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ايمانا منا بان لالعالم دور مهم في مسيرة وتطور أي مؤسسة، وانطالقا من رؤيتنا في االتحاد العام 

احداث التغيير في المجتمع الفلسطيني، سواء في  فيللمرأة الفلسطينية ان الوسيلة االعالمية جزء اساسي 

تناولنا لواقع المرأة تحت االحتالل االسرائيلي وتسليط الضؤ على دورها الوطني في مقاومة االحتالل من 

 جانب، ومن جانب آخر التأكيد على دور المرأة في المشاركة في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

والعدالة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  في تحقيق المساواة والتنمية  الى ابراز دوربذلك دفين اه

في مجتمعنا الفلسطيني، خصوصا اننا بعد االعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في االمم االجتماعية  

المتحدة، اصبح من الضروري ان يكون اعالمنا النسوي كاتحاد حاضرا في كل االحداث والمتغييرات على 

، كما اننا من الضروري العمل اعالميا مع كافة المؤسسات والمراكز النسوية والدولية حة الفلسطينيةالسا

ومع وزارة شؤون المرأة الى توحيد الرؤية باتجاه العديد من القضايا في وسائل االعالم مما سينعكس 

 وتوحيد الجهد النسوي.ايجابا على المرأة وتطور واقعها في المشاركة ببناء الدولة، مما يعطي القوة 

 2012عام  انجازات

 المجال االلكترونياوال: 

تم تحديث الصفحة االلكترونية وتغيير تبويبها بما يمكن من تسهيل االطالع على المحتويات والمعلومات، 

هامة الصادرة عن كما تم انجاز وضع جميع أدبيات وإصدارات االتحاد على الصفحة كما وضعت الوثائق ال

 .العام للمراة الفلسطينية االتحاد

بينما لم نتمكن من انجاز ترجمة الصفحة الى اللغة االنجليزية لما في ذلك من أهمية النتشار وتوسيع 

 تحقيقمتصفحين موقع االتحاد، وذلك بسبب المعيقات المادية التي وقفت حجر عثرة في وجه شريحة ال

  .ذلك

 :االعالم المكتوبثانيا: 

  بذكرى الثامن من آذار يوم المراة العالمي وكان عنوان " الفلسطينية"مجلة العدد من اصدار

 . العدد "المرأة الفلسطينية في مقدمة النضال الوطني واالجتماعي"

 :ونذكر منها على سبيل المثل  تم اصدار عدد من البيانات وفي مناسبات مختلفة بيانات  "

ضد جرائم الشرف على خلفية قتل نانسي ، 7-15الثامن من آذار، ذكرى تاسيس االتحاد في 

، بيان استنكار الحرب على غزةزبون، بمناسبة يوم العنف، بيانات استنكار لقمع مسيرات في 

 غزة، بيان حول اضراب االسيرة هناء الشلبي، بيان حول االنتخابات.



  المرأة صياغة مذكرة الى االحزاب، نداء تضامن مع : على سبيل المثال مذكرات ونداءات

يب المرأة في الفلسطينية حول غزة.  صياغة ميثاق شرف حول االنتخابات المحلية وترت

نسوية وتسليمها لالحزاب السياسية، نداء حول صياغة سلة المطالب الالقوائم االنتخابية،

اتجاه عضوية فلسطين في  المتحدة لالمم العام لالمين بموقف مطالبة صياغة القاهرةاتفاق 

 خصوص العدوان على غزة.ب بان كيمون الى رسالة .تحدةاالمم الم

 

 

من خالل تقديم وقد كانت المشاركة  عمل متعدده المشاركة في ورشات تتم :اوراق عمل اعالميةثالثا:

 االوراق التالية:

  المجتمع والنهوض بواقع المرأة بين المعوقات البرامج النسوية في تنميةاعداد ورقة حول :

 والسلبيات.االيجابيات 

  ورقة حول االعالمية الفلسطينية بين السياسي واالجتماعي.اعداد 

  المرأة ورقة مفاهيمية. العنف ضداعداد ورقة حول 

 : الترويج والتوعية باالنتخاباتارابع

القاضي باجراء االنتخابات المحلية، قامت الدائرة  2012فور صدور قرار مجلس الوزراء في تموز 

مشاركة المرأة في لدفع باتجاه زيادة نسبة اعالمية ل اطالق حملةوتقريراعالمي االعالمية باصدار 

و الصحف تم نشره على موقع االتحاد وفي بعض المواقع االلكترونية و ترشحا وتصويتا االنتخابات

 لمحليةا

 في جميع المناسبات  واذاعية مقابالت تلفزيونية االعالم المرئي: خامسا

بمناسبة تشكيل ، بمناسبة القتل على خلفية الشرف، المشاركة بمناسبة الثامن من آذار"

 لقاءات في اعقاب مؤتمر االنتخابات وتوقيع ميثاق الشرف.، 1325ائتالف 

 دعائية:انتاج أدوات اعالمية :سادسا

  عرض في البرازيل خالل عقد مؤتمراالتحاد النسائي الديمقراطي -فيلم المرأة والجداراصدار

 العالمي.

 البرازيل –تضمن صور  معرض اعالمي 

 بث في االذاعات المحلية سبوت اعالمي بالشراكة مع ملتقى النوع االجتماعي 

 بث في االذاعات المحلية واضراره الصحية واالجتماعية الزواج المبكراعالمي حول  سبوت. 

 :تغطيات اخبارية: سابعا



  كافة نشاطات وفعاليات االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الصحف المحلية.تم تغطية 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة عمل دائرة االعالم والثقافة للفترة القادمة:

2013 

تنفيذا للخطة االستراتيجية لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية والتي تمت المصادقة عليها من  

قبل المجلس االداري لالتحاد، عملت دائرة االعالم والثقافة بخطة اعالمية تناولت النواحي 

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية، ضمن التوجهات التالية:

اعالم االتحاد العام للمرأة الفلسطينية على التاكيد على الحريات العامة السياسية، يتركز  -

التي كفلها النظام السياسي الفلسطيني، وابراز موقف االتحاد العام للمرأة الفلسطينية من 

دورها في تطوير  –مشاركة المرأة في المفاوضات  –القضايا الوطنية ) انهاء االنقسام 

 ضؤ على مشاركة المرأة في المواقع صنع القرار(.وتسليط ال –وتفعيل م.ت.ف 

االجتماعية، حيث ان المرأة راعي للنسيج الوطني، وتركز اعالمنا في االتحاد على ابراز  -

التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية واهمها الموروث الثقافي اتجاه المرأة وما يرافقة من 

 الحضانه.....(  –لميراث ا –عنف داخلي )مثل القتل على خلفية الشر ف

االقتصادية، ابراز دور المرأة ومدى مشاركتها في عملية التنمية، مع ابراز االيجابيات  -

 والمعوقات. 

القانونية، ابراز دور االتحاد وموقفة من خالل تبني قضايا قانونية مثل تعديل قانون  -

 عمل، قانون الخدمة المدنية.االحوال الشخصية، قانون االسرة ، قانون العقوبات، قانون ال

 



 هدف خطة دائرة االعالم والثقافة:

 التاثير بالرأي العام الفلسطيني اتجاه دور المرأة. -

التأثير على القائمين على وسائل االعالم )المرئي و المسموع والمكتوب( لتبني وجهة  -

 نظر نسوية.

 التأثير على صانعي القرار الفلسطيني. -

االسرائيلي على الساحة الدولية من خالل عالقاتنا الدولية فضح ممارسات االحتالل  -

والعربية واالقليمية ومن خالل مشاركتنا في المؤتمرات، لنيل التأكيد والدعم لقضيتنا 

 الوطنية.

 في المجال االكتروني:

 .العمل على  ترجمة الصفحة االلكترونية الى اللغة االنكليزية 

  بقضايا المرأة التي تهم المرأة الفلسطينية لتكون اثراء الصفحة بمواد جديدة متعلقة

 قادرة عل تلبية احتياج اي باحث او باحثة .

 .القيام بالحمالت االعالمية االلكترونية في مختلف القضايا الذي يتبناها االتحاد 

 ترونية توثق عمل ونشاطات االتحادالعمل على اصدار مجلة الك . 

 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  عضواتعلى صفحة الكترونية مغلقة  استحداث

 م االعالن عنها عند اتمام العمل.لمناقشة قضايا تخص االتحاد وقضايا اخرى، وسيت

  

 

 في المجال االعالم المرئي:

 المرأة الفلسطينية في جميع  تخصناقش مواضيع ت هاسبوعي عمل حلقات تلفزيونية

  الصحية. –الثقافية  -القانونية–االجتماعية  -المجاالت السياسية 

  القيام بالحمالت االعالمية عبر االعالم المرئي والمسموع في مختلف القضايا الذي

 يتبناها االتحاد.

 

 

 في المجال االعالم المكتوب:



 "بشكل فصلي العمل على اصدار مجلة االتحاد "الفلسطينية. 

  القضايا السياسية اصدار البيانات والمذكرات لتوضيح موقف االتحاد اتجاه بعض

 واالجتماعية والقانونية.

 

 

 

 

 في مجال رفع الكفاءة:

  لكادر االعالمي في االتحاد على االعالم ل متخصصة تدريبيتم االعداد لعقد دورة

الكادر االعالمي، بدعم من مؤسسة  برنامج علمي لرفع كفاءةمن خالل االلكتروني، 

 فلسطينيات االعالمية.

  تدريب متقدمة حول طريقة اجراء المقابالت الصحفية سواء من جاري االعداد لدورة

 خالل االذاعة او التلفزيون وتوصيل المعلومة بوقت قصير.

 ’في مجال تنظيم الحمالت بهدف الضغط والمناصر

  :تطوير مشاركة المرأة" في االنتخابات، من اجل تعزيز دورها  العمل علىاالنتخابات"

 -ر ادوات الحملة االعالمية الالزمة ) بروشوراتفي المشاركة السياسية. وتوفي

 يافطات....( -برامج في االذاعة والتلفزيون -ومضات اعالمية –بوستر 

  القوانين: العمل باتجاه توفير المستلزمات االعالمية  للضغط على صناع القرار من

جانب ، وباتجاه توعية الرأي العام وبشكل خاص المرأة من جانب آخر، بهدف  تبني 

 تدريب ....(  –ندوات توعوية  –برامج  -قوانين منصفة للمراة، ) منشورات 

 

 الم والثقافة:المعوقات التي تواجه عمل دائرة االع  

حتاج الى دعم يمن المعلوم للجميع ان االعالم بصيغة المتعددة ضعف الدعم المالي:  -

مالي كبير، فال يمكننا الحديث عن اصدار مجلة دورية، او توثيق لتجارب بعض 

 النساء، او ترجمة لوثائق االتحاد الى غير ذلك دون دعم مالي. 

 د.ضعف الكفاءة للكادر االعالمي في االتحا -

 بحاجة الى موظف او موظفه متخصص في االعالم. -



،نعمل بكل جهد الى تخطي في دائرة االعالم والثقافة التي تواجه عملناائق والعبعض رغم  

كل ما هو جيد ومتطور لنصل لكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني  يحدونا االمل ان نقدمهذا و

امرأ ورجل، شيب وشباب، على امل ان يكون عملنا كدائرة اعالمية على قدر المسؤولية 

     المناضلة. دور المراة الفلسطينيةوالتي سوف تنعكس على الوطنية واالجتماعية 

 

 

 االمانة العامة

 دائرة االعالم والثقافة 

 

 


