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اخلميس االربعاءالثالثاء االثنني االحدالسبت  

العظام 

د. حازم الشاللده
 10-1 ظهرا 

د. حازم الشاللده 
د. توفيق عمرو
 9-11ظهر ا

د. حازم الشاللده   د. حازم الشاللده  
د. حازم الشاللده 
10-1 ظهرا  د. رستم النمري

 )حجز مسبق(
10-1 ظهرا 

د حازم الشاللده
 11-1 ظهرا

10 - 1 ظهرا ظهرا 1-10

الباطني 
د. محمد ملحم 

د. خليل العبد
 8-10صباحا

د. محمد ملحم د. خليل العبد د محمد ملحم 
د. خليل العبد 
8 - 10 صباحا 

10-1 ظهرا
د. خالد حالحله
 3-5 عصرا 

10-1 ظهرا 8-10 ظهرا 10-1 ظهرا 

االطفال 

د. احمد احللبي  د .احمد احللبي د. احمد احللبي د . احمد احللبي 10-1 ظهرا د. احمد احللبي 
د. احمد احللبي
 10-1 ظهرا 

10-1 ظهرا 
د. محمد جناجره  اخصائي
 دم اطفال )حجزمسبق (

10-1 ظهرا 10-1 ظهرا 10 - 1 ظهرا 
 د. نائل اللحام اخصائي 
قلب اطفال )حجز مسبق(

 
د. طارق الهندي اخصائي
 كلى اطفال )حجز مسبق ( 

    

د. شريف الطرده 8-1 اجلراحة 
ظهرا 

د . فهمي جبران
د. شريف الطرده 8-10 صباحا 

 8-1 ظهرا 

د. شريف الطرده 
د .شريف الطرده 8-1 ظهرا  

8-1 ظهرا 

د . سحر عياد
 8-1 ظهرا  

د . سحر عياد
 8-1 ظهرا 

 
د. طلب العجلوني
 9-1 ظهرا

جراحة 
االعصاب 

د. مصلح عوض
 9-1 ظهرا 

د. عماد التالحمه
 8-1 ظهرا 

  
د. مصلح عوض 
12-2 عصرا 

 

 مسالك البولية
د. فهد الغضبان
 8-10 صباحا  

د. اليف الزرو 
8-10 صباحا  

 
د. فهد الغضبان 
8-10 صباحا 

د. اليف الزرو
 8-10 صباحا 

جراحه 
القلب 

د. اشرف السباعي
1-3 عصرا 

 
د . اشرف السباعي
 1-3 عصرا 

 
د. اشرف السباعي 
1-3 عصرا 

 

د. اسامه البدالقسطرة 
12-10 

د.باجس عمرو
 10-2 عصرًا

د. رائد عقل )حجز مسبق(

د.باجس عمرو
 10-2عصرًا

د. باجس عمرو 
10-2عصرًا 

د. باجس عمرو 
2-10

د. باجس عمرو 
2-10

د. اسامه البد
 10-12 ظهرا 

 
 
 

امراض 
 صدرية 

د. الفي سرحان
 11-1 ظهرا 

األمراض 
املزمنة 

د. فايز السيفي 2-12 
ظهرًا )حجز مسبق(

  

عيادة 
 التجميل 

د. ماجد طهبوب
 12-2 ظهرًا

  
د.شعيب النتشة 
10-12 ظهرًا

 

أنف أذن 
  حنجرة 

د رمزي ابو يوسف
 8-10 صباحا 

د. حامت الشاللده 
8-10 ظهرا 

د. جهاد البابا 
8-10 صباحا 

د. حامت الشاللده
 8-10 ظهرا 

للحجز واالستفسار هاتف رقم 1/2/022257400

إمكانية استقبال مرضى وكالة الغوث   فيما يخص أمراض وجراحة القلب والشرايني وأمراض وجراحة األعصاب  وأمراض 
وجراحة املسالك البولية على مدار 24 ساعة

قسم النسائية والتوليد بإشراف كل من الدكتورة سحر القواسمي والدكتورة سهام زيدات
خدمة الطوارئ 24 ساعة

العيادات التخصصية - مستشفى امليزان التخصصي

ز7/4)11(

رام الله- أظهر تقرير أصدرته وزارة التربية والتعليم، امس ، حول الواقع 
التربوي للعام الدراسي املاضي 2011-2012  ، كمًا كبيرًا من املؤشرات اإلحصائية 

ذات الدالالت التربوية . 
العامة  اإلدارة  ع��ن  ص���درت  ال��ت��ي  النتائج  أله��م  اس��ت��ع��راض  يلي  وفيما 

للتخطيط في الوزارة :
املدارس، الطالب، واملعلمون ....

الفلسطينية 2707 م��دارس بواقع 2019  امل��دارس في األراض��ي  بلغ عدد 
مدرسة في الضفة الغربية و688 في قطاع غزة، فيما بلغ عدد املدارس التي 
تشرف عليها احلكومة 2005 مدارس و343 تشرف عليها وكالة الغوث الدولية 
و359 يشرف عليها القطاعني األهلي واخلاص. كما أشارت النتائج الى أن هناك 
9 مدارس فقط في الضفة الغربية تداوم في الفترة املسائية، بينما حوالي 

40% من مدارس قطاع غزة تداوم في الفترة املسائية.
كما بينت النتائج اإلحصائية ، أن هناك 1129538 طالبًا وطالبة ملتحقون 
 460784 و  الغربية  الضفة  في  طالبًا/ة   668754 بواقع  امل���دارس،  كافة  في 
الطلبة حسب جهات اإلشراف؛  إلى توزيع  طالبًا/ة في قطاع غزة. وبالنظر 
 %24 احلكومية،  باملدارس  ملتحقون  الطلبة  من   %67.4 أن  النتائج  أظهرت 
املدارس اخلاصة، علمًا  الدولية، و8.6% في  الغوث  وكالة  ملتحقون مبدارس 
بأن النتائج أظهرت أن حوالي 47% من طلبة قطاع غزة ملتحقون في مدارس 

وكالة الغوث الدولية.
من   %50.2 تشكل  اإلن��اث  الطالبات  نسبة  أن  إل��ى   ، النتائج  أش��ارت  كما 
مجموع الطلبة في كافة املراحل، لترتفع هذه النسبة إلى 54.5% في املرحلة 

الثانوية.
كذلك أشارت النتائج ، إلى وجود 60915 معلمًا/ة في األراضي الفلسطينية 
بواقع 39584 معلمًا/ة في الضفة، و21331 في قطاع غزة، وكانت نسبة املعلمات 

اإلناث تشكل حوالي 58.5% من املجموع العام. 
كذلك أشارت النتائج ، إلى ان نسبة املعلمني/ات من حملة الدبلوم املتوسط 
فما دون بلغت 17.6%، و 76.4% من حملة شهادة البكالوريوس، و 6% يحملون 

شهادات عليا.
توجهات تخصصية ...

الذكور  من  الطلبة  توجهات  حول  دالالت  اإلحصائية  املؤشرات  وقدمت 
املرحلة  بلغ عدد طلبة  املختلفة، حيث  الثانوية  املرحلة  فروع  في  واإلن��اث 
و%70.5  العلمي،  بالفرع  منهم   %22.9 والتحق  طالبًا/ة،   149325 الثانوية 
بفرع العلوم اإلنسانية، و4.7% بالفرع التجاري، و1.9% بالفروع املهنية )زراعي، 

صناعي، فندقي(، و101 طالب/ة ملتحقون بالفرع الشرعي.
الرسوب والتسرب ....

الضفة  في  اجلنسني  كال  وعند  امل��دارس  كافة  في  الرسوب  نسبة  وبلغت 
الغربية وقطاع غزة 2.6% لتصل في مدارس الضفة إلى 1.7% بينما ترتفع 
وبشكل ملحوظ في مدارس مديريات قطاع غزة لتصل نسبة الرسوب فيها 

إلى 4.1% من مجمل عدد الطلبة.
امل��دارس 1.2% والتي ترتفع  الكلية من كافة  التسرب  بينما بلغت نسبة 
التسرب  تبلغ عملية  إذ  والعاشر(  والتاسع  )الثامن  الذكور في صفوف  عند 
النسبة  ترتفع  بينما   ،%4.7 بنسبة  الذكور  عند  العاشر  الصف  في  ذروتها 
عند اإلناث في الفرعني األدبي والصناعي لتصل نسبة التسرب في الصف 
احل��ادي عشر األدب��ي عند اإلن��اث 5.1% وفي الثاني عشر األدب��ي 4.3% وفي 

الثاني عشر الصناعي %4.2.
معدالت االكتظاظ ....

معلم، فقد  لكل  الطلبة  وعدد  الشعب  في  الطلبة  بتوزيع  يتعلق  وفيما 
أظهرت اإلحصاءات أن متوسط عدد الطلبة في الشعبة لكافة املراحل وفي 
في  ف��روق  وج��ود  النتائج  تظهر  حيث  ط��ال��ب��ا/ة،   30.4 بلغ  امل���دارس  جميع 
وقطاع  الضفة  مديريات  م��دارس  بني  ما  الشعبة  في  الطلبة  عدد  متوسط 

غزة من جهة ، واجلهات اإلشرافية من جهة أخرى، إذ بينت أن متوسط عدد 
الطلبة في الشعبة في مديريات القطاع بلغت 35.8 طالبا/ة بينما بلغت 

في الضفة 27.6 طالبا/ة. 
كذلك بينت النتائج ، أن معدل طالب لكل شعبة حسب جهات اإلشراف 
كانت 30.1 طالبا/ة في املدارس احلكومية، 35.9 طالبا/ة في مدارس وكالة 
ان معدل  النتائج  بينت  اخلاصة. كذلك  امل��دارس  في  23 طالبا/ة  و  الغوث، 
عدد الطلبة لكل معلم بلغ 20.9 طالبا/معلما بواقع 20.2 طالبا/معلما في 
و15.8 طالبا/ الوكالة،  مدارس  في  و26.7 طالبا/معلما  احلكومية،  امل��دارس 

معلما في املدارس اخلاصة.
البنية التحتية للتكنولوجيا .....

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا من حيث توفر احلواسيب وشبكات االتصال 
واملختبرات، بني التقرير اإلحصائي أن معدل عدد الطلبة لكل جهاز حاسوب 
في كافة املديريات بلغ 32.5 طالبا/ة لكل جهاز حاسوب، لترتفع النسبة في 
مدارس الوكالة إلى 45 طالبًا/ة لكل حاسوب وتنخفض في املدارس اخلاصة 

بواقع 19.2 طالبا/ة لكل حاسوب.
بينما بلغت نسبة املدارس املتصلة بشبكة االنترنت 47.7%،  والتي كانت 
نسبتها في املدارس احلكومية بواقع 35%  ، بينما متيزت نسبتها في مدارس 
الوكالة التي تقدم خدماتها للمرحلة األساسية فقط بنسبة 99.1% وتبعتها 
باالتصال  غزة  قطاع  م��دارس  متيزت  كما   .%69.4 بنسبة  اخلاصة  امل��دارس 
باالنترنت حيث بلغت نسبة املدارس احلكومية املتصلة بالشبكة االكترونية 
في قطاع غزة 99.7%، بينما انخفضت تلك النسبة لتصل الى 19.1% فقط 

في الضفة الغربية.
وفي السياق ذاته أظهرت االحصاءات أن نسبة مختبرات العلوم في جميع 
مدارس فلسطني بلغت 66.2% ومختبرات احلاسوب بلغت 75.4% واملكتبات 

بلغت %75.6.
املياه والصرف الصحي .....

من  املياه  على  حتصل  امل��دارس  من   %89.7 نسبته  ما  أن  التقرير  وأظهر 
العامة  الشبكات  من  الكهرباء  على  حتصل  منها   %99.5 و  العامة  الشبكات 

أيضا.
فيما ترتبط  46.8% منها بشبكات صرف صحي و 50% منها بحفر امتصاص 
وحفر صماء، وكذلك بني التقرير أن معدل عدد الطالب لكل صنبور مياه " 

مشربية " بلغ 42.5 طالبا/ة لكل صنبور.
وكذلك األمر فيما يتعلق باملراحيض، إذ بني التقرير أن كل 42.2 طالبا/ة 
أظهرت  إذ  باملغاسل،  يتعلق  فيما  األم��ر  وكذلك  واح��د،  مبرحاض  يحظون 

االحصاءات أن كل 64.8 طالبا/ة يحظون مبغسلة واحدة.
تسهيالت للطلبة املعاقني ...

ورغم أن جميع األبنية املدرسية احلديثة التي يتم إعدادها تأخذ بعني 
االعتبار كافة احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة، إال أن النتائج الكلية للتقرير 
إلى توفير هذه اجلزئية اخلاصة  املدارس  املزيد من  اإلحصائي تبني حاجة 
خاصة  مراحيض  توفر  امل��دارس  من   %  51.2 أن  التقرير  أظهر  إذ  باملعاقني، 
بواقع  احلكومية  امل��دارس  في  األفضل  النسبة  لتكون  اإلعاقة  ذوي  بالطلبة 
57.3%  يليها مدارس الوكالة بالواقع 49.9% ومن ثم املدارس اخلاصة بواقع 
أظهر  اإلعاقة،  ذوي  للطلبة  مرورية  شواحط  بتوفير  يتعلق  وفيما   .%18.7
التي توفر شواحط بلغت %40،8  املدارس  الكلية جلميع  النسبة  أن  التقرير 
لتتصدر املدارس احلكومية النسبة بواقع 45.9% تليها الوكالة بواقع %36.2 

ومن ثم اخلاصة بواقع %16.7.
رياض األطفال ...

أطفال  روض��ة  بأن هناك 1161  املسح  نتائج  تفيد   ، وفي هذا اخلصوص 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، يلتحق بها 98593 طفاًل/ة، كذلك بلغ عدد 

املربيات في الرياض 5320 مربية، يشرفن على 4151 شعبة.

تقرير احصائي حول الواقع التربوي
في مدارس الضفة والقطاع للعام الدراسي ٢٠١١-٢٠١٢

املؤمتر  فعاليات  أم��س  اختتمت  اخل��اص-  ے  مراسل   – اخلليل   
الثاني للشراكة الثالثية بني القطاعات "احلكومي واخلاص واألكادميي" 
رابطة  مجلس  رئ��ي��س  بحضور  إس��ت��دام��ة"،  تنمية-  إب����داع-  "ش��راك��ة- 
اجلامعيني "رئيس مجلس أمناء اجلامعة" أحمد سعيد بيوض التميمي، 
وأعضاء مجلس رابطة اجلامعيني، ومحافظ محافظة اخلليل كامل حميد، 
ورئيس بلدية اخلليل خالد العسيلي  والقنصل البريطاني العام فنسنت 
فني، وكارولني خلف نائبة املدير لشؤون البرامج في القنصلية، وممثل 
وزير االقتصاد الوطني املهندس زياد طعمه والوكيل املساعد لوزارة التعليم 
العالي الدكتور فاهوم شلبي ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطني الدكتور 
سهيل  الدكتور  املؤمتر  ورئيس  اجلامعة،  رئيس  ون��واب  املصري  إبراهيم 
سلطان، وممثل االحتاد العام للصناعات الفلسطينية املهندس طارق ابو 

الفيالت والعديد من الشخصيات الفاعلة في املجتمع الفلسطيني.
كلمات املتحدثني

وفي بداية املؤمتر عزف السالم الوطني الفلسطيني، فيما تال أمجد 
الطويل آيات عطرة من القران الكرمي، وتولى وسام شمروخ عرافة احلفل 

وإدارة املؤمتر.
وابتدأ  احمد سعيد بيوض التميمي كلمات املؤمتر، معبرًا عن ترحيبه 
اجلامعيني  رابطة  عن  وتكلم  الكبير،  احل��دث  ه��ذا  الحتضان  وغبطته 
ومسيرتها وأشاد بالدور الذي تلعبه جامعة بوليتكنك فلسطني في رفد 
الصناعات الفلسطينية بالكفاءات العلمية الالزمة لتطوير الصناعات. 
وبارك افتتاح املؤمتر الثاني للشراكة متمنيًا التوفيق جلميع املشاركني، 

ومعبرًا عن أهمية التوصيات التي ستخرج من املؤمتر. 
من جهته نقل محافظ محافظة اخلليل تهاني الرئيس محمود عباس 
ابو مازن بافتتاح هذا املؤمتر وجناحه مشددًا على ضرورة تطوير القطاع 
العلمي بني مختلف املؤسسات التعليمية في فلسطني مشددًا على أن عقد 
هذا املؤمتر هو جناح للتشبيك املستمر بني القطاعات الثالثة احلكومية 
القطاع  الى تطوير  التي تؤدي  الوثيقة  والعالقة  واخلاصة واالكادميية 

الصناعي في فلسطني. 
وفي كلمته عبر نقل مدير عام وزارة االقتصاد الوطني زياد طعمه 
عن تقديره واعتزازه باجنازات جامعة بوليتكنك فلسطني ومساهمتها 
في بناء اإلنسان الفلسطيني املؤهل لالنخراط في مسيرة البناء والنهوض 
الصناعي، كما أشار إلى أن عمق العالقة بني الصناعة واملؤسسات البحثية 

الوطنية هو الدليل على جناحها في حتقيق التنمية التي نصبو إليها.
ان  العالي الدكتور فاهوم شلبي  التعليم  الوكيل املساعد لوزارة  وقال 
اجلامعات تنتج العديد من االبحاث العلمية  وفي املقابل مؤسسات القطاع 
اخلاص واحلكومي تعمل بشكل مستمر، ومن هنا تتضح اهمية هذا  املؤمتر 
الذي سيعزز مفهوم التعاون والوصول لشراكة فّعالة قادرة على كسر الهوة 
بني اجلهات املختلفة.  وأشار ان جامعاتنا الفلسطينية تفتقر الى برنامج 
الدكتوراه الذي يقدم االبحاث املعمقة القادرة على إحداث تغيير في وضع 

الصناعة وتقوم بتطويرها.
القنصل البريطاني

 كما أّكد القنصل البريطاني العام على أن هناك لقاء مهما بني الرئيس 
عباس ووزير اخلارجية البريطاني بخصوص الوضع العام في فلسطني، 
وقال أنتم حتتاجون الى نفوذ سياسي يرافق إجنازاتكم ونحن نعلم ان لدينا 
نفوذا كبريطانيني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ونفوذ متواضع 
مع االسرائيليني. نحن كشعب وحكومة بريطانية صديقني حقيقيني 
للشعب الفلسطيني، ونحن موجودون اليوم لنشارك خبراءنا معكم لكي 

نتعلم منكم ونقدم شيئًا لكم.
نحن مستمرون في دعم السلطة الفلسطينية وجزء من هذا الدعم 
وإن  الفلسطينية،  املشاريع  التي تدعم  البريطانية  التنمية  وزارة  عبر 
أننا نهدف بتبرعاتنا  البريطاني مثال لهذا الدعم. كما  الثقافي  املركز 
ودعمكم املساهمة في إنشاء مؤسسات دولتكم وقطاعاتكم املختلفة، ونحن 
نتعاطف معكم كشعب فلسطيني ونتمنى لكم االستمرار في حتقيق املزيد 

من االجنازات على ارضكم. 
القنصلية  في  البرامج  لشؤون  املدير  نائبة  خلف  كارولني  وأضافت 

قائلة "اننا فخورون بالشراكة، ونحن لدينا عالقة تاريخية مع جامعة 
بوليتكنك فلسطني باستضافة مكتبنا عام 2005. وعبرت عن اهتمام 
املجلس الثقافي البريطاني بدعم مشاريع الشراكة بني القطاعات العام 

واخلاص واحلكومي".
من جانبه رحب رئيس بلدية اخلليل باحلضور واملشاركني في املؤمتر 
معتبرًا أّن عقد مؤمتر الشراكة في جامعة بوليتكنك فلسطني خطوة 
احلكومية  املؤسسات  بني  الشراكة  تعزيز  نحو  اجلامعة  بها  قامت  هامة 
واخلاصة واالكادميية. حيث أن عقد هذا املؤمتر في مدينة يشكل خطوة 
هامة في تعزيز ومتكني العالقة التي تربط هذه املؤسسات ودوره��ا في 
دعم القطاع الصناعي والتجاري واالقتصادي في اخلليل وانعكاساته على 
مستوى فلسطني، وعرض مجموعة من املشاريع التي تنفذها البلدية في 
الوقت الراهن واملشاريع املستقبلية التي على أجندة البلدية في السنوات 

القليلة القادمة.
تال ذلك كلمة ممثل االحتاد العام للصناعات الفلسطينية  املهندس 
طارق ابو الفيالت مشددًا على ضرورة إسهام هذه املؤمترات في حل مشاكل 
املجتمع املتعلقة باالقتصاد وخاصة البطالة عن طريق تأهيل اخلريجني 
واعطائهم اخلبرات العملية لتسهيل انخراطهم في قطاع الصناعة، وكذلك 

حل مشكالت الصناعة والرقي باملنتج الوطني.
ورحب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطني د. إبراهيم املصري  باحلضور 
قائاًل: أن اجلامعة أخذت على عاتقها، وانسجامًا مع استراتيجيتها، أن تكون 
رائدة في موضوع بناء الشراكات وخدمة املجتمع وفي هذا اإلطار يأتي 
عقد مؤمترنا الثاني للشراكة الثالثية هذا اليوم بعد جناح املؤمتر األول 
في حتقيق العديد من أهدافه، وشدد على نهج اجلامعة في تبني مفهوم 

الشراكة والعمل على ترسيخ صيغة الشراكة الثالثية.
وانها  املؤمتر  الدكتور سهيل سلطان عن رؤية  املؤمتر  وحتدث رئيس 
تتركز حول متكني املشاركني من النقاش البناء واملستمر بني األكادمييني 

واملمارسني في القطاعني العام واخلاص لتحقيق التنمية املستدامة.
في  الثالثة  الشركاء  ادوار  حتديد  ح��ول  فتتركز  املؤمتر  محاور  ام��ا 
التنمية االقتصادية، عرض التجربة البريطانية الناجحة لالستفادة 
منها، عرض أحد مناذج الشراكة احمللية الناجحة، مناقشة ثالثة محاور 
والبحث  والتدريب، اجلودة  االستشارات  وهي  الشراكة  رئيسة مبوضوع 

العلمي.
توجيهات ومقترحات

أما أهم التوصيات واملقترحات التي خرج بها املؤمتر فهي اننا بحاجة 
مسيرة  تعرقل  التي  العوائق  تكشف  وان  التعاون  ال��ى  تدعو  ثقافة  ال��ى 
التعاون وتوقف حركتها، ولكي تسود منهجية التعاون في مجتمعنا ينبغي 
التجارب  التعاونية على مختلف االصعدة لتتراكم  املبادرات  ان تنطلق 
وتتوفر النماذج املشجعة، اهمية مأسسة الشراكة من خالل ايجاد جسم 
قانوني مع توحيد اجلهد املشترك وتبادل املعلومات فيما بني األطراف 
املختلفة املهنية بشكل مباشر، كذلك احلاجة إلى تخطي العوائق واحلواجز 
التي تقف في وجه مسيرة الشراكة، وإيجاد نقطة بداية حقيقية سواء 
في  لالنخراط  التشجيعية  احمل��ف��زات  ووج��ود  التشريعات  صعيد  على 
هذه املسيرة، العمل على بلورة سياسات تسمح مبشاركة القطاع اخلاص 
في التدريب العملي امليداني للطلبة بهدف إطالعهم على الواقع املهني 
التي  النظرية  األكادميية  املعطيات  بني  ما  الفجوة  لتقليل  احلقيقي 
يتلقونها على مقاعد الدراسة ونقلهم إلى الواقع الصناعي، يتوجب على 
القطاع األكادميي حتسس احتياجات ومشاكل القطاع اخلاص، والتعاطي 
معها من خالل األبحاث العلمية واألبحاث التطبيقية املتخصصة التي 
األمر  القطاع،  تواجه هذا  معوقات  املناسبة ألية  احللول  توفير  تضمن 
الذي ال ميكن حتقيقه إال من خالل عمل احلكومة على تخصيص وتوفير 
امليزانيات واملوارد الالزمة لدعم البحث العلمي، توسيع وتفعيل اللجان 
املشتركة والتي تضم القطاعات الثالثة مع تخصيص املوازنات من اجل 
تنسيق اجلهود ووضع أولويات للمشاريع والتي تقود الى تنمية اقتصادية 
بالدراسة  وجديرة  مميزة  البريطانية  التجربة  حقيقية،  واجتماعية 

والبحث مع اهمية االستفادة منها في واقعنا الفلسطيني. 

املؤمتر الثاني للشراكة الثالثية بني القطاعات 
"احلكومي واخلاص واألكادميي" في جامعة بوليتكنك 

فلسطني يختتم فعالياته ويصدر توصياته

مركز "شمس" يعقد لقاء في جامعة 
النجاح حول اتفاقية مناهضة التعذيب

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعالم - عقد مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية 
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  وغيره من ضروب  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  لقاًء حول   ، امس  "شمس" 

الالإنسانية أو امُلهينة، وذلك في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، بالتنسيق والتعاون مع الكلية.
من  والعديد  داوود  أكرم  الدكتور  وعميدها  للكلية  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  عدد  اللقاء  وحضر 
تأتي ضمن  الورشة  أن  وقال  واملشروع،  باملركز  الديك من مركز "شمس"، معرفًا  وافتتحه عدلي   ، الطالب 
برنامج  من  بدعم ومتويل  اجلامعات،  لدى طالب  القانون  وسيادة  اإلنسان  مفاهيم حقوق  تعزيز  برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي.
وتناول أستاذ القانون في كلية القانون الدكتور غسان خالد، حظر التعذيب وقال : إن القانون األساسي 
الفلسطيني تناول موضوع التعذيب في الباب الثاني وهو احلقوق واحلريات العامة وحتديدًا املادة )13( 
التي تنص على أنه ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل املتهمون وسائر احملرومني من حرياتهم 
معاملة الئقة، كما أنه يقع باطال كل قول أو اعتراف صدر باملخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه املادة، 
أما املادة )16( فتؤكد على أنه ال يجوز إجراء أي جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، 
كما ال يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعالج أو لعملية جراحية إال مبوجب قانون، كما ينظم القانون 

أحكام نقل األعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي لألغراض اإلنسانية املشروعة.
واكد أن على كل دولة أن تتخذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فّعالة ملنع أعمال التعذيب في أي 
إقليم يخضع الختصاصها القضائي، وأن تضمن إنصاف ضحايا التعذيب في احلصول على تعويض عادل 
ومناسب مبا في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، وأن يتم إدراج هذا احلظر على نحو واضح 
فيما يصدر من أوامر وتعليمات عامة عن السلطة السياسية واجلهات األمنية على هذا الصعيد، مع التأكيد 
على أهمية تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وتثقيفهم على مراعاة حظر التعذيب وضروب املعاملة 

الالإنسانية في أداء مهامهم وواجباتهم . 
وأوضح أن قاعدة حظر التعذيب قاعدة دولية عرفية، وهي مبثابة مبدأ عام من مبادئ القانون الدولي 
املعترف بها من أعضاء املجتمع الدولي ككل، وغدت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، وبات من غير املمكن 
املساس بها أو تعديلها إال بقاعدة الحقة لها ذات الطابع من االنتشار والتواتر والشعور باإللزامية، ومبوجب 
البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام 1977 املتعلق بحماية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة 
وحتديدًا نص املادة )85( من البروتوكول فإن االنتهاكات اجلسمية لتلك االتفاقيات، ومن بينها التعذيب 

واملعاملة الالإنسانية، تعد مبثابة جرائم حرب، وعلى هذا األساس فإنها ال تسقط بالتقادم . 
وفي نهاية اللقاء، أوصى املشاركون بضرورة دمج جرمية التعذيب في القوانني الوطنية، وضرورة مراجعة 
القوانني املطبقة من اجل ضمان عدم ارتكاب أفعال التعذيب، وضرورة عقد دورات تدريبية ملوظفي تنفيذ 
القانون ورجال األمن والقضاة واملدعني واألطباء الشرعيني والطاقم الطبي الذي يتعامل مع احملتجزين حول 
الشروط الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وكيفية كشف وتوثيق اآلثار اجلسدية والنفسية للتعذيب 

وغيرها من التوصيات .

نادي األسير يطلق حملة إلنقاذ محرري صفقة 
"شاليط " الذين اعادت اسرائيل اعتقالهم

جنني –علي سمودي - صرح رئيس نادي األسير قدورة فارس ، ان النادي قرر إطالق حملة  واسعة النطاق 
الثارة قضية األسرى احملررين  في صفقة تبادل "شاليط" الذين اعادت اسرائيل اعتقالهم وكان آخرهم  
القيادي في اجلبهة الدميقراطية إبراهيم أبو حجلة  .وفي تصريح ل� "ے"،  قال " ان اسرائيل تستهدف 
احملررين بشكل مبرمج وتشن حربا ضدهم في كل مكان وزمان لذلك تكررت عمليات اختطافهم واعتقالهم 

والضغوط العادة فرض االحكام التي كانت صادرة بحقهم ".
واضاف فارس : " أن إعادة اعتقال القيادي ابو حجلة  وعدد من األسرى املفرج عنهم في صفقة التبادل 
تعكس سياسة االحتالل ومحاولته إلعادة أكبر عدد من األسرى احملررين   لألسر وذلك بحجة عدم التزامهم 
بشروط اإلفراج عنهم"، مطالبا كافة االطراف التي ساهمت في ابرام واجناز وتنفيذ الصفقة بالتدخل الفوري  

لوضع حد لهذه السياسية التي تهدد حياة األسرى احملررين.
القانونية  املؤسسات  كافة  النادي حلشد  في  القانونية  الوحدة  تقوده  واس��ع  ح��راك  الى   ، ف��ارس  واش��ار 
واحلقوقية ملواجهة هذه السياسة ، داعيا كافة اجلهات للتحرك  واالنضمام إلى  احلملة بهدف تكثيف اجلهود 

وحتقيق أفضل اجناز ألجل  حترير هؤالء األسرى وإلنقاذهم وعودتهم إلى عائالتهم. 
ومتكن محامي نادي االسير، امس ، من زيارة االسير ابو حجلة )54 عاما (  في سجن "عوفر" ، لالطالع 

على اوضاعه .
وصرح االسير أبو حجله " أن ما حدث معه هو عبارة عن بلطجة قانونية ، وأن عملية اعتقاله مرة أخرى 
بعد أن مت اإلفراج عنه في صفقة   " شاليط" يشكل خطورة متتد لآلخرين"،  مشددا على  عدم التراخي 
املستويني احمللي  الى  تفعيل األمر قضائيا وقانونيا وإعالميا على  املوضوع داعيا اجلميع  والصمت جتاه 
والدولي.  واضاف : " إسرائيل تدعي أن سبب اعتقالي هو ممارسة نشاطات سياسية ،  وهذا مخالف جلميع 
األعراف والقوانني الدولية واإلنسانية ألن ممارسة حرية االنتماء السياسي هي حرية مصانة ومكفولة ومن 

السخيف أن تتم احملاسبة عليها".
وتابع " نحن لن نرضى أبدا بأن يفرج عنا مقابل التجرد من أفكارنا واالنتماء السياسي ، وما حدث هو 
محاولة من إسرائيل لفرض نفسها في احلياة السياسية الفلسطينية ،وهي ال تتردد في استخدام القوة من 
أجل التدخل وهذا األمر مضحك لدرجة البكاء".  وتعقيبا على جلسة احملكمة التي عقدت بشأنه،  أكد ابو 
حجلة أنها محكمة صورية وقال :"أرفض جميع اإلجراءات التي اتخذت ألنها مخالفة للمنطق والشرائع ولن 
ادخر أي وسيلة إلثبات عدم قانونية وشرعية هذا اإلجراء وسأستخدم كل السبل الستعادة حريتي  والعودة 

ألسرتي وإلى إطاري االجتماعي ورفاقي ولن ترهبني أجراءتهم وال محاكمهم ". 


