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 .تقرير اللجنة االجتماعية المقر في المؤتمر الثالث لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية

 

 : على صعيد الدراسة الميدانية:أوال

 

تعزيز دور المرآة ومشاركتها في الثورة الفلسطينية يتوجب علينا  أهميةانطالقا من 

إيجاد السبل الفعالة لتوسيع القاعدة الجماهيرية التحاد المرآة الفلسطينية وذلك بالتوجه 

على أسس  أسبابهانحو فهم المشاكل االجتماعية التي تعاني منها المرآة والتعميق في 

 مجة نوصي بالتالي:علمية والعمل على حلها بالطرق المبر

أنجاز دراسة تتعلق بالوضع االجتماعي واالقتصادي الذي تعيشة المرآة الفلسطينية في 

المركزي مع الفروع المختلفة.  مختلف أماكن تواجدها يخطط لها وتنفيذ بالتعاون

 وتتضمن الزوايا المختلفة لوضع المرآة مثل:

 المشاكل العامة التي  تتعرض لها اآلسرة-1

 واألميةوى التعليم مست -2

 اآلسرة أفرادعدد  -3

 تسرب الطالبات في سن معين عن الدراسة -4

 الزواج المبكر -5

 تعدد الزوجات -6

 الطالق واسبابة -7

 مشاكل المرآة العاملة -8

 

 :ودور الحضانة األطفالثانيا : رياض 

لى عاتق المرآة االهتمام بالطفولة المبكرة ال يزال احد األعباء التي تقع بشكل رئيسي ع

وتعميق مشاركتها الفعالة، خاصة العاملة منها ومن هنا فان قيام االتحاد بتدعيم 



وإنشاء وتطوير رياض األطفال والحضانات في الفروع المختلفة يعتبر من مهامها 

 األساسية وعلية نوصي بما يلي:

 التابعة لالتحاد. األطفالوضع منهاج موحد خاص لرياض  -1

عن  األطفالهنية لمربيات ومشرفات دور الحضانة ورياض رفع الكفاءة الم -2

إلى  باإلضافةطريق دورات تأسيسية مركزية ودورات محلية تتم إثناء العمل 

 دورات في الخارج.

 وضع نظام داخلي موحد للرياض والحضانات التابعة لالتحاد. -3

في التجمعات  األطفالالمشرفة على رياض  األخرىالتنسيق مع المؤسسات  -4

 لسطينية.الف

 من اجل الوصول إلى منهاج تربوي موحد للطفل الفلسطيني. -أ

 في المناطق المختلفة. األطفالتنظيم توزيع إنشاء رياض  -ب

 األطفالاالتحاد المالية المحدودة وحرصا منا على توسع رياض  إلمكانياتنظرا  -5

بتبني النفقات  وضمان استمراريتها، نوصي بقيام منظمة التحرير الفلسطينية

 والخاصة بالرواتب. األطفالالجارية لرياض 

 

 :والطفولة األمومةثالثا: رعاية 

 والطفل. أالمنشرة للتوجه نحو  إصدارالتنسيق مع اللجنة الثقافية في  -1

العمل على مساعدة المرآة في تنمية وعيها الصحي بالوسائل السمعية  -2

 والبصرية.

 والطفولة في : األمومةني في مراكز رعاية الفلسطي األحمرالتنسيق مع الهالل  -3

 تدريب كفاءات من اجل رفع الوعي الصحي. -أ

 بالت في مختلف المخيمات الفلسطينية.رفع الكفاءات المهنية للقا -ب

 



 رابعا: رعاية اسر الشهداء والمعتقلين:

العمل على توطيد العالقة مع اسر الشهداء والمعتقلين ألهمية استمرار ارتباط هذه 

 بالثورة والتركيز على استقطاب نساء هذه األسر في لجان االتحاد المختلفة. األسر

 

 توصيات عامة:

توصية إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتشكيل لجنة خاصة  -1

بمشاكل اآلسرة الفلسطينية ضمن لجان القضاء الثورة وداخل اطر 

 الثورة الفلسطينية.

ني بإقرار وإلزام كافة اطر رفع توصية إلى المجلس الوطني الفلسطي -2

وتنظيمات الثورة الفلسطينية بإعطاء إجازة أمومة وحضانة المرأة مدة 

 شهرين على األقل شهر قبل الوالدة وشهر بعد الوالدة.

اعتبار األخوات العامالت في االتحاد كمعاملة المتفرغين فيما يتعلق  -3

ها بالضمان الصحي وتعمل لهن بطاقات إلبرازها عند العالج ل

 ولعائالتها.

توصية إلى اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين إن يعمل من خالل اتحاد  -4

الحقوقيين العرب على تعديل األحوال الشخصية المرأة العربية وإقرارها 

 والعمل على تنفيذها من خالل اطر الجامعة العربية.

توصية إلى اللجنة التنفيذية إلى التوجه للتنظيمات والمؤسسات  -5

 واألجهزة التابعة لها لفتح حضانات لألطفال. والجمعيات

 

 

 

 


