خطة عمل اللجنة االجتماعية
أوال :في مجال الرياض والحضانات:
 إعداد تقييم لوضع الرياض والحضانات في االتحاد العام المرأة الفلسطينية أوالثم في الساحة الفلسطينية بشكل عام على إن ينجز في موعد أقصاه آخر شهر
شباط .1981
 تشكيل لجنة تنسيق لجميع الجبهات العاملة في مجال الرياض والحضانات فيالساحة الفلسطينية من اجل وضع منهاج تربوي موحد ونظم عمل وتدريب
موحد ،على إن ينجز تشكيل اللجنة في موعد أقصاه آخر شهر حزيران .1981
 متابعة ربط مشاريع العمل التربوي في رياض األطفال (الفئة عمرية من  3إلى 6سنوات) باألطر المختصة في منظمة التحرير واعتمادها كمرحلة تعليمية.
 التركيز في خطة العمل على تطوير الحضانات وفتح عدد اكبر منها. التحضير واإلشراف على دورات تدريب الكادر للرياض والحضانات على إنتقام دورة رفع كفاءة لكل من كادر الرياض وكادر الحضانات في فترة العطلة
الصيفية من كل عام.
 العمل على إدخال الوسائل السمعية والبصرية في مجال التدريب والتعليم فيالرياض والحضانات.
 متابعة الحصول على منح دراسية وتدريبية لمعلمات رياض األطفالوالحضانات ،وقد أفرزت لجنة من األخوات لينا هباب  ،أمنة جبريل  ،سلوى ،
أم عمار  ،قاسم عينا (،مستشار اللجنة).
ثانيا :قضايا المرآة العاملة والتأهيل المهني:
أ -التحضير لعقد ندوة عالمية حول قضايا المرآة الفلسطينية العاملة وقد اقترح
لعقدها موعد األشهر األخيرة من عام  1981من أيلول – كانون األول ،ويتم
التحضير كما يلي:

 -1االتصال باتحاد العمال لهدف تشكيل لجان المرأة العاملة داخل اطر االتحاد العام
المرأة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين.
 -2جميع المعلومات بواسطة االستمارات ،المقابالت ،المطبوعات ،والتقارير
المتوفرة حول أوضاع المرآة الفلسطينية العاملة داخل وخارج األرض المحتلة.
ألعداد أوراق عمل للمناقشة في الحلقة الدراسية المقترحة .وبالتعاون مع
اللجنة الثقافية.
ب -متابعة وتطوير مراكز التأهيل المهني في االتحاد ،وذلك بــ:
 -1وضع تقييم علم لمراكز التأهيل في االتحاد بمختلف فروعه.
 -2تطوير االتصال بالجهات المعنية والممارسة في مجال عمل التأهيل المهني من
خالل اللقاءات والزيارات للتنسيق في مجال التخطيط للعمل ورفع الكفاءة ونوع
اإلنتاج.
 -3متابعة الحصول على مقاعد لدورات تدريبية مهنية من الجهات الصديقة.
 -4متابعة الجهات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية من اجل إيجاد معاهد
التدريب المهني الدائمة الستيعاب النساء والفتيات الفلسطينيات ألعداد النساء
العامالت وتطوير الكفاءة المهنية لهن.
 -5العمل على تطبيق بند إعطاء أالم العاملة إجازة أمومة وطفولة مدة شهرين
والوارد ضمن النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 -6متابعة العمل على إقرار حق الضمان الصحي لجميع العامالت المتفرغات في
اطر ومشاريع االتحاد العام المرأة الفلسطينية في مختلف فروعه ،وقد أفرزت
لجنة من األخوات أديبة يافاوي ،رئيفة شبالق ،رئيسة شبالق ،انتصار ،أم
عمار (مستشار اللجنة هاني مندس).

ثالثا في مجال رعاية األمومة والطفولة:
 العمل على عقد دورات مركزية في الرعاية الصحية وخاصة في مجال رعايةاألمومة والطفولة بالتعاون مع الهالل األحمر الفلسطيني وإدخال الرعاية
التربوية لألمهات ضمن برامجها .وتقام هذه الدورات كل عام في فصل الصيف
من تموز إلى أيلول ،لهدف وضع الرعاية الصحية ضمن نشاطات االتحاد برفع
الوعي الصحي والتربوي للنساء الفلسطينيات.
 إعداد تقرير عن أوضاع األطفال الفلسطينيين المعاقين تمهيدا ألعداد نشرةإعالمية بالتعاون مع اللجنة اإلعالمية عنهم بمناسبة عام المعاقين  1981على
إن تنجز بحيث تكون جاهزة بموعد يوم الطفل العالمي.
رابعا :في مجال رعاية اسر الشهداء والمعتقلين والمهجرين:
 التنسيق مع مؤسسة الشؤون االجتماعية لفرز أخوات من االتحادات في مختلفالفروع للمشاركة في الزيارات االجتماعية لألسر من اجل تطوير مشاركة نساء
وأمهات الشهداء في إعمال االتحاد ودوراته واالستفادة من خدماته.
 إعداد تقرير عن األوضاع االجتماعية الصحية للمعتقالت الفلسطينيات داخلاألرض المحتلة تمهيدا ألعداد نشرة إعالمية للدعم والتضامن العالمي معهن في
مطالبهن بالتعاون مع لجنة األسرى والمعتقلين الفلسطينيين على إن تنجز قبل
 8آذار يوم المرآة العالمي.
 التوجه إليجاد لجان طوارئ في الفروع تكون مهمتها التحرك لمواجهة اآلثاراالجتماعية لإلحداث الطارئة.
خامسا :في مجال األحوال الشخصية المرأة:

 الحصول على قرار تشكيل لجنة متخصصة بمشاكل اآلسرة ضمن لجان القضاءالثوري من المجلس الوطني الفلسطيني وذلك يتطلب:
 -1جمع عدد من الحاالت االجتماعية للنساء واألطفال الفلسطينيين على إن
تجمع في موعد أقصاه نصف شهر شباط .1981
 -2جمع جميع قوانين األحوال الشخصية المرأة العربية التي عدلت عن
األحوال الشخصية القديمة.
 -3إعداد مذكرة حول األوضاع والعادات االجتماعية وقوانين األحوال
الشخصية التي تعاني منها المرآة الفلسطينية بالتعاون مع اتحاد
الحقوقيين الفلسطينيين لرفعها للمجلس الوطني على إن تعد المذكرة في
موعد أقصاه أول آذار .1981

