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         جمعيه لجان العمل االجتماعي تعتبر من الجمعيات الرئيسية والمهمة على صعيد الوطن 
بشكل عام، وبشكل خاص على صعيد محافظه طولكرم حيث استطاعت الجمعية منذ حصولها على 

من وزاره الداخلية أن تتفاعل مع المجتمع المحلي بكافه قطاعاته ومؤسساته الترخيص الرسمي 
الرسمية والغير رسميه بكل شفافية ومؤسساتية، لكن البد من االشاره آيف تبلورت فكره إنشاء 

  .جمعيه لجان العمل االجتماعي
 باالجتياح للمناطق منذ اللحظات األولى النطالق انتفاضه األقصى المبارآة وقيام القوت االسرائيليه

منذ . شكلت لجان اسمها لجان العمل االجتماعي على مستوى محافظه طولكرم،وبدا العمل الفعلي
تلك اللحظة آان من الضروري العمل على التواصل االجتماعي مع أبناء الوطن وخدمتهم في جميع 

حوال المأساوية التي صعبه، واأل! المجاالت وعلى آافه الجوانب الن الحاجة آانت ماسه والظروف 
يعيشها شعبنا الفلسطيني تحت االحتالل وحرمانه من ابسط حقوقه االنسانيه، حيث آرس االحتالل 

آل طاقاته وإمكانياته في محاوله يائسة وبائسة إللغاء الوجود الفلسطيني على أرضه العربية 
ي بقصد ثنية عن الفلسطينية، حيث استعمل آافه أنواع التدمير من قمع وعقاب فردي وجماع

مواصله نضاله وصموده وإلبعاده عن هدفه السامي بالحرية واالستقالل باقامه دولته الفلسطينية 
  ).القدس الشريف (المستقلة بعاصمتها قدس األقداس 

من المساعدات ألبناء المحافظة وآان لها الدور الريادي ... الكثير...حيث قدمت اللجان الكثير
جه والمنكوبة بكافه الجوانب وفي تلك اللحظة ظهرت الحاجة الفعلية الن بمساعده األسر المحتا

يكون العمل أآثر تنظيما وإدارة بتوحيد تلك اللجان تحت جسم مؤسسي واحد مبني على الشفافية 
والقدرة على التفاعل والتكتيك واستراتيجيه المرحلة، وبعد التشاور مع العديد من الكوادر الوطنية 

! جمعيه لجان العمل اال(سمية واالهليه تم تشكيل هذه المؤسسة االهليه الرائدة والمؤسسات الر
، حيث تم تسجيل الجمعية واعتماد أهدافها في اداره الجمعيات بوزارة الداخلية تحت )جتماعي 

  .2/6/2004بتاريخ ) SQT-1005-C(رقم
ن لهم القدرة على وشكلت هيئه استشارية و تاسيسيه واداريه مؤهله علميا وعمليا لكي تكو

   .التفاعل مع آافه القضايا
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االســـــــــــمالرقماالســـــــــــــمالرقم

نايف عبد الرحيم فايز علي12باسم حسني محمد حمودي1
هشام احمد مصطفى عمر13محمد فتحي شريف أبو شيخ2
نضال احمد عبد الكريم جالد14محمد إبراهيم محمد تكر وري3
محمد محمود توفيق حسين15محمد شريف شاآر زيدان4
محمد رشيد محمود بشارات16معتصم هاشم خضر جراد5
بسام إبراهيم احمد عوده17زياد احمد عبد القادر غانم6
ميسون محمد احمد عمير18وائل محمد علي جراد7
عمر محمد فتحي أبو شيخ19إياد بدران درويش حتوه8
هاشم محمد اسعد يونس20نادر شحاده احمد شاهين9

معن وائل طاهر أبو موسى21حسني حمدي حسن بشارة10
فادي آمال محمد مناع22زياد حلمي محمد الزغل11
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الرقالمنصباالســـــــمالرقم
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  ! نائب رئيس

7

هشام احمد مصطفى 
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  .االحتالل وآثاره المدمرة على آافة األصعدة االجتماعية         ·
  .عية والثقافية واالقتصادية والصحية! ي الحالة االجتماترد         ·
  .ازدياد البطالة بين أفراد الشعب         ·
  . إغالق المدارس والمعاهد والجامعات         ·
  . ارتفاع عدد الشهداء والجرحى واإلعاقات الجسدية         ·
  . ير المنازلارتفاع عدد اآلسر المنكوبة من جراء القصف العشوائي وتدم         ·
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  . توثيق الصلة بين أفراد المجتمع وتعزيز الروابط االجتماعية         ·
  .معونات للمحتاجين! تقديم الخدمات وال         ·
  . مؤازرة ومساعد اآلسر المحتاجة والمنكوبة         ·
  .مساعدة الفقراء معنويا وماديا         ·
.ال الصحي والتعليمي واالجتماعي بمساعده المؤسسات العامله في هذا المجالالعمل في المج         ·
  تسهيل المعامالت الرسمية للمواطنين          ·
  .دعم لجان المراه وتنشيط برامج الطفولة وتعزيز الوعي الثقافي         ·
  .تسهيل الخدمات الطبية والعالجية لبعض األمراض الصعبة، وأمراض الدم         ·
.تأسيس صندوق التكافل االجتماعي         ·
 .تعزيز العمل التطوعي ومساعده المؤسسات الرسمية والغير رسميه في تنفيذ مهامها        ·

 
 

-:اإلجنازات والنشاطات
  
تقوم الجمعية بالتنسيق الدائم والمستمر بينها وبين وزاره الشؤون االجتماعية آوزارة اختصاص         ·

  .االتفي شتى المج
قامت الجمعية بالعمل مع المؤسسات واللجان ذات االختصاص بتقديم المساعدات لعدد من طالب          ·

.الجامعات والمعاهد
تنشيط الجمعية ضمن شبكات وطنية وإقليمية ودولية في مناصرة قضايا العدل والحرية والسالم          ·

  .لكافة شعوب العالم
شارآت الجمعية مع جميع اللجان المحلية والوطنية ولجان التضامن الدولية لتنسيق الجهود          ·

  .لمواجهة اإلثارة المدمرة لجدار العزل العنصري الذي اقامه االحتالل اإلسرائيلي
قامت الجمعية بعمل اتفاقيات مع مؤسسات طبية وأطباء بتأمينات صحية بأسعار رمزية آذالك          ·

  .  مرضيه وضمن التخصص للمرضى المحتاجين للعالجتحويالت
ساهمت الجمعية بتأمين الحصول على تحويالت طبية من خالل وزارة الصحة الفلسطينية ورابطة          ·

أطباء حقوق االنسان داخل وخارج الوطن والى داخل الخط الخضر وبالتنسيق مع رابطه أطباء 
  .حقوق اإلنسان



دورها الطليعي لالرتقاء بالمجتمع المحلي بكافة الجوانب وذلك من خالل العمل قامت الجمعية ب         ·
  . التطوعي للكوادر الشبابية بكافة القضايا الهامة على آافة األصعدة

والهالل األحمر ومرآز أبو قراط . التنسيق مع جمعية أصدقاء المريض الخيرية واإلغاثة الطبية         ·
فيليا ووزارة الثقافة لعمل دورات تدريبية في مجاالت ! يميا والهموألمراض الدم ومرآز التالس

واألمراض األخرى .صحية مختلفة مثل صحة الطفل والمرأة والصحة الوقائية ومرض التالسيميا
  .المنتشرة في الوطن

قامت وتقوم الجمعية بالتنسيق أليام طبية على مستوى محافظه طولكرم وبالتنسيق مع رابطه          ·
طباء حقوق االنسان داخل الخط الخضر وآان آخر هذه األيام الطبية في جمعيه أصدقاء المريض أ

 .29/1/2005بطولكرم بتاريخ
قامت وتقوم الجمعية بتوفير بعض االدويه وخاصة غالية الثمن منها للمرضى وذلك بالتنسيق مع          ·

.رابطه أطباء حقوق االنسان
لمعاناة عن أبناء شعبنا بتأمين الدعم الضروري والمتواضع من الهيئات سعت الجمعية لرفع ا         ·

والمؤسسات المحلية ومن أهل الخير وذلك من خالل مشروع لجنة التكافل االجتماعي لرعاية 
األسرة المنكوبة وبحمد اهللا لنا أيادي بيضاء مشرقه ودا عمه لقضايا التكافل المجتمعي على 

  .معيةمستوى لجان وبعد تشكيل الج
قامت الجمعية في تأثيث وتجهيز بعض البيوت لشباب فقراء مقبلين على الزواج،وذلك ضمن فعاليات          ·

.لجنه التكافل االجتماعي
طرد )500(قامت الجمعية ومن خالل مشروع السلة الغذائية بشهر رمضان المبارك بتوزيع          ·

.غذائي
أخ وأخت، وآسوه عيد ) 235( آسوه عيدا لفطر السعيد بكسوة قامت الجمعية ومن خالل مشروع         ·

.أخ وأخت)133(األضحى المبارك بكسوة 
 هـ 1425قامت الجمعية وبالتنسيق مع جمعيه القرآن والسنة ومن خالل مشروع األضاحي لعام          ·

آغم على )60(يرية في فلسطين ،بتوزيع ! المدعوم من قبل القنصلية الترآية وجمعيه اإلمارات الخ
.السر المحتاجه

قامت الجمعية وبشكل دوري ومستمر بتوفير بعض االدويه وحليب األطفال إلى قسم الميتم والطفو          ·
.له لجمعيه الهالل األحمر بمحافظه طولكرم

لك قامت الجمعية بالمشارآة مع مؤسسه فلسطين المستقبل ألمراض الدم بتكريم المتبرعين بالدم وذ         ·
  . بناسبة اليوم العالمي لتبرع بالدم

  .المنظمات األهلية وذلك لمدة ثالثة أيام آة بورشة العمل التي أقامتها شبكة! المشار         ·
قامت الجمعية بإنشاء دائرة خاصة بشؤون المراه وذلك من اجل إبراز دورها الطليعي والقيادي في          ·

.المشارآة الفعلية بكافه الميادين والقطاعاتبناء مجتمع فعال ومتحضر مبني على 
قامت الجمعية بزيارة ألهالي واسر المعتقلين والشهداء بشكل دوري والوقوف عند مطالبهم والعمل          ·

  .علي تنفيذها
  .قامت الجمعية بزيارة تضامنية مع الفالحين المنكوبين المتضررين من اثر الجدار العازل         ·
ت الجمعية بالمساهمة في بعض الحاجات الهامة وتوفير بعض احتياجات مرض الثالسيميا قام         ·

  .وتوفير بعض المساعدات العينية والمادية لهم
مراسلة العديد من المؤسسات ذات الصلة وتوثيق التعاون وحفظ برامج العمل المشترآة لصالح          ·

  .المجتمع



رات المطروحة من قبل المؤسسات الرسمية واالهليه ! عديد من الدوتقوم الجمعية بالمشارآة بال         ·
وذلك من اجل خلق آادر من الشباب والصبايا مؤهل علميا وفنيا في خدمه أهداف الجمعية بشكل 

.خاص وخدمه المجتمع بشكل عام
طالب مدرسيه على ! حقيبة ) 507(قامت الجمعية ومن خالل مشروع الطالب المحتاج بتوزيع          ·

.محافظه طولكرم وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤسسات االهليه
قامت الجمعية وبالتنسيق مديريه التربية والتعليم بمحافظه طولكرم بعمل محاضرات تثقيف صحي          ·

عبوه شامبو )600(مدرسه من محافظه طولكرم وتوزيع )17(وخاصة النظافة الشخصية بمعدل 
لقدس للمستحضرات الطبية عليهم حيث استمر الشروع شهر آامل ونحن وبالتنسيق مع شرآه ا

.بصدد عمل مشاريع مستقبليه
) التثقيف المدني(قامت الجمعية بعقد الكثير من الدورات والندوات والتي آان آخرها دوره بعنوان          ·

ة والمسائلة، وحقوق اإلنسان، واالنتخابات والحكم المحلي، والشفافي! تتعلق بالديمقراطية 
.والسلطات الثالث، والعمل المدني

 من خالل دوره فن   تقوم الجمعية بتأهيل آادر نسوى مؤهل إلبراز التراث الوطني الفلسطيني         ·
. التطريز والتصميم بكادر تدريبي مؤهل

  .الجمعية بصدد إنشاء روضه وحضانة أطفال         ·
من البرامج والمشاريع الجمعية بصدد تنفيذها والقيام بها في األيام اضافه إلى ذلك هناك العديد          ·

. المقبله
 


