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جمعية الصداقة الفيتنامية الفلسطينية تعقد 
مؤتمرها التأسيسي وتنتخب لجنة تنفيذية 

رام الله – "األيام": نظمت الس���فارة الفلسطينية في فيتنام، 
أم���س، المؤتمر التأسيس���ي لجمعي���ة الصداق���ة الفيتنامية - 
الفلس���طينية للعاصم���ة هانوي، وذلك في مق���ر جامعة "الري" 
بهانوي، بمشاركة سفير فلسطين سعدي الطميزي، والعديد من 
مسؤولي وزارة الش���ؤون الخارجية الفيتنامية، ولجنة العالقات 
الخارجية للحزب الش���يوعي، واللجنة الشعبية للعاصمة هانوي، 
ورئيس اللجنة الفيتنامية للتضامن مع الش���عب الفلس���طيني، 
وأعضاء سفارة فلسطين في فيتنام، وأبناء الجالية الفلسطينية 

الدارسين والعاملين في هانوي.
وتم خ���الل المؤتم���ر، انتخاب 18 عض���وًا للجن���ة التنفيذية 
للجمعية برئاس���ة الس���فير المتقاعد نجوين كوانغ خاي، الذي 
عمل سفيرًا لفيتنام في عدد من البلدان العربية، علمًا أن اللجنة 
تضم ممثلين من الس���فراء والمس���ؤولين ف���ي وزارة الخارجية 
والح���زب الحاكم الفيتامي، ومجموعة من المثقفين واإلعالميين 

ورجال اإلعالم، وغيرهم.
وعبر رئيس الجمعية المنتخب خاي، عن س���عادته بنيل ثقة 
المؤتم���ر، مؤك���دًا التزامه بب���ذل المزيد من الجه���ود، من أجل 
العمل على دعم الحقوق المش���روعة للش���عب الفلسطيني في 
كافة األوس���اط الفيتنامية، وتطوير عالقات الصداقة والتعاون 

الفيتنامية - الفلسطينية على كافة المستويات.
وأكد رئيس اللجنة الفيتنامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
ه����و اين زؤونغ، ض����رورة إقامة المزيد من الفعاليات والنش����اطات 
التضامنية مع الش����عب الفلس����طيني، من أجل اس����تعادة حقوقه 

الوطنية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

من جانبها، أشادت رئيس���ة اتحاد جمعيات الصداقة لمدينة 
هانوي فوءه تهي هاي، بالتطور الذي شهدته عالقات الصداقة 
والتعاون مع فلسطين خالل الفترة الماضية، معتبرة أن تأسيس 
الجمعية، يأتي اس���تجابة لهذا التطور في العالقات التاريخية 
بين الشعبين الصديقين، اللذين يرتبطان بعالقات تجسدت عبر 

المواقف التضامنية الثابتة تجاه القضايا العادلة للشعبين.
وأش���ارت هاي إلى أن قي���ادة العاصمة هانوي، س���تقدم كل 
الدعم والم���ؤازرة للجمعية، كي تنجح في مهامها المتمثلة في 

دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل.
بدوره، هنأ الطميزي أعضاء المؤتمر، وأعضاء اللجنة التنفيذية 
بانتخابهم، معربًا عن أمله في أن تشكل الجمعية، جسر تضامن 
وصداق���ة ومحبة وتعاون بين فلس���طين وفيتنام، وبين القدس 
وهانوي، وقال: إن س���فارة فلس���طين في فيتنام ستتعاون مع 
الجمعي���ة، وتقدم له���ا كافة اإلمكانات المتاح���ة حتى تتمكن 

الجمعية من بدء نشاطها التضامني.
وأش���اد بمواقف الدعم والتأييد الرسمي والشعبي الفيتنامي 
لفلس���طين وقضيتها العادل���ة، موضحًا أن تأس���يس الجمعية 
يندرج ضمن خطة عمل السفارة، والجهود التي تبذلها لتطوير 
وتعزيز العالقات في كافة المس���تويات بين فلسطين وفيتنام، 
وعبر عن سعادته لتأسيس الجمعية، مؤكدًا تطلعه في أن تكون 
فاتحة لتأس���يس عدد آخر من الجمعيات ف���ي المدن المركزية 

الفيتنامية. 
يذكر أن فلسطين وفيتنام، قامتا بتأسيس جمعيات تضامن 

وصداقة على المستوى الوطني في كال البلدين العام 1981.

االحتالل يعتقل شابًا 
من مدينة الخليل

رام الل���ه - "وف����ا": اعتقل���ت قوات 
االحتالل، فجر أم���س، المواطن منذر 
موس���ى الش���ويكي )20 عام���ًا( م���ن 

مدينة الخليل.
العالق���ات  إلدارة  بي���ان  وأوض���ح 
العامة واإلعالم في الشرطة أن قوات 
الخليل  مدين���ة  اقتحمت  االحت���الل 
واعتقلت الش���ويكي بع���د مداهمة 

منزله بالمدينة.

دورة في مهارات 
التشبيك لمؤسسات 

بني نعيم
  الخليل- نظم المركز الفلسطيني 

لقضاي���ا الس���الم والديمقراطي���ة 

في مقر نادي ش���باب بن���ي نعيم، 

تدريبي���ة  دورة  الخلي���ل،  ش���رق 

حول مهارات وأس���اليب التشبيك 

والتعاون، ش���ارك فيها ثالثة عشر 

مش���اركا مثلوا عددا من مؤسسات 

البلدة.

وتناول التدريب أهمية التشبيك 

ومس���توياته،  ووظائفه  وأس���بابه 

كما عم���ل المش���اركون على إعداد 

خطة مفترضة للتش���بيك من اجل 

تحقيق ع���دد من أه���داف الخطة 

وضعته���ا  الت���ي  اإلس���تراتيجية 

مؤسس���ات  مع  بالتعاون  البلدي���ة 

البلدة. 

وقال وائل عمرو، منس���ق المركز 

الفلس���طيني ف���ي بن���ي نعيم، إن 

ه���ذا التدري���ب جزء من سلس���لة 

تدريب���ات ضمن مش���روع "التعاون 

البناء بين هيئ���ات الحكم المحلي 

م���ن  والمم���ول  والمؤسس���ات" 

 .GIZ  – األلمان���ي  التع���اون  قب���ل 

إلى تعزيز  والهادف، حسب عمرو، 

بين  والتع���اون  المش���ترك  العمل 

البلدي���ة ومؤسس���ات بن���ي نعيم 

من اج���ل تحديد أولوي���ات الخطة 

تنفيذ  على  والعمل  اإلستراتيجية 

هذه األولويات. 

ويس���عى التدري���ب إل���ى صقل 

المؤسس���ات  ممثل���ي  مه���ارات 

الالزمة من  بالخبرات  وتس���ليحهم 

اج���ل العمل ب���روح الفريق لتنفيذ 

اإلس���تراتيجية،  البل���دة  خط���ة 

لتكون نموذجا سيتم  والمرش���حة 

تعميمه في باقي محافظات الوطن. 

مؤتمر وطني حول القانون الدولي اإلنساني
الخلي���ل - "األيام": أوصى مش���اركون في ورش���ة عمل نظمها 
مركز حقوق اإلنس���ان والديمقراطية "شمس" في الخليل امس، 
حول تط���ور القانون الدولي اإلنس���اني، بضرورة تكثيف نش���ر 
القان���ون الدولي اإلنس���اني وإدماجه في برنام���ج تدريب قوى 
األمن والموظفين الحكوميين المسؤولين عن تطبيقه، وتشجيع 
الدراس���ات على المس���توى الوطني في مجال تطبي���ق القانون 

الدولي اإلنساني والتدابير التي يمكن اتخاذها.
كما دعا المش���اركون لض���رورة التكامل بي���ن القانون الدولي 
اإلنس���اني والقانون الدولي لحقوق اإلنس���ان، وض���رورة تنظيم 
مؤتمر وطن���ي ح���ول القانون الدولي اإلنس���اني تش���ارك فيه 
المنظمات النش���طة في مجال حقوق اإلنس���ان، وتطبيق قواعد 

وبنود القانون الدولي اإلنساني بفعالية أكثر.
وش���دد المش���اركون عل���ى "العمل عل���ى أن تك���ون القوانين 
الفلس���طينية متالئمة م���ع القانون الدولي اإلنس���اني وضرورة 
تعزي���ز البروتوكول اإلضاف���ي األول والذي ين���ص على حماية 
ضحايا النزاعات المسلحة الدولية العمل على زيادة الوعي داخل 
المجتم���ع بالقانون الدولي اإلنس���اني وما يحتوي���ه من قوانين 

تحمي حق األفراد من االنتهاكات الممنهجة".
وتأتي الورش���ة ضمن أنشطة مش���روع تعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنس���ان والحكم الصالح لطلبة كليات الش���ريعة في الجامعات 

المحلية بدعم من مؤسسة المستقبل.
وحضر الورش���ة عدد من طلبة الجامعات، وقد افتتح الورش���ة 
منس���ق المش���روع إبراهيم العبد، معرفًا ف���ي المركز وبأهداف 

المشروع. 

وبين الباحث الميداني والناش���ط في حقوق االنس���ان فهمي 
ش���اهين "أهمية القانون الدولي اإلنساني التي تعتبر من أقوى 
اآللي���ات الموجودة تحت تصرف المجتمع الدولي التي يمكن أن 
تضمن سالمة الناس وتحافظ على كرامتهم في أوقات الحروب، 
حيث يسعى القانون إلى الحفاظ على درجة معينة من اإلنسانية 

استرشادًا بالمبدأ القائل حتى الحرب لها حدود.
واض���اف ان "القان���ون الدولي اإلنس���اني يحظ���ر - أو يقيد - 
استخدام األس���لحة شديدة القس���وة، أو تلك التي ال تميز بين 
المقاتلي���ن والمدنيي���ن. كما يف���رض على األط���راف في النزاع 
مراع���اة، التمييز بي���ن المقاتلي���ن والمدنيي���ن، واالمتناع عن 
مهاجم���ة المدنيي���ن، العناي���ة بالجرح���ى والمرض���ى وحماية 
الموظفين الطبيين. كما أنه يكفل احترام كرامة أس���رى الحرب 
والمحتجزين المدنيين والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للطلب 

األحمر بزيارتهم.
واضاف ش���اهين: إن دور اللجنة الدولية للصليب األحمر أشبه 
ما يكون بالوصي على القانون الدولي اإلنساني، ويستند عملها 
على اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 وبروتوكوليها اإلضافيين 
لع���ام 1977. وتعطي هذه المعاه���دات اللجنة الدولية للصليب 
األحمر حق االطالع بأنش���طة من قبي���ل إغاثة الجرحى والمرضى 
وضحايا الس���فن الغارقة من بين صفوف العس���كريين، وزيارة 
أس���رى الحرب، وإعادة الص���الت بين أفراد األس���ر التي فرقتها 
النزاعات، ومد يد العون إلى المدنيين، وضمان تلقي األشخاص 
المحميين بموجب القانون اإلنس���اني الدول���ي معاملة تكفلها 

لهم هذه الحماية.

ورشة لمركز شمس في الخليل تدعو لتنظيم 


