
 

 

 على المستوى العام

ته السابقة بالتحضير الفعال النتخابات هيئات * استنادا لقرار المجلس االداري في دور

فقد  1010 -7 -17الحكم المحلي في محافظات الضفة والتي كان مزمعا اجراؤها في 

عقدت االمانة اجتماعا خاصا لمناقشة خطة عملها على هذا الصعيد الهمية هذه 

كانت مجالس بلدية او قروية في مجتمعنا لجهة العالقة المباشرة التي الهيئات سواء 

تقيمها مع ابناء شعبنا في كل اماكن سكنه وتواجده والتي تقدم فيها دعمها لتعزير 

  ومرافق وتطويرها وبخاصة الخدمات منها .. كهرباء ، مياه ، طرق ،البنية التحتية 

في وطنه ، ويمثل اهمية خاصة للمرأة تعليمية واجتماعية وبما يعزز صمود شعبنا 

تها وحياة االسرة الفلسطينية بالنتائج االيجابية الملموسة والمباشرة على دورها وحيا

 نة في بناء مجتمعنا وتطويره .بالفلسطينية ال

ورحبت بقرار اجراء االنتخابات والذي يأتي كأستجابة عملية الستحقاق دستوري 

 ديمقراطي .

 3-11 االتحاد الى عموم نساء فلسطين نشر في الصحف بتاريخ  توجيه نداء عام في
 للتسجيل الفوري في سجالت الناخبين . 2010-

صادر      تعميم * عقد اجتماع مشترك مع رئيسات فروع الضفة تحضير لذلك اصدار

 عن االمانة الى جميع الفروع .

على مصالحها  * اهمية مشاركة المرأة ترشيحا وانتخابا لما في انعكاسات هامة

المعيشية المباشرة وعلى صعيد مساواتها والنتائج االيجابية التي تنعكس مستقبال على 

تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار وفي الموقع االول لرئاسة عدد من البلديات احيانا 

مع القوى وعليه من الضروري توجيه عضوات االتحاد وتشجيعهن للسعي واللقاء 

معية والحرص على البقاء في الحدث االنتخابي وفي صورة التفاعالت السياسية والمجت

 الجارية .

* التوجه الى لجان االنتخابات في كل محافظة وتسجيل االتحاد كجهة رقابية على 

 االنتخابات .

* تنظيم حملة منظمة ومثابرة من قبل كافة فروع االتحاد تستهدف الوصول الى المرأة 

ى واحياء المدن لتشيجيع المرأة على المشاركة الفاعلة في اماكن سكنها في القر



من هذه الحملة بتشكيل االيجابية وذلك من خالل االجتماعات الموقعية واالستفادة 

 هيئات االتحاد القاعدية "المحليات " بما يعزز الدور المنظم للمرأة في اطار االتحاد .

ول تزكية مرشحات من عضوات * البحث في اطار الهيئات االدارية لفروع االتحاد ح

االتحاد او كفاءات نسوية تؤمن ببرنامج منظمة التحرير وذلك بهدف اختيار االتحاد 

لمرشحاته من بينهن مع االخذ باالعتبار تقديم صف من القيادات النسوية المعروفة 

 بكفاءتهن مستفيدين من التجربة السابقة .

وير مشاركة المراة من المراكز واالطر * في سياق هذه الحملة العمل لتشكيل لجان تط

والكفاءات وبما يكرس دور االتحاد العام كمرجعية نسوي على المستوى الوطني وعلى 

 مستوى كل موقع .

وتم توزيع االمانة العامة على الفروع حيث تم عقد اجتماعات موسعة شملت عضوات 

ة عالية من العضوات مؤتمرات الفروع لتلبية خطة العمل بالتفصيل ، واظهرت استجاب

لتلبية هذه المهمة المباشرة ةالملموسة وفي متابعة القضايا التفصيلية عقدت االمانة 

اجتماعا مع لجنة االنتخابات المركزية ثبتت فيه تسجيل االتحاد كجهة رقابة على 

 االنتخابات في كل المحافظات .

د الكامل للتعاون مع * عقد اجتماع مع وزير الحكم المحلي الذي اكد على االستعدا

 االتحاد .

* عقد اجتماع مع االمناء العامين لفصائل منظمة التحرير او نوابهم لمناقشة ضرورة 

للقوى االلتزام الجراء االنتخبات في موعدها وموقع ومكان المراة في القوائم 

 والفصائل واهمية ان تكون على رأس بعض القوائم .

تطوير آلية عمل االمانة العامة مع الفروع ، واسس ان العمل بهذ المجال قد اسهم في 

عدية، كما اظهر في نفس الوقت اعليه في تشكيل هيئات االتحاد القلحراك يمكن البناء 

في نقاشات العضوات وعلى ضوء تجربتهن محاوالت االقصاء والتهميش للنساء 

 والتي ظهرت اثناء اعداد القوائم من العائالت او القوى او االحزاب .

* انجاز الخطة االستراتيجية لالتحاد المستندة الى رؤيا موحدة ومنهم مشترك وآليات 

عمل وذلك من خالل عقد اجتماع كامل لالمانة عبر الفيديو كونغرس مع غزه وورش 

 عمل شملت جميع فروع الضفة وقطاع غزه ولبنان .

لفيديو كونغرس باجتماع كامل لالمانة العامة عبر ا 1325* نقاش قرار مجلس االمن 

مع غزه واعداد ورقة تمثيل قراءة االتحاد للقرار وطرحها للنقاش على اطراف الحركة 

النسوية التي تبنت هذه الرؤية وتشكيل االئتاللف الخاص بالقرار برئاسة االتحاد 



والمراكز في كل من الضفة وغزة وبالتركيز على الخصوصية الفلسطينية ، 

طاع غزه . واستقبال وفد من اليونفام  وصندوق االمم واالنتهاكات الداخلية في ق

 1324المتحدة للسكان بغرض التباحث في مجال تطبيق استراتيجية االتحاد والقرار 

 الصادر عن مجلس االمن والمعيقات التي تتعترض تطبيقه .

* نقاش واقرار مشروع قانون االسرة بصيغته االخيرة واالولويات ، التي تتناول 

حوال الشخصية القانونية للمرأة ، سن الزواج ، الطالق ، الحضانة ، تعدد نقاش اال

الزوجات ، االموال المشتركة والمقدم من اللجنة الوطنية لقانون االسرة التي يرئسها 

 االتحاد .

وانتهاء العمل باالئتاللف االقليمي لتعديل قوانين االحوال الشخصية في لبنان ، مصر ، 

والمشاركة في الورش التي تنظمت في محافظات الضفة وقطاع االردن ، فلسطين ، 

 غزه حول الموضوع وفي االجتماعات االقليمية .

* عقد جلسة عمل مع د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، 

 هدف الى بحث اشكال التعاون والتواصل مع الموقف السياسي للمنظمة ودعم االتحاد .

مل مع وزيرة الشؤون االجتماعية ماجدة المصري لمناقشة برامج * عقد جلستي ع

عمل الوزارة والتي يمكن لالتحاد ان يستفيد منها في الضفة وغزه والعمل على توثيق 

 وذلك في مذكرة تفاهم ما بين الوزارة واالتحاد .

* عقد جلسة عمل مع وزيرة شؤون المرأة ربيحة دياب لمناقشة اشكال التعاون 

 المشترك ما بين الوزارة واالتحاد والعمل على توثيق ذلك في مذكرة تفاهم .والعمل 

 

 ابرز االنجازات

واصلت االمانة العامة لالتحاد اعمالها بعد انعقاد الدورة الثانية، حيث انتظمت 

اجتماعاتها الدورية كما وعقدت اجتماعات خاصة لتناول بعض القضايا وقد ترأست 

االجتماعات في حين ترأستها نائبة الرئيسه في حال غيابها، رئيسة االتحاد معظم هذه 

وحفاظا على التواصل بين اعضاء االمانة فقد عقدت اجتماعات عبر الفيديو كنفرنس 

في غزة، ويمكننا القول ان هناك تتطور قد حصل في اداء االمانة العامة لجهة تكريس 

المبادرة الى قيادة العمل النسوي ودور االتحاد محليا ودوليا، وانتقل عمل االمانة الى 

خالل تنفيذ مجموعة من االنشطة مع مكونات الحركة النسوية، ولم يخلو االمر من 

الكثير من التحديات التي فرضها الواقع السياسي وامكانيات التواصل السياسي سواء 



في الوطن والشتات، وكذلك ضعف االمكانات المادية لمواكبة حجم االتحاد وبرامجه 

 وانشطته. 

 على المستوى العام

ا لقرار المجلس االداري في دورته السابقة بالتحضير الفعال النتخابات هيئات * استناد

فقد  1010 -7 -17الحكم المحلي في محافظات الضفة والتي كان مزمعا اجراؤها في 

عقدت االمانة اجتماعا خاصا لمناقشة خطة عملها على هذا الصعيد الهمية هذه 

مجتمعنا لجهة العالقة المباشرة التي  الهيئات سواء كانت مجالس بلدية او قروية في

تقيمها مع ابناء شعبنا في كل اماكن سكنه وتواجده والتي تقدم فيها دعمها لتعزير 

البنية التحتية وتطويرها وبخاصة الخدمات منها .. كهرباء ، مياه ، طرق ، ومرافق  

لمرأة تعليمية واجتماعية وبما يعزز صمود شعبنا في وطنه ، ويمثل اهمية خاصة ل

الفلسطينية بالنتائج االيجابية الملموسة والمباشرة على دورها وحياتها وحياة االسرة 

 نة في بناء مجتمعنا وتطويره .بالفلسطينية ال

كأستجابة عملية الستحقاق دستوري  ىت بقرار اجراء االنتخابات والذي أتورحب

 : واقرت ديمقراطي

فلسطين نشر في الصحف بتاريخ  االتحاد الى عموم نساء  منتوجيه نداء عام  •

 للتسجيل الفوري في سجالت الناخبين . 2010- 11-3

 .لذلك اعقد اجتماع مشترك مع رئيسات فروع الضفة تحضير  •

 اكد على: صادر عن االمانة الى جميع الفروعتعميم اصدار  •

انعكاسات ذلك من  اهمية مشاركة المرأة ترشيحا وانتخابا لما في ك -1

المعيشية المباشرة وعلى صعيد مساواتها  هامة على مصالحها

والنتائج االيجابية التي تنعكس مستقبال على تمثيل المرأة في هيئات 

صنع القرار وفي الموقع االول لرئاسة عدد من البلديات احيانا 

وجيه عضوات االتحاد وتشجيعهن للسعي  وعليه من الضروري

لى البقاء في واللقاء مع القوى السياسية والمجتمعية والحرص ع

 الحدث االنتخابي وفي صورة التفاعالت الجارية.

كة في كافة الهيئات الوطنية المعنية باالنتخابات المحلية سواء المشار -2

المشكلة من منظمة التحرير او القوى والفصائل الوطنية او وزارة 

 الحكم المحلي وخاصة المعنية بالتحضير لالنتخابات واجراءها.



االنتخابات في كل محافظة وتسجيل االتحاد كجهة رقابية على التوجه الى لجان 

 االنتخابات .

تنظيم حملة منظمة ومثابرة من قبل كافة فروع االتحاد تستهدف الوصول الى  -4

المرأة في اماكن سكنها في القرى واحياء المدن لتشيجيع المرأة على المشاركة 

وقعية واالستفادة من هذه الحملة الفاعلة االيجابية وذلك من خالل االجتماعات الم

بتشكيل هيئات االتحاد القاعدية "المحليات " بما يعزز الدور المنظم للمرأة في اطار  

 االتحاد .

البحث في اطار الهيئات االدارية لفروع االتحاد حول تزكية مرشحات من عضوات  -5

ختيار االتحاد االتحاد او كفاءات نسوية تؤمن ببرنامج منظمة التحرير وذلك بهدف ا

لمرشحاته من بينهن مع االخذ باالعتبار تقديم صف من القيادات النسوية المعروفة 

 بكفاءتهن مستفيدين من التجربة السابقة .

في سياق هذه الحملة تشكيل لجان تطوير مشاركة المراة من المراكز واالطر  -6

مستوى الوطني وعلى والكفاءات وبما يكرس دور االتحاد العام كمرجعية نسوي على ال

 مستوى كل موقع .

توزيع االمانة العامة على الفروع حيث تم عقد اجتماعات موسعة شملت عضوات  -7

خطة العمل بالتفصيل، واظهرت استجابة عالية من العضوات  ناقشتمؤتمرات الفروع 

 .لتلبية هذه المهمة المباشرة الملموسة

مانة اجتماعا مع لجنة االنتخابات المركزية وفي متابعة القضايا التفصيلية عقدت اال -8

 ثبتت فيه تسجيل االتحاد كجهة رقابة على االنتخابات في كل المحافظات .

عقد اجتماع مع وزير الحكم المحلي الذي اكد على االستعداد الكامل للتعاون مع  -9

 االتحاد .

االلتزام  فصائل منظمة التحرير لمناقشة ضرورةو ممثلي قوىعقد اجتماع مع  -10

بات في موعدها وموقع ومكان المراة في القوائم للقوى والفصائل االجراء االنتخ

 واهمية ان تكون على رأس بعض القوائم .

ان العمل بهذ المجال قد اسهم في تطوير آلية عمل االمانة العامة مع الفروع، واسس 

اظهر في نفس الوقت  عدية، كمااعليه في تشكيل هيئات االتحاد القلحراك يمكن البناء 

في نقاشات العضوات وعلى ضوء تجربتهن محاوالت االقصاء والتهميش للنساء 

  والتي ظهرت اثناء اعداد القوائم من العائالت او القوى او االحزاب .



ان تعزيز الحياة الديمقراطية يتطلب تحديد موعد الجراء انتخابات البلدية والمجالس 

 المحلية.

ستراتيجية لالتحاد المستندة الى رؤيا موحدة ومنهم مشترك وآليات * انجاز الخطة اال

عمل وذلك من خالل عقد اجتماع كامل لالمانة عبر الفيديو كونغرس مع غزه وورش 

 عمل شملت جميع فروع الضفة وقطاع غزه ولبنان .

باجتماع كامل لالمانة العامة عبر الفيديو كونغرس  1325* نقاش قرار مجلس االمن 

زه واعداد ورقة تمثل قراءة االتحاد للقرار وطرحها للنقاش على اطراف الحركة مع غ

االتحاد من هذه الرؤية وتشكيل االئتاللف الخاص بالقرار برئاسة  يبنلتالنسوية 

واستقبال  ،والمراكز في كل من الضفة وغزة وبالتركيز على الخصوصية الفلسطينية

ة للسكان بغرض التباحث في مجال تطبيق فام  وصندوق االمم المتحديوفد من اليون

الصادر عن مجلس االمن والمعيقات التي تتعترض  1325استراتيجية االتحاد والقرار 

 تطبيقه .

بصيغته االخيرة واالولويات، التي المقترح * نقاش واقرار مشروع قانون االسرة 

ق، الحضانة، تتناول نقاش االحوال الشخصية القانونية للمرأة ، سن الزواج، الطال

تعدد الزوجات، االموال المشتركة والمقدم من اللجنة الوطنية لقانون االسرة التي 

 يرئسها االتحاد.

، مصر، ن االحوال الشخصية في لبنانوانتهاء العمل باالئتالف االقليمي لتعديل قواني

االردن، فلسطين، والمشاركة في الورش التي نظمت في محافظات الضفة وقطاع غزه 

والتي توجت بورقة عمل تشتمل على ل الموضوع وفي االجتماعات االقليمية حو

 .التعديالت المقترحة من كل قطر في نفس المواد المذكورة اعاله

* عقد جلسة عمل مع د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هدف 

 ودعم االتحاد.الى بحث اشكال التعاون والتواصل مع الموقف السياسي للمنظمة 

 وفي  اطار تنظيم العالقة مع مؤسسات السلطة فقد تم:

* عقد جلستي عمل مع وزيرة الشؤون االجتماعية ماجدة المصري لمناقشة برامج 

عمل الوزارة والتي يمكن لالتحاد ان يستفيد منها في الضفة وغزه والعمل على توثيق 

 وذلك في مذكرة تفاهم ما بين الوزارة واالتحاد .

* عقد جلسة عمل مع وزيرة شؤون المرأة ربيحة دياب لمناقشة اشكال التعاون 

 والعمل المشترك ما بين الوزارة واالتحاد والعمل على توثيق ذلك في مذكرة تفاهم .

 * عقد جلسة عمل مع وزير التخطيط.


