية
الفلسطينية العميد الدكتور خليل النقيب،
نبذة عن نشأة وتطور مؤسسة اخلدمات الطبية
العسكرية والتي أخ��ذت دوره��ا الهام في إطار
القطاع الصحي الفلسطيني بعد العودة إلى
الوطن ،وحتولت من جهاز حلاالت اإلسعاف إلى
مؤسسة لديها مستشفيات وع�ي��ادات وتقدم
خدمتها ليس فقط للعسكريني الفلسطينيني
وعائالتهم ،بل وتتعاون مع وزارة الصحة في
تقدمي اخل��دم��ات لقطاعات واسعة من أبناء
شعبنا.
وي �ش��ارك ف��ي امل��ؤمت��ر وك�ي��ل وزارة الصحة
د .ع�ن��ان امل �ص��ري ،ود .محمد ع ��واده مسؤول
اإلسعاف والطوارئ في جمعية الهالل األحمر،
كما يشارك في املؤمتر كضيوف كل من :عضو
امل�ج�ل��س التشريعي جن��اة أب��و ب �ك��ر   ،وحسام
أبو الرب رئيس جمعية خريجي رومانيا في
فلسطني .

النائبان حويل والشامي يستقبالن
وفدا طالبيا في مقر املجلس التشريعي
جنني  -علي س�م��ودي ـ  استقبل النائبان
ج �م��ال ح��وي��ل وش��ام��ي ال�ش��ام��ي وف ��دا طالبيا
برملانيا من مدرسة وكالة بنات جنني األولى
ومدرسة وكالة األمعري للبنات في مقر املجلس
التشريعي الفلسطيني /رام الله ،وضم الوفد
عددا من الطالبات ،إضافة إلى منسق حقوق
اإلن��س��ان ف��ي م��درس��ة ج�ن�ين وم �ش��رف حقوق
اإلن�س��ان ف��ي منطقة نابلس وم��دي��رة مدرسة
وكالة جنني األولى وعدد من املعلمات.

واكد النائبان حويل والشامي أن االنقسام
الفلسطيني هو السبب الرئيس الذي أدى إلى
تعطيل عمل ا ل�ب��ر مل��ان الفلسطيني ،كإحدى
السلطات الثالث التي تشكل الدولة العصرية
إلى جانب السلطة التنفيذية والقضائية.
وقدما شرحا مفصال عن آلية عمل املجلس
ودوره الرقابي والتشريعي ،وأسباب تعطل هذا
البرملان بسبب االنقالب الذي قامت به حماس
في قطاع غزة ،وطالبا بضرورة إنهاء االنقسام

لتفعيل دور البرملان الفلسطيني .
وفي نهاية االجتماع ،قدمت مدرسة وكالة
جنني األساسية األولى درعا للمجلس التشريعي
اعترافا منها باجلهود التي يبذلها البرملان
الفلسطيني من اجل قيام دولة فلسطني وبناء
املجتمع الفلسطيني.
وق��ام ال�ن��واب مبرافقة ال��وف��د الضيف في
جولة على أقسام املجلس لتعريف الطلبة على
كافة الدوائر املوجودة فيه وآلية عملها .
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افتتاح مؤمتر قطاع األمن
الفلسطيني الثالث

أريحا  -وفا -قال عضو اللجنة املركزية ،مفوض املنظمات الشعبية حلركة فتح ,رئيس مجلس
أمناء األكادميية األمنية ،اللواء توفيق الطيراوي :إن ' األجهزة األمنية ومنذ تأسيسها لعبت دورا
هاما في احلفاظ على إجنازات الشعب الفلسطيني ،وحماية حقوقه والعمل على تطوير نفسها'.
واستعرض اللواء الطيراوي في افتتاح مؤمتر قطاع األمن الفلسطيني الثالث،امس ،حتت
عنوان 'بناء الدولة :آفاق التحول في قطاع األمن الفلسطيني' ،مسيرة تأسيس األجهزة األمنية
وتطورها ،ودعم الرئيس الراحل ياسر عرفات ومن بعده الرئيس محمود عباس  لها ،إلميانهما
بدورها الوطني الهام .وأثنى على الدور الذي لعبه الضباط وأفراد األمن في هذا اإلطار ،متطرقا
ً
مهما في تطوير املؤسسة األمنية
إلى دور األكادميية الفلسطينية وأهمية إنشائها لتلعب دور ًا
الفلسطينية وأفرادها ،مبا يخدم املشروع الوطني وأهدافه.
بدوره ،أكد عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،اللواء جبريل الرجوب أهمية األمن وبنائه على
أسس مهنية وحرفية ،لتتمكن من توفير األمن للمواطن الفلسطيني ،وأثنى على مبادرة اللواء
توفيق الطيراوي في إنشاء هذه املؤسسة األمنية األولى التي تعنى في األمن في فلسطني ،والتي
تعتبر اللبنة األساسية احلقيقية لبناء املؤسسة األمنية التي ينشدها اجلميع.
وحضر افتتاح املؤمتر :الفريق الركن عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية السابق ،وعدد من كبار
املسؤولني العسكريني ،والسفراء ،وممثلو األجهزة األمنية ومؤسسات املجتمع املدني.
وأش��ار القائم بأعمال رئيس األكادميية األمنية د .نايف ج� َ�راد ،في املؤمتر ال��ذي دعا إليه
املركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني ،ومعهد جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة في مسرح الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية،
إلى أن املؤمتر جاء لتلبية حاجة ملحة وهي دعم وتعزيز طموح الشعب الفلسطيني الذي يسعى
إلقامة دولته املستقلة ،وحاجته في تطوير قطاع األمن الفلسطيني ،في ظل هذه املرحلة التي
يقوم فيها ببناء مؤسسات دولته.
وأعرب مدير فرع فلسطني في معهد جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة روالند
فريدريك عن فخره الستمرار انعقاد وقائع هذا املؤمتر للعام الثالث على التوالي ،مؤكدا أهميته
في ظل التطور العاملي الواسع ملفهوم األمن .وناقش املشاركون في املؤمتر العديد من احملاور التي
تتضمن توضيحا ملفاهيم العقيدة األمنية لدى قوات األمن الفلسطينية ,وآليات الرقابة واملسائلة
لدى قوات األمن ,واإلطار اإلستراتيجي وسياسة األمن الوطني.
وسيختتم املؤمتر أعماله عصر اليوم باملقترحات والتوصيات التي ستقوم بصياغتها جلنة
الصياغة املركزية للمؤمتر.

