
 برنامج عمل اللجنة االجتماعية وخطة عملها

 

 البرنامج : مهام اللجنة:

 

انطالقا من مفهوم االتحاد العام المرأة الفلسطينية للعمل االجتماعي في الساحة 

الفلسطينية التي عبرت عنه تقارير وتوصيات المؤتمرات العامة لالتحاد وخاصة 

ا العام. وبوحي من توصياته، فقد حددت التقرير الذي اقره المؤتمر الثالث في بداية هذ

 اللجنة مهامها كما يلي:

دراسة الواقع االجتماعي واالقتصادي المرأة الفلسطينية وبشكل خاص قضايا  -1

 المرآة الفلسطينية العاملة داخل وخارج األرض المحتلة.

العمل على تدعيم وتطوير رياض األطفال في الساحة الفلسطينية وتوحيد  -2

 والتركيز على إنشاء الحضانات في المستقبل. تهاوأنظممناهجها 

 وإدخالالمشاركة في توسيع حملة التوعية في مجال رعاية األمومة والطفولة  -3

 للرعاية الصحية. إضافةالرعاية التربوية عليها 

 الشهداء والمعتقلين. ألسرالمشاركة في الرعاية االجتماعية  -4

واجه األسر الفلسطينية وخاصة العمل على دراسة المشاكل االجتماعية التي ت -5

النساء واألطفال والعمل من اجل إيجاد الصيغ المناسبة لحل مشاكل النساء 

 الفلسطينيات االجتماعية.

العمل على تكثيف دورات التدريب المهني ورفع الكفاءة للكوادر العاملة داخل  -6

ف اطر ومشاريع االتحاد في مختلف فروعه وتكثيف الجهود للتنسيق بين مختل

 الجهات التي تعمل في مجال التدريب المهني.

 

 

 



 منهج العمل:

نظرا لتعدد المبادرات من عدة جهات في الساحة الفلسطينية ونظرا للتشتت الحاصل 

في الجهود المبذولة في مجال العمل االجتماعي. فقد رأت اللجنة إن تعتمد منهج عمل 

وترجمة لهذا التوجه في العمل فقد تنسيقي في مختلف المهام التي وضعتها لنفسها. 

دعيت جميع المؤسسات التي لها ممارسات في العمل االجتماعي تشارك في اجتماعات 

اشهر مرة للتنسيق والمتابعة في  6اللجنة الموسعة للعمل االجتماعي والتي ستعقد كل 

 مجال تخطيط البرامج وإقامة الدورات التدريبية وتقييم العمل وهي: صامد، مؤسسة

الهالل األحمر الفلسطيني، اتحاد العمال، اتحاد المعلمين، اتحاد الطالب، مؤسسة 

صامد، مؤسسة غسان كنفاني، جمعية النجدة، جمعية اإلنعاش االجتماعي، مؤسسة 

على إن تمثل  الشؤون االجتماعية، باإلضافة لمسؤوالت اللجان االجتماعية في الفروع.

االجتماعي الفلسطيني في اللجنة االجتماعية  الجهات العاملة بشكل مباشر بالعمل

 مرة بشكل دوري. أسبوعينالعاملة والتي تعقد اجتماعاتها كل 

 تشكيل اللجنة:

وعليه فقد تم تشكيل اللجنة االجتماعية العاملة من مسؤوالت اللجان االجتماعية في 

الل اله -فرعي سوريا ولبنان باإلضافة لمندوبة عن كل من )الشؤون االجتماعية

األحمر الفلسطيني، صامد( مع بعض الكفاءات القادرة على العمل في مجاالت تنسجم 

ومهام اللجنة. وتتفرع من هذه اللجنة لجان متخصصة لمتابعة خطة العمل الخاصة 

بها، وتعقد اجتماعاتها حسب متطلبات العمل. وقد تثبتت عضوية اللجنة كل من 

 األخوات :

–انتصار  – ألخالديعزيزة  –يافاوي  أديبة –جبريل  نةأم –لينا هباب  –وداد قمري 

فتحية –ليلى خالد  –سلوى –رئيفة شبالق  –رئيسة شبالق  –وجدان عاصي 

 السعودي.

 علي أبومسؤولة اللجنة االجتماعية/ خديجة      



 


