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في تقرير له عشية يوم الطفل

"اإلحصاء": 2.04 مليون طفل في األراضي الفلسطينية يشكلون 47.6% من إجمالي عدد السكان
رام الله - "األيـام": قال الجهاز المركزي لإلحصاء، إن التقديرات السكانية 
المبنية على نتائج التعداد 2007، تشــــير إلى أن عدد األطفال دون ســــن 18 

عاما في فلسطين بلغ حوالي 2.04 مليون طفل، أي أنه مجتمع فتي.
وأعلنت رئيسة جهاز اإلحصاء عال عوض، أمس، عن إصدار التقرير السنوي 
السادس عشر لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف، اليوم، تحت 
عنوان "أطفال فلســــطين-قضايا وإحصاءات"، وتضمن عرضًا ألحدث البيانات 
المتعلقة بواقع الطفل الفلســــطيني في مجــــاالت الصحة والتعليم والواقع 
الديموغرافي، إضافة إلى ظروف األطفال ممن هم بحاجة إلى حماية خاصة. 
وأشــــار التقرير إلى أن نسبة األطفال في فلسطين تبلغ 47.6% من إجمالي 
عــــدد الســــكان البالغ عددهــــم 4.29 مليون مواطن في منتصــــف عام 2012، 

وتظهر البيانات ارتفاع نسبة األفراد دون سن الثامنة عشرة.
وأوضح أن اإلحصاءات الديموغرافية واتجاهاتها في المجتمع الفلسطيني، 
تبيــــن أن األطفال سيشــــكلون األغلبية في المجتمع لعدة ســــنوات مقبلة، 
حيث تعتبر خصوبة المرأة الفلســــطينية العالية ومعدالت وفيات األطفال 
المتدنية ســــببا رئيسا الســــتمرار تشــــكيل األطفال لألغلبية في المجتمع، 
وتفيد البيانات بأن األســــرة الفلسطينية تتشكل في وقت مبكر، حيث يبلغ 
متوســــط عمر اإلناث عند الــــزواج األول في فلســــطين 20.0 عاما و24.6 عاما 

للذكور للعام 2011.

الصحة والتعليم
ولفتت البيانات إلى أن 1.5% من األطفال هم من ذوي اإلعاقة في فلسطين 
للعــــام 2011؛ 1.6% في الضفــــة الغربية و1.4% في قطاع غزة، أما بالنســــبة 
لتوزيع اإلعاقة حســــب الجنس هناك 1.8% من األطفال الذكور هم من ذوي 

إعاقة مقابل 1.3% من اإلناث.
وأظهرت أن الســــبب الرئيســــي لحدوث اإلعاقة بين األطفال كان األسباب 
الخلقية 29.6%؛ 31.4% في الضفة و26.5% في غزة، تليها األسباب المرضية 

24.0%؛ 25.3% في الضفة و21.6% في القطاع في العام 2011.
وذكرت بيانات وزارة الصحة عام 2011 أن الســــبب الرئيسي لوفيات الرضع 
فــــي الضفة كان أمراض الجهاز التنفســــي 39.7%؛ 42.0% للذكور و%37.0 
لإلناث، تليها أســــباب ما قبــــل الوالدة الخدج ونقص الوزن بنســــبة 16.2%؛ 
17.0% للذكور و15.2% لإلناث، ومن ثم التشــــوهات الخلقية بنسبة 15.9%؛ 
13.6% للذكور و18.5% لإلناث، وحل في المرتبة الرابعة تســــمم الدم بنسبة 

15.3%؛ 15.3% للذكور و15.0% لإلناث.
وقــــال التقرير: أما فيما يتعلق بوفيات األطفال دون ســــن الخامســــة فقد 

أظهرت بيانــــات وزارة الصحة في الضفة الغربية لنفس الفترة أن الســــبب 
الرئيــــس المؤدي للوفاة تمثل في األمــــراض المتعلقة بفترة ما قبل الوالدة 

بنسبة 36.7%؛ 37.8% للذكور و35.3% لإلناث.
وأضاف: يالحظ أن معدالت الرضاعة الطبيعية في فلســــطين جيدة، حيث 
أن متوسط االستمرار في الرضاعة الطبيعية بلغ 13 شهرًا، كما أن 62.8% من 

األطفال بدأوا بالرضاعة خالل الساعة األولى من الوالدة.
ونــــوه إلى أن معدل وفيات الرضع في فلســــطين بلغ 18.9 لكل 1000 والدة 
حية خالل الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2010، وكان األعلى في قطاع غزة 
على مســــتوى المنطقة حيث بلغت 20.1 لكل 1000 والدة حية، في حين بلغ 

هذا المعدل في الضفة الغربية 18.1 لكل 1000 والدة حية.
وقــــال: بلغ معدل وفيات األطفال دون الخامســــة في فلســــطين 23.4 لكل 
1000 والدة حيــــة خــــالل الفترة ما بين عامــــي 2005- 2010، وكان األعلى في 
قطاع غزة حيث بلغ 26.8 لكل 1000 والدة حية، في حين بلغ هذا المعدل في 

الضفة الغربية 21.0 لكل 1000 والدة حية.
وأضاف: 19.4% من األطفال )6-59 شــــهرًا( مصابــــون بفقر الدم عام 2010، 
وكانت النســــبة أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية؛ 25.6% و%13.4 
علــــى التوالي، وبالنظــــر إلى توزيع اإلصابــــة بفقر الدم حســــب المحافظة، 
أظهرت البيانات أن محافظة قلقيلية ســــجلت أعلى نسبة إصابة بفقر الدم 
بين األطفال 32.3% على مســــتوى الضفة الغربية، تليها محافظات سلفيت 
ونابلــــس 19.7% و19.4% على التوالي، أما بالنســــبة لمحافظات غزة ســــجلت 
محافظة دير البلح أعلى نســــبة إصابة بفقر الدم بين األطفال؛ 41.4% تليها 

محافظات غزة وخان يونس؛ 31.3% و21.8% على التوالي.
ولفــــت تقرير "اإلحصاء" إلى أن نســــبة المدارس التي توجــــد فيها غرفة 
مخصصــــة للمختبرات العلميــــة بلغت 67.2% في العــــام 2012/2011؛ بواقع 
71.1% فــــي المــــدارس الحكوميــــة و59.2% في مدارس وكالــــة الغوث، وفي 

المدارس الخاصة 53.2% للفترة نفسها.
وأوضــــح أن بيانات العام الدراســــي 2012/2011 تشــــير إلــــى أن عدد طلبة 
المدارس فـي فلسطين بلغ ما مجموعه 1,129,538 طالبًا وطالبة، تشكل اإلناث 
منهم ما نســــبته 50.2%، وتختلف هذه النســــبة باختالف المرحلة، فبلغت 
نسبة اإلناث في المرحلة األساســــية 49.6%، وفي المرحلة الثانوية %54.4، 
وشــــكل الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي في العام الدراسي 2012/2011 ما 
نســــبته 13.2% من مجموع الطلبة في مـراحل التعليم المدرســــي، في حين 
شــــكل طلبة المرحلة األساســــية 86.8%. وتشــــير البيانات الى ان متوسط 
الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة 30.9 طالبا في المرحلة األساسية و27.6 

طالبًا في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2012/2011.
وقال: بلغت نســــبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمختبرات 
العلميــــة 67.2% في العام 2012/2011؛ بواقع 71.1% في المدارس الحكومية 
و59.2% فــــي مدارس وكالــــة الغوث، وفي المدارس الخاصــــة 53.2% للفترة 

نفسها.
وأضاف: أما بالنسبة للمكتبات فقد بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها 
غرفــــة مخصصة للمكتبــــة 75.5% في العــــام 2012/2011؛ بواقع 78.8% في 
المــــدارس الحكومية، و71.7% في مدارس الوكالــــة، وفي المدارس الخاصة 

61.3% للفترة نفسها.
وأشار إلى أنه بالنســــبة لمختبرات الحاســــوب فقد بلغت نسبة المدارس 
التي يوجد فيها غرفة مخصصة للحاســــوب 75.7% فــــي العام 2012/2011؛ 
بواقع 74.5% في المــــدارس الحكومية، وفي مدارس الوكالة فإن 86.9% من 
مدارسها أصبح يوجد فيها مختبرات حاسوب، وفي المدارس الخاصة %71.6 

للفترة نفسها.
وذكر أن نسبة الرســــوب في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي 
2011/2010 في فلســــطين بلغت 2.8% للذكــــور و2.6% لإلناث، أما في مرحلة 
التعليم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب 2.4% للذكور و2.1% لإلناث في نفس 
العام الدراســــي، مبينًا أن نسبة التســــرب في مرحلة التعليم األساسي في 
العام الدراســــي 2011/2010 في فلسطين بلغت 1.3% للذكور و0.6% لإلناث. 

أما في المرحلة الثانوية فكانت 3.2% للذكور و3.3% لإلناث.

الثقافة والترفيه
وقــــال التقرير إن نســــبة األطفال في الفئة العمرية )10-17 ســــنة( الذين 
يســــتخدمون الحاســــوب بلغت 75.1% خالل العــــام 2011؛ بواقع 81.9% في 
الضفة و64.4% في غزة، وبلغت هذه النســــبة بيــــن األطفال الذكور %76.7 

مـقابل 73.5% بين اإلناث.
وأضــــاف: حوالي أربعة أطفال من بين كل عشــــرة أطفال )43.6%( لديهم 
معرفة بخدمة اإلنترنت ويقومون باســــتخدامها، في حين أن حوالي طفلين 
مــــن بين كل عشــــرة أطفــــال )17.4%( لديهم معرفة باإلنترنــــت إال أنهم ال 
يستخدمونها، كذلك حوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال )%39.0( 

ليس لديهم أدنى معرفة باإلنترنت.
وأوضح تقرير "اإلحصاء" أن 4.1% من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية 
10-17 ســـنة هم أطفال عاملون ســـواء بأجر أو من دون أجـــر عام 2012، بواقع 
5.8% فـــي الضفة و1.5% في القطاع، ومن الواضح أن نســـبة األطفال الذكور 

المنخرطين في العمل هي األعلى؛ 7.5% مقارنة باألطفال اإلناث؛ %0.6.
وذكر أن نســــبة األطفال 10-17 ســــنة الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين 
أيضا في عمالة األطفال بلغت 2.2% بواقع 3.4% في الضفة و0.3% في غزة، 

وبلغت 4.0% بين األطفال الذكور مقابل 0.5% بين اإلناث.

األطفال المعنفون
وبيــــن "اإلحصاء" أن حوالــــي 3% من األطفال الذكور 12-17 ســــنة تعرضوا 
لعنف جســــدي من قبل االحتالل والمســــتوطنين خالل فترة 12 شهرًا التي 
سبقت تموز 2011، منهم حوالي 5% في الضفة مقابل 0.3% في غزة، وبلغت 
هذه النســــبة 0.4% بين الطفالت اإلناث 12-17 ســــنة، 0.7% في الضفة ولم 
تتعرض الطفالت اإلناث في غزة إلى عنف جســــدي مــــن قبل االحتالل نظرًا 

لعدم االحتكاك المباشر معه.
وقال التقرير إن حوالي 6% من األطفال الذكور 12-17 سنة تعرضوا لعنف 
نفســــي من قبل االحتالل والمســــتوطنين خالل فترة 12 شهرا التي سبقت 
تموز/2011، منهــــم 8.7% في الضفة الغربية مقابــــل 0.8% في قطاع غزة، 
وبلغت هذه النســــبة 1.2% بين اإلناث 12-17 ســــنة، 1.7% في الضفة مقابل 

0.4% في غزة.
وأضاف: 20.7% من األســــر الفلســــطينية فقراء خالل العــــام 2011، بواقع 
22.7% بين األســــر التي يوجد لديها أطفال مقابل 13.2% لألسر التي ليس 
لديها أطفال، مشــــيرًا إلى ان معدل الفقر بين األسر الفلسطينية خالل عام 
2011 بلغ وفقا ألنماط االستهالك 20.7%، بواقع 22.7% بين األسر التي يوجد 

لديها أطفال مقابل 13.2% لألسر التي ليس لديها أطفال.
وتابع: أما على مســــتوى المنطقة، فقد بلغت نســــبة الفقر بين األسر في 
الضفــــة 14.5%؛ 15.7% بين األســــر التي لديها أطفال مقابل 10.5% لألســــر 
التــــي ليس لديها أطفال، أما على مســــتوى القطاع فقد بلغت نســــبة الفقر 
32.6%؛ 34.6% بين األســــر التي لديها أطفال مقابل 21.1% بين األسر التي 

ليس لديها أطفال.
وأوضح التقرير: نالحظ ارتفاع الفقر بين أسر قطاع غزة التي لديها أطفال، 
كمــــا أن غالبية األســــر الفقيرة التي لديها أطفال متواجــــدة في قطاع غزة، 
حيث أظهــــرت البيانات أن األســــر الفقيرة التي لديها أطفــــال في الضفة 
الغربية تشكل 43.7% من إجمالي األسر الفقيرة التي لديها أطفال، مقابل 
56.3% في قطاع غزة. أما بالنسبة النتشار الفقر حسب الفئات العمرية بين 
السكان يالحظ أن 27.2% من األطفال في فلسطين فقراء؛ 18.4% في الضفة 

الغربية و39.3% في قطاع غزة.

رام الله: "التربية العالمية" تعقد لقاء حول 
تقييم المبادرات المشاركة في "إلهام فلسطين"

رام الله – "األيام": نظمت مؤسســــة "التربيــــة العالمية"، 
بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووكالة الغوث الدولية، 
ووزارة الصحــــة، أمس، لقاًء تفاعليًا في رام الله، حول برنامج 
"إلهام فلســــطين"، شــــارك فيه 60 شــــخصا مــــن مديريات 
التربية والتعليــــم، والمناطق التعليميــــة التابعة للوكالة، 
واللجنــــة التابعة لوزارة الصحة، بهــــدف تعريفهم بمرحلة 

تقييم المبادرات المتقدمة للبرنامج. 
وأشــــار الوكيل المساعد لشــــؤون التخطيط والتطوير في 
وزارة التربيــــة د. بصري صالح، إلى أهميــــة البرنامج، كأحد 
ركائز التحفيــــز والتعزيز والتقديــــر لإلبداعات التعليمية، 
والمبادرات التربوية الخالقة، الفتا إلى أنه يشــــكل جزءًا من 
تطلع الطلبة والمعلمين نحو الوصول إلى واقع تربوي أفضل.

وأكــــد صالح أن قرارات لجان التقييم، ســــتكون حاســــمة، 
الختيــــار المبــــادرات التربويــــة المتميــــزة على مســــتوى 
المديريات، والمســــتوى الوطني، الفتًا إلى ضرورة االحتفاء 
بكل مبادر علــــى فكرته، وتطوعه لتطويــــر بيئته التربوية، 
وتقديــــره بــــكل الســــبل الممكنــــة، بغض النظــــر إن كانت 
مبادرته قد تأهلت على المســــتوى الوطني أو على مستوى 
المديريــــات، أم أن الحظ لم يحالفهــــا للتأهل خالل عمليات 

التقييم المختلفة. 
مــــن جانبه، عّبر نائــــب رئيس برنامج التعليــــم في وكالة 
الغوث الدولية وحيد جبران، عن سعادته بالشراكة الراسخة 
بيــــن "التربية" والوكالــــة ومؤسســــة "التربيــــة العالمية"، 
والمبادرات التربوية المشــــاركة في الــــدورة الحالية، مؤكدًا 
ــــح 718 مبادرة جديدة رغم تقليص فترة الترشيح؛ 

ّ
أن ترش

دليــــل على أن فئات الترشــــيح مــــن معلمين، ومرشــــدين، 
وطلبة مدارس، وفرق صحة مدرســــية، ما زالت تعنى بالتمّيز 
ش للتقدير والتحفيز مــــن قبل المجتمع 

ّ
واإلبــــداع، والتعط

التربوي، والصحي، والرسمي. 
ودعا جبــــران لجان التقييم المحلية إلــــى االنحياز لإلبداع 
والتمّيــــز، وفــــق معايير التقييــــم المعلنة، والتــــزام الدقة 
والشــــفافية، خاصة أن التقييم يســــتدعي تحققًا ميدانيًا 
مــــن صدقّية تنفيذ المبادرة، وحقيقــــة األثر اإليجابي الذي 

أحدثته في البيئة المدرسية والتربوية.
وذكــــر األميــــن العــــام لمؤسســــة "التربيــــة العالمية" د. 
مــــروان عورتانــــي، أن "إلهــــام فلســــطين" جــــزء أصيل من 
النظــــام التعليمي، ســــتعطى فيــــه المديريــــات والمناطق 
وليس مؤسســــة التربية، الدور الرئيس في المراحل الثالث 
المختلفــــة للتقييم واختيار المبادرات المتميزة والملهمة؛ 
تمهيدًا لتوطين "إلهام فلســــطين" بمراحلها المختلفة في 

النظام التعليمي والتربوي.
وقدم مدير البرامج في مؤسسة "التربية العالمية" حذيفة 
جالمنة، شــــرحًا عن مراحل التقييم، والمؤشرات والمعايير 
المرتبطة بها، وركز على معايير ومؤشــــرات مرحلة التقييم 
األولي، ومحاولة تفسيرها وصوال إلى فهم ورؤيا مشتركين، 

وآلية التعامل إلكترونيا مع المبادرة وفق هذه المعايير.
واستعرض مرحلة تعبئة طلب الترشيح التفصيلي، واآللية 
التي ســــيتم عبرها تقييم المبادرات، مبينــــا أن المبادرات 
التــــي ال تتأهل في كل مرحلة، يتم تزويد أصحابها بتغذية 

راجعة لتطويرها.

المتحدثون في اللقاء.

"تربية قباطية" تكرم الطلبة الفائزين 
في المسابقات الالمنهجية 

جنين - "األيـام": كرمت مديرية التربية والتعليم في قباطية 
جنوب جنين، أمس، الطلبة الفائزين في المسابقات الالمنهجية 
التي نظمتها، وذلك خالل احتفال نظمته في قاعتها الرئيسة.

وهنأت مديرة التربيــــة، الدكتورة ريما دراغمة، الفائزين في 
هذه المســــابقات سواء كانت على مســــتوى المديرية أم على 

مستوى الوطن.
وقالت دراغمة، إن األنشطة الالمنهجية والمسابقات التربوية 
التي يشارك فيها الطلبة، تعزز المعرفة لديهم، وتكشف عن 

طاقاتهم ومواهبهم وقدراتهم.
وتابعت، إن مديرية التربية وبكافة أقســــامها تولي اهتماما 
بالغا بتنفيذ هذه األنشــــطة التربوية، لما لها من دور في صقل 

شخصية الطالب وزيادة دافعيته في التحصيل.
وفـــازت في هذه المســـابقات على مســـتوى الـــوزارة في 
بطولة الجمباز إلناث، أسماء رائد حواورة، ودنيا بهاء الزعبي، 
في المركـــز الثالث، وهما من بنـــات الفندقومية، وفي ذات 

المســـابقة للذكور، فاز عاصم ضرار يوســـف، مدرســـة عنزا 
الثانوية، بالمركز األول.

وعلــــى مســــتوى المديريــــة، فــــازت فــــي مســــابقة العرض 
المســــرحي، بنات ســــيلة الظهر األساســــية الجديدة، وذكور 
بير الباشــــا الثانويــــة، وبنات ميثلون األساســــية، وفي الدبكة 
الشعبية، فازت ذكور ســــيريس الثانوية، وبنات رابا الثانوية، 
وفي الغناء الجماعي فازت ذكور جبع األساسية، وذكور أبو علي 
مصطفى األساســــية، بينما فازت في مســــابقة الغناء الفردي 
مدرسة البطريركية الالتينية، وذكور الجديدة الثانوية، وبنات 

الزبابدة الثانوية.
وحضر حفــــل التكريم، النائب اإلداري فــــي مديرية التربية، 
فواز عبــــد الحــــي، والنائب الفني، مــــازن جرار، ورئيس قســــم 
األنشطة، حسني األعرج، ورئيس قسم التقنيات، مراد مراعبة، 
ورئيس قســــم العالقات العامة، عمر عبــــد الرحمن . إضافة إلى 

مدراء ومديرات المدارس الفائزة.

جامعة النجاح وديوان الرقابة 
يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

نابلـــس - "األيــــام": وقع رئيـــس جامعة النجـــاح الوطنية 
بنابلـــس، الدكتور رامي حمـــد الله، ورئيس ديـــوان الرقابة 
المالية واإلدارية الدكتور ســـمير أبو زنيـــد، أمس، اتفاقية 
تعاون مشـــترك تهدف إلى وضع إطار عام مرجعي للتعاون 
المشـــترك بين الديوان والجامعة بهـــدف تفعيل التعاون 
في المجاالت المشـــتركة الواردة في رؤية ورسالة الطرفين، 
والتواصـــل المســـتمر لتبادل الخبـــرة والمعرفـــة، وتطوير 
القدرات بيـــن الطرفين فـــي مجال اختصاصهمـــا، وتعزيز 

االتصال والتواصل.
وتتضمن االتفاقية المشـــاركة فـــي المؤتمرات والندوات 
وورش العمـــل واللقـــاءات العلمية في مجـــال االختصاص، 
وإعداد مشـــاريع بحث علمي ومهام تدقيـــق في المواضيع 
ذات االهتمام المشـــترك بين الجانبين، وتبادل المعلومات 
ألغراض البحث العلمي في مجال الرقابة وتدقيق الحسابات، 
والتعـــاون في مجـــاالت التدريب المهنـــي والفني وتطوير 
المعايير المهنية، والتنســـيق والتعاون والتشاور بشأن ما 
يعرض من قضايا خالل مناقشـــتها على مستوى المنظمات 
الدوليـــة واإلقليمية، ودعم الجهود المشـــتركة فيما يحقق 

أغراضهما، والتشـــارك في تبادل الوفود والكوادر والخبرات 
في مجاالت التدقيق والرقابة.

وأكـــد حمد اللـــه أهمية أهميـــة التعاون المشـــترك بين 
الجامعة والديوان، مشيدًا بجهود ديوان الرقابة في مختلف 

المجاالت التي يعمل بها.
من جهته، هنأ ابو زنيد جامعة النجاح بحصولها على جائزة 
فلســـطين الدولية للتميز واإلبداع، وقـــال إن جامعة النجاح 
هـــي األولى التي يتم توقيع هـــذه االتفاقية معها نظرا لما 
تتمتع به من ســـمعة علمية وبحثية محلية وعالمية، مشيدًا 
بمستوى خريجيها، ومثمنا جهود الهيئة األكاديمية التي 

تشرف على تدريس وتدريب الطلبة في الجامعة.
وحضر توقيـــع االتفاقيـــة الدكتور ماهر النتشـــة، نائب 
رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، والدكتور سائد الكوني، 
نائـــب رئيس الجامعة للشـــؤون اإلداريـــة، والدكتور محمد 
حنون، نائب رئيس الجامعة للشـــؤون المجتمعية، والدكتور 
طارق الحاج، عميد كلية االقتصاد، والدكتور ســـام الفقهاء، 
مدير دائـــرة العالقات العامـــة، فيما حضرها عـــن الديوان 
فيصل عثمان، وعمر ياسين، وغسان دودين، وسمر دويكات.

خالل ورشة في رام الله نظمها مركز "شمس"

الدعوة لتعزيز وعي اإلعالميين بمفاهيم حقوق
اإلنسان وسّن تشريعات تتفق والمعايير الدولية

جنين - محمد بالص: أوصى مشاركون في ورشة تدريبية نظمها 
مركز إعالم حقوق اإلنســــان والديمقراطية "شــــمس"، في رام الله، 
أمس، بضرورة تعزيــــز وعي اإلعالميين بمفاهيم حقوق اإلنســــان، 
وســــن التشــــريعات التي تتفق والمعايير الدولية ومواثيق حقوق 

اإلنسان.
وشــــددوا على ضــــرورة تضميــــن المناهج الدراســــية في كليات 
وأقســــام ودوائر اإلعــــالم والصحافة، لموضوعات حقوق اإلنســــان، 
وحثوا وســــائل اإلعالم على ضرورة أن تتناول قضايا حقوق اإلنسان 
بتوسيع وتعزيز ودعم الصحافة االستقصائية، وتحقيق استقاللية 
أجهزة اإلعالم وتمتعها بالديمقراطية والشفافية، وكفالة الحقوق 

األساسية لإلعالميين.
ونظمت هذه الورشة، بمشــــاركة مجموعة من الصحافيين ورجال 
األمن في أقســــام العالقات العامة، وحملــــت عنوان "إدماج مفاهيم 

حقوق اإلنسان في اإلعالم".
وتناول المشــــاركون، مواضيع ذات عالقة بحقوق اإلنســــان، حرية 
الصحافة وطبيعة المســــؤوليات الملقاة على عاتقها، ومدى تأثير 

اإلعالم على القيم الثقافية المجتمعية.
وقال مركز "شــــمس"، الدكتور عمر رحال، إن أهمية هذه الورشة 
تكمن في الدفع باتجاه تشــــجيع نمط صحافة متخصصة في مجال 
حقوق اإلنسان، ألهميتها في العمل اإلعالمي، وإلبراز تقارير جيدة 

خالية من األخطاء التي من الممكن أن يقع بها البعض.
وأضــــاف، إن الهدف من الورشــــة، يكمن فــــي تضمين مفاهيم 
حقوق اإلنســــان في اإلعالم بمختلف أشــــكاله، وذلك بسبب التأثير 

القوي لإلعالم في الثقافة المجتمعية وعملية الوعي.
واعتبر، أن عملية التوعية مرتبطة ارتباطا وثيقا باإلعالم، وخاصة 
فيما يتعلق بمفاهيم حقوق اإلنســــان وحرية الرأي والتعبير والتي 

ينطلق منها أي إعالمي.
وتابع رحال، إنه من المالحظ وجود نقص على مســــتوى التغطية 
في الوكاالت اإلخبارية لمثل هذه الندوات والمؤتمرات التي تهتم 

بالتوعية واإلرشاد في مجال حقوق اإلنسان.
من جهته قال نقيب المحامين، المحامي حســــين شــــبانة، "إننا 
يجب أن نكون متمكنين داخليا للحفاظ على هذه الحقوق، خصوصا 
وأن المواطــــن يشــــكل عنواننا وكرامته من كرامتنــــا، وإن لم تصن 

كرامته فمن غير الممكن أن تكون هناك حقوق أو حريات".
وشــــدد، على ضرورة وجود إعالميين قادريــــن على رصد وتوثيق 

االنتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني .

أما مديرة المراسلين في وكالة "وفا"، خلود عساف، فأكدت، أنه لم 
يتــــم الوصول إلى مرحلة التخصص الصحافي بعد، وال يوجد هناك 
أي صحافــــي يكتب عن أي موضوع بدون فهــــم لمصطلحات حقوق 
اإلنسان، األمر الذي يســــتوجب تنظيم ورش متقدمة حول كيفية 
التعامل مع حقوق اإلنســــان، خصوصا في ظل انتهاك هذه الحقوق 

في فلسطين من قبل االحتالل.
وعبر عســــاف، عــــن اعتقادها بصعوبة وجــــود صحافي يدافع عن 

حقوق غيره في الوقت الذي ال يمكنه في أن يدافع عن حقوقه.
وقالــــت، إن هنــــاك كثيرًا من االنتهــــاكات التي تقــــع على أبناء 
الشــــعب الفلسطيني، وال يوجد أي صحافي يستطيع تناولها، ذلك 

أن مهمته في هذه الحالة تستوجب الرجوع إلى سند قانوني.
وتابعت، "إن حالة االنقســــام الداخلي، زادت من االنتهاك لحقوق 
اإلنسان الفلسطيني، ويجب تعريف الصحافي بكيفية توثيق مثل 
هذه االنتهاكات، وصواًل إلى شــــخصية الصحافي القادر على رصد 

االنتهاكات الموثقة ضمن السند القانوني".
بــــدوره، اعتبر المــــدرب ماجد العاروري، القناعــــة والحس بحقوق 
اإلنســــان من أهــــم العناصر، باعتبــــار أن حقوق اإلنســــان هي من 
طبيعة اإلنسان، وبالتطرق ستصبح القدرة متوفرة على إدماج هذه 

المفاهيم.
وقدم العاروري، تعريفًا بالمعايير األساســــية لحقوق اإلنسان من 
أجل الوصول إلى التنمية المجتمعية المنشــــودة، معتقدًا أن هذه 
المعايير تتمثــــل بالكرامة والعدل والحرية والســــالم، ويجب ربط 
هذه المفاهيم بعضها ببعض من أجل التوصل إلى الســــالم الذي 

يرتقي بالمجتمع وينميه.
وأجمع المشــــاركون في الورشــــة، على ضرورة تمكين اإلعالم من 
لعــــب دور بارز في التوعية بالحقوق والواجبات ودعم قضايا حقوق 
اإلنسان، وذلك من خالل تطوير قدرات اإلعالميين في هذا المجال.

ورأوا، أن هنــــاك ضــــرورة ملحة تحتم تثقيــــف الصحافيين وإدارات 
التحرير بأهمية دور اإلعالم في تعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في 
الكثير من القضايا التي يتطرق إليها، واستخدام هذه الحقوق األصيلة 
في اللغة اإلعالمية بمختلف الوسائل اإلعالمية ليعكس اإلعالم التنوع 

والتعددية في المجتمع والوعي المتقدم لحقوق اإلنسان.
وعبــــروا، عــــن اعتقادهم أن مهمــــة تعليم ونشــــر ثقافة حقوق 
اإلنسان، يجب أن تتم بشــــراكة وتنسيق تامين بين أجهزة الدولة 
واإلعــــالم والمجتمع المدني والعاملين في مجــــاالت إنتاج الثقافة 
واإلبــــداع، باعتبار أن هذه المهمة تشــــكل حقًا أصيــــاًل من حقوق 

اإلنســــان، وتملي على الحكومة والجهات الرسمية مسؤولية كبرى 
في الترويج والتعريف بمبادئ حقوق اإلنسان.

وأكد المشاركون، ضرورة تمتع اإلعالم باالستقاللية والديمقراطية 
والشــــفافية، حتى يتمكن من تعزيز هدفه بنشــــر مفاهيم حقوق 

اإلنسان ضمن رسائله المجتمعية.
وركزوا، على حريات الرأي والتعبيــــر وتدفق المعلومات وامتالك 
الوســــائل اإلعالمية للكافة بدون تمييز، بمــــا يتضمن حق األحزاب 
السياســــية والجماعات العرقيــــة والدينية والنقابية والنســــوية 

والشبابية والطالبية كافة في امتالك تلك الحريات.
ودعــــوا، إلى تبني ودعــــم الدعوة إلطالق حريــــة تكوين منظمات 
حقوق اإلنســــان والتنظيمات النقابية واإلعالمية والثقافية وكفالة 
استقالليتها وديمقراطيتها وشفافيتها، وتشجيع إيجاد أطر عامة 
للتعاون والتشــــبيك فيمــــا بينها على كافة المســــتويات المحلية 

واإلقليمية والدولية.
وأجمعــــوا، على ضــــرورة كفالة الحقــــوق األساســــية لإلعالميين 
والعاملين فــــي المجال الثقافــــي الحكومي منــــه والخاص، خاصة 
االقتصادية واالجتماعية منها، باعتبارها من المتطلبات األساسية 

لتفعيل عملهم من أجل نشر ثقافة حقوق اإلنسان.
ونــــادوا، بضــــرورة رفع كافــــة أشــــكال التمييز ضد المــــرأة في 
المؤسســــات واألجهزة اإلعالميــــة وحفظ كرامتهــــا وحمايتها من 
كافه أشــــكال االســــتغالل، وفتح قناة للحوار المباشــــر بين نشطاء 
حقوق اإلنســــان وصناع القــــرار وواضعي السياســــات في األجهزة 
والمؤسسات اإلعالمية والثقافية، من أجل دعم حضور ثقافة حقوق 

اإلنسان.
وطالبــــوا، بالعمل مــــع كل المنظمــــات العاملة فــــي مجال حقوق 
اإلنســــان من أجل ابتداع أساليب وطرق إدماج المؤسسات اإلعالمية 
والثقافية وخاصة اإلذاعة والتلفزيون في عملية نشر ثقافة حقوق 
اإلنســــان بإنتاج أو رعاية مواد وبرامج داعمة لهذه الحقوق باللغات 
واللهجــــات المختلفة، مع مراعاة فروق االســــتيعاب ومخاطبة كافة 
الشرائح من متعلمين وأميين وأطفال وشباب وشيوخ ورجال ونساء.

ودعوا أجهزة اإلعالم للتوســــع في تناول قضايــــا المرأة والطفل 
والفئات المســــتضعفة والتنمية البشــــرية واإلنسانية وغيرها من 
القضايا التي ال تثير حساســــيات سياسية، وصياغة آلية عمل من 
القوى الوطنية السياسية واالجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، 
لتشــــجيع المؤسســــات الرســــمية على تبني وتنفيــــذ التوصيات 

الخاصة بها.

وفد أرجنتيني يطلع 
على إنجازات جامعة بيرزيت

رام الله - "األيـام": زار جامعة بيرزيت، أمس، وفد أرجنتيني ضم سياســـيين 
ومثقفين وصحافيين، وأعضاء من بلدية بيونس أيرس األرجنتينية برئاســـة 
ركاردو فرير، والتقى نائب رئيس الجامعة لشـــؤون التنمية واالتصال د. غسان 

الخطيب.
وقدم الخطيب للوفد نبذة عن جامعة بيرزيت ونشـــأتها وكلياتها ومرافقها 
وطلبتها وخريجيها، ومعايير التســـجيل والقبول فـــي الجامعة، واطلعه على 
آخر المســـتجدات المتعلقة بالبنى التحتيـــة واألكاديمية والبحث العلمي في 

الجامعة.
واســـتعرض التحديات التي تعاني منها "بيرزيـــت" وأهمها األزمة المالية، 
والتي تشـــكل جـــزءًا من األزمـــة المالية العامـــة التي يعاني منها الشـــعب 
الفلسطيني، إضافة إلى منع حرية الحركة أو اعاقتها من قبل سلطات االحتالل، 
حيـــث يمنع االحتالل طلبة غزة من القدوم إلى جامعة بيرزيت للدراســـة فيها، 
ويفصـــل المدن فـــي الضفة عن بعضها من خالل حواجـــز تعيق حرية التنقل 
للطلبة، وتناول موضوع صعوبة استقدام هيئة تدريسية وأساتذة من الخارج، 
لوضع االحتالل شروطا صعبة بخصوص القدوم إلى فلسطين وتجديد تأشيرات 

السفر.
وتم خالل اللقاء عرض فيلم يلخص مســـيرة الجامعة منذ عشـــرات السنين، 

تاله تنظيم جولة للوفد األرجنتيني في الحرم الجامعي.


