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اعضاء الدائره
منى نموره –امنه جبريل –ابتسام زيدان

اهداف دائره الشؤون االجتماعيه
ان اهداف دائره الشؤون االجتماعيه تنبثق من النظام
االساسي والخطه االستراتيجيه وهي موزعه في مجاالت
التعليم واالسرى والحمايه االجتماعيه وتفعيل مشاركه المراه
في االنشطه السياسيه واالجتماعيه
وهذه المجاالت التي كانت فيها االنشطه هي

مجال التعليم
-االئتالف الفلسطيني من اجل بيئه تعليميه تعلميه

االتحاد عضو مؤسس في االئتالف ويشارك في اجتماعات
االئتالف الذي يعمل االن على اعتماد نظام داخلي لتنظيم
عملها ويشارك فيها عدد من المؤسسات النسويه والتعليميه
بمختلف مستوياتها اضافه الى مؤسسات مجتمع مدني ذات
صله وتكن المشاركه على مستوى التخطيط واتخاذ القرار
وتنفيذ الفعاليات
ومن ابرز االنشطه لهذا االئتالف تنظيم الحمله العالميه
للتعليم والتي تتخذ كل عام شعارا اوعنوانا اوهدفا مختلفا
ضمن مجال التعليم حيث كانت العام الماضي تعليم الفتيات

الحمله العالميه للتعليمالتي ينفذها االئتالف الفلسطيني من اجل بيئه تعليميه تعلميه
امنه والتي كانت عام  2012حول الطفوله المبكره وقد بدات
الحمله يوم يوم حيث شارك االتحاد في فعاليات الحمله على
مستوى التخطيط والتنفيذ حيث امتدت الفعاليات على مدى
اسبوع من ابرز هذه الفعاليات مسيره انتهت عند مبنى االمم
المتحده وخيمه فعاليات على دوار المناره طوال اسبع الحمله
تضمنت رسومات لالطفال وانتهت الفعاليات بمؤتمر رئيسي
في وزاره التربيه والتعليم تم تنظيمه بالتعاون مابين االئتالف
والوزاره ومعرض للرسومات من مختلف المحافظات

-الشبكه العربيه لمحو االميه

شارك االتحاد في اجتماع الشبكه العربيه لمحو االميه يوم
 22شباط 2012حيث اعيد تثبيت عضويه االتحاد التي لم
تكن مفعله منذ 2005اي منذ تسجيل العضويه
حيث عقد اجتماع للجمعيه العامه للشبكه تم خالله انتخاب
السيد عماد حطاب جمعيه الهالل االحمر-غزه -ممثال عن
فلسطين بدل المرحومه هيام ابو غزاله التي كانت ممثله
فلسطين في الشبكه
وقد حضرت االجتماع االخت ابتسام زيدان وهي عضو
جمعيه عامه ممثله التحاد لجان كفاح المراه

المنتدى العربي
تحت عنوان-تعليم الكبار والتحول االجتماعي والديمقراطي
في الوطن العربي(قوة تعليم الكبارلدعم ومشاركه النساء
العربيات في تشكيل مستقبل االوطان)
وبدعوه من الشبكه العربيه لمحو االميه وبالتعاون مع
مؤسسه كرامه واالمانه العامه لجامعه الدول العربيه اداره
التعليم والبحث العلمي عقد المنتدى والذي استهدف مشاركه
واسعه من الوطن العربي فقد حضرت المنتدى  14دوله
عربيه حيث هدف المنتدى الى وضع رؤيه منهجيه معنيه
بابراز قوةتعليم الكبار والتعلم المستمر وقد شاركت اضافه

الى االخت منى النموره عضو االمانه العامه اختان من فرع
مصر هما منال العبادله وشاديه نوفل
هذا وقد تراست االخت منى النمورةالجلسه السادسه في
المنتدى والتي تضمنت عرض لدور المنظمات غير
الحكوميه في ترسيخ العداله في برامج التنميه المستدامه
اضافه الى عرض لبعض المنظمات غير الحكوميه المشاركه

المؤتمر النسوي التربوي
سيعقد المؤتمر النسوي التربوي ولمده يومين  18و12-19
 2012وهو بترتيب من شبكه جسور التي ينسق لها ابداع
المعلم حيث سيتناول المؤتمر مواضيع تربويه نسويه مثل
التربيه كاداه لتحرير المراه والتعليم الشعبي والتربيه وقضايا
المراه وستقدم المؤسسات المشاركه انشطه ذاتيه في المحاور
المختلفه كل حسب تخصصه او اهتمامه

االحصاء والتعليم
المشاركه في مؤتمرحول االحصاء والتعليم والكراس
االحصائي الخاص بالتعليم والبيانات الالزم توفرها وجمع
بيانات في مجاالت التعليم المختلفه ومراحل التعليم وبياناته
المختلفه من التعليم والتعلم والقياس الى البيئه المدرسيه
وكانت هذه الورشه من اجل االطالع على نتيجه عمل لجنه
مشكله من وزاره التربيه ومركز االحصاءووزاره المراه

حيث طالبت بان يكون تحديد الجنس في مختلف البيانات في
المحاور المختلفه من التسرب الى فروع التعليم الثانوي الى
التوظيف

في مجال االسرى واالسيرات
فان االتحاد يواصل المشاركه في الفعاليات التي تقام في
المحافظات وخصوصا تلك التي كانت مع المضربين عن
الطعام وفي المقدمه بالطبع هناء شلبي
كما وشاركت االخت منى النموره في الفعاليه التي اقامتها
االخوات في فرع مصر للتضامن مع االسير خضر عدنان
يوم  23شباط  2012وذلك خالل تواجدها لحضور المنتدى
العربي واجتماع الشبكه العربيه لمحو االميه

حيث حضر الفعاليه ممثلون عن االتحادات االفلسطينيه
المختلفه في مصر وبحضور السيد بركات الفرا سفير
فلسطين في مصر كما شاركت في الفعاليه االخت نعمت
عساف من جمعيه المراه العامله كما صدر بيان تضامني مع
االسير خضر عدنان وقع عليه المشاركون والمشاركات
-االعتصام االسبوعي امام الصليب االحمر في رام هللا

شبكه جسور

شكلت العام الماضي اللجنه الوطنيه لجسور والتي تضم
مجموعه من المؤسسات النسويه واالطر النسويه وتقوم بعمل
مشروع لتقويه مشاركه النساء في الحياه السياسيه على
المستوى الوطني والعربيه وقد قامت الشبكه بتدريب عدد
منالشابات في ثالث مناطق شمال -وسط -جنوب -وعلى
مرحلتين وكان ترتيب الدورات في رام هللا مسؤوليه االتحاد
كما جرى التدريب في فرع رام هللا

مجال الحمايه االجتماعيه
توزيع طرود غذائيه على العائالت الفقيره
المشاركه في اللجنه االوروبيه الفلسطينيه التي تقر خطه
العمل في مجال الحمايه االجتماعيه وسياسات التحويل
والمساعدات

الحمله العالميه لمناهضه العنف ضد المراه
حمله  16يوم
اضافه الى االنشطه والمشاركات المختلفه للدوائر االخرى
في مجال مناهضه العنف ضد المراه سواء الدائره القانونيه
اواالقتصاديه من خالل مشروع مركز اليونسكو فان الدائره
االجتماعيه مثلت االتحاد العام في اللجنه التي تم تشكيلها هذا
العام من قبل وزارة المراه مع الفعاليات والمؤسسات ذات
العالقه من اجل تنظيم وتوحيد العمل في حمله  16يوم حيث
تشكلت لجنه المتابعه من قبل الوزاره واالتحاد ومنتدى

مناهضه العنف ضد المراه ومركز ابداع حيث اجتمعت
اللجنه عده مرات من اجل ترتيب الحمله وتنظيم فعالياتها
بشكل موحد مع االحتفاظ بحق كل مؤسسه بعمل انشطه
حسب تخصصها وقداصدربيان خاص بالحمله كما وعقد
مؤتمرا صحفيا في مركز االعالم الحكومي يوم - 25
11ومؤتمرا في بيت لحم في مركز ابداع يوم12-10
وماراثون يوم  12-11انطلق من امام المقاطعه الى رئاسه
الوزراء شارك فيه ايضا المجلس االعلى للرياضه والشباب
واتحاد المعاقين
حيث كان الشعار العالمي هذا العام

(في العالم من السالم في المنزل الى السالم)
هذا باالضافه الى التركيز على الخصوصيه الفلسطينيه وهي
عنف االحتالل بكافه اشكاله والذي يقع على المراه
الفلسطينيه
وقد اصدربوستر يحمل شعار الحمله

اللجنه االوروبيه االفلسطينيه للشؤون االجتماعيه
يحضر االتحاد العام للمراه الفلسطينيه االجتماع السنوي
للجنه وهي لجنه تضم الوزارات واالتحاد فقط هو الجهه
غير الحكوميه الذي يحضر االجتماعات

وقد اجتمعت اللجنه يوم  2012-10-1حيث تم تحديد
االلتزامات من قبل الجانب االوروبي كما وعرضت
الوزارات ملخصا لعملها الممول من الجانب االوروبي
وهنا اود توضيح ما يخص بوزاره المراه وهو تشكيل
لجنه لمراقبه تطبيق الخطه الوطنيه لمناهضه العنف
المبني على النوع االجتماعي وستكون مسؤوليه وزاره
المراه والشؤون االجتماعيه
كذلك تشكيل لجنه رقابه لتطبيق الخطه االستراتيجيه
عبر القطاعيه للمراه
وهاتان اللجنتان يمكن ان يشترك فيهما االتحاد وذلك
تعميقا للحوار االجتماعي الذي تم الحديث عنه خالل
االجتماع وقد كانت لي مداخله حوله حيث ان وجودنا
في اللجنه ياتي في هذا السياق

المنتدى االجتماعي العالمي فلسطين حره في بورت
اليغري في البرازيل  28نوفمبر  1-ديسمبر
-----------------------------------------شكلت لجنه وطنيه للمنتدى االجتماعي العالمي فلسطين حره
حيث تم تكليف االخوات فاطمه شحيبر ومنى النمورة وابتسام
الزعانين لحضور اجتماعات اللجنه والتي اختارت سكرتاريا
لمتابعه العمل حيث مثلت االخت منى النمورة االتحاد في
السكرتاريا كما واختيرت االخت منى لحضور المنتدى الذي
عقد في الفتره مابين  28نوفمبر و 1ديسمبر 2012هذا في
بورت اليغري في البرازيل وقد قدمت االخت منى كلمه
االتحاد حول نضال المراه الفلسطينيه كما وشاركت في
المسيره التضامنيه يوم  29حيث كلفت ايضا من قبل االتحاد
النسائي الديمقراطي بتوجيه كلمه للمشاركين باسم
االتحادالنسائي الديمقراطي العالمي في نهايه المسيره كون
االتحاد العام نائب رئيس لالتحاد كما وانهم كلفوا االخت منى
باداره جلسه شهادات من فلسطين مندوبه عنهم ايضا وقد
حضرت لقاء للمؤسسات النسويه المشاركه في المنتدى هذا
وقد حضرت المنتدى ايضا االخت ختام السعافين عضو
االمانه العامه ممثله عن اتحاد لجان المراه الفلسطينيه
واالخت ابتسام زيدان عضو المجلس االداري ممثله عن
اتحاد لجان كفاح المرأة وسناء شبيطه عضو الهيئه االداريه
في نابلس ممثله عن اتحاد لجان العمل النسائي ةاالخت عبله
سعدات عضو الهيئه االداريه لفرع رام هللا

كما وتحدثت االخت منى واالخت ابتسام في لقاء تلفزيوني
حول نضال المرأة الفلسطينيه مع مؤسس سرندا االعالميهذا
وقد كانت مشاركه االتحاد ضمن وفد منظمه التحرير
الفلسطينيه

خطه عمل الدائره للفتره القادمه
-1عمل برامج تثقيفيه للنساء في مجاالت القوانين ووقانون
االحوال الشخصيه من وجهه نظر اجتماعيه وما يهم االسره
-2متابعه اوضاع االسيرات
خاصه بهن

المحررات وعمل لقاءات

-3العمل على توفير مساعدات لالسر الفقيره
-4تشكيل طاوله مستديره لمناقشه المواضيع االجتماعيه التي
تهم المراه وعمل حمالت عند الضرورة بالتعاون مع
الدوائر االخرى
واخيرا فانني ارى ان عمل الدائره ليس منفصال عن بقيه
الدوائر بل هناك تداخل كبير في عمل الدوائر وعلينا ان
ننظر لعمل الدائره ضمن عمل ونشاط الدوائر في المحور
االجتماعي الذي يشكل جزءا ن عمل االمانه العامه وكله
مكمل وهنا فقط ما هو ضمن المهام التي كلفت بها الدائره

