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محليات

الشرطة تخرج دورة تدريبية حول التعامل
مع المكفوفين وذوي االعاقة في نابلس

طاولة حوار بمدينة صيدا اللبنانية حول
واقع الشباب الفلسطيني في لبنان

صيدا (لبنان) -وفا -تناولت طاولة حوار نظمها االئتالف الفلسطيني اللبناين ،امس بمركز
جمعية النجدة االجتماعية يف مدينة صيدا اللبنانية ،واقع الشباب الفلسطيني يف لبنان.
وتحدث يف اللقاء ،الذي حضره خريجون من املعاهد والجامعات مع حشد من املؤسسات
ما يقارب  60شابا وشابة ،سالم ياسني مسؤول مكتب التوظيف يف 'األونروا' عن أهمية مكتب
التوظيف وكيفية االستفادة من هذا املكتب ،عارضا صعوبات سوق العمل والرتكيز عىل املشاريع
التي يطلبها سوق العمل.
وتحدث الشباب عن الهموم واملشاكل التي يعانون منها وصعوبة العمل مع التمييز املجحف
بحق الفلسطيني واملعاملة العنصرية من بعض أرباب العمل ،فيما قدم مسؤولون يف النقابات
الفلسطينية نبذه عن دورها وطبيعة عملها.
وخرج الحوار بتوصيات أكدت ضرورة تشكيل لجان اختصاص يف لبنان إىل جانب االئتالف
من أجل الوصول إىل حق العمل ومواصلة التحركات املطلبية ،وض��رورة التحركات الشبابية
من أج��ل بناء جامعة مجانية يف لبنان ملساعدة الشباب الفلسطينيني يف استكمال تعليمهم
والضغط عىل االونروا من أجل تحسني خدماتها وعدم تقليصها.

بلدية بيت أوال تكرم مديري الصحة
والتربية والتعليم لشمال الخليل

"شمس" يدعو إلنشاء آلية وقائية لمنع التعذيب

جنني  -عيل سمودي  -دعا مركز إعالم حقوق
اإلن �س ��ان وال��دي �م �ق��راط �ي��ة "ش �م��س" إلن �ش��اء آل�ي��ة
وق��ائ �ي��ة وط �ن �ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة مل �ن��ع ال �ت �ع��ذي��ب ،وذل ��ك
اس�ت�ن��اداً إىل امل��ادة  17م��ن ال�بروت��وك��ول االختياري
امل �ل �ح ��ق ب ��ات �ف ��اق �ي ��ة م �ن ��اه �ض ��ة ال �ت �ع ��ذي ��ب ،وال � ��ذي
يستوجب عىل كل دولة طرف أن تستبقي أو تعني
أو ت�ن�شئ ،يف غ�ض��ون ف�ت�رة أق�ص��اه��ا س�ن��ة واح��دة
ب �ع��د ب ��دء ن �ف ��اذ ال ب��روت ��وك ��ول أو ال �ت �ص��دي��ق ع�ل�ي��ه
أو االن�ض�م��ام إل�ي��ه ،آل�ي��ة وق��ائ�ي��ة وط�ن�ي��ة مستقلة
واحدة أو أكرث ملنع التعذيب عىل املستوى املحيل.
ويف بيان صدر عنه ،ملناسبة اليوم العاملي ملناهضة

 - )5( 6/26م

اع ـ ـ ــالن

دبلوم عالي في متريض الطوارئ
تعلن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة بيت حلم البدء بالتسجيل
لبرنامج الدبلوم العالي في مجال متريض الطوارئ ( )Emergency Nursingفعلى
من يجد لديه الرغبة بااللتحاق بهذا البرنامج التوجه الى اجلامعة لشراء طلب
االلتحاق من مخزن الكتب ابتداء من  2014/6/30ولغاية  2014/7/21مع العلم
بأن ثمن طلب االلتحاق  35دينار ًا اردني ًا.

شروط القبول في هذا البرنامج:
 .1أن ال يقل معدل عالمات التوجيهي عن . 65%
 .2شهادة بكالوريوس في التمريض من جامعة معترف بها.
 .3شهادة مزاولة املهنة من وزارة الصحة الفلسطينية.
 .4خبرة عملية ال تقل عن سنتني ويفضل في مجال الطوارئ.
 .5رسالتا توصية.

ملزيد من املعلومات:

الرجاء االتصال على هاتف رقم  2741241رقم داخلي 2203

اليوم الخامس واألخير

الجمعة  27حزيران 2014

مرحبا بضيوفنا ياللي دخلوا الدار يا وردة الزين سابقة وردة الغار
أتظلوا عنا وتكبر الفرحة في الدار
سألت رب السما الواحد القهار
وفيكم بيرزيت بتعمر

المسرح الرئيسي

20:30

نجم اسبوع التراث الفنان الفلسطيني
هيثم الشوملي

ب �ح �ظ ��ر ال� �ت� �ع ��ذي ��ب ل� �ك ��اف ��ة ال� �ع ��ام� �ل ي��ن يف م �ج ��ال
تنفيذ ال�ق��وان�ين س��واء امل��دن�ي�ين أو العسكريني أو
العاملني يف املهن الطبية أو غريهم ممن تكون
لهم عالقة باحتجاز أي فرد بأي شكل من أشكال
التوقيف أو االعتقال أو السجن أو االستجواب.
كما طالب املركز بضرورة وجود قنوات مستقلة
ل �ل �ش �ك ��وى ي �ت ��م م� ��ن خ ل��ال �ه ��ا ال �ت �ح �ق ��ق ب �ش �ك ��اوى
التعذيب وأن تكون غري الجهة املشكو منها وأن
ي�ك��ون ت�ح�ق�ي�ق��اً س��ري�ع��اً ون��زي�ه��اً وان ت�ك�ف��ل ال��دول��ة
ح�م��اي��ة م�ق��دم ال�ش�ك��وى وال�ش�ه��ود م��ن التخويف
واملعاملة السيئة.

21:00•-•20:00

مسرح السوق وبرامج لكل العائلة

حفل االختتام

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة
ال�ق��اس�ي��ة أو ال�لاإن�س��ان�ي��ة أو امل�ه�ي�ن��ة امل�ع�ت�م��دة من
ط��رف الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها
 46/39امل � ��ؤرخ يف  10دي �س �م�ب�ر  1984وال �ن ��اف ��ذ يف
حزيران يف  ،1987/6/ 26واوضح إن هذه الخطوة
تنسجم تماماً مع انضمام فلسطني إىل اتفاقية
م�ن��اه�ض��ة ال�ت�ع��ذي��ب وغ ي��ره م��ن ض ��روب امل�ع��ام�ل��ة
أو ال�ع�ق��وب��ة ال�ق��اس�ي��ة أو ال�لاإن�س��ان�ي��ة أو امل�ه�ي�ن��ة،
ك�م��ا أن ذل ��ك ي�ت�ط��اب��ق م��ع ق ��رار ال��رئ�ي��س م�ح�م��ود
ع �ب ��اس"أب ��و م � ��ازن" ،وت �ع �ل �ي �م��ات��ه ب �ش ��أن ال�ت��أك�ي��د
ع ل��ى ج �م �ي��ع ال �ج �ه ��ات ذات ال �ع ل��اق ��ة ب��ال �ت��وق �ي��ف
واالحتجاز والتحقيق ب�ض��رورة االل�ت��زام بنصوص
ال�ق��ان��ون األس ��ايس وال�ق��وان�ي�ن ذات ال�ع�لاق��ة ال�ت��ي
ت�م�ن��ع أش �ك��ال ال�ت�ع��ذي��ب ك��اف��ة ،وت�ح�ظ��ر امل�ع��ام�ل��ة
امل �ه �ي �ن��ة وت �ح ��رم ال �س �ل ��وك ال� ��ذي ي �م��س ب��ال �ك��رام��ة
اإلن �س ��ان �ي ��ة ،وال �ت ��أك �ي ��د ع ل��ى اح �ت ��رام االت �ف ��اق �ي ��ات
وامل��واث�ي��ق وامل �ع��اه��دات واإلع�ل�ان��ات ال��دول�ي��ة ك��اف��ة
واملتعلقة ب��اح�ترام حقوق اإلن�س��ان ،وذل��ك إلب��راز
ال��وج��ه ال�ح�ض��اري للشعب الفلسطيني ،وال��ذي
ج��اء اس�ت�ن��اداً إىل ت�ق��ري��ر الهيئة املستقلة لحقوق
اإلنسان رقم ( )18للعام 2013م.
ودان م� ��رك� ��ز "ش � �م � ��س" أع � �م � ��ال ال �ت �ع ��ذي ��ب
املنهجية ،واألس��ال�ي��ب ال�لاأخ�لاق�ي��ة ال�ت��ي يتعرض
ل �ه ��ا امل �ع �ت �ق �ل ��ون ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ون ع� ل��ى ي� ��د ج �ن ��ود
االح� � �ت �ل ��ال اإلس � ��رائ � �ي �ل ��ي وامل� �ح� �ق� �ق ي��ن  ،وح� � ��االت
التمييز العنصري ،والشعور باالستعالء اإلثني
والعرقي والديني ،الذي تمارسه دولة االحتالل
بحق الشعب الفلسطيني ،فدولة االحتالل هي
الدولة الوحيدة يف العالم التي تش ّر ع التعذيب
علناً ،مؤكدا أن التمييز العنصري يتضمن عنفاً
بطبيعته ف�ع�ن��دم��ا ي�ط�ب��ق ك�ن�ظ��ام ف��إن��ه سيتشكل
بالضرورة عامالً محفزاً لتفيش أعمال التعذيب
وامل �ع ��ام �ل ��ة ال �ق ��اس �ي ��ة ،ال ل��اإن �س ��ان �ي ��ة أو امل �ه �ي �ن ��ة.
وم��ن ه�ن��ا ف��إن�ن��ا ن�ط��ال��ب امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل ال��وق��وف
بحزم ضد هذه األعمال الهمجية املنافية للقيم
واملبادئ واألعراف اإلنسانية والعمل عىل تقديم
املسؤولني عن ارتكابها إىل القضاء.
وش� ��دد امل ��رك ��ز ع ل��ى أن م �ب ��دأ ح �ظ��ر ال �ت �ع��ذي��ب
يحظى بقيمة القاعدة اآلمرة ،وعليه فإن الدول
مطالبة بااللتزام بمنع التعذيب والعقاب عليه،
م��ن خ�لال الوقاية منه،وهو املنهجية األساسية
ملكافحة ال�ت�ع��ذي��ب ،م��ؤك��دا إن اع�ت�ب��ار م�ب��دأ حظر
ال�ت�ع��ذي��ب ب��اع�ت�ب��اره ق��اع��دة آم ��رة ،ي�ت�م��اىش ت�م��ام��اً
مع القواعد الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب
والجرائم ضد اإلنسانية،إذ يشكل هذا املبدأ عامالً
آخراً ملكافحة اإلفالت من العقاب والالمسؤولية
ملرتكبي االنتهاكات الجسمانية لحقوق اإلنسان
األس��اس �ي��ة ،ك�م��ا أن ال�ق�ي�م��ة اآلم� ��رة مل �ب��دأ ال�ح�ظ��ر
تشكل دعامة أساسية لقاعدة إجرائية أخرى ،أال
وهي قاعدة االختصاص العاملي حيث تمثل هذه
القاعدة التكامل بني القضاء ال��داخ�لي والقضاء
الدويل من جهة.
وأكد مركز "شمس" عىل أن من أهم وسائل
منع التعذيب هو التزام الدول بتجريم التعذيب
وم�ع��اق�ب��ة ف��اع�ل�ي��ه وم�ك��اف�ح��ة ظ��اه��رة اإلف ل��ات من
العقوبة فغالباً ما يفلت مرتكب جريمة التعذيب
بسبب صعوبة إثبات جريمة التعذيب خاصة يف
غياب آثار التعذيب أما ألنها اندملت وأما لوجود
وس��ائ��ل متطورة للتعذيب ال ت�ترك ع�لام��ات وإم��ا
لوقوع تعذيب نفيس.
وطالب مركز "شمس" بضرورة تدريب ورفع
وعي منتسبي املؤسسة األمنية الفلسطينية من
خل��ال ت�ن�ظ�ي��م ب��رام��ج ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وت��دري �ب �ي��ة ت�ت�ع�ل��ق

•فيلم•دراما•أرجنتيني•مقدم•من•ممثلية•
األرجنتني•لدى•دولة•فلسطني
19:30
المهرجان سكني ومني

فرقة عوريف
للديكة الشعبية

20:00

نادي السينما

ن ��اب� �ل ��س -ال� � � ��رواد ل �ل �ص �ح ��اف ��ة واالع � �ل � ��ام -
خ ��رج ��ت ال �ش ��رط ��ة ام ��س دورة ت��دري �ب �ي��ة ح��ول
كيفية ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�ك�ف��وف�ين وذوي اإلع��اق��ة
ملنتسبي الشرطة يف نابلس.
وذكر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم
يف ال� �ش ��رط ��ة ,أن ال � � ��دورة ال �ت ��دري �ب �ي ��ة ن �ظ �م��ت
بالتعاون مع مديرية الشرطة ملتقى البصرية
ل �ل �م �ك �ف��وف�ي�ن وال� ��دائ� ��رة ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة يف ج��ام �ع��ة
النجاح الوطنية ضمن مشروع "اخي الشرطي
ك �ي��ف ت �ت �ع��ام��ل م ��ع امل �ع ��اق" وامل �م ��ول م ��ن ق�ب��ل
مؤسسة الديكونيا ناد السويدية.
وت� �ن ��اول ��ت ال � � ��دورة م ��واض �ي ��ع ع� ��دي� ��دة ذات
اه �ت �م ��ام وث �ي ��ق ب �ق �ض ��اي ��ا اإلع� ��اق� ��ة م ��ن ض�م�ن�ه��ا
امل�ع��اي�ير ال��دول�ي��ة واإلع��ان��ات وامل��واث�ي��ق ال��دول�ي��ة
ال �خ ��اص ��ة ب �ح �ق ��وق األش� �خ� ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة
واالتفاقية الدولية الخاصة بحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة.
وحضر حفل التخريج مدير شرطة املحافظة
امل� �ق� ��دم ع �ب ��د ال �ل �ط �ي ��ف ون ��ائ �ب ��ه امل� �ق� ��دم م ��أم ��ون
فحماوي ورئيس ملتقى البصرية للمكفوفني
مصطفى الجوهري ومديرة العيادة القانونية
يف ج��ام �ع��ة ال �ن �ج ��اح ال��وط �ن �ي��ة ص �ف ��اء ب �ل �ع��اوي

واملحاضرين يف الدورة واملشاركني فيها.
وقال املقدم القدومي خالل حفل التخريج
إن ال ��دورة ت��أيت يف إط ��ار اس�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ش��رط��ة
الهادفة إىل تأهيل عناصر الشرطة يف مختلف
امل� �ج ��االت ،إذ رك� ��زت ع ل��ى إك �س ��اب امل �ش��ارك�ي�ن
م �ه ��ارات ال �ت��واص��ل م��ع امل �ع��اق�ي�ن يف إط ��ار رؤي��ة
واهتمام القيادة الشرطية بتعزيز الشراكة مع
كل شرائح املجتمع ،وتقديم خدمات متميزة
ل ��ذوي اإلع ��اق ��ة ودم �ج �ه��م يف امل�ج�ت�م��ع م�ت�م�ن�ي��اً
للمشاركني التوفيق يف أعمالهم ،واالستفادة
م��ن امل �ه ��ارات وامل �ع ��ارف ال �ت��ي اك�ت�س�ب��وه��ا خ�لال
الدورة.
وث �م��ن امل �ق ��دم ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف ج �ه��ود م�ل�ت�ق��ى
ال �ب �ص�ي�رة يف ع �ق��د ال � ��دورة ال �ه ��ادف ��ة وامل �م �ي ��زة،
م��ؤك��دا ع�ل�ى ال �ت �ع��اون ال��دائ��م وامل�س�ت�م��ر ل��دع��م
امللتقى يف العديد من النشاطات والربامج.
ويف كلمته أوض��ح مصطفى ال�ج��وه��ري أن
هذه التدريبات استهدفت أكرث من  45عنصرا
م��ن منتسبي ش��رط��ة امل�ح��اف�ظ��ة ،وع�ق��دت عىل
ث �ل ��اث م� ��راح� ��ل ب� �ه� ��دف ت� �ك ��ري ��س ال� �ع� ��دي� ��د م��ن
ال�ق�ض��اي��ا وامل��واض�ي��ع امل��رت�ب�ط��ة ب�ت�ع��ري��ف اإلع��اق��ة
وكيفية التعامل مع اإلعاقة واالنتقال من رد

الفعل إىل املبادرة يف التعامل مع األشخاص
ذوي اإلع � ��اق � ��ة ،وأش� � � ��اد ال � �ج� ��وه� ��ري ب �ج �ه ��ود
ال �ش ��رط ��ة وت �ع ��اون �ه ��ا يف أن� �ج ��اح ه� ��ذا امل �ش ��روع
ال �ب �ن��اء .ويف ن�ه��اي��ة ح�ف��ل ال�ت�خ��ري��ج ،ت��م ت��وزي��ع
ال �ش �ه ��ادات ع�ل�ى ال �خ��ري �ج�ي�ن وت �ق��دي��م ال� ��دروع
التقديرية.

ال�خ�ل�ي��ل -ك��رم��ت ب�ل��دي��ة ب�ي��ت أوال م��دي��ر ص�ح��ة ش�م��ال ال�خ�ل�ي��ل ال��دك�ت��ور ح�س�ين ح�ج��ة وم��دي��ر
الرتبية والتعليم لشمال الخليل امل��رب��ي س��ام��ي م��روة وع��دد م��ن امل��درس�ين لجهودهم يف تطوير
املسرية التعليمية والصحية يف البلدة.
وت ��م ال �ت �ك��ري��م ب �ح �ض��ور رئ �ي ��س ال �ب �ل��دي��ة م �ح �م��د ال �ع �م �ل��ة وع� ��دد م ��ن اع �ض ��اء امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
وامل��ؤس�س��ات حيث رح��ب رئ�ي��س البلدية باملكرمني وت�ل�اه ال�ق��اء كلمتني مل��دي��ري ال�ترب�ي��ة والصحة
حيث شكرا البلدية وجميع العاملني فيها عىل الجهود الكبرية التي يبذلونها من اج��ل تطوير
القطاع الصحي والتعليمي يف البلدة.

الجمعة 2014/6/27

Friday 27 June 2014

وفد من دائرة الالجئين
في منظمة التحرير يلتقي لجنة الجئي رفح
غزة-التقى وفد من دائرة شؤون الالجئني
ب�م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ل�ج�ن��ة الج�ئ��ي
رف ��ح ج�ن��وب ق�ط��اع غ ��زة وت�م��ت م�ن��اق�ش��ة أه��م
احتياجات املخيمات و وض��ع رؤي��ة مستقبلية
ش ��ام� �ل ��ة ل� ل��اس� �ت� �م� ��رار يف ال � ��دف � ��اع ع � ��ن ح �ق ��وق
ال ل��اج� �ئ ي��ن و ت� ��وري� ��ث ح� ��ق ال � �ع � ��ودة ل ل��أج �ي ��ال
القادمة .
وض��م الوفد مدير ع��ام املخيمات م��ازن أبو
زي ��د و م ��دي ��ر ع ��ام دي� ��وان رئ �ي ��س دائ� ��رة ش ��ؤون
الالجئني محاسن أبو جابر و املدير املايل للدائرة
سامي األغا وأخرين.
وأك � ��د رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن ��ة ال �ش �ع �ب �ي ��ة ل�ل�اج �ئ�ي�ن
يف رف � ��ح زي� � ��اد ال� �ص ��رف� �ن ��دي ض � � ��رورة اس �ت �م ��رار
ال �ج �ه ��ود امل� �ب ��ذول ��ة و ت �ك �ث �ي �ف �ه��ا ل �ت �ت �ن ��اس ��ب م��ع
حجم التحديات التي تواجه قضية الالجئني،
موضحا أن اللجان الشعبية لالجئني أمامها
مساحة كاملة لتطوير عملها لالرتقاء بقضية
الالجئني .
وش��دد ع�لى ض��رورة أن يتم تعزيز العالقة

بني اللجان الشعبية و دائرة شؤون الالجئني
ووضع خطة مركزية موحدة يتم تعميمها و
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ب�ش�ك��ل ف�ع�لي ل�ت�ك��ون رس��ال��ة ق��وي��ة و
موقف موحد أمام املجتمع املحيل و الدويل .
ب ��دوره ،أك��د أب��و زي��د أن ال�ه��دف م��ن إن�ش��اء
ال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ل�لاج�ئ�ين ه��و ه��دف س�ي��ايس
ل �ل ��دف ��اع ع ��ن ح ��ق ال �ع ��ودة و ت ��وري �ث ��ه ل�ل�أج �ي��ال
القادمة لتبقى حقوقنا و قرانا حية يف عقول
أط�ف��ال�ن��ا و ش�ب��اب�ن��ا م �ش ��ددا ع�ل�ى ان ��ه ل ��ن ي�ك��ون
ه� �ن� ��اك ت � �ن� ��ازل ع� ��ن ح� ��ق ال � �ع � ��ودة م �ه �م ��ا ط ��ال
الزمن .
و اقرتح أن يتم تشكيل لجنة شبابية تكون
م��وازي��ة للجان الشعبية م��ن اج��ل فتح املجال
أمام الطاقات الشابة لتأخذ دورها الريادي و
القيادي يف الدفاع عن قضية الالجئني و غرس
حق العودة يف ذاكرة الشباب الفلسطيني.
نّ
وبي أن دائرة شؤون الالجئني ستسعى يف
األي��ام ال�ق��ادم��ة لتنفيذ سلسلة دورات تسلط
من خاللها الضوء عىل أهم القرارات الدولية

ال�ت��ي ت��ؤك��د ع�لى ح��ق ال �ع��ودة و إي�ض��اح قضية
الالجئني بشكل حقيقي .
واق �ت ��رح ال �ج �م �ي ��ع أن ي �ت ��م خ�ل ��ال ال �ف ت��رات
ال� �ق ��ادم ��ة ت �ن �ف �ي��ذ س �ل �س �ل��ة ف �ع ��ال �ي ��ات م ��رك ��زي ��ة
ت �ك ��ون ب �م �ش��ارك��ة ج �م �ي��ع ال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة و
م ��ؤس �س ��ات امل �ج �ت �م��ع امل� ��دين ل �ت �ع �ط��ي م�س��اح��ة
للجميع للوقوف أمام مسؤولياته الوطنية و
الدفاع عن حقوقنا املشروعة التي كفلتها لنا
كل األعراف و املواثيق والدولية .
و ك�ش��ف أب ��و زي ��د أن ��ه س�ي�ع�م��ل يف ال �ف�ت�رات
ال�ق��ادم��ة ع�ل�ى إن�ش��اء م��رك��ز دراس ��ات و أب�ح��اث
م�ت�خ�ص��ص ب��ال��درج��ة األوىل ب�ق�ض�ي��ة امل�خ�ي�م��ات
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة و ال�ل�اج �ئ�ي�ن ل�ت�ب�ق��ى ب�م�ث��اب��ة ارث
تاريخي لألجيال ال�ق��ادم��ة لحني تحقيق حلم
العودة إىل ارض اآلباء و األجداد .
ويف ال� �خ� �ت� ��ام أك � ��د ال �ج �م �ي ��ع ع�ل ��ى أن ح��ق
العودة هو حق مقدس ال يمكن التنازل عنه
م �ش ��ددي ��ن ع� ل��ى اس� �ت� �م ��راره ��م يف ال� ��دف� ��اع ع��ن
حقوقهم املشروعة .

ورشة عمل في يطا حول التخطيط الهيكلي

ال� �خ� �ل� �ي ��ل – م � ��راس � ��ل "ے" ال � �خ � ��اص -
ع�ق��دت دائ��رت��ا ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ه�ن��دس��ة يف ب�ل��دي��ة
ي�ط��ا ورش��ة عمل ب��ال�ت�ع��اون م��ع ش��رك��ة أراب�ت��ك
ج ��ردان ��ة االس �ت �ش��اري��ة ،وب�ت�م��وي��ل م��ن ال��وك��ال��ة
األم ��ري� �ك� �ي ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي ��ة ال� ��دول� �ي� ��ة "،"USAID
وت �ن �ف �ي��ذ م �ج �ت �م �ع��ات ع ��امل �ي ��ة " "CHFس��اب �ق��ا،
ح ��ول م �ش ��روع إع� ��داد ص ��ورة ج��وي��ة وم�خ�ط��ط
ه �ي �ك�ل�ي مل ��دي �ن ��ة ي �ط ��ا م ��ن خ�ل ��ال وزارة ال �ح �ك��م
املحيل والبلدية.
وت �خ �ل��ل امل� �ش ��روع ال� ��ذي ح �ض ��ره ج �م��ع م��ن
ممثيل املجتمع املحيل واملؤسسات الفاعلة يف
املدينة ،وغريهم من املهتمني ،عرضا ألهداف
املشروع املتمثلة بإجراء مسوحات ودراس��ات
الزم� ��ة ،إلع� ��داد امل �خ �ط��ط ال �ف �ي��زي��ايئ (ال�ه�ي�ك�لي)
مل��دي�ن��ة ي �ط��ا ،وال� ��ذي س�ي�ت��م ت�ن�ف�ي��ذه م��ن خ�ل�ال
دل� �ي� ��ل ال �ت �خ �ط �ي ��ط ال � �ع � �م� ��راين ال � � ��ذي ي �ت �ض �م��ن
إجراءات إعداد املخططات الهيكلية يف الضفة

ال�غ��رب�ي��ة وال �ق �ط��اع .وع��رض��ت م�ه�ن��دس��ة ش��رك��ة
أراب �ت ��ك ج ��ردان ��ه دي �م ��ا ع� ��واد  ،أب� ��رز امل �ح ��ددات
والقيود التي تواجه املشروع  ،وتتمثل بوجود
األرايض املنحدرة غري الصالحة للبناء املستقبيل
 ،واملناطق الزراعية الخصبة  ،وعيون املياه ،
وم �ن��اط��ق امل� ��وروث ال �ث �ق��ايف واآلث� ��ار ال�ت��اري�خ�ي��ة،
وغريها.
ومن أهم املخاطر واملشكالت التي تعرضت
ل �ه��ا  ،وج ��ود م �ن��اط��ق ت �ع��اين م ��ن ح��رك��ة امل ��رور
وأح� ��وال ال �ط ��رق ال�س�ي�ئ��ة  ،وم �ن��اط��ق امل�ش��اك��ل
املرورية الرئيسية  ،ومناطق تداخالت استخدام
األرايض ،باإلضافة للمشكالت البيئية الناتجة
عن نظام الصرف الصحي ،والنفايات الصلبة،
وضعف خدمات املياه.
وت��رك��ز ال�ن�ق��اش م��ع ال�ح�ض��ور م��ن امل�ج�ت�م��ع
املحيل حول بدائل التنمية  ،حيث يمتاز البديل
األول باالعتماد عىل املناطق السكنية القائمة

ووج� ��ود ال�ع�ن��اص��ر األس��اس �ي��ة ل�ل�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
م ��ن ش �ب �ك��ات ال �ط ��رق وال �خ ��دم ��ات ،وال �ت��وس��ع
باتجاه املنطقة الشمالية والشرقية  ،وتعزيز
ال�ت��واص��ل م��ع م�ن�ط�ق��ة ال�ح�ي�ل��ة وواد ال �س��ادة ،
م ��ن خ ل��ال ت��وج �ي��ه ال �ت��وس��ع ال �ع �م ��راين ب��ات�ج��اه
الشمال ،ويحتوي هذا البديل عىل مجموعة
من املشاريع املقرتحة أو قيد اإلنشاء.
وي�م�ت��از ال�ب��دي��ل ال�ث��اين إض��اف��ة إىل اع�ت�م��اده
ع �ل ��ى امل� �ن� ��اط� ��ق ال �س �ك �ن �ي ��ة ال� �ق� ��ائ� �م� ��ة ،ووج� � ��ود
العناصر األساسية للبنية التحتية من شبكات
ال �ط ��رق وال �خ ��دم ��ات  ،ب ��أن ��ه ي ��ؤك ��د ع ل��ى ط��اب��ع
ال �ح �ي��اة ال��ري �ف �ي��ة م ��ن خ ل��ال م �س��اح��ة االن �ت �ش��ار
األفقي ،واالعتماد عىل التنمية الزراعية كأهم
مميزات التنمية يف منطقة الجنوب.
وم � ��ن أه � ��م م� �خ ��رج ��ات ال � ��ورش � ��ة م �ن ��اق �ش ��ة
ال�ح�ض��ور ل�ل�ب��دائ��ل ،واخ�ت�ي��ار أف�ض�ل�ه��ا ،تمهيدا
للسري يف املراحل الالحقة من املشروع.

