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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 األخت/ انتصار الوزير "أم جهاد"        حفظها هللا

رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية         
 األخت/ مني الخليلي              حفظها هللا

 أمينة سر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
 األخوات / عضوات األمانة العامة  

  تحية طيبة وبعد ،،، 
ديكم االتحاد العام للمرأة  الفلسطينية تحياته الحارة ، ويثمن جهودكم ودوركم في دعم  يه

، واليكم التقرير اإلداري  الخاص بالنشاطات والفعاليات المركزية  الفلسطينية قضية المرأة
. 2010لعام   لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية / غزة  

لتفعيل  لنشاطات المركزية والمتعلقة بالمشاريع قام االتحاد العام بالعديد من الفعاليات وا
 دور االتحاد العام وتحمل مسؤولياته المناطة إليه.

 األنشطة المركزية التي أشرفت عليها األمانة العامة بشكل مباشر:-
 أ- المسيرات والمهرجانات المركزية :-

نطالقة  قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعمل حفل استقبال خاص بمناسبة ا •

-4عاما " تحت شعار " تعزيز الوحدة وإنهاء االنقسام " بتاريخ  45"الثورة 

الساعة الثالثة عصرا في مطعم السماك ، وحضر االحتفال العديد   1-2010

من الشخصيات البارزة المستقلة واإلعالمية والسياسية باإلضافة لحضور  

ع والهيئات اإلدارية  عضوات األمانة العامة والمجلس اإلداري ورئيسات الفرو

شخص ، وقد تعددت فقرات   600الخاصة بالفروع ووصل عدد الحضور إلى 

 االحتفال لتشمل كلمات وفقرات فنية )شعر ، دبكة (. 

 

نظم االتحاد العام للمرأة الفلسطينية مسيرة حاشدة بمناسبة " الثامن من آذار   •

طينية )األقصى  " والهجمة الشرسة من العدو الصهيوني علي المقدسات الفلس

والحرم اإلبراهيمي ( انطلقت من ساحة الجندي المجهول إلي مقر االتحاد  

في تمام   2010-3-3بتاريخ  –مقابل جامعة األزهر  –العام للمرأة الفلسطينية 
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الساعة الحادية عشر صباحا ، وقد كانت المسيرة حاشدة جماهيريا وقد  

سياسية وإعالمية   حضرها العديد من الشخصيات البارزة من شخصيات

  3500ووكاالت أنباء محلية و دولية حيث قدر عدد الشخصيات المشاركة 

نعم للوحدة وإنهاء االنقسام   -شخصية ، وحملت المسيرة عدة شعارات مثل :

، ال لالعتداء علي مقدساتنا اإلسالمية ، ال لجرائم القتل علي خلفية الشرف ،  

نية ، وقبل تنظيم المسيرة قام االتحاد  نعم للحفاظ علي منجزات المرأة الفلسطي

بعقد عدة لقاءات واجتماعات مع المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع  

المحلي للخروج برؤية نسوية موحدة ولتنظيم فعالية مشتركة يتم اإلعالن  

فيها عن فعاليات المؤسسات الخاصة بالثامن من آذار ، كما ويحتضن من  

الفلسطينية المؤسسات واألطر النسوية باعتباره   خاللها االتحاد العام للمرأة

، وبالفعل تم وضع برنامج متكامل  مظلة لتوحيد كافة الجهود النسوية 

 .للتعاون

في   2010-4-17لقد شارك االتحاد العام بفعاليات اإلضراب عن الطعام بتاريخ  •

باصات موزعين   9مقر الصليب األحمر بمناسبة يوم األسير الفلسطيني بعدد 

 -لتالي:كا

باصات   2باصات من محافظة خانيونس ، 3باصات من محافظة الشمال ،3

خانيونس ، باص من الوسطي ، وذلك قناعة من االتحاد العام بأهمية دعم  

 قضية األسري لما لها من عدالة وطنية واجتماعية . 

 

قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتنظيم مسيرة   2010-6-1في تاريخ  •

ديدا واستنكارا العتداء قوات االحتالل الصهيوني علي أسطول  حاشدة تن

اذ شارك في المسيرة العديد   الحرية المساند لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة 

من الشخصيات المجتمعية  ، وعضوات األمانة العامة والمجلس اإلداري  

ورئيسات الفروع وأعداد كبيرة من السيدات من جميع محافظات قطاع غزة ،  

 . شخص 2500قدر الحضور ما يزيد عن  و

شاركت عضوات األمانة العامة في احتفاالت ذكري االنطالقة لكل من فصائل   •

منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك حضور مهرجانات  ذكري االستشهاد  

 والتأبين لبعض من قادة هذه الفصائل . 
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م  يو –شاركت عضوات من االمانة العامة في فعاليات ذكري يوم األرض  •

 احياء ذكري النكبة .  –يوم األسير الفلسطيني  –العمال العالمي 

شاركت عضوات من االمانة العامة في فعاليات مناهضة العنف ضد المراة   •

 واليوم العالمي لحقوق االنسان . 

شاركت عضوات من األمانة العامة في فعاليات احياء ذكري الحرب العدوانية   •

 على قطاع غزة . 

 المانة العامة في فعاليات المنتدي التربوي العالمي . شاركت عضوات من ا •

شاركت عضوات من االمانة العامة في فعاليات اللجان المنبثقة عن هيئة   •

 العمل الوطني ومنها : 

 لجنة الحملة الشعبية لمناهضة الجدار .  -1

 اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات .  -2

 -: الورش الخاصة بقانون األحوال الشخصية   - ب

نفذ االتحاد للمرأة الفلسطينية ورشة عمل تحت عنوان " من أجل قانون   •

أحوال شخصية أكثر عدالة للنساء" وذلك تطبيقا للخطة الموضوعة لمشروع  

  –في محافظة الشمال  2010-2-24الشخصية " بتاريخ  األحوال تعديل قانون 

ف الفئات  سيدة من مختل 74وحضر الورشة  -مركز البرامج النسائية جباليا

العمرية والثقافية ، وقامت عضو األمانة العامة أمال حمد بافتتاح الورشة  

والتعريف بالمشروع ومسار العمل في قانون األحوال الشخصية علي الصعيد  

الوطني واإلقليمي وأهمية القانون في تنظيم المجتمعات ، ومن ثم استكمل  

إعجابه الشديد بالتزام  اللقاء المحامي هاني أبو عمرة وقد سجل المحامي 

الحضور وتفاعل المشاركات مع المواضيع المتعددة التي تم طرحها في  

الورشة من إشكاليات سن الزواج ، الحضانة ، الطالق ، التعدد ، األموال  

 المشتركة ...... الخ. 

 

-2-28كما وعقدت ورشة أخري بنفس العنوان في محافظة الوسطي بتاريخ  •

سيدة ،   56بحضور  –لبرامج النسوية النصيرات مركز قاعة ا –في  2010

وافتتحت الورشة عضو األمانة العامة "فوزية جودة" لتقديم الورشة موضحة  

الهدف منها متكلمة عن قانون األحوال الشخصية ومساره ، في الوطن  
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العربي ، واستكمل الورشة المحامي هاني ابو عمرة في المواضيع المتفق  

 عليها بالورشة . 

عقدت ورشة عمل تحت عنوان من اجل قانون أحوال   2010-3-23ريخ في تا  •

شخصية أكثر عدالة للنساء في محافظة خانيونس بحضور عضوات األمانة  

افتتحت الورشة السيدة   العامة )أمال حمد ، ابتسام الزعانين ، فوزية جودة( 

أمال حمد موضحة الهدف من الورشة  واستكمل النقاش مع السيدات األستاذ  

 سيدة .  52بحضور   اني أبو عمرة و ه

 

استكماال لنشاطات مشروع " تعديل قانون األحوال الشخصية " فقد عقد لقاء   •

-4-11بتاريخ  –قاعة مراكز البرامج النسوية الدرج  –أخر في محافظة غزة 

مشاركة قامت األخت أمال حمد بالترحيب بالحضور   65وبحضور  2010

ي الذي استكمل الورشة بعد تقديم األخت  وبتقديم المحامي صالح عبد العاط

 أمال لقانون األسرة ومساره . 

 

 

لمناقشة المبررات الخاصة بتعديل   2010-6-15وعقدت ورشة أيضا بتاريخ  •

قانون األحوال الشخصية تم خاللها مناقشة المبررات الخاصة بتعديل بعض  

لمرأة ،  مواد قانون األحوال الشخصية )سن الزواج ، الشخصية القانونية ل

تعدد الزوجات ، الطالق ، حضانة األطفال ، األموال المشتركة (عقدت الورشة  

قامت السيدة أمال حمد عضو األمانة  بمحافظة رفح  قاعة االتحاد العام للمرأة 

وناقش المشاركات األستاذ صالح  العامة بافتتاح  الورشة وتحديد الهدف منها 

 سيدة .  53عبد العاطي  بحضور 

 

لمناقشة المبررات الخاصة بتعديل قانون   2010-6-22رشة بتاريخ وعقدت و  •

األحوال الشخصية تم خاللها مناقشة المبررات الخاصة بتعديل بعض مواد  

قانون األحوال الشخصية )سن الزواج ، الشخصية القانونية للمرأة ، تعدد  

الزوجات ، الطالق ، حضانة األطفال ، األموال المشتركة ( عقدت الورشة  

قامت السيدة  بمحافظة غرب غزة قاعة مركز البرامج النسائية "الشاطئ" 

مني ابو شعبان رئيسة فرع غزة بالترحيب بالحضور وموضحة لهم الهدف  
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وناقش المشاركات األستاذ صالح عبد العاطي   والغرض من الورشة 

 سيدة.  43بحضور

 -التدريب الذي تم بالشاركة مع مؤسسة الفريدتش ايبرت :       -ج 

قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالحصول علي الموافقة علي مشروع تأهيل   •

برت وكان ممثال عن  يوتدريب كوادر نسوية بتمويل من مؤسسة فريدتش ا

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية منسقة األمانة العامة في قطاع غزة األخت /  

مايو    مشروع من شهروبدأت فعاليات ال  2010-4-1أمال حمد وذلك بتاريخ 

 . 2010وانتهت بشهر يونيو 

كان الهدف من المشروع رفع مستوي القدرات المعرفية واإلدارية لدي   •

المتطوعات العامالت في فروع االتحاد في قطاع غزة وذلك من خالل التدريب،  

حيث تم عقد دورة تدريبية متخصصة في الجوانب اإلدارية وبعض الجوانب  

مرأة الفلسطينية من جانب التشريعات القانونية المحلية  المعرفية بقضايا ال

والدولية باإلضافة لواقع االتحاد العام الحالي والمستقبلي والمعيقات التي  

 تواجه . 

مشاركة من محافظة   26بحضور  2010-5-3بتاريخ دورة تدريبية  عقدت أول •

-5-19أيام في مطعم الميرناهاوس وانتهت بتاريخ  10الشمال وغزة  ولمدة 

2010. 

مشاركة من   26بحضور  2010-5-31بتاريخ  دورة تدريبية عقدت ثاني  •

أيام في مطعم الميرناهاوس   10محافظة الوسطى وخانيونس ورفح ولمدة 

 .2010-6-19وانتهت بتاريخ 

تم عقد حفل تخريج بحضور السيدة انتصار الوزير رئيسة االتحاد العام للمرأة   •

عامة والمجلس اإلداري  ورئيسات الفروع ،  الفلسطينية وعضوات األمانة ال

 وتم تسليم الشهادات للمشاركات في الدورة. 

 -الورش الخاصة باستكمال المرحلة الثانية من مشروع الفريدتش ايبرت :  -د 

قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالحصول على الموافقة علي المرحلة   •

ت الشابة في االتحاد العام للمرأة  الثانية من برنامج تمكين وتدريب الكادرا

الفلسطينية مشروع "تطوير المهارات المكتسبة من التدريب لدي المتطوعات  
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في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية من خالل األنشطة التطوعية في قطاع غزة  

 " بالمشاركة مع مؤسسة فريدتش ابرت األلمانية  

اإلدارية والمعرفية لدى  تستند فكرة المشروع علي استثمار المهارات 

المتطوعات المشاركات في برنامج تمكين وتدريب الكادرات الشابات في  

اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية من خالل أنشطه وبرامج وقضايا  تخدم فئات  

 المجتمع المحلي في محافظات قطاع غزة  

  ( متطوعة من المشاركات في البرنامج  50سوف يتم في البرنامج توزيع )

موقع جغرافي موزعين على مدن ومخيمات قطاع  18التدريبي السابق على 

  3غزة ضمن الخمس محافظات المتعارف عليها بحيث تقوم كل منطقة بتنفيذ 

 فترة تنفيذ المشروع.  أنشطة وفعاليات على مدار  4الي 

جلسة توعوية تختص بمواضيع التعريف   18األنشطة عبارة عن تنفيذ عدد 

عات الدولية والمحلية الخاصة بالمرأة الفلسطينية وعقد  بالحقوق والتشري

مؤتمر خاص بحقوق المرأة يتم من خالله الحديث حول أوضاع المرأة  

 الفلسطينية في ظل االحتالل واالنقسام. 

 

 الفئة المستهدفة : ▪

( متطوعة من المشاركات في البرنامج التدريبي الخاص بمشروع تمكين  50عدد ) -
 ابات في اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة.وتدريب الكادرات الش

 ( امرأة  باألنشطة الخاصة بالمشروع 1260مشاركة )   -

 ( سيدة  فلسطينية بالمؤتمر المصغر )ورشة العمل(.  50مشاركة )  -

 مكان تنفيذ البرنامج :  ▪

( منطقة مهمشة في مدن ومخيمات قطاع غزة موزعة  18سوف يتم تنفيذ البرنامج في ) 
 كالتالي:

 لقاءات في محافظة غزة  4

 لقاءات في محافظة خانيونس  4

 لقاءات في محافظة الشمال 4

 لقاءات في محافظة رفح  3

 لقاءات في محافظة الوسطي  3
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بقاعة مركز   2010-9-29تم عقد أول لقاء في محافظة الشمال بتاريخ  •

مشاركة وكان موضع اللقاء   43النشاط النسائي بيت حانون بحضور 

 ج األقارب. زوا

قاعة جمعية   2010-9-30تم عقد لقاء ثاني في محافظة غزة بتاريخ  •

وكان موضوع اللقاء  سيدة  41وبحضور  المرأة الريفية المغراقة 

 العنف ضد النساء. 

بقاعة مركز   2010-10-10تم عقد لقاء أخر في محافظة غزة بتاريخ  •

ء قرار  وكان موضوع اللقا سيدة  52وبحضور  النشاط النسائي الدرج 

1325. 

بقاعة   2010-10-11تم عقد لقاء أخر في محافظة الشمال بتاريخ  •

وكان موضوع اللقاء  سيدة  41وبحضور  مركز النشاط النسائي جباليا 

 العنف ضد النساء. 

بقاعة جمعية   2010-10-13تم عقد لقاء أخر في محافظة رفح بتاريخ  •

 المرأة. وكان موضوع اللقاء العنف ضد   سيدة   34وبحضور  يبوس 

بقاعة   2010-10-17تم عقد لقاء أخر في محافظة خانيونس بتاريخ  •

وكان موضوع اللقاء قانون   سيدة  40وبحضور  روضة أجيال الحرية

 األحوال الشخصية. 

في جمعية   2010-10-18تم عقد لقاء أخر في محافظة رفح بتاريخ  •

وكان موضوع اللقاء مكافحة   سيدة  60الحدود األهلية وبحضور 

 مخدرات. ال

وكان  2010-10-19تم عقد لقاء أخر في محافظة رفح بتاريخ  •

 موضوع اللقاء العنف ضد المرأة. 

في مؤسسة   2010 -10-20تم عقد لقاء في محافظة خانيونس بتاريخ  •

وكان موضوع اللقاء قانون األحوال  سيدة  70وبحضور  كراميش 

 الشخصية . 

في مؤسسة   2010-10-21تم عقد لقاء في محافظة خانيونس بتاريخ  •

سيدة وكان موضوع اللقاء عن قانون   34طالئع فلسطين وبحضور

 األحوال الشخصية. 
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في جمعية   2010-10-24تم عقد لقاء اخر في محافظة رفح بتاريخ  •

سيدة وكان موضوع اللقاء الزواج   32أصدقاء المرأة والطفل وبحضور

 المبكر. 

في   10/2010تم المشاركة في المؤتمر الخاص بالالجئين في شهر  •

 فندق الكمدور. 

شبكة المنظمات األهلية   وفعاليات تم المشاركة في اجتماعات •

صة في استقبال الوفود المتضامنين  " والخاPNGOالفلسطينية " 

 .  الحرية لغزة ( الخ ،،، –)سفينة مرمرة   في غزة  و األجانب   العرب

ق  اجتماعات مع المؤسسات والمراكز النسوية حول اليات تطبي  3عقد  •

، وتم تشكيل لجان للعمل ضمن التوصيات التى   1325وعمل لقرار 

 نتجت عن هذه االجتماعات . 

  11الى  8لجان مناطقية في محافظات قطاع غزة  من  5تم تشكيل •

عضو  تتضمن محاميات وناشطات نسويات وشخصيات لها عالقة  

  1325بالعمل المجتمعي في للعمل حول القضايا الخاصة بقرار 

 د النساء وقضايا االحوال الشخصية . وبالعنف ض

تم تشكيل لجنة مركزية تضم االمانة العامة والبعض من عضوات   •

المجلس االداري والمؤسسات والمراكز النسوية والمجتمعية ) طاقم  

الهيئة   –جمعية المرأة العاملة  –مركز شؤون المرأة  –شؤون المرأة 

ركز الديمقراطية وحقوق  م  -الثقافة والفكر الحر –الفلسطينية لالجئين 

 –مركز الدراسات النسوية  –مركز االستشارات القانونية   -العاملين 

جمعية الخريجات   –جمعية المرأة المبدعة  –شبكة المنظمات االهلية 

ملتقى النجد التنموي (لتشاور حول محاور واليات الوثيقة المقدمة   –

والتركيز على   1325من االتحاد العام للمرأة الفلسطينية حول قرار 

الخصوصية الفلسطينية وكذلك للعمل بما يخص االنتهاكات الداخلية في  

 قطاع غزة بشكل عام. 

ووزع في كافة  ظاهرة العنف ضد المرأة  تم اصدار بوستر يعكس  •

 محافظات غزة . 

بالتعاون ما بين االتحاد العام للمرأة الفلسطينية واتحاد لجان المرأة   •

لة من الورشات واللقاءات المتعلقة بمشروع  الفلسطينية تم عقد سلس
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تقوية النساء في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  ، والذي بدأ من بداية  

 حتى اآلن .  2009سنة 

 

 

 نشاطات الفروع ثانيا/   
 -فرع غزة : -

 -"مسيرات وفعاليات ": الجماهيرية النشاطات  -أ

ال خاص  قام االتحاد فرع غزة بعمل احتف  2010-3-13في تاريخ  •

   بمناسبة يوم المرأة العالمي في قاعة الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين

وتم دعوة جميع الشخصيات من جميع الفصائل وعضوات األمانة  

وعضوات االتحاد العام للمرأة الفلسطينية    جلس اإلداريالعامة والم

والهيئات اإلدارية في فرع غزة ، وألقت كلمة االتحاد العام للمرأة  

ضو األمانة  العامة السيدة / أمال حمد حيث أكدت علي أهمية دور  ع

المرأة السياسي واالجتماعي وحقها في العيش كباقي نساء العالم ،  

وكانت هناك عدة أنشطة منها الدبكة  الشعبية ، والشعر ، وفقرة  

عرضت فيها األخوات في الفصائل عن دور كل فصيل في االتحاد العام 

 للمرأة . 

 

هناك أيضا كلمة رئيسة فرع غزة السيدة / مني أبو شعبان ومن   وكانت

خاللها توجهت إلى كل نساء العالم بالتهنئة وخاصة المرأة الفلسطينية  

واألسرة والزهرة واألم والزوجة وأكدت علي ضرورة حل االنقسام  

الذي يؤثر علي حياة المرأة ، وأكدت أيضا علي ضرورة استعادة مقر  

لذي استولت عليه حكومة حماس ، وأكد الجميع أن  االتحاد العام ا

 الحفل كان مميز ونوعي. 

 

ويقوم االتحاد العام للمرأة فرع غزة بالمشاركة بفعاليات هيئة العمل   •

الوطني وخاصة مسيرة الجدار الذي تنظمه الهيئة كل يوم أربعاء حيث  

 تشارك النساء في هذه الفعالية . 
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ألخوات في االتحاد العام بفعالية تم مشاركة ا 2010-4-17في تاريخ  •

يوم األسير واالعتصام في الصليب األحمر ، حيث كان هناك إضراب  

سيدة من عضوات االتحاد في   150عن الطعام طول النهار وشاركت 

 هذا االعتصام . 

 

 

شاركت االخوات في المسيرة الحاشدة التي   2010-6-1في تاريخ  •

عتداء قوات االحتالل  ال رانظمها  االتحاد العام تنديدا واستنكا

الصهيوني علي أسطول الحرية المساند لشعبنا الفلسطيني في قطاع  

 غزة. 

 

يشارك االتحاد مع هيئة العمل الوطني بالمسيرة األسبوعية ضد   •

 الجدار.

 
 -ورش العمل والندوات : –ب 

تم عمل ندوة بالتنسيق مع المركز الفلسطيني   2010-3-11بتاريخ  •

ل حقوق المرأة في مركز النشاط النسائي الدرج  لحقوق اإلنسان حو

وقامت بإلقاء الندوة المحامية حنان مطر وكانت ندوة مميزة شاركت  

سيدة من األخوات عضوات االتحاد العام للمرأة الفلسطينية   50فيها 

 ونساء المجتمع المحلي. 

تم عمل ورشة عمل في مركز البرامج   2010-4-10في تاريخ  •

نوان تعديل قانون األحوال الشخصية وقام األستاذ  النسائية الدرج بع

صالح عبد العاطي بشرح إجراءات تعديل سن الزواج والمبررات  

القانونية لرفع سن الزواج وغيرها من القوانين ، وكان الحضور  

سيدة من عضوات االتحاد العام والنساء   55مميز شاركت فيه 

ة األخت أمال حمد  المترددات علي االتحاد العام وشاركت في الورش 

 عضو األمانة العامة . 
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تم التشبيك مع المؤسسات النسوية والجمعيات األهلية والتنسيق   •

معهم للمساعدة في عمل دورات وندوات في مقراتهم وذلك النه ال  

 -يوجد مقر خاص لفرع غزة ومن أهم هذه الدورات :

 دورة تدريبية في النوع االجتماعي "الجندر"  -1

 P-R-Aث السريع المشاركة في البح -2

 الديمقراطية وحقوق االنسان  -3

 2010-9-8وتم تنفيذ هذه الدورات خالل شهر 

قامت اللجنة الثقافية واللجنة الصحية بعمل ندوات صحية وثقافية   •

 -وورش عمل من اهمها :

 العناية بالمرأة والطفل  -1

 كيفية التعامل مع االطفال   -2

 التغذية السليمة ورعاية الطفل  -3

 ع النزيف في حالة الطوارئكيفية التعامل م  -4

 اثار الزواج المبكر علي صحة المراة -5

لعمل عدد من   اإلنسانتم التنسيق مع المركز الفلسطيني لحقوق  •

 -: أهمهاالدورات 

 في الميراث  المرأةعمل دورة عن حقوق  -1

دورة عن حق المرأة في الزواج والطالق وكان الهدف منها تثقيف   -2

 المرأة قانونيا  

 عن رعاية األم   عمل ندوات صحية  -3

 عمل ندوة عن مشاكل الزواج المبكر وزواج األقارب  -4

تم عمل تدريب بعنوان )اتصال وتواصل وتدخل    8خالل شهر  •

 مجتمعي(. 

من خريجات   20الفئة المستهدفة / الخريجات حيث تم تدريب 

الجامعات اللواتي يترددن علي االتحاد وتم تكوين وحدة تدريب من  

 د كبير منهم لالتحاد. الخريجات واستقطاب عد

كذلك األمر في مركز البرامج النسائية الشاطئ وكانت المدربة )مني  

 أبو شعبان (. 
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  10وأيضا تم عمل تدريب مدربات في كل من المراكز خالل شهر  •

 بعنوان )تدريب مدربات واستقطاب المتدربات (. 

ة بالتنسيق مع مؤسسة  تم عمل ورش  2010-10-10في تاريخ  •

  50والذي تم عرضه علي عدد  1325بعنوان قرار  فريدتش ايبرت

 مشاركة من االتحاد في مركز البرامج النسائية الدرج. 

 وحاليا يتم التنسيق لعمل ورشات في مؤسسات أخري. 

 
 -المساعدات واإلعانات : -ج 

قامت اللجنة االجتماعية في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتنسيق   •

بمساعدة األخوات عن طريق منظمة الغذاء  ي التنمو النجد  ملتقي مع 

لمساعدة الحاالت االجتماعية الصعبة وتم أيضا مساعدة   CHFالعالمي 

بعض الحاالت عن طريق هيئة العمل الوطني ، وتم التنسيق مع مركز  

شؤون المرأة بالمعرض الذي أقيم في فندق جالري حيث تم عرض  

ن حيث التقييم أخذ  وجات من المطرزات والعباءات المطرزة ومت من

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع غزة المرتبة األولي من حيث  

 الذوق والترتيب واالتفاق. 

 

 

الحصول   تم بالتنسيق مع جمعية ملتقي النجد التنموي 9خالل شهر و •

علي مساعدات عبارة عن ألحف شتوي وصيفي وتوزيعها علي  

 األخوات في االتحاد. 

لتقي النجد التنموي علي حقائب مدرسية  كذلك تم الحصول من م

وتوزيعها علي األخوات في االتحاد العام خالل شهر رمضان وتم  

الحصول من فاعل خير علي مبلغ من مال الزكاة وتم توزيعها علي  

 األسر المحتاجة من خالل االتحاد العام للمرأة. 

وأيضا بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية تم توزيع وجبات اإلفطار  

 ي عدد كبير من المحتاجين.عل
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عائلة كل شهر بمبلغ   20بالتنسيق مع هيئة العمل الوطني تم مساعدة 

شيكل وأيضا بالتنسيق مع األخت أمال حمد عضو   300مالي قدره 

األمانة العامة تم تقديم كشف لهيئة العمل الوطني وتم صرفه لألخوات  

 في االتحاد. 

ة تقريبا كل شهر بعمل اجتماع  بالنسبة لالجتماعات تقوم األمانة العام

لرئيسات الفروع ومعرفة ما يحدث علي الساحة وأيضا معرفة هموم  

 االتحاد . 

 يتم عمل اجتماع دوري كل شهر لألخوات في الهيئة اإلدارية  .  •

 

 فرع الشمال -
 -النشاطات الجماهرية "مسيرات وفعاليات ": -أ  -

ومة الحزام  مسيرة مساندة في العطاطرة لمقا 2010-3-2في تاريخ  •

 األمني المقام علي أراضي المواطنين . 

مسيرة في الجندي المجهول بمناسبة يوم   2010-3-3في تاريخ  •

 باص من جميع مناطق الشمال.  16المرأة العالمي تم مشاركة  

مسيرة مساندة في بيت حانون لمقاومة الحزام   2010-3-9في تاريخ  •

 األمني المقام علي أراضي المواطنين . 

مسيرة اعتصام علي الحزام األمني المقام علي أراضي   16-3-2010 •

 المواطنين علي شاطئ البحر. 

المشاركة في فعاليات تكريم أمهات األسر والشهداء في   22-3-2010 •

 مؤسسة بادر مع الحملة الشعبية لمناصرة األسر والشهداء. 

مسيرة اعتصام علي الحزام األمني في بيت حانون مع   23-3-2010 •

 مل الوطني. هيئة الع

مسيرة في بيت حانون وبيت الهيا بمناسبة يوم   3-2010- 30 •

 األرض. 

المشاركة في يوم األسير واالعتصام عند الصليب   17-4-2010 •

األحمر احتجاجا علي الممارسات العدوانية ضد أسرانا البواسل داخل  

 السجون اإلسرائيلية . 
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تحاد ضد  المشاركة بالمسيرة الحاشدة التي نظمها اال 1-6-2010 •

 الهجوم الصهيوني على أسطول الحرية . 

المشاركة مع هيئة العمل الوطني في مسيرة ضد الحزام   30-6-2010 •

 األمني. 

 -ورش العمل والندوات :  -ب

تم عمل محاضرة عن سرطان الثدي مع   2010-3-1في تاريخ  •

 سيدة .  25اإلغاثة الطبية وحضور 

ع المركز  لقاء حول قانون األحوال الشخصية م 10-3-2010 •

 الفلسطيني لحقوق اإلنسان. 

ورشة عمل عن الميراث وحقوق الزواج وكانت تضم   12-3-2010 •

 سيدة.  80حوالي 

ورشة عمل من مؤسسة أوراد تهدف لعمل دراسة عن   21-3-2010 •

 إستراتيجية عمل االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وأوضاعه . 

محاضرة عن اتفاقية "سيداو" اتفاقية القضاء علي   1-4-2010 •

أشكال العنف ضد المرأة بالتنسيق مع الوحدة القانونية في مركز  

 البرامج النسائية جباليا. 

عمل لقاء بعنوان سرطان الثدي مع مركز صحة المرأة   5-4-2010 •

 سيدة .  30وكانت تضم حوالي 

نسيق مع هيئة  ورشة عمل عن الحوار الفلسطيني بالت 8-4-2010 •

 أًصالة.

ورشة عمل عن المرأة الفلسطينية في القوانين   11-4-2010 •

والتشريعات بالتنسيق مع الوحدة القانونية في مركز البرامج النسائية  

 جباليا . 

تم التنسيق مع مركز الهدي للبصريات لعمل فحوصات   2010 -5-5 •

 ونظارات لألشخاص المحتاجة . 

ة العمال في عمل ندوة عن الوضع  المشاركة مع نقاب  20-6-2010 •

 االقتصادي والسياسي في قطاع غزة . 
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تم عمل ندوة بالتنسيق مع الهالل األحمر عن سرطان   15-7-2010 •

 الثدي.

تم التنسيق في مركز البرامج النسائية لعمل ورشة   10-8-2010 •

 عمل عن الزواج المبكر الميراث. 

النساء مع  تم عقد ورشة عمل بعنوان العنف ضد  11-10-2020 •

 مؤسسة فريدتش ايبرت . 

تم عمل ورشة عمل عن حقوق المرأة والطفل بالتنسيق مع المحامي   •

 .2010-10-18فادي حمد بتاريخ   /

وذلك بالتنسيق مع مركز   19/11/2010تم عمل ورشة عمل بتاريخ  •

 صحة المرأة عن التبول الالارادي.

 -المساعدات واإلعانات:  -ج

غذائية من قبل فرع االتحاد الشمال علي   تم توزيع مواد 8في  شهر  •

أسرة   125أسرة محتاجة وتوزيع مبالغ مالية علي عدد حوالي  120

 محتاجة . 

أسرة مستورة "وجبة افطار " في شهر   120تقديم مساعدات عينية  •

دجاجة لكل  2صينية أرز +  2رمضان المبارك تشتمل الوجبة علي 

 أسرة . 

أسرة من األسر   50ن لتقديم مساعدات نقدية في شهر رمضا •

شيكل وذلك   2500شيكل و البعض األخر  200المستورة بعضهم 

 بالتنسيق مع الشؤون االجتماعية رام هللا . 

 " شيكل لكل أسرة . 300أسرة مستورة "  30تم مساعدة  •

أسرة مستورة " لحوم طازجة "   100تم تقديم مساعدات عينية ل  •

 "أضحية " وذلك في عيد األضحي المبارك . 

 

 محافظة رفح  -

 خالل شهر يناير وفبراير ومارس وابريل  •
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سيدة في عمل الدقة وتوزيعها علي الحاالت الفقيرة   30تشغيل 

بالتعاون مع االغاثة الكاثوليكية والجمعية الوطنية للديمقراطية  

 والقانون . 

 مشروع التطريز وهو الذي يمد االتحاد باالحتياجات المالية . 

  20ئون المرأة ومؤسسات أخري لعدد دورات تدريبية مع مركز ش

 أخت في مجاالت مختلفة تخص العمل . 

 عضوات .  8دورة تجميل لعدد 

 عضوات .  10دورة خياطة لعدد 

تم عقد ورشة عمل مع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بعنوان  

 الحوار الفلسطيني الى أين ؟

 ن . تم عقد ورشة عمل بعنوان العنف األسري مع مركز بيسا

تم عقد عدة ورشات عمل مع مركز شؤون المرأة حول ) قانون  

دراسة حول احتياجات النساء في قطاع   –العائلة واألحوال الشخصية 

حق المرأة في الميراث ( وتم ذلك من قبل االتحاد في   –غزة 

جمعية حي   –نادي الشوكة  –الجمعيات التالية )التضامن الخيرية 

 البيت السعيد (.  –النصر 

تم عقد عدة ورشات عمل مع مركز االستشارات القانونية حول )  

 الجندر(  –قانون العائلة   –احتياجات المطلقات 

تم عقد عدة ورشات عمل مع جمعية البيت السعيد حول )سرطان  

 الثدي ( وتم الكشف الطبي علي عدد من النساء 

  3تم التعاون مع مركز شؤون المرأة في مشروع دعم نفسي مدته 

ورش عمل كل شهر   3من األخوات وعمل  2وتم تشغيل عدد اشهر

 سيدة .  30لعدد 

وتم التعاون مع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في مشروع  

شهور وضم أكثر   4من اإلخوة ومدته  2دعم نفسي تم تشغيل عدد 

 ورشة .   20من 

 سيدة .  20شهور لحوالي  5مشروع دعم المطلقات مدته 

 للسيد الرئيس بمناسبة الذكري السنوية .  إقامة بيت عزاء 

 رحلة ترفيهية لعضوات االتحاد.
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 زيارات اجتماعية . 

المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني في حضور احتفاالت وورش  

 عمل للتشبيك مع هذه المؤسسات . 

 

 2010خالل شهر مايو ويونيو  •

  أيام مع طاقم شؤون  3دورة تدريبية لمدة  18/5/2010-17-16يوم 

أخت وكان موضوع الدورة )توثيق قصص العنف   23المرأة بحضور 

 ضد المرأة وكتابة التقارير (مع المحاضرة مى نايف . 

تم عقد محاضرة عن تاريخ فلسطين ) الصراع   2010-5-26يوم 

سيدة   90العربي اإلسرائيلي ( مع المحاضرة وجيهة البيومي بحضور 

 ، بمناسبة ذكري النكبة . 

تم عمل ندوة بمناسبة ذكري النكبة وقرارات هيئة   2010 -6-9يوم 

االمم المتحدة بخصوص الالجئين مع المحاضر زياد السرفندي  

 سيدة .  45باالشتراك مع هيئة العمل الوطني وحضور 

مسرحية لألطفال عن النظافة مسرح الدمي مع    2010-6-10يوم 

  50 مؤسسة بانوراما وتم تقديم ضيافة لألطفال مع االتحاد بحضور 

 طفل + األمهات. 

تم عمل ورشة عمل بعنوان التمييز علي أساس   2010-6-14يوم 

سيدة من سن   23النوع االجتماعي مع مركز شؤون المرأة بحضور 

18-35. 

ورشة عمل مع اللجنة القانونية في االتحاد العام للمرأة   15-6-2010

 سيدة .  50) األمانة العامة (عن قانون األسرة بحضور 

جلسة   12نهاية مشروع العنف األسري الذي استمر  19-6-2010

 مع مركز شؤون المرأة ) مشروع المناصرة (. 

  8نهاية مشروع المطلقات ) نساء الى األمام ( استمر  22-6-2010

 جلسات مع مركز األبحاث واالستشارات القانونية .. 

  4سيدة و 50تم عمل ندوة عن تاريخ فلسطين وحضور  23-6-2010

 نت المحاضرة السيدة وجيهة البيومي. رجال وكا
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 خالل شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر  •

تم عمل رحلة مع مركز األبحاث ضمن مشروع   2010-7-25تاريخ 

 نساء الى األمام والذي يخص المطلقات . 

تمت دورة لمدة ثمانية أيام مع    2010-8-5 – 2010-7 -29تاريخ 

الخريجات لسوق   أخوات حول تأهيل  5مركز شؤون المرأة حضرتها 

 العمل . 

تنسيق لدورة مع اتحاد المراكز الثقافية وتم   2010-8-15تاريخ

 يوم.  11اخوات للحضور ولمدة  3اختيار 

تم عقد اجتماع جميع األطر النسوية الموجودة   2010-8-17تاريخ 

في الهيئة اإلدارية وغير الموجودة لتحديد عدد المستفيدات من  

 االتحاد العام . 

تم عقد اجتماع طارئ للهيئة اإلدارية واألطر   2010-8-26تاريخ 

المشاركة في االتحاد لتحديد  األولويات والفئات المستفيدة من الطرد  

 الغذائي. 

تم عقد ندوة في جمعية الخريجات بالتعاون مع   2010-8-28تاريخ 

 أخت .  25االتحاد حول الحوادث المنزلية بحضور 

ية في جمعية الخريجات بالتعاون  عم عقد ندوة ثان 2010-9-5تاريخ 

 أخت.  15مع االتحاد حول الحوادث المنزلية بحضور 

وجبة إفطار في شهر رمضان   260تم توزيع  2010-9-6تاريخ 

 أسرة.  130المبارك لعدد 

  20شيكل ل 250تم تقديم مساعدة مالية قدرها  2010-9-10تاريخ 

 سيدة من هيئة العمل الوطني. 

 ل زيارة اجتماعية ألسير محرر. تم عم  2010-9-20تاريخ 

أيام   4تم عقد دورة تدريبية لمدة  2010-9-25– 2010-9-21تاريخ 

أخوات موضوعها تدريب مدربات   3مع مركز شؤون المرأة حضرتها 

 . 

تم عقد ندوة مع نقابة العمال حول قانون العمل   2010-9- 27تاريخ 

 . 
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جنوب  تم عقد دورة مع مركز إعالميات ال 2010-10-3تاريخ 

 يوم حول التعبئة اإلعالمية .   15أخت ولمدة  2حضرتها 

تم عمل  زيارة اجتماعية لعضوة في االتحاد   2010 -1-9تاريخ 

 بسبب وفاة والدها  

سيدات وقدرها   10توزيع مساعدة مالية لعدد  2010-10-10تاريخ 

 شيكل .  300

تم عمل ندوة عن ترشيد استهالك المنزلي بحضور   12-10-2010

 دة والقت الندوة السيدة فاطمة الخطيب. سي 20

دورة مع اتحاد المراكز الثقافية موضوعها   2010-10-16تاريخ 

 شباب من اجل مستقبل أفضل . 

 خالل شهر نوفبر وديسيمبر  •

تم توزيع مبالغ مبالغ نالية من االتحاد العام غزة ومن هيئة العمل  

 الوطني علي النشيطات في االتحاد . 

سيدة عن طريق جمعية قطر   100ضاحي على تم توزيع لحوم اال

 الخيرية. 

 تم تحديد يوم الثالثاء من كل اسبوع لقاء يوم مفتوح . 

فح الشابورة والدكتور محفوظ  مع عيادة الوكالة بر تم عمل اتفاقية 

األخت جيهان الحالق أخصائية نفسية في موضوع الدعم   عثمان

ياجات ، وبدات أول  سيدة لتحديد االحت  20النفسي وتم لقاء مع حوالي 

محاضرة حسب طلب السيدات في الجلسة األولي حول سلوكيات  

األطفال والتأخر الدراسي والمحاضرة التالية ستكون حول سن  

 المراهقة . 

تم عمل ورشة عمل حول الدعم النفسي نفذها االتحاد وحاضرت فيها  

 تهاني حسين " .   –عضوات االتحاد المتدربات " ريم أبو الروس 

مل ورشة عمل في المناطق التالية تل السلطان " جمعية انقاذ  تم ع 

طقة ميراج " جمعية الحدود االهلية "  المرأو والطفل" ، وفي من

بعنوان أهمية تعليم الفتيات تم عمل محاضرتين ، وحق المراة في  

الميراث تم عمل محاضرتين ، نفذتها المتدربات يسري العصارة  

 وابتسام الندى. 
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تدريبية مع اتحاد المراكز الثقافية بعنوان شباب من اجل  تم عقد دورة 

دورات كل  3مستقبل افضل حضرتها عدد من عضوان االتحاد لمدة 

 يوم .   11دورة مدتها 

تم عقد دورة تدريبية بعنوان حقوق المرأة من منظور ثقافي حضرتها  

 عضوات من االتحاد بالتنسيق مع جمعية  الوفاق . 

لعضوات في االتحاد للتعزية وزيارات   تم عمل زيارات اجتماعية 

 مرضية لكل من فلاير زعرب وبسمة صبح . 

 تبرعت االخت ام عامر زعرب بماكينة تريكو لالتحاد. 

 تم عمل زيارة لالخت وجيهة عضو هيئة االدارية لعودتها من السفر. 

 محافظة خانيونس -
 -النشاطات الجماهرية "مسيرات وفعاليات ":  -أ -

شارك الفرع بالفعالية المركزية لالتحاد   2010-3-3في تاريخ  •

بمناسبة يوم المرأة العالمي شارك الفرع بحشد ثالثة باصات ،  

انطلقت المسيرة من الجندي المجهول إلي مقر االتحاد العام الذي تم  

 السيطرة عليه من قبل قوات حماس. 

قام الفرع بعمل حفل استقبال بمناسبة يوم   2010 -3-8في تاريخ  •

شارك في االحتفال أكثر من   لعالمي في منتجع الهبى سيتى ،المرأة ا
مشارك ومشاركة من كافة أقاليم خان يونس الشرق والغرب   400

 والوسط.

 مشاركة في كافة فعاليات هيئة العمل الوطني   •

 إحياء فاعلية يوم اليتيم في الفرع •

 المشاركة في فعاليات األقاليم التنظيمية الثالته  •
لية المركزية إحياء يوم األسير وذلك مقابل  المشاركة في الفاع •

  الصليب غزة
المشاركة بالمسيرة الحاشدة التي نظمها   2010-6-1في تاريخ  •

 االتحاد ضد الهجوم الصهيوني على أسطول الحرية . 
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رحالت إلى مشروع المسحال لحضور مسرحية بالتنسيق   5تم عمل  •

كل رحلة مع  اخت  في 35مع المركز اإلعالمي للمرأة وكان العدد 

 توفير مواصالت ووجبة غذاء لكل أخت. 

تم المشاركة  في حفل استقبال مع هيئة العمل الوطني ثالث ايام عيد   •

 الفطر. 

سيدة   450القيام بعمل رحلة إلى شاطئ بحر خانيونس بحضور  •

 وحضور السيدة انتصار الوزير "أم جهاد". 

 -ورش العمل والندوات :  -ب

عمل تحت عنوان من اجل   عقدت ورشة 2010-3-23في تاريخ  •

قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للنساء في محافظة خانيونس  

بحضور عضوات األمانة العامة )أمال حمد ، ابتسام الزعانين ، فوزية  

 سيدة .  52جودة( بحضور 

تم تنفيذ لقاء مع فريق أورد حول احتياجات   2010-3-25في تاريخ  •

للقاء في مكتب الجبهة  مشاركة وتم تنفيذ ا 30المرأة ، بحضور 

 العربية الفلسطينية خانيونس بحضور المدرب غسان أبو حطب. 

أخت حول موضوع العالقات   15تم تدريب  2010-5-19في تاريخ   •

 العامة والدولية بالتنسيق مع المستشفي األهلي العربي. 

 المشاركة مع طاقم شؤون المرأة في مسرحية العنف ضد المرأة.  •

 أخت  20صحة اإلنجابية حضرت كل دورة دورات حول ال 5عمل  •

ورشات عمل مع المركز الفلسطيني لحل النزاعات   5المشاركة ب  •

 حول العنف وحقوق الطفل. 

قام الفرع بثالث ورشات عمل في محافظة خانيونس بعنوان " قانون   •

االحوال الشخصية " كانت االولى في روضة اجيال التحرير في  

ي روضة كراميش في المعسكر الغربي  منطقة قيزان النجار والثانية ف

شارع البير ،والثالثة في مؤسسة طالئع فلسطين في حي االمل ،  

قادت هذه الدورات االخت المحامية ايات هللو بمساعدة االخوات  

الالتي حصلن علي دورة الكوادر في غزة ، واشرفت علي هذه  

 الدورات االخت هدي عليان ورئيسة فرع خانيونس زهية ماضي. 
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مشاركة مع المركز االعالمي للمرأة في خانيونس في ورشة عمل  ال •

 بعنوان " دور المرأة في االعالم ". 

 المشاركة  في فعاليات الحزام االمني .  •

المشاركة في ورشات عمل حول حقوق الطفل لمدة اسبوع بالتعاون   •

 مع المركز الفلسطيني لحل النزاعات المجتمعية . 

صة بالفصائ ومنها " احتفال جبهة  المشاركة في االحتفاالت الخا •

 التحرير العربية والجبهة الشعبية " 

حضور مؤتمر كتلة النضال المرأو والفقت السيدة زهية رئيسة الفرع   •

 كلمة عن االتحاد العام موضحة الدور النضالى للمرأة . 

المشاركة في المناسبات االجتماعية والوطنية وزيارة بعض االخوات   •

 للفروع .  في الهيئة االدارية 

 المشاركة بورشات عمل مع نقابة العمال.  •

شاركت ثالثون اختا من الفرع في احتفال طاقم شؤون المراة بعنوان   •

 " انتهاء فعاليات عرض مسرحيات العنف ضد المرأة ".

 زيارات ميدانية الهالى األسري بمناسبة يوم األسير  •

 رمضان.   تم تقديم العديد من المساعدات لألسر المحتاجة خالل شهر •

سلة غذائية لالسر المتعففة بالتعاون مع دار الكتاب   62تم تورزيع  •

 والسنة . 

 سلة غذائية بالتعاون مع الهالل االحمر الفلسطينيى.  24تم توزيع  •

حصة   100وجبة افطار و 126قام االتحاد العام بغزة بامداد الفرع ب  •

 لحمة وتم توزيعها على االسر المحتاجة في الفرع 

 

 لوسطيمحافظة ا
قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالعديد من الفعاليات والنشاطات والمتعلقة  _ 

 بالمشاريع لتفعيل دور االتحاد العام وتحمل مسؤولياته المناطة إليه .  

 

 أوال / المسيرات والمهرجانات 

عام   45شاركنا في حفل استقبال خاص بمناسبة انطالقة الثورة  •

حت شعار " تعزيز الوحدة " وإنهاء االنقسام ،  م ت4/1/2010بتاريخ 
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وحضر االحتفال العديد من الشخصيات البارزة المستقلة في مطعم  

 السماك .  

 عقدت ورشة خاصة بقانون األحوال الشخصية   •

ورشة عمل تحت عنوان " مبررات قانون األحوال الشخصية " نفذت   •

ركز المرأة  في مركز البرامج النسائية النصيرات بالتعاون مع ) م 

م الساعة التاسعة 28/2/2010لإلرشاد القانوني واالجتماعي ( في 

ونصف حتى الساعة الثالثة وحاضر فيها الرفيق المحامي / هاني أبو  

عمرة ومن األمانة العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية / فوزية  

  60جودة واألخوات في الهيئة اإلدارية لفرع الوسطى وكان الحضور 

مرأة من محافظة الوسطى . وقام بافتتاح الورشة رئيسة الفرع /  ا

كفاح أبو صقر وأثنت عليها الرفيقة / فوزية جودة . واستكمل  

المحامي / هاني أبو عمرة قانون األحوال الشخصية ومساره في  

الوطن العربي وأهمية القانون في تنظيم المجتمعات ، وقد سجل  

المشاركات وتفاعل األخوات في   المحامي إعجابه الشديد بالتزام

المواضيع )) الطالق ، التعدد ، األموال المشتركة ، إشكاليات سن  

 الزواج ، الحضانة ((  

شاركنا في المسيرة الحاشدة بمناسبة ) األقصى والحرم اإلبراهيمي (   •

والهمجية الشرسة من العدو الصهيوني على المقدسات الفلسطينية ..  

ي المجهول إلى مقر االتحاد العام للمرأة  انطلقنا من ساحة الجند

م في تمام الساعة  3/3/2010الفلسطينية مقابل جامعة األزهر بتاريخ 

الحادية عشر صباحا ،، وقد كانت المسيرة حاشدة جماهيريا وقد  

حضرها العديد من الشخصيات البارزة وشخصيات سياسية وإعالمية  

الشخصيات المشاركة  ووكاالت أنباء محلية ودولية ، حيث قدر عدد 

شخصية وحملت المسيرة عدة شعارات مثل : نعم للوحدة   3500إلي 

وإنهاء االنقسام / للحفاظ على منجزات المرأة الفلسطينية،، وقبل  

المسيرة عقدنا عدة لقاءات وتشبيك مع المؤسسات النسوية  

 والمجتمع المحلي إلنجاح المسيرة .  

مرأة الفلسطينية فرع الوسطى  م قام االتحاد العام لل29/3/2010في  •

  12باحتفال بيوم المرأة العالمي في صالة الفيروز دير البلح الساعة 
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ظهرا وكانت كلمة لألخت / آمال حمد ورئيسة الفرع / كفاح أبو صقر  

وهيئة العمل الوطني ممثلة بالرفيق/ علي القطاوي ،، وحضرت  

عام للمرأة  الرفيقة / فوزية جودة من األمانة العامة لالتحاد ال

الفلسطينية واألخت / هدى عليان من المجلس اإلداري وشخصيات  

من الفصائل الوطنية واإلسالمية وهيئة العمل الوطني والمؤسسات  

األهلية وحشد كبير من المجتمع المحلي وكان ضمن الحفل عرض  

لألعمال اليدوية للمرأة في فرع الوسطى لالتحاد والمراكز والجمعيات  

 المنطقة الوسطى . النسوية في 

م قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمسيرة حاشدة  24/4/2010في  •

بالمشاركة مع الحملة الشعبية لمناهضة الحزام األمني شرق المغازي  

وكان هناك عدة إصابات من الجيش اإلسرائيلي وقد أصيبت األخت /  

هيئة  عام أصيبت في البطن وقمنا بزيارتها جميع ال 22هند األقرع 

 اإلدارية واألمانة العامة .  

م شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع  13/5/2010في  •

الوسطى في المهرجان الحاشد بمناسبة إحياء ذكرى النكبة في مخيم  

النصيرات بنادي الخدمات ، وألقت رئيسة فرع الوسطى / كفاح أبو  

لوطني في  صقر كلمة عن االتحاد العام للمرأة وعن هيئة العمل ا

 الوسطى . 

وشارك فرع الوسطى في المسيرة المركزية للجنة الوطنية إلحياء   •

 ذكرى النكبة .  

م لتعريفه بهموم  20/5/2010اجتماع مع الدكتور / زكريا اآلغا في  •

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وهيئة العمل الوطني في الوسطى ،  

صقر وبسام أبو   ممثل االجتماع برئيسة فرع الوسطى / كفاح أبو 

 سيف وأبو العبد غوش . 

قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعمل ندوة بعنوان " الالجئين إلى  •

صباحا ، حاضر فيها ألخ /   11م الساعة 24/5/2010أين " في 

 واصف أبو مشاريخ في النشاط النسائي دير البلح .  

كز البرامج  قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعمل ندوة في مر •

م وحاضر  27/5/2010النسائية النصيرات إلحياء ذكرى النكبة في 
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  1948فيها األخ خالد صافي بعنوان " الالجئين الفلسطينيين من سنة 

 م "   2010إلى سنة 

قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعمل ندوة في مركز البرامج   •

بين الفلسطينيين  م بعنوان " المهجر 2010/ 29/5النسائية البريج في 

 في كل أنحاء العالم "  

م  30/5/2010قام االتحاد العام بعمل معرض إلحياء ذكرى النكبة في  •

في مركز البرامج النسائية وافتتح المعرض رئيسة فرع الوسطى /  

كفاح أبو صقر ورئيس بلدية المغازي / محمد النجار ، ووجهاء  

وكان المعرض  ورؤساء بعض المؤسسات األهلية ووجهاء المنطقة 

يحوي على التراث الشعبي الفلسطيني من مطرزات وثياب قديمة لكل  

بلد في فلسطين ونحاسيات وكل ما يلزم الزراعة والبيت الفلسطيني  

القديم ولباس الزي الفلسطيني للرجل وبعض األمثال الشعبية لكل بلد  

 في فلسطين .  

حاشدة في تاريخ  قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتنظيم مسيرة  •

م تنديدا واستنكارا العتداء قوات االحتالل الصهيوني على  1/6/2010

أسطول الحرية المساند لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة إذ شارك في  

المسيرة العديد من الشخصيات المجتمعية وعضوات األمانة العامة  

والمجلس اإلداري ورئيسات الفروع وقدر الحضور ما يزيد عن  

 شخص من جميع محافظات قطاع غزة .   2500

م قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية باالشتراك مع  6/6/2010في  •

هيئة العمل الوطني بتقديم هدية للدكتور / زكريا اآلغا )) برواز قسم  

 حق العودة ((  

تم المشاركة في التدريب مع مؤسسة فريدريش إيبرت لرفع مستوى   •

أيام في مطعم   10لدى المتطوعات لمدة  القدرات المعرفية واإلدارية 

  26م بحضور 19/6/2010حتى  2010/ 31/5الميرنا هاوس من 

مشاركة من محافظة الوسطى وخانيونس ورفح ، وتم تخريج  

المشاركات ضمن حفل تخرج بحضور عضوات في األمانة العامة  

ورئيسات الفروع والمجلس اإلداري وتم توزيع الشهادات للمشاركات  

 رة  في الدو
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م قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعمل ورشة  24/6/2010في  •

في جمعية األمل والمجتمعات وكانت   11عمل في المغازي الساعة 

عن العنف ضد النساء وحاضر فيها األخت / آمال حمد والحضور  

 ورئيسة الفرع كفاح أبو صقر والهيئة اإلدارية في فرع الوسطى  

انية للمشروع " فريدريش إيبرت " ، قام  وشاركنا في المرحلة الث •

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالحصول على الموافقة على المرحلة  

الثانية من مشروع " تمكين وتدريب الكادرات الشابة في االتحاد العام 

للمرأة الفلسطينية " وتطوير المهارات الفلسطينية من خالل األنشطة  

اركة مع مؤسسة فريدريش إيبرت  التطوعية في قطاع غزة بالمش

لقاءات في الوسطى بقاعة مركز البرامج النسائية   3األلمانية وكان 

دبر البلح وكان موضوع الورشة عن األحوال الشخصية والزواج  

والطالق والحضانة ،، ورحبت رئيسة الفرع كفاح أبو صقر وعرفت  

نت عليها  باالتحاد العام للمرأة الفلسطينية لألخوات المشاركات وأث

الرفيقة / هدى عليان منسقة المشروع وأكملت المحامية / وئام أبو  

سيدة من المجتمع   40زايد الموضوع )األحوال الشخصية ( وحضر 

المحلي . وكذلك في مخيم المغازي قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  

                     فرع الوسطى بعمل ورشة عمل بعنوان                         بتاريخ  

 وكان محاضر هذه الورشة  

وقام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعمل ورشة في مخيم النصيرات   •

م وكان  27/11/2010وكان الموضوع عن رفع سن الحضانة بتاريخ 

سيدة ورحبت األخت / هدى عليان من المجلس اإلداري   70الحضور 

لفلسطينية وحاضرت األخت /  بالحضور وعرفت باالتحاد العام للمرأة ا

 وئام أبو زايد والمدربة / تحرير أبو صقر .  

ونقوم في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بكل الفعاليات للحملة  •

 الشعبية لمناهضة الحزام األمني وفعاليات هيئة العمل الوطني 

 -معيقات العمل والصعاب:
 عدم وجود موازنة لالتحاد العام وكذلك للفروع. -1
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  –كذلك اجرة المقرات الخمس ) الشرقية العام و  لألمانة الرئيسيالمقر  أجرةتسديد  عدم -2
 الشمال (  –مركز الكمبيوتر  –غرب غزة  –الوسطي 

 والتي تقتضي الضرورة تغطيتهم ماليا ، احتياج مقر األمانة العامة الى سكرتارية وأذنة -3
 الضروري لمتطلبات العمل . المكتبي   األثاث إلي باإلضافة

وجود العدد الكبير من الموظفات المتفرغات علي مالك االتحاد العام للمرأة  -4
الفلسطينية واللواتي هن بعيدات عن االتحاد بل واألغلب منهم يعشن خارج 

األخريات من الموظفات  أمامقطاع غزة وخارج الوطن وهذا ما يشكل دافع 
يس بشكل يومي في القطاع بعدم االلتزام بالدوام والذي هو ل تالمتواجدا

 وكذلك عدم االستجابة الحتياجات العمل لبعض التخصصات والمهنية .

مالحقة حكومة األمر الواقع للعناصر الفعالة في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  -5
عليه كما حدث  االستيالء أوومضايقتهن  بل الكثير من األحيان التعدي علي المقرات 

 .  للمرأة وكذلك محافظة خانيونسم في المقر المركزي التحاد العا
 
 
 
 

 اختكم / أمال حمد      
 قطاع غزة  –منسقة األمانة العامة 

 

 

 

 

 

 



General Union of Palestinian 

Women 

General Secretariat  

  االحتاد العام للمرأة الفلسطينية االحتاد العام للمرأة الفلسطينية 
  األمانـة العامـة األمانـة العامـة 

 

 
 

 
 مقابل دوار أبو حصيرة و الحلبي للطباعة و اإلعالن  –شارع الثورة   –غزة  –لسطين ف

 عمارة أبو العوف / الطابق الخامس
telefax:2822246            email: gupw_gaza@hotmail.com 

  

 


