محليات

فلسطيني يحصل على المرتبة
لقاء في قلقيلية يناقش آثار إغالق مقر
الصليب األحمر على أسرى المحافظة وذويهم األولى بمسابقة جيل البحث
العلمي في لبنان والجزائر

ق �ل �ق �ي �ل �ي��ة  -امل �ن �ه ��ل ل �ل �ص �ح ��اف ��ة واالع � ل� ��ام -
ن �ظ �م��ت وزارة األس � ��رى ون � ��ادي األس �ي ��ر وف ��رع
جامعة القدس املفتوحة يف قلقيلية بالشراكة
مع كلية التنمية االجتماعية واألسرية ورشة
عمل بعنوان "أثر إغالق مقر الصليب األحمر
يف محافظة قلقيلية عىل عائالت األسرى".
وحضر الورشة محافظ قلقيلية اللواء رافع
رواج �ب��ة ووزي ��ر األس ��رى ع�ي�سى ق��راق��ع ورئ�ي��س
نادي األسري قدورة فارس ومدير فرع الجامعة
يف امل �ح ��اف �ظ ��ة د.خ� ��ال� ��د ق� � ��رواين وع �م �ي ��د ك�ل�ي��ة
التنمية االجتماعية واألس��ري��ة د.ع�م��اد إشتية
وأعضاء املجلس الثوري والتشريعي وممثلو
املؤسسات يف املحافظة وأهايل األسرى.
وأك� � ��د ال � ��وزي � ��ر ق� ��راق� ��ع أن ق �ض �ي ��ة األس � ��رى
محورية ومفصلية ألي تقدم سيايس مستقبيل
مشرياً إىل أن هناك تقدم يف قضية األسرى،
وق � ��ال" :ع �ل �ي �ن��ا ج �م �ي� ً�ع��ا أن ن �ح ��اف ��ظ ع ل��ى ه ��ذا
ال �ت �ق ��دم ون �س �ت �م ��ر ف �ي ��ه م� ��ع ض� � ��رورة ال �ض �غ��ط
ع�لى ال�ج��ان��ب اإلس��رائ�ي�لي ل�لال�ت��زام باالتفاقيات
الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان" ،مستغر ًبا
ب��دوره ع��ن االنسحاب ال��ذي وصفه بالصامت
للصليب األحمر الدويل؛ كما بينّ أن الرئيس
محمود عبّاس سيوفد كالً من قراقع وقدورة

فارس إىل جنيف ملناقشة دور الصليب األحمر
وإغالق مقره يف قلقيلية.
ومن جانبه ،دعا اللواء رواجبة إىل تكاتف
جهود املؤسسات والهيئات وقطاعات وشرائح
الشعب الفلسطيني كافة لالتفاق عىل برنامج
وطني شامل إلعطاء قضية األسرى وموضوع
إغ�ل�اق م�ق��ر الصليب األح�م��ر يف قلقيلية ب�ع� ً�دا
آخ ��را ي�ج�بر امل�ح�ت��ل ع�ل�ى ك�س��ر ال�ق�ي��د دون قيد
أو شرط ،مشد ًدا عىل أهمية تراجع الصليب
األح �م ��ر ع ��ن إغ� ل��اق م �ق��ره ب��امل �ح��اف �ظ��ة ،وال ��ذي
يضيف بإغالقه معاناة أخرى ألهايل  300أسري
مؤكداً أن القيادة الفلسطينية تقف مع أهايل
امل �ح ��اف �ظ ��ة وت �ع �م ��ل ب �ك ��ل ج ��د م ��ن اج� ��ل إع� ��ادة
فتح املقر املغلق.
واك � ��د د.ق� � � ��رواين أن "ال � �ق� ��دس امل �ف �ت ��وح ��ة"
ه ��ي ج��ام �ع��ة ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وج��ام �ع��ة
م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح ��ري ��ر وت� �ق ��ف دومً � � ��ا م� ��ع األس � ��رى
وع ��ائ�ل�ات �ه ��م ،م �ش ي�رًا إىل أن ه �ن ��اك ع� ��ددا م��ن
موظفي وطلبة الجامعة ممن اعتقلوا بحجة
مقاومة االحتالل.
وأض� � � ��اف د .ق� � � ��رواين أن وف � � ��اء ال �ج ��ام �ع ��ة
ل ل��أس ��رى يف ي� ��وم األس �ي ��ر ي �ت �ض �م��ن ب ��ال �ض ��رورة
املطالبة بإبقاء مكتب الصليب األحمر الدويل

م �ف �ت ��وحً ��ا يف م ��دي �ن ��ة ق �ل �ق �ي �ل �ي��ة مل �ت��اب �ع��ة ش ��ؤون
أس ��راه ��ا ول�ل�ت�س�ه�ي��ل ع�ل�ى ع��ائ�ل�ات �ه��م ،م �ش��د ًدا
ع� ل��ى أن ج ��ام �ع ��ة ال � �ق� ��دس امل �ف �ت ��وح ��ة م �م �ث �ل��ة
ب��رئ�ي�س�ه��ا أ .د .ي��ون��س ع �م��رو ت �ق��ف إىل ج��ان��ب
أهلنا يف قلقيلية إلبقاء مكتب الصليب األحمر
الدويل مفتوحً ا.
ووجّ ��ه ف��ارس ك�ل�م��ة ل�ع��ائ�لات األس ��رى ب�ّي�نّ
ف�ي�ه��ا ان ق�ض�ي��ة أب �ن��ائ �ه��م ه ��ي ق�ض�ي�ت�ن��ا ج�م�ي�ع��ا
م�ش�يرًا إىل أن ه�ن��اك ح�ل��والً قريبة وم�ت��درج��ة،
وأن ق �ض �ي ��ة األس� � � ��رى م� �ح� ��وري� ��ة ع �ل ��ى ط ��اول ��ة
السياسة وسيتم اإلفراج عن الدفعة الرابعة
من األس��رى رغ��م كل التجاذبات التي تحدث
بني إطراف االئتالف اإلسرائييل.
ودعا د .إشتية الجهات الرسمية والشعبية
ك��اف��ة ل�ل�ت�ح��رك ل��وق��ف ه��ذه اإلج� ��راءات ال�ت��ي ال
تمت بصلة ملا تنص عليه االتفاقيات الدولية
م ��ن ح �ف��ظ ح �ق��وق االن �س ��ان وك ��رام �ت ��ه؛ م�ث�م� ً�ن��ا
ج �ه��ود ط�ل�ب��ة ال �ت��دري��ب امل �ي ��داين وأع �ض ��اء كلية
ال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م ��اع �ي ��ة واألس� ��ري� ��ة يف م�ل�ام �س��ة
ق �ض��اي��ا ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وه �م ��وم ��ه .ويف
ن �ه ��اي��ة ال ��ورش ��ة ك � ّرم ��ت ال �ج��ام �ع��ة اإلع�ل�ام �ي�ي�ن
يف امل�ح��اف�ظ��ة ،ث��م توجهت وأب�ن��اء األس��رى إىل
حديقة بلدية قلقيلية.

مؤسسة الملتقى المدني تنفذ لقاءات
تدريبية للشباب في العبيدية وبيت فجار
بيت لحم  -نجيب فراج  -نفذ امللتقى املدين
يف محافظة بيت لحم ورشتي عمل يف كل من
ال�ع�ب�ي��دي��ة وب �ي��ت ف �ج��ار ح ��ول م �ه ��ارات االت �ص��ال
وال � �ت � ��واص � ��ل ،وذل � � ��ك ض� �م ��ن م � �ش � ��روع ت �م �ك�ي�ن
الشباب للدعوة اىل التغيري بهدف رفع قدرات
وك� �ف� ��اءة ال �ش �ب ��اب م ��ن اج� ��ل ادراج ح��اج��ات �ه��م
وم �ش��اك �ل �ه��م عل��ى امل �س �ت ��وى امل �ح�ل�ي عل��ى اج �ن��دة
ه�ي�ئ��ات�ه��م امل�ح�ل�ي��ة وال �ع �م��ل ع�ل�ى وض ��ع ال�ح�ل��ول
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ل� �ه� ��ا .وب � � ��دأ امل� � � ��درب زه �ي ��ر ال �ط �م �ي ��زي
ال� �ل� �ق ��اءات ال �ت ��دري �ب �ي ��ة يف ك ��ل م ��ن ت �ن �م �ي��ة امل� ��رأة
الريفية يف بيت فجار ومؤسسة نافذة فلسطني
يف بلدة العبيدية.
وق��ال��ت ت �ه��اين ث��واب �ت��ة "ك ��ان ال �ت��دري��ب ف�ع��ال
وع�م�لي للمشاركني وامل�ش��ارك��ات تعرفنا خالله
ع �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة االت � �ص � ��ال وال � �ت� ��واص� ��ل م� ��ن اج ��ل

تحقيق هدف معني وتحدث املدرب عن االتصال
ال �ل �ف �ظ��ي وغ� ي��ر ال �ل �ف �ظ��ي وأه �م �ي ��ة ل �غ ��ة ال�ج�س��د
وتعبريات الوجه".
وق ��ال أم ي��ن م�ح�م��د ث��واب �ت��ة ق ��ال "ل �ق��د ط��رح
امل � ��درب ع �م �ل �ي��ة االت� �ص ��ال وال� �ت ��واص ��ل ب��أش �ك��ال��ه
املختلفة ول�ق��د ط��رح خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال�ع��دي��د من
االمثله عىل هذه العمليات وتعرفنا عىل كيفية
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع اآلخ ��ري ��ن ب��ال �ط��ري �ق��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة
وكيفية ايصال األفكار".
ويف ال �ع �ب �ي��دي��ة ،ق ��ال ع��زي��ز ال �ع �ي �س��اوي "ان
عملية االتصال والتواصل يعترب يف غاية األهمية
يك نستطيع ك��اف��راد او ج�م��اع��ات ال�ت�ع��ام��ل مع
املجتمع وصناع القرار والجمهور بشكل عام".
واك��د نائب رئيس مؤسسة نافذة فلسطني
زكريا حساسنة" :عىل أهمية االتصال والتواصل

"القدس المفتوحة " تنظم ندوة حول
ظاهرة "عزوف الشباب عن الزواج "

أريحا  -نظم طالب التدريب امليداين ضمن تخصص الخدمة االجتماعية بالتعاون مع جامعة
القدس املفتوحة يف مكتبة بلدية اريحا العامة ورشة عمل حول " عزوف الشباب عن الزواج "،
بحضور عضوة املجلس البلدي لبنى روم��ة ،ومدير جامعة القدس املفتوحة الدكتور رات��ب ابو
رح�م��ة ،واالس�ت��اذة خولة س��رح��ان متخصصة يف الخدمة االجتماعية ،ووف��اء ال�ق��ايض مسؤولة
ملف امل��رأة والطفل يف محافظة اريحا وكايد جاليطة نائب مفتي محافظة اريحا للحديث عن
رأي ال��دي��ن ب�ع��زوف ال�ش�ب��اب ع��ن ال ��زواج ،وع ��دد م��ن ط�ل�ب��ة ال�ج��ام�ع��ة وس �ي��دات ورج ��ال مهتمني
بمعرفة امل��وض��وع .ورح�ب��ت م��ي ه�لال م��دي��رة املكتبة بالحضور واع��رب��ت ع��ن شكرها لكل م��ن قام
بتلبية الدعوة واملشاركة،
وم��ن ج�ه�ت��ه ،ق��دم ي�ح�ي��ى ع��ايص ع��رض��ا ح��ول ع ��زوف ال�ش�ب��اب ع��ن ال ��زواج وت �ح��دي��داً ( ظ��اه��رة
ال�ع�ن��وس��ة ) وت�ع��ري�ف�ه��ا وق ��دم ش��رح��اً م�ف�ص�لاً ع��ن اس�ب��اب�ه��ا وآث ��اره ��ا وط ��رق ح��ل امل�ش�ك�ل��ه ووض��ع
التوصيات املناسبة لهذه الظاهرة التي اصبحت حديث العصر.
وتطرق للتنوع يف اسباب هذه الظاهرة فمنها االجتماعي ومنها الثقايف واالقتصادي والرتبوي،
كما وقدمت االستاذة خولة سرحان نبذة عن العنوسة والنسب املئوية لهذه الظاهرة يف العديد
من الدول العربية ،وتناولت القايض خالل حديثها الرتكيز عىل نقطة مهمة اال وهي غالء املهور
وان ي�ك��ون ه�ن��ال��ك دور ك�ب�ير م��ن ق�ب��ل اه��ل ال�ف�ت��اة يف ه��ذه امل�س��أل��ة كتقليل امل�ه��ر ،ك�م��ا ش��دد كايد
براهمة عىل رأي الدين يف هذا املوضوع.
وق�ب��ل ان ي�ت��م ف�ت��ح ال�ن�ق��اش اع��رب ال��دك�ت��ور رات��ب اب��و رح�م��ة م��دي��ر ال�ج��ام�ع��ة ع��ن وج�ه��ة نظره
ح��ول امل��وض��وع واب��دى س�ع��ادت��ه ع��ن طريقة ال�ع��رض وال�ن�ق��اش وع��ن ن�ج��اح ال��ورش��ة وادارت�ه��ا من
قبل الطالب وعن امكانياتهم وتمكنهم من مناقشة املوضوع.
وبعد ذلك تم فتح باب الحوار والنقاش ومداخالت الحضور والرد عىل استفساراتهم وتم
وضع التوصيات الالزمة حول الظاهرة ،واهمها ان يكون هنالك استمرارية للقاءات اخرى.

ب�ي�ن م��ؤس�س��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين وخ��اص��ة داخ��ل
البلد ال��واح��د ل�ل��وص��ول اىل األه ��داف وال�غ��اي��ات
ال �ت��ي ت��ري��د امل��ؤس �س��ات ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا ،وب�ي�ن ان فن
االت� �ص� ��ال وال� �ت ��واص ��ل ال ي �ت �ق �ن��ه ال� �ك� �ث ي��رون م��ن
العاملني يف مؤسسات املجتمع املدين ،ولذلك
دعا الشباب اىل االنخراط بالدورات و ورشات
العمل للوصول اىل مستوى عال من التشبيك
فيما بينها".
وي� � ��أيت ه � ��ذا ال� �ت ��دري ��ب ض �م ��ن س �ل �س �ل ��ة م��ن
التدريبات التي من شأنها رفع قدرات الشباب
ل�ل�ت��أثي��ر ع�ل�ى امل �س �ت��وى امل �ح�ل�ي وت ��م ال �ت �ط��رق اىل
مواضيع دور الهيئات املحلية وقانون انخابات
ال�ه�ي�ئ��ات امل�ح�ل�ي��ة ،امل�ن��اص��رة وال�ض�غ��ط وال�ت��أث�ير،
ال�ع�م��ل امل ��دين وامل �ش��ارك��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ب��االض��اف��ة
اىل م � ��وض � ��وع االت � �ص � ��ال وال � �ت � ��واص � ��ل وخ ��اص ��ة
م ��ع ال �ه �ي �ئ��ات امل �ح �ل �ي��ة ،وت �ج ��در االش� ��ارة اىل ان
امللتقى املدين سوف يختتم هذه التدريبات من
خ�ل�ال ت��دري��ب ه ��ذه امل�ج�م��وع��ات ال�ش�ب��اب�ي��ة عىل
ت�ص�م�ي��م وص �ي��اغ��ة م �ب ��ادرات م�ح�ل�ي��ة وال �ت��ي من
ش��أن �ه��ا امل �س��اه �م��ة يف ح ��ل ال �ق �ض��اي��ا امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
املطروحة.
وت � �ج� ��در االش� � � ��ارة ان امل � �ش � ��روع م� �م ��ول م��ن
القنصلية االمريكية بالقدس .

الخليل -جهاد القواسمي  -حصد الدكتور ادري��س ج��رادات من بلدة سعري شرق الخليل،
املرتبة االوىل يف مسابقة جيل البحث العلمي يف لبنان والجزائر لعام 2014م.
وشارك الدكتور جرادات بدراسة " دور غرف املصادر – الرتبية الخاصة ،يف املدارس الحكومية
الفلسطينية يف تأهيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم-دراسة حالة طالبة أنموذجا ،ضمن فئة
األساتذة".
وه��دف��ت ال ��دراس ��ة إىل االط� ل��اع ع�ل�ى ب��رام��ج غ ��رف امل �ص ��ادر يف دم ��ج ذوي ص�ع��وب��ة ال�ت�ع�ل��م يف
امل��درس��ة الحكومية وك��ذل��ك ال�ت�ع��رف ع�لى امل�ع�ي�ق��ات وال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ت��واج��ه عملية ال��دم��ج من
خ�ل�ال دراس ��ة ال�ح��ال��ة وم�ع��رف��ة م��دى ال�ت�ط��ور وال�ت�ق��دم ال�ح��اص��ل يف ال�ت��أه�ي��ل ال�ترب��وي للطلبة من
ذوي صعوبة التعلم.
وبعد التحكيم فازت الدراسة باملرتبة األوىل ملسابقة جيل اقرأ لعام 2014م  ،علما بأن مركز
الجيل يصدر مجالت علمية محكمة دورية.

تربية الخليل تحصد المركز الثاني
في مسابقة الكورال المركزية

الخليل  -م��راس��ل ال�ق��دس ال�خ��اص  -ح�ص��دت م��دي��ري��ة ال�ترب�ي��ة والتعليم يف الخليل امل��رت�ب��ة الثانية
يف مسابقة الكورال املركزية عىل مستوى مديريات الرتبية والتعليم يف الوطن ،وكذلك املركز األول
عىل مستوى املحافظات الوسطى والجنوبية يف املسابقة التي نظمتها وزارة الرتبية والتعليم العايل
عىل مدار يومني متتاليني .
وشارك يف املسابقة  17فريقاً من مديريات الرتبية والتعليم يف الوطن  ،بينما تنافست  16مدرسة
عىل املركز األول يف مديرية الرتبية والتعليم يف الخليل  ،وبعد تقديم فرق الكورال املشاركة لعروضها،
اختارت لجنة التحكيم كورال مدرسة الحاج اسحق القواسمي األساسية للبنات لتفوز يف املرتبة الثانية
عىل مستوى الوطن  .وهنأ مدير الرتبية والتعليم بسام طهبوب أسرة مدرسة الحاج اسحق القواسمي
األساسية للبنات عىل اإلنجاز الذي حققته املدرسة يف هذه املسابقة التنافسية ولفت إىل دور األنشطة
الطالبية التكاميل يف صقل شخصية وتطوير مهارات الطلبة وإطالق قدراتهم للعنان .
وأشار مشرف املوسيقى أشرف أبو شما إىل أن جميع فرق املدرية تلقوا تدريبات دورية يف مهارات
ال �غ �ن��اء ال�ج�م��اع��ي  ،وم �خ ��ارج ال �ص��وت  ،وأن� ��واع األص� ��وات  ،وت ��م إش��راك �ه��م يف ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ترب��وي��ة
والثقافية و الوطنية .

تخريج دورة في السالمة والصحة
المهنية في كلية هشام حجاوي

نابلس -م��راس��ل ے -اختتمت يف كلية هشام ح�ج��اوي دورة متخصصة يف السالمة والصحة
املهنية ضمن سلسلة ال ��دورات ال�ه��ادف��ة اىل رف��ع مستوى ال�ك�ف��اءات وامل�ه��ارات الفنية والهندسية يف
شمال الضفة الغربية وبتمويل من الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واالجتماعي.
وقد استمرت الدورة  36ساعة حيث بدأت بتاريخ  2014/3/29واختتمت بتاريخ  2014/4/19وعقدت
ب�م�ع��دل  12س��اع��ة اس�ب��وع�ي��ا وب�م�ش��ارك��ة م�ج�م��وع��ة م��ن خ��ري�ج��ي وف�ن�ي��ي ت�خ�ص�ص��ات ه�ن��دس�ي��ة وتقنية
متعددة .وقد اشرف عىل الدورة وحاضر فيها اختصايص السالمة والصحة املهنية املهندس محمد
األطرش.
وقال األط��رش إن ال��دورة اشتملت عىل العديد من املواضيع واملحاور الهامة التي تتعلق ببيئات
ال�ع�م��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة وامل �خ��اط��ر امل�ح�ي�ط��ة ب �ظ��روف ال�ع�م��ل وط ��رق ال��وق��اي��ة واألم� ��ان ل�ت�ج�ن��ب وم �ن��ع امل�خ��اط��ر
والحوادث .ومن املواضيع التي ركزت عليها الدورة مبادئ السالمة والصحة املهنية واملخاطر الفيزيائية
والكهربائية والكيميائية وامليكانيكية واإلنشائية ومكافحة الحرائق ومعدات االطفاء واشارات السالمة
العامة ومعدات الوقاية الشخصية ومواصفاتها العاملية املعتمدة.
وتخلل الدورة عرض محاضرات الكرتونية ومقاطع فيديو توضيحية وبرامج وثائقية يف هذا املجال،
وفور اختتام الدورة قام مدرب الدورة بتوزيع الشهادات عىل املشاركني

"شمس" ينظم ورشة عمل حول أهمية انضمام
فلسطين إلى االتفاقيات والمعاهدات الدولية

ال � � �ق� � ��دس  -دع� � � ��ا م� � �ش � ��ارك � ��ون يف ورش� � ��ة
ع �م ��ل ن �ظ �م �ه��ا م ��رك ��ز إع �ل ��ام ح �ق ��وق اإلن �س ��ان
والديمقراطية "شمس" حول أهمية انضمام
دول ��ة ف�ل�س�ط�ين إىل االت �ف��اق �ي��ات وامل �ع ��اه ��دات
ال ��دول �ي ��ة يف ج��ام �ع��ة ال �ق ��دس امل �ف �ت��وح��ة ف��رع
ال �ع �ي��زري��ة إىل ض ��رورة إن �ش��اء دائ ��رة يف وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة الفلسطينية ب��اس��م "دائ ��رة حقوق
اإلنسان واملنظمات الدولية يكون مهامها إىل
جانب امل�ه��ام األخ��رى صياغة وإع��داد التقارير
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال �ت��ي س�ت�رف�ق�ه��ا دول ��ة ف�ل�س�ط�ين إىل
املنظمات ال��دول�ي��ة سيما وأن دول��ة فلسطني
مطالبة بإعداد وتسليم تقاريرها التي تتعلق
ب� �ح ��ال ��ة ح� �ق� ��وق اإلن � �س � ��ان يف ف �ل �س �ط�ي�ن ب �ع��د
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ال �ت��زام � ًا م��ن ع��دل بتقدمي غ ��ذاء صحي للمستهلك الفلسطيني
وع��ائ�ل�ت��ه ودع��م�� ًا للمنتج الفلسطيني واألس � ��رة امل�ن�ت�ج��ة ت�ع�ل��ن عن
االس �ت �م��رار ب �ع��روض �ه��ا ف��ي ( س ��وق ال �ث�لاث��اء ل �ل �غ��ذاء ال �ص �ح��ي ) ي��وم
الثالثاء  2014/4/22من الساعة الثالثة عصر ًا وحتى العاشرة مساء

م�ض�ي ع ��ام م ��ن ان �ض �م��ام ف�ل�س�ط�ين إىل ب�ع��ض
االتفاقيات ،كما يمكن أن تقوم ه��ذه الدائرة
بالتواصل مع كافة الوزارات املختصة يف دولة
ف�ل�س�ط�ين م��ن أج ��ل أن ت �ك��ون ح�ل�ق��ة وص ��ل ما
ب ي��ن ه� ��ذه ال� � � ��وزارات وامل �ن �ظ �م ��ات امل �ع �ن �ي��ة.ك �م��ا
ودعا املشاركون إىل ضرورة أن تستفيد وزارة
ال �خ ��ارج �ي ��ة م ��ن ال� �خ ب��راء يف م �ن �ظ �م��ات ح �ق��وق
اإلنسان لجهة إعداد التقارير وصياغتها ،كما
دعوا إىل ضرورة االضطالع عىل تجارب الدول
الشقيقة يف هذا املجال.
ك �م ��ا أوىص امل� �ش� ��ارك� ��ون إىل ض � � ��رورة رف ��ع
ال ��وع ��ي امل �ج �ت �م �ع��ي ب ��االت �ف ��اق �ي ��ات وامل �ع ��اه ��دات
الدولية التي تم االنضمام لها ،والعمل عىل
م��واج�ه��ة االن�ت�ه��اك��ات ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا االح�ت�لال
من خ�لال القانون ال��دويل وال��ذي أصبح جزء
ال يتجزأ من االتفاقيات املوقع عليها من قبل
السلطة.وضرورة النظر يف وضع ميثاق جديد
ملنظمة التحرير الفلسطينية يتالءم مع طبيعة
املرحلة ،والعمل عىل إنجاز وثيقة الدستور يف
أسرع وقت ممكن.
وك ��ان إب��راه �ي��م ال�ع�ب��د م��ن م��رك��ز "ش�م��س"
اف� �ت� �ت� ��ح ال� � ��ورش� � ��ة م � �ع� ��رف� ��اً ب� �م� ��رك� ��ز "ش� �م� ��س"
ونشاطاته الالمنهجية وأهمية املركز وأهدافه
التي تصب يف تعزيز املشاركة الشبابية وزيادة
ال ��وع ��ي وت�ع�م�ي��ق ال �ث �ق��اف��ة يف م �ج ��االت ح�ق��وق
اإلنسان ...وقد ذكر أن هذه الورشة هي إحدى
نشاطات مشروع نشر وتعزيز مفاهيم حقوق
اإلنسان بدعم وتمويل من الوكالة االسرتالية
للتنمية.
ومن جانبه ،قال الناشط الحقوقي ماجد
ال �ع��اروري أن خ�ط��وة السلطة ب��االن�ض�م��ام إىل
ال �ع��دي��د م ��ن االت �ف��اق �ي��ات ال��دول �ي��ة ه ��ي خ�ط��وة
مهمة لكنها ال تعدوا عن كونها خطوة رمزية
يف ال��واق��ع،وق��ال أن االن�ض�م��ام إىل  15اتفاقية
دولية ،أوىل املحاوالت لتعزيز مكانة فلسطني
كدولة يف األم��م املتحدة ،وانضمامها إىل 63
منظمة واتفاقية دولية ،خصوصاً أنها حصلت
عىل مسمى دولة مراقب يف األمم املتحدة عام
 ،2012واعرتفت بها الجمعية العامة عىل أنها
دول��ة ،وب��ال�ت��ايل ب��ات م��ن امل�س�م��وح ل�ه��ا ق��ان��ون��اً
االن�ض�م��ام إىل امل�ع��اه��دات واالت�ف��اق��ات الدولية
التي تشرتط أن تكون االتفاقات هذه بني دول،
واليوم بات بإمكان السلطة الفلسطينية توفري
ه��ذا ال �ش��رط،وق��ال أن ان�ض�م��ام ف�ل�س�ط�ين إىل
املعاهدات الدولية له فوائد كثرية ،يف حال تم
تطبيقها ومتابعتها ،إذ يفرتض أن يؤثر ذلك
بشكل مباشر عىل الصراع الدائر مع االحتالل
اإلسرائييل ،كاتفاقية الهاي املتعلقة بقوانني
وأعراف الحرب الربية ،واتفاقيات جنيف األربع
والربوتوكول اإلضايف األول امللحق به.
وأش � ��ار ال � �ع� ��اروري إىل إن امل �ص ��ادق ��ة ع�لى
امل�ع��اه��دة ال��دول�ي��ة ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان  ،يتطلب
إي � �ج� ��اد آل� �ي� ��ة ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ة يف ت� �ح ��دي ��د ك �ي �ف �ي��ة
ت �ق ��دي ��م ص� �ك ��وك االن� �ض� �م� ��ام إىل اإلت �ف ��اف �ي ��ات
ال� ��دول � �ي� ��ة ل� �ح� �ق ��وق اإلن � �س � ��ان خ� ��اص� ��ة يف ظ��ل
االنقسام الفلسطيني وتعطيل أعمال املجلس
ال �ت �ش ��ري �ع ��ي إض� ��اف� ��ة إىل خ �ص ��وص �ي ��ة ال �ح ��ال ��ة
الفلسطينية كونها دول��ة م��ازال��ت ت��رزح تحت
االحتالل كما يمكن لفلسطني كدولة مراقب
يف األمم املتحدة االنضمام إىل اتفاقية قانون
ال �ب �ح��ار ل�س�ن��ة  ، 1982ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل�ى ال�ح�ق��وق
امل ��ائ �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وف � ��رض س� �ي ��ادة ال ��دول ��ة
الفلسطينية عىل مياهها اإلقليمية و املنطقة
االقتصادية الخالصة التي تبلغ مسافتها 200

ميال.كما يحق لها اللجوء إىل محكمة العدل
الدولية يف حال حدوث أي اعتداء وعىل الرغم
أن ما يسمى دول��ة إسرائيل هي ليست طرفا
يف ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة إال أن��ه يمكن لفلسطني أن
ت�س�ت�خ��دم ال��وس��ائ��ل ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة امل�ت��اح��ة من
خ� ل��ال ال� � ��دول األط � � ��راف يف االت �ف ��اق �ي ��ة ال �ب ��ال ��غ
عددا  163دولة .
وأضاف بان االنضمام الفلسطيني التفاقية
ج �ن �ي ��ف ي� ت��رت� ��ب ع� �ن ��ه م� �س ��ؤول� �ي ��ة ع� ل��ى ال � ��دول
األع�ض��اء يف االت�ف��اق�ي��ة ،وذل��ك بنص امل��ادة 146
م��ن اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  ، 1949عىل
ان ��ه ت�ت�ع�ه��د األط � ��راف ال �س��ام �ي��ة امل �ت �ع��اق��دة ب��أن
تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات
جزائية فعالة عىل األشخاص الذين يقرتفون
أو يأمرون باقرتاف إحدى املخالفات الجسيمة
لهذه االتفاقية .
وش� ��دد ال� �ع� ��اروري ع ل��ى أن االن �ض �م ��ام إىل
االخ�ت�ص��اص ال�ق�ض��ايئ ال�ع��امل��ي ي��دف��ع ب�ض��رورة
أن ت �غ �ت �ن ��م دول � � ��ة ف �ل �س �ط ي��ن ه� � ��ذه ال� �ف ��رص ��ة
ب�ع��د ح�ص��ول�ه��ا ع�ل�ى ع�ض��وي��ة م ��راق ��ب ،ب��دع��وة
ج �م �ي��ع ال � ��دول ل �ض �م ��ان ت �ح ��دي ��د إط � ��ار ق ��ان ��وين
وط �ن ��ي س �ل �ي��م  ،وم� ��ن ش� ��أن ذل� ��ك أن ي�س�م��ح
لها ب��االض�ط�لاع ب��دوره��ا  ،عند االق�ت�ض��اء  ،يف
إنفاذ القانون ال��دويل اإلن�س��اين واملساهمة يف
حماية ضحايا الحرب يف جميع أنحاء العالم.
ومفهوم االختصاص القضايئ العاملي هو جزء
ال يتجزأ من هذا اإلطار القانوين .وهو مفهوم
مك َّرس يف القانون اإلنساين ،وال زال يكتيس
أه �م �ي��ة ب��ال �غ��ة يف س ��د ث �غ ��رة إف� ل��ات االح �ت�ل�ال
اإلس��رائ �ي�ل�ي م��ن ال �ع �ق��اب يف م��ا ي�خ��ص ج��رائ��م
ال �ح��رب ال�ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا ض��د ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين بعد
سنة  ، 2002بما يشمل االنتهاكات الجسيمة
الت �ف��اق �ي��ات ج �ن �ي��ف.وان ت�ت��اب��ع دول ��ة فلسطني
ب��اه �ت �م��ام ال �ن �ق��اش ال ��دائ ��ر ح ��ول ه ��ذا امل��وض��وع
يف ال �ل �ج �ن ��ة ال� �س� ��ادس� ��ة  ،وت � �ب� ��دي اس� �ت� �ع ��داد
للمساهمة يف املناقشات املقبلة ويف التقارير
املقبلة لألمني العام بشأن هذه املسألة.
وق � � ��ال ال � � �ع� � ��اروري ب ��أن� �ن ��ا أم � � ��ام ح� ��ال� ��ة غ�ي�ر
مسبوقة يف أدب�ي��ات ق�ي��ام ال ��دول ،ففلسطني
وع�ل�ى ام �ت��داد ت��اري�خ�ه��ا ح��ال��ت اإلرادة ال��دول�ي��ة
دون قيام هذه الدولة ،وأول مرة اتفقت هذه
اإلرادة الدولية عىل قيام دولة فلسطينية يف
ال �ق ��رار رق ��م  ،181وه �ن ��ا ق ��د ت �ب ��دو أه �م �ي��ة ه��ذه
ال� �ق� ��رار يف أن� ��ه إع �ل ��ان ص ��ري ��ح ب �ق �ب ��ول ال ��دول ��ة
الفلسطينية  ،ل�ك��ن ه��ذا ال�ق��رار وه��ذا ال�ق�ب��ول
ك��ان م��رت�ب�ط��اً ب�ق�ي��ام ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��وين ك��دول��ة
 ،ف �ه ��و م� �ش� ��روط ب �ق �ب ��ول ال �ك �ي ��ان ال �ص �ه �ي ��وين
ع �ض ��واً يف األم ��م امل �ت �ح��دة  ،وال �ي ��وم ت��وج��د ب�لا
ش��ك إرادة دول �ي��ة ب�ق�ي��ام وق �ب��ول ه ��ذه ال��دول��ة
ولكن يف ظل معطيات جديدة  ،أبرزها تأثري
العامل الصهيوين ال��ذي ل��م يكن م��وج��وداً يف
ح��ال��ة ال�ق��رار رق��م  ،181أم��ا ال�ي��وم ف��دور الكيان
الصهيوين واضح ومؤثر ،وهذا الدور مسنود
وم � ��دع � ��وم ب � ��ال � ��دور األم � ��ري �ك ��ي .وه� � ��ذا أول م��ا
ينبغي أن يدركه الفلسطينيون .واألمر الثاين
ال� ��ذي ل ��م ي ��درك ��ه ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون أن �ه��م ورغ ��م
نضالهم الطويل وتضحياتهم البشرية الكبرية
وع��دد ال�ش�ه��داء أن�ه��م ق�ب�ل��وا ب��ال�ح��ل السيايس
والتفاويض ،وهذا يحتم عليهم أهمية تفعيل
األسلوب التفاويض بطريقة جديدة ،وأقصد
ب ��ذل ��ك ت �ف �ع �ي��ل ال� �ت� �ف ��اوض م ��ع ال� � ��دول امل ��ؤث ��رة
دولياً لتدرك أن لها مصلحة مباشرة يف قيام
هذه الدولة .وان هذه الدولة ستكون إضافة
ً
مستقبال.
جديدة يف السالم واألمن الدوليني

15
تأسيس عيادة متخصصة
بالقانون الجنائي في
جامعة الخليل
ال�خ�ل�ي��ل -ج �ه��اد ال �ق��واس �م��ي  -أس �س��ت ك�ل�ي��ة
ال� �ح� �ق ��وق يف ج ��ام �ع ��ة ال �خ �ل �ي ��ل ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
امل ��ؤس �س ��ة ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ال ��دول �ي ��ة ع� �ي ��ادة ق��ان��ون �ي��ة
متخصصة يف القانون الجنايئ .تهدف العيادة
ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ع� ل��ى ت �ق ��دي ��م اس � �ت � �ش� ��ارات ق ��ان ��ون �ي ��ة
ومرافعات يف املحاكم بشكل مجاين لألشخاص
الذين ال يستطيعون تغطية تكاليف املحامني.
ك�م��ا ي�س�ت�ط�ي��ع ال�ط�ل�ب��ة م��ن خل��ال ه ��ذه ال�ع�ي��ادة
ممارسة مهنة املحاماة ،تحت إش��راف محامني
م��زاول�ي�ن وأس��ات��ذة م��ن ال�ج��ام�ع��ة ،ق�ب��ل ال�ت�خ��رج
مما يتيح لهم سرعة االندماج يف سوق العمل
وي ��رف ��ع م ��ن ان �ت �م��ائ �ه��م مل �ج �ت �م �ع �ه��م .ت ��م اف �ت �ت��اح
ال �ع �ي��ادة ،وال �ت��ي ي�ق��ع م�ق��ره��ا خ ��ارج ال�ج��ام�ع��ة،
م� ��ن خ �ل ��ال م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن ال � �خ �ب ��راء ال ��دول �ي ي��ن
م��ن ج��ام�ع��ة "واش�ن�ط��ن أن ��د يل" وم ��ن امل��ؤس�س��ة
القانونية الدولية الذي شاركوا يف تدريب طلبة
القانون املشاركني يف العيادة .تأيت هذه العيادة
يف إط��ار رؤي��ة مجلس أم�ن��اء جامعة الخليل يف
رب��ط الجامعة باملجتمع امل�ح�لي وب�س��وق العمل
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وال � � ��دويل ويف ت �ح ��وي ��ل ال �ج��ام �ع��ة
ت��دري�ج�ي��ا إىل ج��ام�ع��ة ع��امل �ي��ة .ي��ذك��ر أن ال�ع�ي��ادة
امل�ت�خ�ص�ص��ة يف ال�ق��ان��ون ال�ج�ن��ايئ ه��ي األوىل من
نوعها عىل مستوى العالم العربي .
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«االعالم»وجمعية أصدقاء مرضى
الثالسيميا توقعان مذكرة تفاهم

رام الله -وقعت وزارة االعالم ممثلة بوكيل الوزارة د.محمود خليفة وجمعية اصدقاء مرىض
الثالسيميا ممثلة بالدكتور بشار الكرمي اتفاقية تعاون مشرتك
وقال د.خليفة إن توقيع هذه االتفاقية يأيت ايماناً من الطرفني بضرورة تعزيز التعاون املشرتك
وتكامل االدوار لخدمة الهدف املنشود بضرورة التوعية املجتمعية بمرض الثالسيميا ،وتسليط
األضواء عىل هذا املرض من خالل وسائل االعالم العاملة يف دولة فلسطني.
وعرب عن تأكيده عىل اهتمام االعالم بوسائله املختلفة بإيالء هذا املوضوع األهمية املطلوبة
من خ�لال اب��رازه يف ال��دورات الربامجية املتلفزة واملسموعة والتقارير املتخصصة ح��ول موضوع
مرض الثالسيميا بأبعاده املختلفة .وشكر د .الكرمي الوزارة بصفتها جهة راعية لوسائل االعالم
املتعددة ،مبيناً ان ه��ذه االتفاقية ستمكن املؤسسة يف رف��ع التوعية من خ�لال وسائل االع�لام
مؤكدا عىل شراكة الجمعية مع سفارتنا يف لبنان ،وجمعية الجليل يف الناصرة لتحقيق اهداف
الجمعية باإلضافة اىل عدد من املؤسسات املحلية والدولية التي تعمل لنفس االهداف.
واشار اىل وجود  813حالة اصابة بالثالسيميا يف فلسطني ،ثلثيها يف الضفة الغربية وثلثها
يف غ��زة ،فيما لم تسجل اي��ة ح��االت والدة ملصابني بالثالسيميا خ�لال  2013نتيجة الوعي الذي
ساهمت وسائل االعالم برفعة بخطورة مرض الثالسيما وأهمية الوقاية منه ،وتعاون ديوان
قايض القضاة ،وكافة مؤسسات الدولة ذات العالقة والتأثري.
وأشار اىل هذه الجهود ساهمت بتوفري  100مليون دوالر من خالل منع والدة اصابات جديدة
وبالتايل توفري تكاليف عالجها.
وق��د ك��ان للتعاون البناء ب�ين ال��وزارة ووس��ائ��ل االع�ل�ام والجمعية خ�لال س�ن��وات األث��ر الكبري
يف رفع الوعي املجتمعي بمرض الثالسيميا وتحقيق هدفها السابق إلعالن فلسطني خالية من
مرض الثالسيميا لعام  ،2013وأهدافها القادمة لدمج املخيمات الفلسطينية يف الخارج بهذه
الحملة من خالل معالجة حاالت مرضية يف املخيمات الفلسطينية يف لبنان يف املرحلة الحالية،
والحد من والدات جديدة ملرىض الثالسيميا هناك.

