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 األخت / انتصار الوزير " ام جهاد "         حفظها هللا
 رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

 االخوات / عضوات األمانة العامة 
 

 تحية طيبة وبعد ،،،
على األلم والمعاناة والحصار القابض على الجمر  من قطاع غزة الصامد الصابر إليكمنتوجه  

 من قهر ذوى القربى ، والمتأمل فى مستقبل ينعم بالوحدة والحرية ما بين كافة أرجاء الوطن .
االعتراف   واذ نخاطبكم اليوم ونحن على أعتاب محطة سياسية جديدة فى تاريخ شعبنا يتجسد فيها

وتتعزز   ، ويرفرف علم فلسطين فوق أروقة اليونسكو ، بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
االحتالل االسرائيلى ومن هذا  هو  مفهوم أن العدو الرئيسى  التى تكرسصالحة الوطنية فيها الم

ان االمتثال الرادة شعبنا والذهاب الى ، المنطلق فان الوحدة هى االساس لمواجهة كافة التحديات
لكل المخططات التى  التصديفى  الفلسطينيشرائح شعبنا  االكيدة لكافة الضمانة هو صندوق االقتراع

 تستهدف شعبنا . 
للقيادة  والرياديالدور الرائد  نثمنمحافظات الجنوبية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية لل واننا فى

ل بالدولة الفلسطينية بالتمسك بالثوابت الوطنية والذهاب الى االمم المتحدة لنيل االعتراف الكام
، لذا فاننا نؤكد على مواصلة دعمنا للسيد الرئيس أبو مازن  وعاصمتها القدس الفلسطينية المستقلة

 فى كافة خطواته الجريئة والحازمة اتجاه قضية شعبنا.
وبالرغم من الصعوبات والتحديات التى نواجهها على ساحة قطاع غزة من قبل حكومة األمر الواقع ، 

عدم السماح لنا بعقد االجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والندوات  اال أننا نبذل  باغالق المقرات و 
قصارى  جهدنا للعمل الدؤوب فى االتحاد ، وذلك من خالل عقد العديد من االجتماعات الدورية 
الخاصة باألمانة العامة والمجلس االداري وكافة فروع االتحاد بشكل منتظم ومتواصل النجاز برامجنا 

 طنا التى نسعى من خاللها على رفعة شأن المرأة الفلسطينية وتعزيز دور االتحاد العام وخط
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كما تم عقد العديد من اللقاءات واالجتماعات مع المؤسسات النسوية والحقوقية لتعزيز الشراكة  
نسعى والتعاون والتواصل فى القضايا النسوية واالجتماعية التى تهم المرأة واالنسان الفلسطيني، وس 

 من خالل هذا التقرير لمحاولة تغطية غالبية النشاطات التى قمنا بها فى الفترة الزمنية المذكورة. 
انتصار الوزير "ام جهاد " اغتنمنا فرصة وجود األخت رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  ولقد

مجلس االداري ورئيسات  بحضورها فى قطاع غزة ، وعقد العديد من االجتماعات لألمانة العامة وال
الفروع والتى تناولت كافة عمل االتحاد وعالقته مع المؤسسات النسوية والحقوقية واكدت على اهمية  

 التواصل ما بين شطرى الوطن .
فى لجنة العالقات الداخلية العديد من االجتماعات التى تناولت هيكلة المناطق   األخواتعقدت 

والمحليات والوحدات االساسية لالتحاد ، وتم االتفاق مع وضع هيكل جغرافى يتناسب مع احتياجات 
 المرحلة ويستوعب العدد الهائل من عضوات االتحاد العام.

ة فى الضفة وتمت مناقشة االخوات بالهيكل وفى  تم ارسال الهياكل لالخوات فى االمانة العام 
 المحصلة تم االتفاق على بقاء المناطق بهيكلها السابقة وهى كاألتى : 

 عدد المحليات عدد المناطق الفرع 
 49 7 الشمال -1
 70 10 غزة -2
 35 7 الوسطى -3
 50 10 خانيونس  -4
 42 6 رفح  -5
وجارى االن العمل على تكليف االخوات فى كافة مناطق قطاع غزة وسوف يتم انجاز ذلك فى أقرب   

 فرصة ممكنة. 
 االتحاد العام فى المحافظات الجنوبية. اليكم التقرير االدارى لعمل  نقدم  -

 -األنشطة المركزية التى أشرفت عليها األمانة العامة بشكل مباشر :
 -والمهرجانات المركزية :المسيرات 
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فى مطعم السماك احتفاء باألسرى المحررين ،  2011-12-7احتفال جماهيرى حاشد بتاريخ  -1
 أسير من األسرى المبعدين من الضفة الى قطاع غزة . 165وقد تم تكريم ما يزيد عن  

ا مع  المشاركة بمسيرة حاشدة متوجهة من مقر االمم المتحدة بغزة الى الصليب األحمر تضامن -2
األسرى المضربين على الطعام ، كما كانت المشاركة على مدار أيام االضراب بأكملها 

  . فى خيمة االعتصام بمشاركة عدد كبير من األخوات

اعتصام ضخم أمام مقر األمم المتحدة دعما للسيد الرئيس / أبو مازن بذهابه لألمم المتحدة   -3
 194دعم األممى لالعتراف بالدولة وتم تقديم مذكرة للسيد بان كى مون طالبين ال

زيارة جميع أسرى الدفعة األولى وتوزيع دورع عليها شعار االتحاد العام ، وكان ذلك بمشاركة   -4
 أخت ورفيقة .  50

متدربة من االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والتى نفذت  300اقامة حفل تخريج لما يزيد عن  -5
 بتمويل من مؤسسة فريدرتش ايبرت . 

 ضخم فى ذكرى النكبة وكان فى رشاد الشوا .مهرجان   اقامة -6

تم اقامة مسيرة ضخمة النهاء االنقسام بمناسبة الثامن من أذار وكانت انطالقة العمل   -7
أذار ، ونحن من اخترق حاجز الخوف والرعب الذى استمر   15لقوى الحقيقى على األرض 

 خمس سنوات . 
 -المؤتمرات والندوات :

عبر مجموعة من أوراق العمل المقدمة والذى عقد  1325الخاص  المشاركة فى المؤتمر -1
بطاقم شؤون المرأة وكان من المقرر أن يعقد عبر الفديو كنفرنس  وحالت الظروف  

 األمنية دون ذلك .

، وأهمية االنتخابات  1325االشراف على تنفيذ العشرات من الندوات للتعريف بقرار   -2
 المرحلة القادمة .والدور المناط بالنساء فى 

االشراف على تنفيذ العشرات من الورش حول استحقاق أيلول واهمية اعالن الدولة ،  -3
 ونفذت الورش فى كافة فروع القطاع .
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عمل باسم االتحاد العام للمرأة فى المؤتمر المنعقد بتاريخ   تقديم ورقة عمل -4
بمشاركة جمعية عايشة وجمعية الدراسات النسوية حول " دور االحزاب  2011/ 12/ 29

 السياسية والمؤسسات النسوية فى دعم المرأة الفلسطينية فى المرحلة القادمة . 

ى المؤتمر المنعقد بتاريخ تقديم ورقة عمل باسم االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ف  -5
باشراف مركز الديمقراطية لحل النزاعات وبعنوان دور االتحاد العام للمرأة  2011/ 12/ 16

 الفلسطينية فى تعزيز التحالفات الدولة .

تم عقد لقاء موسع بحضور كافة الهيئات االدارية واألمانة العامة والمجلس االدارى فى  -6
 حاد ووضع خطة عمل مستقبلية لعمل االتحاد .جمعية النجدة لمناقشة أوضاع االت

تم عقد لقاءات مع الهيئات االدارية واللجنة القانونية فى كافة الفروع الخمس وناقشت  -7
الخطة االستراتيجية وعمل اللجنة القانونية واستحقاق أيلول وتم وضع خطة لعمل لقاءات 

 موسعة فى  كافة الفروع والمحافظات وتم تنفيذها فيما بعد .

عضوة فى كل  80عقدت لقاءات مفتوحة مع عضوات االتحاد العام بحضور ما يزيد على  -8
لقاء وتم التركيز على مشاركة فئة الخريجات والشابات والدور المناط بهن فى المرحلة 

 القادمة وكان ذلك بحضور األمانة العامة والمجلس االدارى.
 -الدورات التدريبية :

شابة للتعريف باالتحاد العام وتعزيز مفاهيم   قيادة 800تدريب ما يزيد عن  -1
الديمقراطية وحقوق االنسان والتركيز على المهارات االدارية والفنية " مشروع تمكين 

 والممول من مؤسسة الفريدرتش ايبرت االلمانية .  النساء ".

متدربة من عضوات االتحاد العام من خالل مشروع الحد  200تدريب ما يزيد عن  -2
 وذلك بالتنسيق مع االتحاد العام فى رام هللا المبنى على النوع االجتماعىمن العنف 

المحافظات على مدار يومين فى جميع  4/2011تم عقد جلستين تدريبيتين فى شهر  -3
 ، والتدريبات كانت خاصة بعضوات اللجان القانونية فى جميع محافظات الفروع.
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تدريبية فى جميع الفروع والمحافظات لقاءات  5تم عقد  2011 -10/ 9فى شهر  -4
خاصة بقانون االحوال الشخصية ، قامت المتدربات اللواتى تم تدريبهم بعقد تلك 

 اللقاءات والتواصل مع عضوات االتحاد العام .
 -اللجنة القانونية :

( 11-8تم تشكيل اللجان القانونية فى جميع المحافظات وتتشكل كل لجنة من )  -1
 أخت.

اجتماعات للجان القانونية فى المحافظات ، تحددت من  10يزيد عن عقد ما  -2
خاللها االدوار والصالحيات لكل اخت فى اللجنة ، ومهام اللجنة وطبيعة عملها ، 

 ولرؤية االلية التى يتم العمل بها .

 عقدت اللجان القانونية مجموعة من الندوات حول قوانين االحول الشخصية , -3

خاصة بقانون االحوال الشخصية فى دورات تدريب مدربين تم تدريب المحاميات  -4
 أيام . 4عقدت على مدار 

عقد عدد كبير من الندوات واللقاءات بمشاركة اللجنة القانونية ومدربات من  -5
 اللجنة القانونية. 

 -العالقة مع المؤسسات :   
كة ، كما تم  والشراتم عقد العديد من اللقاءات مع المؤسسات النسوية حول الية التعاون  -1

وتمت مناقشة الوثيقة الخاصة بهذا القرار ، واعتمدت   1325مناقشة االئتالف الخاص بقرار 
 الوثيقة من قبل الجميع . 

 من قطاع غزة الى االئتالف الوطنى وهى   7تم رفع رسالة طالبنا باضافة عدد مؤسسات   -2

 طاقم شؤون المرأة . -

 مركز شؤون المرأة . -

 الثقافة والفكر الحر .  -

 جمعية المرأة العاملة .  -
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 مركز األبحاث واالستشارات القانونية .  -

 جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية . -

 ني لحقوق االنسان .المركز الفلسطي -

نأمل بالتأكيد على اضافة تلك المؤسسات من غزة كى تتعزز الشراكة ما بين االتحاد العام 
 والمؤسسات المعنية على ساحة قطاع غزة.

 
 -االنجازات :

 عضوة من عضوات االتحاد العام . 0008التواصل مع ما يزيد عن  -1

 المرحلة القادمة . اعداد كادر نسوى مؤهل وقادر على تحمل اعباء  -2

االلمام الكامل باالتحاد العام واهدافه ورسالة االتحاد والتعرف على قرار   -3
1325. 

االحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه اهمية االعتراف بالدولة الفلسطينية   -4
المستقلة ، والعمل على ايجاد حراك نسوى للضغط المحلى للمحافظة على 

 مسار التوجه لالمم المتحدة .

 ءل على تعزيز مفاهيم سيادة القانون واستقالل القضاالعم -5
 
 

 نشاطات الفروع 
 فرع الشمال /أوال
 -تمثلت األنشطة بالتالى : 
ندوة بعنوان " التبول الالإرادي عند األطفال  بالتنسيق مع الهالل األحمر  يوم األربعاء الموافق   •

 سيدة.  20حيث كان عدد الحضور  2011/ 5/1
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ندوة بعنوان " قانون األحوال الشخصية " بالتنسيق مع المركز الفلسطيني للديمقراطية و حل   •
 سيدة   20حيث كان عدد الحضور  2011/ 16/1النزاعات و ذلك يوم األحد الموافق 

  2011/ 1/2ندوة عن سرطان الثدي و ذلك بالتنسيق مع اإلغاثة الطبية يوم الثالثاء الموافق  •
 سيدة . 25 حيث كان عدد الحضور

ندوة عن " الميراث " و ذلك بالتنسيق مع جمعية العطاء و ذلك يوم األربعاء الموافق   •
 سيدة .  25حيث كان عدد الحضور  2/2011/ 16

ندوة عن " كيفية التعامل مع األطفال و ذلك بالتنسيق مع مركز صحة المرأة و ذلك يوم األربعاء   •
 سيدة . 23حيث كان عدد الحضور  2/2011/ 23الموافق  

عمل ندوة صحية بعنوان " أمراض السكر و الضغط و القلب " و ذلك بالتنسيق مع اإلغاثة الطبية   •
 سيدة . 27حيث كان عدد الحضور حوالي   7/3/2011يوم االثنين الموافق  

ندوة صحية بعنوان " النظافة و كيفية استغالل النفايات الصلبة " و ذلك بالتنسيق مع مركز   •
 طفل . 25حيث كان عدد الحضور  2011/ 16/3يوم األربعاء الموافق   النفايات الصلبة

ندوة عن "حقوق المرأة و واجباتها " و ذلك بالتنسيق مع المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يوم   •
 سيدة . 20حيث كان عدد الحضور  2011/ 24/3الخميس الموافق  

و أهداف االتحاد " بالتنسيق مع   ورشات عمل  " التعريف باالتحاد العام للمرأة الفلسطينية 6 •
 األمانة العامة  خالل شهر أبريل .

محاضرة توعية عن " المشاكل النفسي لدى األطفال و التبول الالإرادي و حالة الصرع و ذلك   •
عائالت و ذلك يوم األحد الموافق  6بالتنسيق مع جمعية المستقبل حيث استهدفت المحاضرة 

3/4 /2011   

 لنكبة و تاريخ فلسطين " و ذلك خالل شهر مايو في أماكن مختلفة . ندوات عن " ا  6عمل  •
 11:00ـ  بيت الهيا ـ جمعية  النهضة الخيرية الساعة  7/5السبت    .1

 11:00ـ  م . جباليا  ـ منزل أبو رائد أبو صفية الساعة   8/5األحد     .2

 10:30ـ  بيت الهيا ـ جمعية التطوير بيت الهيا الساعة  9/5االثنين    .3

 11:00الساعة  ةـ  م . جباليا مقر االتحاد العام للمرأة الفلسطيني 5/ 10لثالثاء ا .4
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 11:00ـ  بيت حانون جمعية العطاء  الساعة :  11/5األربعاء  .5

 11:00ـ مقر الجبهة العربية الساعة   12/5الخميس  .6

مع  محاضرات توعية عن " الحد من العنف المبني على النوع االجتماعي " و ذلك بالتنسيق  •
 سيدة .  30و كان عدد الحضور  2011/ 19/6 – 2011/ 15/6اليونسكو من 

دورة تدريبية بعنوان " تمكين و تقوية النساء في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية و ذلك بالتنسيق   •
  2011/ 7-30 – 6/ 1فريدس ايبرس االلمانية  مع االتحاد العام للمرأة الفلسطينية من تاريخ 

 سيدة . 60ور حيث كان عدد الحض

ندوة عن النظافة و كيفية استغالل النفايات الصلبة و ذلك بالتنسيق مع مركز النفايات الصلبة  •
 سيدة . 23كان عدد الحضور  7/2011/ 25يوم االثنين 

حيث   7/2011/ 10ندوة بعنوان " الميراث " و ذلك بالتنسيق مع جمعية العطاء و ذلك يوم السبت  •
 سيدة . 25كان عدد الحضور 

ورشة عمل حول ) تمكين الفئات المهمشة فى قطاع غزة ( بالتعاون والتنسيق مع جمعية العطاء  •
 18/7/2011امرأة بتاريخ  40الخيرية وذلك لعدد 

% للحاالت المستورة  50عمل يوم طبي مجاني مع مركز جاد للبصريات مع عمل نظارات بخصم  •
   2011/ 9/8يوم الثالثاء الموافق  

يوم و ذلك بالتنسيق مع المركز الفلسطيني للديمقراطية و   45ألطفال لمدة ورش و دعم نفسي ل •
  2011/ 25/10 –  2/9طفل يوم بعد يوم من تاريخ   24حل النزاعات و ذلك ل 

 الصليب األحمر خالل شهر سبتمبر   المشاركة في اعتصامات األسرى أمام مقر األمم المتحدة و •

باحتفال وفاء األحرار و ذلك يوم الخميس الموافق   شاركت الهيئة اإلدارية و األمانة العامة •
13 /10  /2011   

 زيارة االسرى المحررين من قطاع غزة وتقديم دروع لهم . •

كيفية التعامل مع األطفال قبل   –التسرب المدرسي  –محاضرة توعوية عن التبول الالإرادي   •
 2011/  11/ 13االمتحانات و ذلك مع جمعية المستقبل يوم األحد بتاريخ 
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دورة بعنوان " الثقافة الصحية و ذلك بالتنسيق مع جمعية جباليا للتأهيل حيث تناولت العديد من  •
فقر الدم  –التغذية السليمة  –الفحص المبكر لسرطان الثدي  –المواضيع مثل الزواج المبكر 

  25و قد كان عدد الحضور  2011/ 15/12 – 2011/ 12/ 10..................الخ من تاريخ 
 سيدة .

عمل ندوة بعنوان " الميراث " و ذلك بالتنسيق مع المركز الفلسطيني للديمقراطية و حل النزاعات   •
 سيدة . 22و قد كان عدد الحضور  12/2011/ 15يوم الخميس  
 -االنجازات :

االتحاد ومن خالل رئيسة الفرع وعضوات الهيئة االدارية  التشبيك مع العديد من  استطاع -
مؤسسات المجتمع المدنى ومع االطر فمن خالل هذه االلية تم الوصول الى فئات وشرائح  

 عديدة من النساء تم استثمار العالقة معهن من اجل دمجهن فى اطر االتحاد العام .
 -معيقات العمل :

ر ، حيث كان هناك تراكم ديون لصاحب المقر الذى وضع يده على االثاث عدم وجود مق -
 الخاص باالتحاد كشرط من اجل استالم المبلغ .

 محدودية الموازنة وعدك كفايتها وعدم دوريتها . -
 -التوصيات :

تأمين موازنة ثابتة للفرع تمكننا من العمل فى ظل اجواء ثابتة تؤمن من خاللها االحتياجات  -
 زمات الالزمة للعمل ولعضوات االتحاد .والمستل

 
 ثانيا / فرع غزة 
 -: بالتاليتمثلت األنشطة 

لألخوات عضوات في االتحاد  ةتم عمل عدة أنشطة منها عمل دورة تدريبي   2011خالل شهر سبتمبر  
 العام للمرأة الفلسطينية وخريجات تم استيعابهم في االتحاد

 تدخل المجتمعي الورشة بعنوان/ االتصال والتواصل وال
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 المدربة رئيسة االتحاد منى أبو شعبان
 التدريب كان جيد ومفيد وطالبت األخوات بالمزيد من هذه التدريبات  •
 التدريب تم في مركز البرامج النسائية الدرج في منطقة شرق غزة  •

 البحث السريع بالمشاركة  P-R-Aتم عمل دورة تدريبية بعنوان -2
 خريجات باحثات اجتماعيات /الفئة المستهدفة 

 متدربة / حيث تم عمل بحث على العائالت الفقيرة  25العدد حوالي 
 من خالل المتدربات وطالبن المزيد من هذه التدريبات 

تم التنسيق مع جمعية النجد النموي وتم  إمداد االتحاد بالتموين لبعض العائالت الفقيرة و  -3
 المستورة

عمل دورة تدريبية لعدد من األخوات في مهنة  ملتقى النجد التنموى ل جمعيةوكذلك تم التنسيق مع 
 الحياكة وإمدادهم بمكن للخياطة وألف $ لكل متدربة 

 مالحظة /المدربات من األخوات المنسقات لإلتحاد العام للمرأة
 عائلة وتوزيع إفطار عليهم  ةكذلك تم خالل شهر رمضان عمل يوم إفطار لمائ 

مع مركز البرامج النسائية الدرج وإمداد االتحاد العام للمرأة خالل شهر رمضان   كذلك تم التنسيق  -4
 وجبة إفطار للعائالت الفقيرة على مدى الشهر  50كل يوم  

أدوات لعمل دورة تدريبية في التطريز وإمداد المتدربات   C-H-Fأيضا تم إمداد االتحاد عن طريق 
 يز  $ مقابل كل بكرة تطر 5بالخيط واألقمشة ودفع  

 أخوات من االتحاد العام للمرأة في مركز لعمل المطرزات اليدوية  5أيضا تم تشغيل 
م تم التنسيق مع مؤسسة أوكس فام وإمداد النساء المهمشات الراغبات  2011وخالل سنة   -5

 بتربية الدواجن واألعالف إلنتاج البيض وزيادة الدواجن لزيادة دخل األسرة .
في عدة مؤسسات وجمعيات عن حقوق المرأة العاملة حيث تم   ترشاكذلك تم عمل عدد من الو 

 معرفة النساء العامالت بحقوقهن وكيفية المطالبة بحقوقهم .  
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أستاذة قانونية وثم تدريب اللجنة القانونية في االتحاد  15وتم تكوين لجنة قانونية مكونة من   -6
التفاق معهم علي عمل ورش عمل في جميع  العام للمرأة علي تدريب بعنوان ) تريب مدربات ( وتم ا 

 مناطق غزة . 
  40حيث تم عمل جدول لعشرين ورشة في مناطق شرق وغرب غزة ، كل ورشة كانت تضم أكثر من  

، وأيضا عن حقوق 1325للتعريف بقرار   ت سيدة وخريجة واألخوات من االتحاد ، وكانت الو رشا
 المرأة .

حمد عضو األمانة العامة , واألخت ابتسام الزعانين ، حيث كانت تشرف علي هذه الورشة األخت 
 واألخوات في الهيئة اإلدارية  واألخت أم عبد هللا

متدربة من عضوات االتحاد العام للمرأة من خالل مشروع الحد من   150كذلك األمر تم تدريب   -7 
يتم اآلن التحضير العنف المبني على النوع االجتماعي والتي تشرف عليه المنسقة منى أبو شعبان و 

 لعمل حملة مناصرة
 متدربة  25فروع كل فرع حوالي   5حيث كانت المتدربات من جميع محافظات قطاع غزة وهي 

 FREDRECHكذلك تم التنسيق مع مشروع تمكين النساء والمنسقة هدى عليان لمؤسسة  -8

ELBART 
 الفروع الخمس متدربة من فرع محافظة غزة و   300ألبرت والتي دربت حوالي  شفريد ر 

 المتدربات يطالبن بالمزيد من التثقيف 
تم عمل مهرجان يوم المرأة العالمي بمشاركة جميع الفصائل وقد ألقى   2011كذلك خالل سنة   -9

 الدكتور زكريا األغا كلمته خالل المهرجان
وقد   تم عمل مهرجان كبير يوم زكرى النكبة وقد شاركت فيه جميع الفصائل و القوى الوطنية –  10

 ألقت األخت آمال حمد كلمتها و من ثم رئيسة الفرع والدكتور زكريا األغا
 حيث قامت هيئة العمل الوطني بمساعدة االتحاد ماديا لعمل هذه المهرجانات

 أهم االنجازات :-
 زيادة المنتسبات لإلتحاد العام للمرأة -
 زيادة الوعي و التثقيف  -
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 الصعوبات /التحديات:-
 عدم وجود مقر   -
 الموازنة ال تكفي للعمل حتى لشراء النثرية -

 التوصيات :-
 المطالبة بالمواصالت  -
 المطالبة بمقر  -

 
 
 
 

 -ثالثا / فرع الوسطى:
 -تمثلت األنشطة بالتالى:

 أوال // المسيرات والمهرجانات . 
شعارنا المرأة ال المشاركة في التجمع النسائي في ساحة الجندي المجهول وكان  2011/ 8/3 •

 تريد االنقسام ورفع العلم الفلسطيني فقط . 
المشاركة في التجمع النسائي على خط صالح الدين في محافظة الوسطى ورفع   2011/ 3/3 •

شعار المرأة الفلسطينية تريد إنهاء االنقسام بمشاركة المؤسسات النسوية في الوسطى وهيئة  
 العمل الوطني . 

المشاركة في المسيرة الحاشدة للمرأة من ساحة الجندي المجهول إلى مقر األمم   2011/ 8/4 •
 المتحدة في غزة . 

 المشاركة في االعتصام في مقر الصليب األحمر .  4/2011/ 17 •
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عمل مهرجان حاشد في محافظة الوسطى في صالة نادي مخيم المغازي  5/2011/ 12 •
ت األخت كفاح أبو صقر كلمة االتحاد العام للمرأة ، ، وألق63بمناسبة إحياء ذكرى النكبة 

 وكان عنوان المهرجان لقاء األجيال كي ال ننسى .

المشاركة في مهرجان ذكرى النكبة في المحافظة الوسطى وكان لرئيسة فرع   5/2011/ 14 •
 الوسطى كفاح أبو صقر كلمة عن هيئة العمل الوطني . 

إيرز وكان يوم   48ة التي كانت على حدود فلسطين المشاركة في إحياء ذكرى النكبة المركزي  •
 ال ينسى وكانت إصابات بالغة من قبل العدو الصهيوني . 

المشاركة في الحشد الشبابي واالعتصام في الجندي المجهول ومنه إلى الكتيبة   5/2011/ 15 •
لمبرح  مقابل جامعة األزهر ، وبعدها اقتحمت تنفيذية حماس المكان وانهالوا علينا بالضرب ا

 ويوجد بعد اإلصابات . 

يوم الالجئ العالمي قام االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالمشاركة مع دائرة  6/2011/ 20 •
 الالجئين في الوسطى بالتجمهر عند األمم المتحدة إلحياء هذه الذكرى . 

 ت . المشاركة في افتتاح اللجنة القانونية في مركز البرامج النسائية النصيرا 2011/ 7/7 •

المشاركة في االعتصام أمام وكالة الغوث في مخيم النصيرات لقطع رواتب   7/2011/ 20 •
 البطالة .

عمل بيت عزاء للشهيدة أم صبري صيدم ، وكان جميع األخوات والرفيقات في   8/2011/ 3ـ2 •
االستقبال لبيت العزاء الكائن في مخيم النصيرات محافظة الوسطى . . إلى رحمة هللا أم 

 ، ولقد منعنا من تأبينها بسبب االنقسام . صبري ،

 المشاركة في االعتصام أمام مقر المتحدة الستحقاق الدولة .  9/2011/ 22 •

 المشاركة في األمسية الشعرية في مقر جبهة التحرير العربية .   4/10/2011 •

المشاركة باالعتصام تضامنا مع أسرى الحرية واألمعاء الخاوية  2011/ 10/ 13،9،6 •
 م عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي .وإضرابه

المشاركة في احتفال بيوم المعلم في مقر لجان المرأة للعمل االجتماعي ،   2011/ 10/ 10 •
 وكرمنا بعض المعلمات الفاضالت في الوسطى .  
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زيارة األسرى المحررين في محافظة الوسطى وقمنا بتقديم الدروع الرمزية لهم   2011/ 10/ 24 •
 . 

ة في زيارة األسرى المحررين في قطاع غزة مع األمانة العامة والمجلس اإلداري المشارك •
 وإداريات الفروع . 

 المشاركة في تكريم األسرى المحررين المبعدين إلى غزة في مطعم السماك .  •

المشاركة في تخريج دورات تطوير الكادر النسوي لالتحاد العام للمرأة 12/2011في شهر  •
 اكة مؤسسة فريدريش إيبرت األلمانية .الفلسطينية بالشر 

 

 ثانيا // ورشات العمل والندوات . 
 ندوة بعنوان القانون ومشروع األسرة .   2/2011/ 13 •

بالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية في محافظة الوسطى بعمل سلسلة من   2011/ 7/4 •
صية واألمراض الندوات الصحية التي تخص المرأة مثل سرطان الثدي والرحم والنظافة الشخ

 المزمنة والوقاية منها ، وكان المحاضر في هذه الندوات د. خالد نبهان . 

سلسلة من ورشات العمل عن قضية الالجئين والعودة بالتنسيق مع دائرة  2011/ 8/4 •
 الالجئين في الوسطى ، وكان حالة إجماع وطني بالتفاعل بين المؤسسات . 

 القانونية في مطعم التيرنا لمدة يوم عن قانون األسرة .عمل دورة للجنة  4/2011/ 23 •

عمل ندوة عن حقوق المرأة وكانت المحاضرة األستاذة سوزان الغرابلة في مقر   4/2011/ 26 •
 اللجان الشعبية لالجئين .

يوم العمال العالمي ،، قمنا بعمل ندوة في مقر اتحاد لجان المرأة للعمل  2011/ 1/5 •
 سيدة .  60املين وحضره االجتماعي عن حقوق الع

 عمل دورة تدريبية عن الجندر في مركز البرامج النسائية النصيرات. 2011/ 4/5 •

عمل دورة في مقر طاقم شؤون المرأة وكان مجموعة من   2011/ 17،14،13،12/5 •
 الخريجات من محافظة الوسطى لتطوير الكادر في االتحاد العام . 

 ندوة عن الحد من العنف ضد المرأة . •
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 مشاركة في دورة لتطوير الكادر في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية . ال •

عمل سلسلة من الندوات القانونية بحضر األخت آمال حمد وتكلمت عن االتحاد العام ونشأته   •
 وأهدافه .  

 المشاركة في تخريج دفعة في جامعة القدس المفتوحة . •

 ات األسرى . المشاركة في تخريج دفعة من روضة سنابل وتكريم زوج •

قمنا بتخريج لروضة النور التابعة لالتحاد العام للمرأة الدفعة رقم    في محافظة الوسطى  •
 وقمنا بتوزيع الهدايا على األطفال . 

عمل دورة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتطوير الكادر النسوي في االتحاد العام للمرأة  •
 سطينية في الوسطى . الفلسطينية في مقر الجبهة العربية الفل

المشاركة مع هيئة العمل الوطني في ألعاب الدمى إلدخال البهجة على أطفالنا  7/2011/ 11 •
 المحرومين في مخيم النصيرات . 

 قمنا بعمل ندوة بالمشاركة مع سلطة البيئة في مركز المغازي في الوسطى .  9/2011/ 29 •

 اجتماع مع كافة شرائح المرأة وتحدثنا عن استحقاق الدولة .  3/10/2011 •

 قمنا بعمل مشروع للتطريز والصوف واألشغال اليدوية .   3/10/2011 •

قمنا بعمل ورشة عمل في مقر العربية الفلسطينية بوجود األخت آمال حمد   2011/ 10/ 26 •
ت آمال حمد نبذة عن قانون وافتتحت الورشة رئيسة الفرع كفاح أبو صقر وتحدثت األخ

األحوال الشخصية التي تخص المرأة ، وكانت المحاضرة القانونية األخت سوزان الغرابلة وهذه 
 الورشة بالتعاون مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي  

المشاركة في الندوة السياسية التي حاضر فيها الدكتور حسام زملط في مطعم   2011/ 11/ 10 •
 بغزة .  السالم

 المشاركة في جميع اجتماعات هيئة العمل الوطني وفعالياتها في محافظة الوسطى . •

 المشاركة في جميع اجتماعات االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وفعالياتها .  •

 المشاركة والتشبيك مع المؤسسات النسوية . •

  المشاركة في جميع اجتماعات اللجنة الشعبية لالجئين وفعالياتها . •
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قمنا في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعدة زيارات اجتماعية لألخوات اإلداريات وعضوات   •
 االتحاد العام بالمناسبات االجتماعية . 

المشاركة بالبزار الخيري ومعرض للتراث الشعبي الفلسطيني  مركز البرامج   3/2011/ 10 •
 النسائية النصيرات 

ميات ونحن بصدد فتح عيادة قانونية مجانية لالستشارة محا 10قمنا بعمل لجان قانونية من  •
 للنساء المضطهدات والمعنفات . 

المشاركة في معرض للمطرزات واألعمال اليدوية والتراث الشعبي الفلسطيني مع  3/2011/ 27 •
 مراكز البرامج النسائية في الوسطى .

 
 

** جميع مشاركاتنا مع المؤسسات وعمل الندوات وورش العمل واالجتماعات في هذه المؤسسات 
لعدم وجود مقر لالتحاد العام في الوسطى ، وهذه مشكلة بحد ذاتها .. يوجد نشاطات كثيرة وال يوجد  

 مقر .  
 

داخلية باعتبار  ** يوجد لدينا مشكلة مع الممولين في غزة لعدم ترخيص االتحاد العام من وزارة ال
 االتحاد العام مؤسسة حكومية .  

 
 رابعا / فرع خانيونس

 تمثلت االنشطة بالتالى:
 أوال : ورشات العمل .

 ورشات عمل في مقر الجبهة العربية حول قانون األحوال الشخصية لمدة يومين. .1

 ورشة عمل بالتنسيق مع مركز شئون المرأة الكمودور . .2

 يومي حول تاريخ فلسطين .ورشة عمل مع األخت وجيهة الب .3
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ورشة عمل بعنوان المرأة واالنتخابات مع مركز شئون المرأة لمدة تسعة أيام شاركت فيها   .4
 أربع أخوات من الفرع .

ورشة عمل حول مشاركة المرأة السياسية لمدة ثالثة أيام بالتنسيق مع الجمعية القانونية   .5
 .  12/ 1حتى  11/ 29للدفاع عن المرأة من 

عمل لمدة ثالثة أيام بعنوان العنف ضد المرأة بالتنسيق مع  الجمعية القانونية للدفاع ورشة  .6
 عن المرأة في برج الفرا في محافظة خانيونس . 

 ثانيا: الندوات والمؤتمرات .
ندوة سياسية تاريخية بعنوان األرض لمن والصهيونية الى أين بمناسبة ذكرى يوم األرض   .1

30 /3 . 

الهالل األحمر حول الالجئين وتاريخ الصهيونية واالنقسام الحالي  ندوة سياسية في قاعة .2
, قاد الندوة األخت مريم أبودقة والدكتور رياض األسطل والدكتور اياد نصر وتم توزيع 
كتيبات بعنوان الالجئين الفلسطينيين وكتاب آخر بعنوان نكبة فلسطين , حضر الندوة 

 .17/5/2011ورهن في نقاش مميز بتاريخ العديد من األخوات المثقفات التى برز د

قامت اللجنة القانونية في الفرع بثالث ندوات حول قانون األحوال الشخصية ’ األولى في   .3
 روضة أجيال جنوب خانيونس ’ والثانية في المخيم الغربي ’ والثالثة في حي األمل .

وأهدافه وماهيته وكيفية  عدة ندوات حول تعريف السيدات باالتحاد العام تاريخه  .4
االنتساب له حضرها حشد من النساء في جميع مناطق محافظة خانيونس تنفيذا للخطة 

 التى وضعها الفرع .

أخت في   82ندوة حول قانون األحوال الشخصية أدارتها األستاذة حنان مطر وحضرتها  .5
 . 2011نوفمبر 

لفرع زهية ماضي حول  المشاركة في مؤتمر جبهة النضال والقاء كلمة من رئيسة ا .6
 االتحاد وأهدافه . 

المشاركة في مؤتمر المرأة الفلسطينية والمصالحة الوطنية في فندق جراند باالس بدعم  .7
من مؤسسة هنريش بول األلمانية وبالتنسيق مع مركز األبحاث واالستشارات القانونية  
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نادية أبونحلة  للمرأة ’ تحدثت كل من األخت زينب الغنيمي واألخت آمال حمد واألخت 
 .  6/2011/ 13عن المرأة والقانون واالنقسام وتأثيره على المرأة بتاريخ 

المشركة في مؤتمر الشهيد ياسر عرفات التى أشرفت عليه جامعة األزهر في مركز رشاد   .8
 . 2011الشوا في نوفمبر  

  مشاركة الفرع في مؤتمر العنف ضد النساء بالتنسيق مع جمعية وفاق لمدة يومين ودار  .9
المؤتمر كل من زينب الغنيمي وطالل عوكل وأمل صيام ود.سليمان قديح في صالة 

 2011/ 12/ 6روتانا في  
 ثالثا : الدورات 

إقامة دورات اسعافات أولية ’ دورة عالقات عامة ’ دورة لغة انجليزية ’ دورة اعالم ’ دورة  .1
 فلسطيني في خانيونس . لغة عربية ’ دورة لغة فرنسية بالتنسيق مع جمعية الهالل األحمر ال

شاركت األخوات فيها األخوات في الفرع وكانت   25/5حتى  5/ 21دورة كادر على الجندر من  .2
 في مقر االتحاد في رفح . 

أختا من   52دورة تطوير مهارات الكادر النسوي في االتحاد العام للمرأة الفلسطينة حضرها  .3
ة شعت واألخ كارم نشوان بالتعاون مع االتحاد دارت الندوة األخت عزة القاسم واألخت أمير 

مؤسسة  فريدريش ايبرت األلمانية باشراف األخت هدى عليان ورئيسة الفرع زهية ماضى  
 استمرت ثالثة أيام .

 دورة بعنوان الحد من العنف المبنى على النوع االجتماعي . .4
 رابعا : اإلعتصامات والمسيرات 

في محافظة خانيونس لمؤازرة األهالى الذين اعتصامات على حدود وحواجز القرى الشرقية  .1
 . 2011يتعرضون إلجتياحات العدو في فبراير  

مسيرة حاشدة من النساء من مقر الصليب األحمر في خانيونس الى قلعة برقوق في وسط   .2
المدينة واعتقال أخوات خمسة من االتحاد من قبل األخوة في حماس واالفراج عنهن بعد  

 ددت األخوات بالوحدة الوطنية  وإنهاء االنقسام. ساعات بكفالة مالية ’ ر 
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المشاركة في المسيرة الكبرى للنساء في الثامن من آذار في مدينة غزة التى رددت .. الشعب  .3
 يريد انهاء االنقسام . 

 . 2011/ 15/4اعتصام أمام الصليب األحمر في المحافظة لمناصرة األسرى في  .4

ت من السعاة الثامنة مساء وتمركزت أمام قلعة مسيرة الشموع لألطفال والنساء التى بدأ .5
برقوق في محافظة خانيونس ’ وتم حمل األعالم الفلسطينية الصغيرة والكبيرة وتمت انارة 
المكان بالشموع وحضر المسيرة األخوة في هيئة العمل الوطنى واألخوة في لجنة الالجئين 

   14/5/2011ه هللا وكان ذلك ليلة وعلى رأسهم األخ الراحل أبوعنتر " أحمد السعدوني" رحم

شارك االتحاد في مسيرة المليون التى ضمت معظم نساء خانيونس والتى توجهت الى معبر  .6
 . 2011/ 15/5رفح الحدودي في 

المشاركة في فعاليات إقامة الدولة "استحقاق سبتمبر" واالعتصام أمام األمم المتحدة لتأييد  .7
 الرئيس أبومازن في إقامة الدولة .

العتصام أمام خيمة األسرى مؤازرة لهم في اضرابهم عن الطعام التى أقيمت أمام الصليب ا .8
األحمر في غزة واالعتصام في اليوم الثاني في الخيمة من الصباح الى المساء في  

12 /10 /2011  . 
 خامسا : المعارض

متعددة منها : القيام بعمل معرض للتراث الفلسطيني بمناسبة يوم النكبة حيث ضم أقسام  .1
المطرزات الفلسطينية المنوعة ’ األدوات والمواد المستخدمة قديما ’ صور مكبرة ومعبرة  
لبعض المعالم الفلسطينية ’ مجسمات متعددة ومتنوعة وزي لكل بلد أو قرية فلسطينية  

 وبعض األكالت والمشروبات الفلسطينية المشهورة ...الخ.

نسيق مع جمعية وفاق وتقديم شهادة شكر وتقدير  إقامة معرض التراث الفلسطيني بالت .2
 . 2011/ 12/ 6لرئيسة الفرع زهية ماضي على نجاح المعرض في  

 سادسا : االحتفاالت والمهرجانات
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احتفال تكريمي لرئيسة الفرع والهيئة االدارية من هيئة العمل الوطنى في خانيونس وتقديم   .1
تعددة وأنشطة مميزة في  شهادات شكر وتقدير لهن على ماقمن به من مسيرات م

15 /3/2011 . 

المشاركة في مهرجان واحتفال اليتيم في الهابي سيتي مع عدة جمعيات وتم توزيع الهدايا  .2
 . 2011/ 11/4على األيتام في نهاية المهرجان في 

 . 4/2011/ 16المشاركة في احتفال ذكرى استشهاد األخ أبوجهاد في صالة السعادة في  .3

شارك فيها شعراء وشاعرات ناشئات من االتحاد نلن اعجاب الجمهور  إقامة أمسية شعرية  .4
 . 5/2011/ 10في  

عمل مسابقات شعرية بين طالب وطالبات المرحلة االبتدائية في مدرسة معن االبتدائية   .5
 . 5/2011/ 17المشتركة حضر المسابقة شخصيات مرموقة في  

ئيسة الفرع زهية ماضي التى احتفال تكريمي لألخوات الناشطات في االتحاد وعلى رأسهم ر  .6
قدمت كلمة اتحاد المرأة في االحتفال حيث كان لهن الدور األكبر في انجاز فعاليات ذكرى 

وقدم األخ المرحوم أبوعنتر هدية قيمة لكل أخت عبارة عن شنطة وبها كتاب   63النكبة 
اسر اقليم وسط   الالجئين وميداليات وعلم فلسطين وشهادة تقدير قدمها األخ نبيل األغا أمين

 خانيونس وأوسمة شرف . 

المشاركة في احتفال استقبال األسرى المحررين في الدفعة األولى في كتيبة غزة بتاريخ  .7
8/10/2011  . 

المشاركة في االحتفال التكريمي لألسرى المحررين الذي أقامته كتلة فتح البرلمانية في قاعة   .8
 . 2011/ 20/10رشاد الشوا في 

تفال التكريمي لألخ المبعد مصطفى مسلماني الذي أقامته الجبهة  المشاركة في االح .9
 الديمقراطية. 

المشاركة في احتفال ذكرى انطالقة الجبهة الشعبية وتكريم رئيسة الفرع زهية ماضي   .10
 . 1/12/2011بشهادة تقدير في صالة السعادة في خانيونس في  
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مه االتحاد في مطعم المشاركة في االحتفال التكريمي لألسرى المبعدين الذي أقا .11
 .  2011/ 12/ 7السماك في 

المشاركة في احتفال تكريم رئيسات الفروع واألخوات المشاركات في دورة تطوير   .12
مهارات الكادر النسوى في االتحاد باشراف من مؤسسة فريدريش ايبرت األلمانية وتقديم  

 . 11/12/2011شهادات تقدير وشكر لهن في مطعم السماك في 

احتفال استقبال األسرى المحررين الدفعة الثانية على معبر رفح في  المشاركة في  .13
 2011ديسمبر

 سابعا : الزيارات االجتماعية والمناسبات 
تغطية جميع الزيارات االجتماعية من مرض’ عزاء’ فرح ’ تهنئة بالحج ... وغيره في  .1

 محافظة خانيونس ومعظم محافظات القطاع.

 ة أم صبري رحمها هللا الذي أقامه االتحاد في غزة.المشاركة في عزاء األخت المناضل .2

 المشاركة في انطالقة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.  .3

 .2011زيارات لبيوت األسرى في يوم األسير وتوزيع صور وهدايا ألسرهم في أبريل   .4

ون  زيارات لألسرى المحررين في الدفعة األولى على مدى ثالثة أيام متتالية من بيت حان .5
 شماال وحتى رفح جنوبا . 

 زيارات لألسرى المحررين المبعدين إلى غزة في الفندق.  .6

 في محافظة خانيونس .  10زيارات األسرى المحررين في الدفعة الثانية وعددهم   .7
 ثامنا : المساعدات االجتماعية 

 توزيع سالت غذائية على األسر الفقيرة . .1

 .2011/ 11/ 8جمعية عطاء بغزة في توزيع لحوم أضاحي على أسر فقيرة قدمت من  .2

 توزيع لحوم أضاحي على األسر الفقيرة قدمت من لجنة الزكاة في محافظة خانيونس . .3
 تاسعا : المشاريع
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مشاركة األخوات في الفرع في التسجيل في جمعية بيادر ’ طالئع الشباب ’ بيان ألخذ  .1
 نصيبهم من العمل في مجاالت الخياطة والتجميل .

ع التطريز وشراء االحتياجات من القماش والتطريز والمواد الالزمة وتكوين  القيام بمشرو  .2
مجموعة من األخوات ذوات الحاجة للقيام بالمشروع لمساعدة أسرهن المحتاجة ’ تشرف  

 على المشروع األخت يسرى كوارع .

المشاركة في مشروع انعاش وتطوير وسائل سبل العيش لدى الشباب كدعم للفئة الشبابية   .3
محافظة خانيونس بالتنسيق مع جمعية بيادر وجمعية الطالئع الشبابية وجمعية تنمية   في

 الشباب .
  

 عاشرا : أنشطة أخرى 
قام الفرع بعمل أحد عشر يوما طبيا حول العين وكيفية المحافظة عليها وعمل فحص نظر   .1

قيزان   –مجاني ونظارات طبية بأسعار رمزية في جميع مناطق خانيونس )منطقة حي األمل 
القرارة (  –المنارة  –معن  –السطر الشرقي  –السطر الغربي  –الشيخ ناصر  –رشوان 

 بالتنسيق مع جمعية االغاثة الطبية . 

بني سهيال( في يوم تطوعي   –عبسان  -شاركت األخوات في الفرع أهالى القرى الشرقية )خزاعة
 لحصاد القمح في المناطق الحدودية الشرقية . 

 
 خامسا/ فرع رفح

 -يوليو : –تمثلت األنشطة بالتالى من شهر يناير 
 أواًل / االجتماعات : 

 اجتماعات للهيئة اإلدارية خاص بعمل اللجان والمناطق والمطلوب من غزة . 4تم عقد  .1

اجتماعات للجنة القانونية منذ تكوينها تناولت جدول أعمال اللجنة والتي من   6تم عقد  .2
خاللها تم تحديد مهام اللجنة ومهام كل عضو فيها  وصالحياتها وطبيعة عملها وكذلك 
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تحديد رؤية اللجنة واآللية التى ستقوم عليها , وتم االتفاق على مجموعة من البنود التى 
ى يقوم عليها عمل اللجنة , وتم تحديد احتياجات اللجنة في االتحاد تعتبر الخطوط الت

لممارسة نشاطها وعرض إمكانياتها قانونيا وتحديد الفئات التي ستقوم اللجنة بالتعامل معها  
 . 

 ثانيًا / اللجان  : 
عضوات من تخصصات مختلفة : محاميات , خدمة   8تم تشكيل اللجنة القانونية من  .1

 نفس .   اجتماعية , علم

سيتم قريبًا تشكيل لجان االتحاد المختلفة مثل لجنة المدربات ولجنة األنشطة و لجان  .2
 المناطق......... الخ حسب حاجة االتحاد .

 ثالثًا / األنشطة :
 المشاركة فى االحتفال الختامي لمشروع كافينا فى مركز شئون المرأة . .1

 ومركزاالنحاث واالستشارات الفانونية . المشاركة فى أنشطة مع مركز شئون المرأة  .2

 المشاركة فى افتتاح العيادة القانونية فى رفح مع جمعية الديمقراطية والقانون . .3

 المشاركة فى اعتصام يوم األسير الفلسطيني فى الصليب األحمر / غزة . .4

 المشاركة في احنفال الثامن من آذار.  .5
 رابعًأ / الزيارات : 

خروج األبناء من  –عزاء  –ت بمناسبات مختلفة ) مرض تم زيارة عدد من العضوا .1
 السجن ......( .

تم زيارة رئيس البلدية برفقة السيد / مدير عام البلدية لالتحاد لحل مشاكل تتعلق  .2
 بالمبنى..

 سيتم قريبًا زيارة المؤسسات التى نتعامل معها ..  .3
 خامسًا / الدورات التدريبية :

 المشاركة فى الدورات التدريبية لمنتدى المؤسسات القاعدية فى مركز شئون المرأة  .1
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 أخوات . 9دورة تدريب تطريز عدد المشاركات    .2

 أخوات .  10دورة تدريب كروشيه عدد المتدربات   .3

أخت حيث سنبدأ بها بعد شهر رمضان  11التسجيل لدورة الخياطة الرابعة عدد  .4
 المبارك . 

 صناعة حلويات ستبدأ فى شهر رمضان المبارك .التسجيل لدورة  .5

 
 

 سادسًا / المشاريع اإلنتاجية :
هناك استمرارية لمشروع التطريز وهناك طلبية سترسل ألمريكا خالل شهر يوليو عدد  .1

 شاالت مثلثة . تم تجهيز طلبية ) قماش و خيوط ( لشرائها . 8

 مشروع النسيج األرضي نعمل حسب الطلب . .2

 

 ورشات عمل وندوات ومحاضرات ولقاءات :سابعًا / 
السالم -للنكبة .تناول البرنامج )قران كربم 63إقامة حفل بمناسبة إحياء الذكرى  .1

قصيدة -اسكتش مسرحي-لمحة تاريخية عن النكبة-شعر-كلمة االتحاد -الوطني
 زجل.حضرته األخت باسمة الفدوة.

المجلس التشريعي وعضو لقاء حول المصالحة واالخ النائب أشرف جمعة عضو  .2
 لجنة المصالحة .

 تمت رحلة ترفيهية للجنة القانونية على بحر رفح مدعومة من رئيسة الفرع . .3

حضرت اللجنة القانونية ورشة عمل فى غزة أقامتها مسئولة اللجنة القانونية فى  .4
 االمانة العامة السيدة / آمال حمد . 

تها العيادة القانونية فرع رفح من ورشة عمل بعنوان الحقوق المالية للمرأة أقام .5
 جمعية الديمقراطية والقانون بالتعاون مع االتحاد .
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ورشة عمل صحية بعنوان صحة األم والطفل بالتعاون مع مؤسسة العون الطبي غزة  .6
 سيدة من مختلف األعمار . 32حضرته  

ح  ورشة عمل بعنوان الميراث مع مركز شئون المرأة والتي قدمتها األستاذة / إصال .7
 سيدة .  35حسنيه  عدد الحضور 

 وبلدية رفح .  UNDPندوة حول إدارة النفايات الصلبة مع مؤسسة   .8

ندوتين حول ترشيد االستهالك وأهميته لألسرة فى ظل الوضع االقتصادي السىء  .9
 خاصة االتحاد ورئيسة االتحاد .

أخت من المنطقة   19لقاء مع منطقة يبنا لتحديد االحتياجات حيث حضرت  .10
ندوات خاصة   –تجميل  –ن أهم االحتياجات التى تم تحديدها هى ) دورات خياطة وم

 دورات كمبيوترً  ( . –بتوعية المرأة قانونيًا واجتماعيًا وصحيا 

أخت لتحديد   17تم عقد لقاء مع مجموعة من األخوات الجامعيات بعدد  .11
 االحتياجات وطالبت األخوات بالتالي : 

 ت المختلفة .عمل تدريبات لدعم التخصصا •

 مهارات التحدث باللغة االنجليزية .  •

عمل جلسات نقاش مفتوح فى مواضيع مختلفة للمساعدة فى االنطالق   •
 والتحدث فى مجاالت مختلفة والتعرف على مواجهة الجمهور .  

 باإلضافة إلى األنشطة التى تمارس فى االتحاد . •
 -الصعوبات :
 بالقيام بعملهن . عدم التزام معظم عضوات الهيئة اإلدارية .1

 عدم وجود رقم حساب  .2

 ديسمبر:  –أنشطة رفح خالل شهر يوليو 
 :  االجتماعاتأواًل: 
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في شهر يوليو اجتماع مع األخت آمال حمد ، حضرته خمسة أخوات من الهيئة اإلدارية  .1
وتغيبت خمسة , وكان جدول األعمال حسب طلب الرئيسة بتفعيل االتحاد وأوضاع الهيئة  

 اإلدارية واللجنة القانونية . 

في شهر أغسطس تم عقد اجتماع خاص بالميزانية والتزام الهيئة اإلدارية بالعمل ووافقن   .2
 على عمل اجتماع كل شهر .

 اجتماعات لم يكتمل فيها النصاب . 4تم عقد  .3
 :  اللجانثانيًا: 
 اللجنة القانونية تجتمع وحضرت لندوة .  .1

 طق .سيتم قريبا تكوين لجان المنا .2
 :  األنشطة والزياراتثالثًا: 
 تقديم واجب العزاء آلل صيدم بوفاة األخت جميلة صيدم في أغسطس . .1

 اعتصام دعم وتأييد الرئيس أبو مازن في استحقاق أيلول ) سبتمبر ( . .2

 مسيرة دعم األسرى في إضرابهم عن الطعام )أكتوبر ( . .3

 . زيارة الفوج األول من األسرى المحررين ) أكتوبر ( .4

 زيارة الفوج الثاني من األسرى المحررين ) ديسمبر ( . .5
 :  الدورات التدريبيةرابعًا : 

لمدة   2011دورة تمكين وتقوية مهارات النساء العامالت في االتحاد العام / رفح  في يوليو  .1
 أخت .  40أيام حضرتها   4

باالشتراك مع مركز  أخت  20أيام حضرتها  3دورة بعنوان النوع االجتماعي ) الجندر ( لمدة  .2
 المرأة للتدريب والبحوث .

في مقر االتحاد برفح  2011دورة بعنوان إعداد الخريجات الجامعيات لسوق العمل في يوليو   .3
 أخوات من كل مؤسسة مع مركز شئون المرأة . 5حضرته  

 خرز ( ومازالت مستمرة .  –كروشيه  –دورات تدريبية في مجال األعمال اليدوية ) تطريز  .4
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 . 2011شهور بدأت في ديسمبر   3دورة خياطة لمدة  .5
 :  الورشات والندوات والمحاضراتخامسًا : 

 ندوة بعنوان األحوال الشخصية ) الزواج ( قامت بها اللجنة القانونية في شهر سبتمبر .   .1

 ورشة عمل تحقيق الذات باالشتراك مع جمعية الوداد لمدة يومين في شهر نوفمبر. .2

 مع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية  كدورة المرأة في العمل السياسي باالشترا .3

 مع طاقم شئون المرأة   باالشتراك تندوة حول االنتخابا .4

المشاركة مع جمعية وفاق المؤتمر السنوي )العنف ضد المرأة( والمشاركة في معرض التراث  .5
 . 2011ديسمبر( 6-7)
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 -المعيقات العامة:
 ال يوجد مقرات لمتابعة انشطة االتحاد ولعقد االجتماعات واللقاءات . -1

معيقات من قبل حكومة األمر الواقع بمنع عضوات االتحاد العام من ممارسة العديد من   -2
 الوطنية واالجتماعية . الفعاليات واالنشطة 

 شح الموازنات وعدم القدرة على توفير االحتياجات المطلوبة. -3

 عدم دفع  اجرة المقر المركزى لالتحاد العام ، مما سيؤدى الى طردنا من المقر . -4

ت المرفوعة من قبل حكومة األمر الواقع والخاصة بالروضة فى منطقة الشجاعية  الدعوا -5
 واجرة المقرات المطلوبة من سنوات .

ترخيص االتحاد ويكون معيق تجاه التوجه لعدد من الجهات الداعمة الذى يتطلب ترخيص  -6
 من الداخلية.

سات تمويلية  عدم وجود حساب بنكى خاص بمحافظة غزة يحول دون عقد شراكات مع مؤس -7
 ومؤسسات خاصة لتسهيل عملية تداول األموال. 

 
 -التوصيات العامة:

 توفير موازنة شهرية لالتحاد كى نتمكن من ممارسة العمل .  -1

العمل على ايجاد مؤسسات أو جمعيات خاصة باالتحاد تمكننا من التوجه للجهات  -2
 المناطة وجلب الدعم والتمويل الالزم لالتحاد العام .

ى حل مشكلة ايجار كافة فروع ومقرات االتحاد على ساحة قطاع غزة، والتى العمل عل -3
 تأخرت لسنوات طويلة ووضعتنا فى اشكالية قانونية ودستورية . 

العمل على ايجاد ألية حقيقية للتواصل ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية وطرح   -4
 التى تواجهنا فى غزة .الحلول السريعة لالشكاليات 
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ورفع صوت االتحاد  والمقروءوالمسموع  المرئيعبر كافة الوسائل  تعزيز الدور اإلعالمي -5
سواء عبر الحديث عن األنشطة والفعاليات أو عن   اإلعالمالعام عاليا لدى كافة وسائل 

 دور وخطط االتحاد العام .

 راألدوافى الضفة وتوضيح  باألخواتتقسيم عمل الدوائر على ساحة قطاع غزة أسوة  -6
 المناطة بالجميع. 

 
 

 أختكم / أمال حمد                                                      
 منسقة األمانة العامة قطاع غزة

 

 
 

 
 

       


