
 دائرة العالقات الخارجية

 تركز عمل األمانة العامة في السابق في دائرة العالقات الخارجية حول مشاركتنا في كل من:

 أوالً اإلتحاد النسائي العربي

سوسن شنار في مؤتمر المرأة العربية  واالخت شارك وفد ضم األخت منى الخليلي -1

ابريل  -18-17بين مقررات بكين واهداف األلفية، والمنعقد في القاهرة بالفترة من 

مؤتمر اإلتحاد النسائي  كما تم االتفاق على اجراء التحضيرات تمهيدا لعقد .2014

 .اليمنوالذي تقرر عقده في  العام العربي

 اإلتحاد في حفل تأبين المرحومة رمزية األرياني شاركت األخت إنتصار الوزير رئيسة -2

 .في صنعاء

شارك وفد االتحاد ضم كل من االخوات انتصار الوزير، منى الخليلي، فايزة ابو الهيجا  -3

ي المنعقد في اليمن تحضرا لعقد في االجتماع التحضيري لمؤتمر االتحاد النسائي العرب

 عقد في القاهرة.التحاد النسائي العربي العام الذي سيامؤتمر 

انتصار الوزير، فلاير عبد الرحمن، منى  شارك وفد من االتحاد برآسة الرئيسة -4

الذي والخليلي، فايزة ابو الهيجا ، خلدات حسين، رضا نتيل وبمشاركة فرع القاهرة 

. وقد كان لالتحاد االثر الكبير في 10/6/2014-9 ُعقد في القاهرة في الفترة من

اعمال المؤتمر ورئاسة الجلسات واحتفظ االتحاد بمنصب نائب الرئيس باجماع جميع 

، كما تم انتخاب االخت هدى بدران من االتحاد النوعي لنساء مصر االتحادات العربية

 .رئيسة لالتحاد النسائي العربي العام

االتحاد اجتماع  صار الوزير وآمال اآلغا فيبعضوية كل من االخت انت شارك االتحاد -5

، وذلك في سياق 20+لعرض تقرير بيجين النسائي العربي العام والمنعقد في القاهرة 

  التقرير العربي موحد الذي سيعرض في االمم المتحدة.  

 اإلتحاد النسائي الديمقراطي العالمي

لمكتب اإلقليمي العربي شاركت األخت آمنة جبريل واألخت خلدات حسين في إجتماع ا -

بهدف التحضير للذكرى السبعين  2014-03-28في بيروت والذي ُعقد في الفترة 

 .1945لتأسيس اإلتحاد النسائي الديمقراطي العالمي 

األمانة العامة في اجتماعات المكتب التنفيذي لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي  تشارك -

بُمشاركة األخت إنتصار  2014-05-02حتى  2014-04-28الذي ُعقد في الفترة ما بين 



والذي عقد  وفلاير عبد الرحمن عضو لجنة العالقات الخارجية واالخت الوزير رئيسة اإلتحاد

 في موسكو.

وذلك على شرف   2014-10-23-30 ألخت رضا نتيل في البرتغال في الفترة منشاركت ا -

االحتفال بالذكرى اربعين لثورة الكرنفل وبحضور عدد كبير من دول العالم، وضمن فعالياته 

  الفلسطيني ودعم حقوقه. لتضامن مع الشعبتخصيص يوم كامل ل

في حضور إجتماع المكتب  ينبعضوية االخوات امنة سليمان وخلدات حس شارك اإلتحاد -

بهدف التحضير  2015-3-28والذي عقد في  العربية لألندع في بيروتاإلقليمي للمنطقة 

 الذكرى السبعين لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.

حتفال الخاص شاركت االخت انتصار الوزير رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في اال -

   الذي احييته نساء روسيا بمناسبة االنتصار على الفاشية. 

نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها العديد من الدول العربية فإنه من الصعوبة إجراء لقاءات 

 شكال من التنسيق والعمل المشتركامع اإلتحادات النسائية العربية وإيجاد 

لكن إرتأت دائرة العالقات الخارجية بفتح قنوات مع االئتالفات الُمشكلة في العديد من الدول 

 العربية منها

 .ئتالف تعزيز ُمشاركة المرأة في األحزاب واالتحادات والنقاباتا -

لتعليم والُمشاركة في األعمال ل آمنةائتالف آمنة الذي يتمحور حول توفير بيئة  -

 لُمجتمعية.ا

 ائتالف سلمى حول حماية المرأة ضد العنف الذي يقيم -

النسوية العربية من هناك توجه لدى الُمنظمات الدولية بالعمل مع المؤسسات واالتحادات 

 خالل تشكيل ائتالفات اقليمية لتعزيز التواصل بين الدول وسهولة التواصل.

لذلك ستكون خطة دائرة العالقات الخارجية في المرحلة القادمة ُمنفتحة على هذه االئتالفات 

اد خصوصاً أن هناك مؤشرات إيجابية من األمم الُمتحدة واإلتحاد األوروبي بالتعامل مع االتح

 لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية  برامجباتجاه تمويل 

والمعني بتعزيز الُمشاركة السياسية للمرأة في القيادة ومدته ثالث  برنامج قفزة لألمام :أوالً 

 .سنوات



والُممول أيضاً من اإلتحاد  1325مشروع تمويل حول مأسسة القرار األممي سن   -

 ومدته ثالث سنوات UN WOMENروبي وبالشراكة مع األو

األلمانية حول تقوية وتعزيز دور المرأة في المجالس المحلية   G.I.Zعقد لقاء مع  -

اد لورقة مفاهيم حول بالتعاون مع اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية ويجري اإلعد

 ل الُمشترك مع اإلتحادبرنامج العم

إلغاء كافة أشكال التمييز )ير الظل حول إتفاقية إعداد تقر  UN WOMENالعمل مع  -

من خالل وضع برامج تدريب بين االتحاد والمؤسسات النسوية  (ضد المرأة "سيداو"

 من قبل خبراء دوليين.

عاماًعلى تأسيس اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية  50يجري اإلعداد لإلحتفال بمرور  -

اً وفد يُمثل اإلتحاد النسائي الديمقراطي بُمشاركة وفود نسائية عريقة ودولية وأيض

 العالمي.

 

 


