
 

 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  

 

لس االداري المقدم من هيئة رئاسة تقرير المج

      المنعقد في دولة فلسطين / رام هللاالمجلس 

15/12/2012-14  

 الدورة الخامسة تحت شعار دولة فلسطين عضو مراقب في االمم المتحدة

 

برعاية  هالخامسدورته عقد المجلس االداري لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

االخ محمود اسماعيل عضو  الذي اناب عنه الرئيس محمود عباس ابو مازن

 العمل الشعبي. دائرة اللجنة التنفيذية مسؤول

ثم ألقت  أالفتتاحيةرئيسة المجلس االداري الكلمة سلوى ابو خضرا ألقت األخت 

االخ وبعد ذلك تحدث  ةألفلسطينياإلتحاد العام للمرأة رئيسة الوزير األخت انتصار 

 الشعبي. العمل مسؤول التنفيذية اللجنة محمود اسماعيل عضو

 هذا ونرفق نص الكلمات الثالث المشار اليها

ثبت النصاب  عقد المجلس اإلداري جلسته األولى حيث االفتتاحوبعد انتهاء حفل 

منع ( بعذر نتيجة 9(عضو، منهن )  16 (عضو وغياب )57 القانوني بحضور )

مريم االطرش  االخت غيابسلطات االحتالل من اعطائهن تصاريح لدخول الضفة و

 نائب رئيس المجلس االداري ألسباب صحية 

 وتم بعد ذلك إقرار جدول األعمال التالي:

 11:00– 10:00الجلسة االولى :

 االفتتاح الرسمي 

 كلمة رئيسة المجلس االداري 

  كلمة رئيسة االتحاد العام 

  الشعبي  التنظيمكلمة عضو اللجنة التنفيذية ومسؤول دائرة العمل 



 حصر الحضور والتأكد من النصاب 

  02:00 -11:00الجلسة الثانية : 

 ومناقشته عرض تقرير االمانة العامة 

  وإقرارهعرض التقرير المالي 

  عرض تقارير الفروع 

 

 

 04:00 – 02:00الغداء : 

 

 08:00 – 04:00الجلسة الثالثة : 

  نقاش تقارير األمانة العامة 

 

 2012-12-15اليوم الثاني : 

 

 01:00 – 10:00الجلسة األولى : 

 تتمة النقاش والتوصيات 

 

 05:00 – 03:00الجلسة الثانية : 

 " ندوة سياسية " الدولة  بعاصمتها القدس وماذا بعد 

 

 07:00 – 05:00الجلسة الختامية : 

  عرض التوصيات 

  الختاميالبيان 

 

 

 

 

 



 

 

 توصيات المجلس اإلداري

 

 اوال :  دائرة العالقات الداخلية

 

  بالنسبة لعملية اإلستبدال: يوصى وقفها في المرحلة الراهنة الننا على

 ابواب انعقاد المؤتمر العام

  ضرورة تفعيل لجان االختصاص في االمانة بمشاركة عضوات الهيئات

 . االدارية للفروع والكفاءات النسوية

  لخطط المحافظات ً ضرورة استكمال بناء المحليات غير جاهزة وفقا

 المرفوعة لالمانة .

  العامة  مع الفروع وفق التواصل ما بين اللجان المَشكلة في األمانة

 المختلفة مع اشراك الكفاءات النسوية .  التخصصات 

 اإلداري المجلس الجتماع اإلدارية الهيئات عضوات حضور إمكانية 

 الخبرات سابالكت

 والفروع ما بين  اإلداري والمجلس األمانة بين ما العالقة تفعيل زيادة

 دورتي انعقاد المجلس .

 . 

  وأن  الفروعبالنسبة لعالقتها مع  االجتماعيةضرورة تفعيل دور الدائرة

 تعمل كدائرة على المستوى النسوي استناداً إلى خطط واضحة.

 بالالئحة الداخلية فيما يتعلق بموضوع الحضور والغياب للعضوات  االلتزام

 لمعالجة فعالية الفروع  .

 توفير مقرات للفروع التي ليس لديها مقرات. العمل على 



 ة بالتوصيات االلتزام ضرورة  السابقة . اإلدارية المجالس من الُمقـَرَّ

    وليس استراتيجيتها يعكس  األخرى المؤسسات أنشطة في المشاركة 

 اآلخرين نشاطات في المشاركة أهمية ومع (العام  اإلتحاد)  استراتيجيتنا

 .عام كاتحاد برنامجنا تعكس أنشطة إلبراز ضرورة أن هناك إال

 .أن تكون العالقة بين األمانة والفروع عالقة تواصل ومتابعة 

  بما  2013الرئيسية لعمل اإلتحاد العام في العام  االتجاهاتضرورة تحديد

 ينسجم مع اإلستراتيجية والتوصيات.

  ضرورة ربط تقارير الفروع باإلستراتيجية وعمل إطار تحليلي لها لتقييم

 مجمل عمل الفروع .

 . عمل قاعدة بيانات للعضوات الستثمارها في بناء االتحاد العام 

  لمؤتمر النسوي العربي في دولة فلسطين ضرورة تقييم انعقاد االتأكيد على

وما رافقها من إنجازات  UN Womenكخطوة رائدة ونوعية بالتعاون مع 

 وإخفاقات.

 إيجابي النتظام دورات المجلس اإلداري ومشاركة أكبر عدد ممكن  تثمين

 من الفروع في الخارج والداخل رغم األزمة المالية.

 فقط 32ات والتي أنجز منها ضرورة استكمال ما تبقى من بناء المحلي %

وتوفير ما يلزم من أنظمة ولوائح  السادسعلى طريق انعقاد المؤتمر العام 

 لذلك.

  تكليف األمانة العامة بوضع خطة للتحضير لمؤتمر العام السادس وذلك

 عبر عقد مؤتمرات الفروع وانتخاباتها.

  فتتاحاالأخذ النصاب في جميع جلسات المجلس اإلداري وليس امكانية 

 فقط.

  ضرورة إرسال تقرير األمانة العامة إلى عضوات المجلس اإلداري عبر

Email  مما يتطلب  اإلداريقبل أسبوع على األقل من موعد انعقاد المجلس

 بالضرورة إرسال تقارير الفروع قبل ذلك بشهر .



  ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة المتفرغات في اإلتحاد على قاعدة

 منهن ومحاولة توزيعهن على الفروع إذا أمكن. دةاالستفا

 بتنفيذ أجندات وأولويات اإلتحاد العام وليس أجندات الدول الممولة. االلتزام 

  التزام الفروع بتعبئة نشاطاتها وفعالياتها عبر التقرير الموحد المعتَمد من

 األمانة.

  في المحليات القادمة30ضرورة تمثيل الشابات بنسبة تصل الى %. 

  الدورية. باالجتماعات االلتزامعلى الهيئات اإلدارية للفروع 

 في األقاليم والساحات الخارجية  االهتمام ً بتشكيل فروع جديدة خصوصا

 التي لنا وجود سكاني مميز فيها.

  عدم الجمع بين رئاسة هيئتين اداريتين احدهما رئاسة الفرع وذلك من اجل

 التفرغ للعمل .

 لكوادر الهيئات االدارية للفروع في المواضيع ذات  اقامة دورات تأهليه

 الصلة مثل الجانب المادي االداري والمستجدات الحديثة في االتصاالت .

  استراتيجية االتحاد العام وفق المتغيرات الفلسطينية العمل على تطوير

 والدولية .

  ضرورة اقامة ورشة  عمل حول مفهوم ) االتحاد العام كمظله ( وما هو

 مطلوب لتجسيد ذلك .ال

  لنستطيع قياس االثر ونسبة االنجاز . باإلستراتيجيةربط التقارير 

   ضرورة اقامة  دورات  تثقيفية في الجوانب  الوطنية والفكرية  والسياسية

 لعضوات االتحاد .

  المحتلة في ظل  والسيناريوهاتضرورة دراسة المستجدات  السياسية

 حة وانعكاس ذلك على االتحاد العام .المصال وإجراءالتوافق السياسي 

 . ايجاد برنامج محوسب إلدخال المنتسبات على الكمبيوتر لتسهيل العمل 

    . ضرورة استكمال بناء فروع  االتحاد في الخارج 



o  التي اعتُِمَدت من قبل  الطوارئبرغم خصوصية الوضع في غزة وخطة

لجنة العالقات الداخلية، إال أنه يجب التركيز على اعتماد مبدأ الشفافية 

 والديمقراطية في التنسيبات وبناء هيئات اإلتحاد.

o  العمل على إمكانية عقد اجتماع المجلس اإلداري في غزة وكذلك األمانة

 العامة.

o  جربة المرأة المؤتمر النسوي على ورقة عن ت يشملكان يجب أن

 الفلسطينية في غزة أثناء العدوان.

o باستعادة المقر الرئيسي لإلتحاد العام في غزة بالطرق الديمقراطية  االهتمام

 المختلفة.

 

 ثانيا : دائرة العالقات المالية

 

  واية ً حل مشكلة اإلتحاد المالية وذلك لدفع أجور المقرات المتراكمة سابقا

 التزامات ماليه اخرى .

 قدم تقرير مالي حسب االصول المتبعة، لذلك المطلوب في دورات لم ي

المجلس االداري القادمة تقديم تقرير مالي مدقق من قبل مدقق حسابات 

 قانوني.

 تابع لالمانة العامة ضرورة فتح حساب فرعي لإلتحاد في غزة. 

 .ضرورة اشتمال التقرير المالي على موازنة الفروع 

  إلعداد التقارير وكيفية استخدام الدفاتر وفق ضرورة عمل دورة مالية

 األصول المحاسبية ووفقاً لنظام مالي إلكتروني.

  اعتماد توصيات المجلس اإلداري السابق في القضايا المالية للمرحلة

 الراهنة.

  اعتماد الئحة مصاريف للمجلس اإلداري ال تتعارض مع طبيعة النظام في

 م. ت. ف.



 االموال بهدف  بجنية عن االتحاد العام لتقوم تشكيل مؤسسة مالية منبثق

 تنفيذ برامج االتحاد المختلفة .

  ضرورة صياغة الئحة داخلية لتنظيم مصروفات المجلس اإلداري والغاء

 بدل الحضور وتثبيت بدل السفر . 

 

 ثالثا : دائرة األعالم

 

  ضرورة تفعيل دور الفروع في األنشطة المختلفة الموقعية والمركزية

 وخصوصاً اإلعالمية.

 .ضرورة فتح صفحة إلكترونية لكل فرع وتواصلها مع صفحة األمانة 

  آذار. 8إصدار صحيفة مكتوبة أو إلكترونية غلى شرف 

  ضرورة إيالء اإلعالم الفلسطيني اهتماماً خاصاً باوضاع المرأة الفلسطينية

 بما يدور من فعاليات وأحداث  وخصوصا في قطاع غزة.

  موقع إلكتروني لإلتحاد العام  حتى ولو على  الفيسبوك ضرورة إنشاء

 وارسال كل المعلومات والبيانات والتقارير للفروع عبره .

  تطوير آلية عمل اإلعالم من خالل أفام وثائقية تعكس قصص نجاح النساء

 وتعبر عن استراتيجية اإلتحاد العام بهدف توعية النساء في المواقع.

  ضرورة تحديث صفحةEmail   الخاصة في االتحاد العام 

 

 

 رابعا : دائرة العالقات الخارجية

 

  إشراك الفروع في اإلطالع والمشاركة في المؤتمرات إلكسابهن الخبرة

 المناسبة.



  ضرورة تعميم أوراق العمل المقدمة من اإلتحاد العام في المؤتمرات

 معلومات .المختلفة للفروع لإلطالع عليها واالستفادة مما فيها من 

  اعتبار ما حدث في البرازيل من االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي حيث

 مدد فترة الرئاسة لفترة ثالثة امرا استثنائيا.

 

 خامسا : الدائرة القانونية

 

 لتعديل قانون العقوبات والتركيز على: الضغط توصية بضرورة 

o  إلغاء كافة األعذار الُمِحلة 

o  سفاح القربي في تقديم شكوى حتى ولو كان حق المعتدى عليه في

 قاصراً.

  تم تحديد األولويات بالنسبة لقانون األحوال الشخصية وضرورة التركيز

 على إنجازها.

  االجتماعيمتابعة تنفيذ الحد من العنف المبني على النوع. 

  اإلسرائيلية بشكل علمي من  لالنتهاكاتضرورة أن يكون هناك توثيق

 .1325لق بالقرار اإلتحاد فيما يتع

  تشكيل مجلس استشاري قانوني للنساء أو تفرغ مستشارة قانونية لتكون

 مرجعية للحركة النسوية.

 

 

 االقتصاديةسادسا : الدائرة 

 

  والمشاريع. واالستثمارعلى التمويل  االقتصاديةضرورة تركيز الدائرة 



  ضرورة قيام مؤسسة تعمل على استجالب التمويل لمشاريع إنتاجية تعمل

 الذاتي لإلتحاد. االكتفاءعلى إنجاز 

  االقتصاديمن عضويتنا في المجلس  واالستفادةضرورة التقييم اإليجابي 

 لتمثيل كل النساء في فلسطين. المتوسطي واعتماد االتحاد

 

 

 سابعا : المحور الوطني 

 

 تشكيل لجنة لألسرى واألسيرات في األسرى واألسيرات و بقضية االهتمام

 األمانة العامة وكذلك في الفروع.

  بميثاق الشرف الذي ُوقـ ِع بين االحزاب  والحركة النسوية  االلتزامضرورة

 مواقع% في االنتخابات وفي 30ضمن آليات ملزمة لتمثيل المرأة بنسبة 

 مضمونة.

  في  االجتماعيضرورة إدراج قضية األسرى ضمن الجانب الوطني وليس

 التقارير .

 االعتراف بدولة فلسطين وضع خطة عمل للنساء الفلسطينيات على خلفية 

 كعضو مراقب في األمم المتحدة.

 وخاصة في  االنقسامدور اإلتحاد العام في الحملة الوطنية إلنهاء  تفعيل

 غزة.

  المقاومة الشعبية في كافة أرجاء الوطن.تفعيل دور اإلتحاد في 

o  تخصيص يوم لمدينة القدس إلبراز التحديات التي تواجه المدينة المتمثلة

حقوق المرأة االعتداء على  و الهويةسحب والترحيل و االستيطانفي 

 رفع حالة الوعي لدى المواطن الفلسطيني والعربي.والمقدسية 

o  ق المقدسيين وما كفلته القوانين حقوعلى ضرورة تفعيل القانون الدولي

 .االحتاللالدولية لهم كمواطنين تحت 



o  حق المقدسي في تعليم حر ومناهج حرة وبالتالي ضرورة تدريس المنهاج

 الفلسطيني في القدس.

o المؤسسات  تفعيل دور االتحاد العام للمرأة في القدس من خالل اشراك

 .الشعبيالنسوية والوطنية لردم حالة التراجع في العمل 

o  ضرورة ايالء االهتمام الخاص للنساء خلف الجدار العنصري ومتابعة

 اوضاعهن .

 

ولقد كان النقاش غنيا في كافة المواضيع المطروحة على جدول االعمال ومحتدما 

 في بعض االحيان التخاذ توصيات وقرارات متعددة الغناء مسيرة االتحاد 

 وقد ثمن المشاركين في المجلس االمور التالية : 

  انعقاد المؤتمر النسوي الذي تم اعداده بالشراكة بين االمانة و

UNwoman .وبحضور اعضاء المجلس االداري 

 دورية انعقاد المجلس االداري رغم االزمة المالية 

  االلتزام النسبي بتقديم التقارير للفروع برغم عدم التزامهم بالنموذج

 الموحد

 الوثيقة النسوية المعدلة 

  دور فروع غزة الخمس لدورهن المميز في المجال الوطني تثمين

 واالجتماعي برغم التحديات الداخلية والخارجية

 

 ومن ثم فتح باب النقاش على تقرير االمانة العامة واتخذت التوصيات التالية:

 

 االشهب من  مصادقة المجلس االداري على استبدال مهمة االخت اعتدال

امينة الصندوق بناء على طلبها وتكليف االخت دالل سالمة بمهمة امينة 

 الصندوق.

 .ايالء اهتمام خاص للقدس في تقرير االمانة العامة 



  ابراز معاناة الشعب الفلسطيني في سوريا وما يتعرض له من اضطهاد

 وتهجير.

  أينما َوَرَدت استبدال كلمة "حرب غزة بكلمة "العدوان الصهيوني على غزة

 في التقرير.

  استبدال كلمة "العسكرية" بكلمة "المقاومة والصمود أينما َوَرَدت في

 التقرير.

 المقدمة السياسية: اقتراح بتعديل الصياغة  4في الفقرة األولى من صفحه

 وفق التالي:

"أدان اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية العدوان اإلسرائيلي الغاشم على شعبنا 

مما أدى إلى استشهاد وجرح  20/11/2012طاع غزة والذي بدأ بتاريخ في ق

المئات من أبناء شعبنا من األطفال والنساء وقيادات العمل الوطني وإلحاق أضرار 

جسيمة بالمباني السكنية والبنية التحتية واستمرار الحصار وتشديده على قطاع 

 غزة

 نعقاد المجلس اإلداري يجب على الفروع أن تقدم تقاريرها قبل شهر من ا

حتى تتمكن األمانة من إرسال تقريرها لعضوات المجلس اإلداري قبل 

 أسبوع من انعقاده عبر اإليميل.

 .إقرار تقرير األمانة مع التوصيات 


