لجنة التعليم
اجتمعت اللجنة بحضور كل من االخوات التالية اسمائهن.
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سعاد ايوب – كمراقبة

وقد اقرت اللجنة رئاسة االخت سعادة الكيالن ةالمقررتين سهام ابو غزالة ووداد اسعد بأ االجتماع
الساعة الرابعة حيث استعرضت اللجنة واقع الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين المحتلة ومواقع
الشتات والظروف التعليمية الخاصة التي يمر بها كل حسب موقعه وقد اقرت خطة العمل التالية:
تحديد اهداف التعليم في المرحلة االلزامية وذلك يكون المحافظة على مستوى خاص في التعليم
البناءها ورفض عملية التجهيل التي يتعرضون لنا واتخذت التوصيات التالية:
أ -احياء قرارات الجامعة العربية والخاصة بحق تعليم ابناء فلسطين في مدارس الدول
المتواجدون فيها.
ب -يوصي االتحاد منظمة التحرير الفلطينية بمحاولة اقناع الدول المضيفة بادخال اطفال
الشعب الفلسطيني بمدارسها الحكومية نظرا للظروف الخاصة التي يعاني منها.
ت -يوصي االتحاد منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على فتح مدارس في الدول التي يتعذر
فيها ادخال ابنائها في مدارس الحكومة.
ث -في حالة فشل الخطط السابقة ان تقوم المنظمة بتغطية تكلفة دراسة طالبنا في المدارس
الخاصة.
ج -الهدف الثاني المطروح ،ظرورة التعريف بالقضية الفلسطينية وذلك،برفع الكفاءة في
مراكز التأهيل المهني في فروع االتحاد المختلفة بحي توضع خطة برفع مستوى التعليم
و اساليب التأهيل لتتمشى مع متطلبات المهنة التي تؤهل الطلبة لها.
ح -توصي لجنة التعليم اللجنة االجتماعية باالهتمام بالمعوقين وقضية تأهيليهم.
خ -توصي اللجنة االجتماعية بوضع منهج لرياض االطفال.

د -توصي اللجنة االجتماعية باشراك المهجرين في جميع دول الشتات ر الورات التأهيلية
التي تقدمها المؤسسات المختلفة.
ذ -نظرا للوضع الخاص للمرأة الفلسطينية من حيث عدم استقرارها وتنقلها من بيئة الى
اخرى مما اثر في دراستها وجعلها امية او شبة امية ،تؤكد لجنة التعليم على اهمية
االهتمام لمحو امية المرأة الفلسطينية كالتالي:
ر -االهتمام باصدار منهج موحد لمحو االمية ليدرس في كل مراكز محم االمية لدى فروع
االتحاد واماكن تواجدها في المهجر مع التأكيد على االهتمام بتوعيتها.
ز -االهتمام بمحو االمية الرجل برفع توصية الى اتحاد المعلمين لفتح مراكز خاصة بذلك في
المناطق التي ال توجد فيها مثل المراكز.
س -اع داد احصائيات لمعرفة حجم مشكلة االمية بين صفوف شعبنا.
التعليم في فلسطين المحتلة:
الوصية بدعم المؤسسات التعليمية وخاصة رياض االطفال وتزويدها بمكتبات تتناسب والهدف.
تشكيل هيئة مشتركة للجمعيات النسائية بالداخل ليتم عبرها تقديم الدعم المادي حسب حاجاتها
التعليمية والقيام بتأهيل الكوادر فيها.
رفع توصية للمؤسسات والهيئات الدولية بضرورة التدخل لحماية الطالب في مراحل التعليم
المختلفة من االعتداء الجسدي والحبس االداري والتعسفي وضرورة العمل علة عدم حرمانة من
حقه الطبيعي والقانوني في التعليم في المدارس والجامعات.
من حق ه الطبيعي والقانوني في التعليم في المارس والجامعات.
رفع توصية لمنظمة التحرير الفلسطينية بضرورة زيادة الدعم المرسل لجامعات الداخل يحتاج
االتحاد العام للمرأة الفلسطينية الى دراسات اكاديمية للماجستير والدكتوراه في بعض مواضيع
محددة تخص اوضاع المرأة الفلسطينية من جوانبها المختلفة وكذلك دراسات معمقة في التراث
وتوصي اللجنة بتخصيص منح لهذه الدراسات في جامعات فلسطين.
وفي النهاية فان لجنة التعليم تتوجه بتحية الصمود الى المناضالت والمناضلين الفلسطينيين الذين
يواصلون تعليمهم وتعلم رفاقه في سجون اصهيوني ورفع وعيهم الثقافي والسياسي.
كما نرفع تحياتنا الى مدرساتنا ومدرسينا الذين يواصلون واجبهم الوطني التعليمي في فلسطين
المحتلة رغم ممارسات القمع التي يتعرضون لها.

كما نحيي اطفال الحجارة الذين يمارسون حقهم في التعبير من رفضهم لالحتالل وتمسكهم بقضيتهم
الوطنية.
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