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 \العضوات والمراقبات: األخواتاجتمعت اللجنة بحضور 

نصدير،  نجدال يافداو ، عبيددة ظدا،مي،  أديبدةعفت مقبل، هدية سعيد عبدد الاداد ، 

يوسف، ابتسام عيسدى، جميلدة محمدود، خبدورة  عابدةعوني،  نيساندرويش،  منى

حباشدددنة، سدددعاد  ، فاطمدددة شدددحيبر، سددداام عيطدددور، خديجددد يوسدددف، اريدددا محمدددود

 عيساو .

 .سعاد عيساو  ظمقررة واألختبرئاسة خديجة الحباشبة  

 

 وأهددا خاصدة لوونادا المدراة التدي تعودح طموحدات  أهميدة االعالمية تتخذ اللجنة

التامددا . واألطفددالاتحادنددا وتبلددور تجاريددة ون دداطات  فددي مجددال العمددل مدد  النسددا  

 رظيزتان سابقتان في بنية مسيرتنا الثورة .

 اللجنة: تاد 

 المراة الفلسطينية داخل وخارج األرض المحتلة. وبنضاالتالتعريف بواق   -1

 دور المراة في نضال ال عب التحرر . أهميةالترظيز على  -2

علدددى مسدددتوآ المددراة الفلسدددطينية اقافيدددا وسياسددديا ونقابيدددا  توددريح العمدددل -3

 واجتماعيا.

التعريف بواقد  الطفدل الفلسدطيني وللعمدل علدى توحيدد اقافتد  داخدل وخدارج  -4

 األرض المحتلة.

ال عب الفلسطيني في تحرير ظامل التدرا  الفلسدطيني وبندا   أهدا توريح  -5

 ح.مجتم  تقدمي ديمقراطي من خالل النضال الثور  المسل

ترسدديا االرتبدداط العضددو  لنضددال شددعبنا الفلسددطيني مددن نضددال الجمدداهير  -6

 العربية من خالل قواها التقدمية وحرظاتاا التحررية.

 

 إطار العمل:

والثقافدة ت دارف فيادا العضدوات المسدؤوالت عدن هدذا  لألعدالملجنة مرظزية  ت ويل

 إعالميددةفدا ات العامدة إلدى جاندب ظ األماندةلعضدوات  باإلضدافةالن داط فدي الفدرو  



واقافيددة مددن داخددل أو خددارج إطددار االتحدداد. للتخطدديم والتنسددي  فددي مجددال الن دداط 

 والثقافي لوافة الفرو . اإلعالمي

 

 الماام:

 ومرظزية دورية ت ترف فياا ظافة الفرو . إعالميةن رة  إيجادالعمل على  -1

ن رات تدعم تجار  ونضاالت المراة داخدل وخدارج األرض المحتلدة  إصدار -2

 ثل:م

 نضاالت المعتقالت. -أ

 نضاالت المراة العاملة. - 

الطفدل الفلسدطيني خدارج وداخدل األرض المحتلدة والددذ  ن درات تبدين واقد   -ت

 يعرضام لالستغالل.

الصمود، رياض  أطفالبيت مثل:ن رات حول تجار  معينة لالتحاد وفروع   -ث

: مسددرا العددرائح فددر  الوويددت ولجنددة الطددوارب إانددا  الحددر  فددي األطفددال

 ن.لبنا

 إقامة الندوات المختلفة على نطاق واس . -3

إقامددة المارجانددات فددي المناسددبات الوطنيددة والمناسددبات الخاصددة بددالمرأة  -4

 والطفل.

 إقامة المحاضرات بالمواضي  التي تتعل  بمجاالت واق  المراة وعملاا. -5

 تثقيفية بين صفو  المراة. إعالميةظوسيلة  األفالماعتماد عروض  -6

البيانددات والملصددقات والبطاقددات التددي تعبددر عددن مواقددف االتحدداد فددي  إصدددار -7

 المناسبات الخاصة.

يوم التضامن م  نسدا   وإيجادفلسطينية خاصة بالمرأة والطفل  أيامتوريح  -8

 حرظات التحرر ويوم المعتقالت الفلسطينيات.

 خاص بالمرأة الفلسطينية. إذاعيبرنامج  إيجادالعمل على  -9

 تصور واق  المراة الفلسطينية ونضاالتاا. مأفالت جي  وتحقي   -10



لت جي  الوتابة حدول تجدار  المدراة  واألدبيةتنظيم المسابقات الفنية  -11

 .األطفالومواضي  

 واألطفدالاالهتمام بت ويل الفرق الفنيدة المسدرحية والغنائيدة للنسدا   -12

 والترظيز على مسرا العرائح بتعميم تجربة فر  الوويت.

ى التدراث ال دعبي الفلسدطيني مدن خدالل جمد  العمل علدى الحفدا، علد -13

 والقصص ال عبية الفلسطينية. واألناشيد أالغاني

 لخدمة قضيتنا. إعالميةاليومية ظوسيلة  األدواتاستخدام  -14

موتبددددات الفددددرو  بمختلددددف الوتددددب والن ددددرات  أغنددددا العمددددل علددددى  -15

الثدورة ومدن الوتدب والن درات  إعدالم أجادزةوالدراسات وظل ما يصددر عدن 

 لفة التي تعالج موضو  المراة.المخت

 .أالميةتعمي  وتوسي  تجربة دورات محو  -16

 توثيف إقامة دورات التأهيل الماني والنقابي للنسا  الفلسطينيات. -17

وضدد  وت ددجي  الدراسددات عددن واقدد  المددراة الفلسددطينية االقتصدداد   -18

 المحتلة. االرضواالجتماعي داخل وخارج 

لعبرية لالستفادة مناا فدي متابعدة دورات تعليم اللغة ا بإقامةاالهتمام  -19

 قضايا المراة والطفل داخل األرض المحتلة.

الفلسددطينيين مددن مختلددف  باألطفددالإقامددة معسددورات صدديفية خاصددة  -20

 مناط  تواجد ال عب الفلسطيني.

 الفلسطينيين. األطفالمنااج موحد لرياض  إيجادالعمل على  -21

ينيات واالهتمددام العمدل علددى ديددادة المددنح الدراسدية للطالبددات الفلسددط -22

 إنللميدان على  أولوية وإعطا بتوديعاا مرظزيا وب ول عادل على الفرو  

عقددود  وإبددرامتعطددي هددذم المددنح االختصاصددات الالدمددة للثددورة الفلسددطينية 

 بالعمل في إطار الثورة. إللزامان

 المتابعة الجادة بتودي  المطبوعات الصادرة عن االتحاد. -23



النسددا   إنتدداجلسددطيني ومصدداريف مددن إقامددة المصددار  للتددراث الف -24

 الفلسطينيين. واألطفال

 بين مختلف الفرو . لألخواتإقامة معسورات  -25

خداص بالموتدب والدراسدات حدول  وأرشديفموتبدة  إن دا العمل على  -26

المراة الفلسطينية والمدرأة ب دول عدام وظتابدات النسدا  الفلسدطينيات ليودون 

 لمراة.دراسات حول مواضي  ا إعدادمرجعا لمن يريد 

 

 


