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تاريخ النشر: 2017/12/17  تعديل حجم الخط 

ندوة في القدس المفتوحة بخان يونس حول "مناهضة عمالة األطفال في قطاع غزة"

 

القدس عاصمة فلسطين/ خان يونس 17-12-2017 وفا- نظم فرع جامعة القدس المفتوحة في خان يونس، بالتنسيق والتشبيك مع وزارة التنمية االجتماعية،
ومؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، ندوة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية واألهلية في مناهضة عمالة األطفال في قطاع غزة".

 

وافتتح الندوة، المساعد األكاديمي واإلداري في الجامعة د. عودة الفليت، موضحًا أهمية مناقشة أمر يعنى بفئة األطفال وشباب المستقبل، الذين يعّول عليهم في
حمل راية الوطن والقضية على المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية كافة، مبينًا أهمية تضافر جهود الجميع للمساهمة في توفير الظروف المواتية لتنشئتهم

نشأة صحيحة.

وتحدث رئيس قسم تخصص تنمية المجتمع المحلي في الجامعة د. محيي الدين حرارة، عن الواقع االجتماعي المرير الذي يعيشه غالبية أفراد المجتمع الفلسطيني في
قطاع غزة، نتيجة السنوات الطويلة من الحصار والحروب المتكررة، التي أسهمت بشكل كبير في تفشي ظاهرة عمالة األطفال، موضحًا دور األسرة في الحد من هذه

الظاهرة من خالل برامج تثقيفية توعوية تبين أضرارها على الطفل والمجتمع.

وبينت عضو الهيئة التدريسية نائلة األغا، واقع عمالة األطفال في فلسطين من خالل عدد من اإلحصاءات حول عدد األطفال العاملين في أعمال ال تتناسب مع نموهم
وقدراتهم الجسدية والتعليمية.

وأوضح مدير دائرة الطفولة بوزارة التنمية االجتماعية د. عماد الحلو، دور الوزارة في الحد من عمالة األطفال وتقديم الرعاية الكاملة لهم من خالل برامج حماية الطفولة
في مديريات التنمية االجتماعية المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأكد محامي مؤسسة الضمير وحقوق اإلنسان محمد الجيش، خطورة ظاهرة عمالة األطفال من خالل تسليط الضوء على العديد من القوانين الدولية والمحلية التي
تحرم هذه الظاهرة وتساند األطفال العاملين وتحميهم.
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ذات صلة

وخرجت الندوة بالعديد من التوصيات أهمها: رفع مستوى الوعي المجتمعي بظاهرة عمالة األطفال، وتفعيل دور المؤسسات الرسمية واألهلية التشريعية والتنفيذية
والقضائية للحد من هذه الظاهرة.
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