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القدس المفتوحة في الخلیل تعقد ورشة توعویة حول حقوق المسنین
تاريخ النشر : 03-10-2017

الخلیل- دنیا الوطن 

نظمت كلیة التنمیة االجتماعیة واألسریة بفرع جامعة القدس المفتوحة في الخلیل، بالتعاون مع المركز

الفلسطیني لالتصال والسیاسات التنمویة، ورشة عمل توعویة بعنوان "حقوق المسنین بین الواقع

والمأمول"، وتأتي ھذه الورشة بمناسبة الیوم 

العالمي للمسنین، وھدفھا توعیة األجیال الشابة بحقوق المسنین في المجتمع الفلسطیني ورفع التوصیات

إلى الجھات المسؤولة ذات العالقة.  

حضر الورشة أ. عبد القادر الدراویش القائم بأعمال مدیر فرع الخلیل، والمساعد األكادیمي أ. ماجد أبو

ریان، وأعضاء ھیئة التدریس أ. مراد الجندي، ود. یوسف أبو ھاشم من فرع الخلیل، وأ. جمیل الدرباشي

مدیر المركز الفلسطیني لالتصال 

والسیاسات التنمویة، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمیة واألھلیة من بینھا وزارة التنمیة االجتماعیة في

مدینة یطا ممثلة باألستاذ حاتم أبو سیف، ود. بسام الطروة ممثل عن مؤسسة الرابطة العربیة لآلداب

والثقافة، ود. إدریس جرادات ممثالً عن 

مدیریة التربیة والتعلیم شمال الخلیل، وأعضاء الھیئتین األكادیمیة واإلداریة، وطلبة كلیة التنمیة

االجتماعیة واألسریة في الجامعة.  

في بدایة الورشة، رحب الدراویش بالمؤسسات المشاركة وبالحضور، ونقل تحیات رئیس الجامعة أ. د.

یونس عمرو، مؤكداً أن ھذا الیوم یشكل یوم وفاء لمن عملوا وربوا وتعبوا وكدوا من أجل مستقبل أفضل

ألبنائھم، مذكراً بأن واجبنا یتمثل في إكرامھم واحترامھم وتقدیرھم من خالل إیجاد منظومة اجتماعیة

واقتصادیة وإنسانیة تضمن لھم عیشاً كریماً.  
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وبین أ. مراد الجندي أن ھذه الورشة جاءت في األول من شھر تشرین األول لالحتفال بالیوم العالمي

للمسنین تقدیراً واعترافاً لعطاءات المسنین وخدماتھم المستمرة، ودعا إلى زیادة االھتمام بھذه الشریحة

من المجتمع بصفتھا النواة األساسیة.  

وألقى كلمة كبار السن د. بسام الطروة بین فیھا أن التعامل مع كبار السن یستلزم مراعاة العدید من

األمور وذلك لما یعاني كبیر السن من أمراض وغیرھا من أمراض الشیخوخة، وأوصى برعایتھم

واالھتمام بھم حسب شعائر الدین اإلسالمي والمحافظة 

على حقوقھم، وأكد دور السلطة والجھات الرسمیة لرعایتھم وتوفیر ما یلزمھم من أدویة وعالجات

خاصة بأمراض الشیخوخة وتخصیص مقاعد للمسنین في وسائل النقل واألماكن العامة، وسن قوانین

لحمایتھم حتى یعیشوا بكرامة وإعداد برامج تثقیفیة 

فیما یتعلق بالمسنین واحترامھم.  

وقدم أ. جمیل الدرباشي، مدیر المركز الفلسطیني لالتصال والسیاسات التنمویة، ورقة علمیة تحدث فیھا

عن دور المؤسسة الدولیة لرعایة حقوق كبار السن على مستوى العالم وفلسطین خاصة، وأكد ضرورة

إقرار قوانین وسیاسات عالمیة ومحلیة لصالح الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة.  

وتحدث أ. حاتم أبو سیف، عن دور وزارة التنمیة االجتماعیة في رعایة المسنین، وبین الواقع الذي یعیشھ

المسنون والتحدیات التي یعانون منھا في المجتمع الفلسطیني، وقال إنھم بحاجة ماسة لتقدیم الرعایة

المستدامة لھم كونھم یعانون من أمراض نفسیة وصحیة، وبین أن خطة الوزارة واستراتیجیتھا تعمل على

توفیر الدعم 

الالزم لھذه الفئة للتخفیف من معاناتھم.
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