لجنة االعالم والثقافة
التوصيات
عقدت لجنة االعالم والثقافة المنبثقة عن المؤتمر الرايع لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية
جلستها في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الموافق السبت  1985/5/4بحضور كل من
االخوات:
 -1ناديا ابو جباره

 -2توحيدة الفي

 -3بيرا

 -5غيداء حجاوي

 -6هند جوهرية

 -7ريما سالم  -8سميه ابو الهدى

 -9نعيمة خضر

 -10ميسر ابو نضال  -11باديا سالم

 -4عطاف يوسف
-12رهان فرشلمي

قامت االخوات بانتخاب ريما سالم رئيسة للجلسة وناديا ابو جباره مقرره وبعد التداول
والنقاش الذي استمر ساعتين خرجت االخوات بالتوصيات التالية-:
 -1تشكيل لجنة اعالمية ثقافية منبثقة عن االمانة العامة بالشكل التالي:
أ – عضوات متفرغات متخصصات في اصدار النشرة  /المجلية.
ب -عضوات متفرغات ويراعى بالتشكيل تمثيل كل الفروع االساسية.
ج -كما تعتبر عضوات طبيعيات في اللجنة الثقافية /االعالمية المسؤوالت عن العمل
الثقافي واالعالمي في الهيئات االدارية المختلفة.
 -2مسؤوليات اللجنة:
 -1وضع الخطة العامة في المجال الثقافي واالعالمي وتنسيق وتوجيه خطط عمل
اللجان الثقافية واالعالمية في الفروع.
 -2وضع خطة للعمل االعالمي الخارجي بما يتضمن ابراز وضع ودور المرأة
الفلسطينية ونضاالتها داخل االرض المحتلة وخارجها.

مهمات اللجنة:
 -1تنظيم الحلقات الدراسية والندوات الهادفة الى تعميق المعرفة حول اوضاع المرأة
الفلسطينية وظروف حياتها ومشكالتها وتجنيد طاقات الباحثين الفلسطينيين لهذا
الغرض.
 -2تنظيم الدورات التثقيفية الخاصة بكادر وعضوات االتحاد حول المواضيع
السياسية والنقابية المختلفة بهدف توحيد ثقافة ومفاهيم عضوات االتحاد وتطوير
وعيهن .
 -3انشاء ارشيف ومكتبة مركزية لالتحاد العام وامداد المكتبات الفرعية المقرر
انشاءها بالمواد والكتب الالزمة.
 -4اصدار كتاب حو تاريخ الحركة النسائية الفلسطينية متضمن نبذة تاريخية عن
حياة وتجارب المعتقالت والشهيدات وابرز مناضالت الحركة النسائية
الفلسطينية.
 -5اعادة اصدار مجلة "الفلسطينية الثائرة" بشكلي فصلي بحيث تصدر ( )4مرات
في السنة.
 -6اصدار نشرة مختصرة ودورية حول نشاط االتحاد المركزي ونشاطات الفروع
تستند على التقارير المرسلة شهلريا من الفروع.
 -7اصدار كتيب ضمن توثيق كافة المناسبات الوطنية وخاصة المتعلقة بالمرأة
ليكون دليل عمر للفروع في المجال االعالمي والثقافي.
 -8العمل على توثيق التجارب النسائية الطليعية في قاعدة االتحاد في مختلف الفروع
مثل مسرح العرايس في الكويت وتجربة الرياض في لبنان وتجربة المشاركة في
العمل المسلح في االردن ولبنان وايضا تجربة تصنيع االغذية في الداخل وانعاش
االسر والخ.

 -9العمل على تدريب كوادر نسائية في المجال االعالمي من خالل المشاركة في
الدورات المحلية والخارجية عبر االستفادة من المنح التعليمية المقدمة لالتحاد
العام للمرأة الفلسطينية ومنظمة التحرير بشكل عام.
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العمل بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية المعنية على تحقيق افالم قصيرة

وثائقية واعالمية حول اوضاع المرأة وتجاربها في االرض المحتلة وخارجها
وكذلك العمل على تجميع وارشفة االفالم المنتجة عربيا وعالميا حول المرأة
والقضية والعمل على تزويد الفروع بنسخ عنها.
 -3مهمات اللجنة على صعيد العمل االعالمي الخارجي:
 -1تزويد االتحادات والمنظمات النسائية الصديقة بالتقارير الوافية حول اوضاع
المرأة الفلسطينية ونشاطات االتحاد بما يضمن االستفادة من امكانياتها ومنابرها
لتوسيع دائرة تأثير نشاطنا االعالمي.
 -2التنسيق مع فروع االتحاد ومكاتب منظمة التحرير ودائرة االعالم والثقافة لتنظيم
نشاطات اعالمية مختلفة في الخارج (معرض تراث ،عروض ازياء ،
فنون....الخ) .والعمل على تزويد مكاتب المنظمة بكافة ادبيات ونشرات االتحاد
وخاصة البلدان التي ال يوجد بها فروع لالتحاد.

