
GGeenneerraall  UUnniioonn  ooff  PPaalleessttiinniiaann  

WWoommeenn  

General Secretariat 
 

  االحتاد العام للمرأة الفلسطينيةاالحتاد العام للمرأة الفلسطينية

  األمانـة العامـةاألمانـة العامـة

 

 س االداريـــــــــر المجلـــــــــــــتقري

 الدورة الرابعة  

 .  19/1/2012- 17 هللا رام  -فلسطين 

 

كانون  19-17عقد المجلس االداري لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية دورته الرابعة من 

تحت رعاية السيد الرئيس األخ أبو مازن رئيس م. ت. ف. رئيس  2012الثاني لعام 

الطيب عبد األخ أمين عام الرئاسة أناب عن سيادته  وقدالسلطة الوطنية الفلسطينية 

المرأة الفلسطينية المميز والبارز في مسيرة النضال   كلمته على دوروالذي أكد في  الرحيم
الوطني والتضحيات الجسام التي قدمها االتحاد العام للمرأة الفلسطينية عبر مسيرته الطويلة 

 والذي يعد من أهم هياكل واتحادات منظمة التحرير الفلسطينية. 

عدد من م، وهناء صيدم( استذكر واستذكر عبد الرحيم، في )دورة الشهيدات: جميلة صيد 
الشهيدات التي قدمتها المرأة الفلسطينية وصوال إلى دورهن الرائد في بناء مؤسساتنا الوطنية 
والتي أضحت فيها المرأة الفلسطينية في أعلى سلم القيادة، عضوا في اللجنة التنفيذية ووزيرة 

 في الحكومة وسفيرة ومحافظة ورئيسة بلدية.

الوضع السياسي الراهن قال عبد الرحيم: إن إسرائيل تريد من المفاوضات أن وفيما يتعلق ب
الذي حددته الرباعية هو تاريخ مفصلي،  26/1تكون من أجل المفاوضات فقط وأن تاريخ 



وعلى الشعوب الحية والحرة أن تظل مستنفرة لتجسيد حقوقها والدفاع عن مصيرها، مؤكدا أن 
 ابة عن السؤال وبإلحاح ثم ماذا بعد؟ وإلى أين؟.الوضع الراهن يفرض علينا اإلج

أما على صعيد المصالحة فأكد عبد الرحيم أنها هدف وطني وأن الرئيس والقيادة الفلسطينية 
 . عزم إلنجازها وتحقيقها بأسرع وقتماضون وبكل 

دائرة س كما القى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية االخ محمود اسماعيل رئي
العمل والتنظيم الشعبي، مؤكدا على اهمية دور االتحاد العام للمرأة الفلسطينية عبر سنوات 
نضالة،في ظل التطورات الحالية والتي لها االثر االيجابي على قضيتنا الوطنية، واشارة الى 

الحة جهود القيادة لنيل العضوية الكاملة  في االمم المتحدة، مع السعي الحثيث لتحقيق المص
الوطنية بالرغم من ممارسات بعض الجهات من حركة حماس لعرقلة هذه الجهود كاستمرار 
التصريحات االعالمية المغرضة ومنع الوفود الرسمية من دخول القطاع وغيرها من االسباب، 
كما اشاره الى ان القيادة وضعت استراتيجية تقوم على تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز 

عبية وتوفير مقومات الصمود، وتمتين العالقات مع العمق العربي ومع االصدقاء، المقاومة الش
 والسعي المستمر لالنضمام الى المؤسسات الدولية.

كما القت رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية االخت انتصار الوزير مشيرة الى الدور البارز 
حياة السياسية الفلسطينية ودعمة لتنفيذ رؤية الذي لعبة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في ال

القيادة الستحقاق ايلول واشارة الى المشاركة الفاعلة لالتحاد في عدد من اللجان والمؤسسات 
 الوطنية والعربية بهدف دعم قضايا المرأة واالرتقاء بوضعها في كافة المجاالت.

ان العمل الجماهيري والوحدة  على خضرا يسة المجلس االداري االخت سلوى ابورئ اكدتكما 
  المستقلة وانهاء االحتالل االسرائيلي. الفلسطينية الوطنية هما ركائز اساسية القامة الدولة 

بدور الشهيدتين المناضلتين الالتي كانتا مثاال للعطاء والتضحية واسديتا خدمات  واشادت
 جليلة للثورة الفلسطينية ولالتحاد العام للمرأة الفلسطينية. 

درع االتحاد العام  هن وفي نهاية جلسة االفتتاح تم تكريم عدد من االسيرات المحررات وتسليم
 تكريما لهن.  للمرأة الفلسطينية

 



بحصر الحضور والتأكد من  وبعد وداع الضيوف الكرام بدأت الجلسة األولى 

  عضو، وبناء على ذلك  20وغياب  73عضو من اصل  53النصاب بحضور 

  .النصاب قانوني للدورة

 مجلسرئيسة ال الثانية، حيت األخت سلوى أبو خضراالجلسة بداية وفي 

 وهن ألخوات الضيوف من حركة النساء الديمقراطيات من الداخل الفلسطيني ا

رة خوري رئيسة  ياألخت سمالزغير السكرتيرة العامة للحركة و األخت فتحية

 .ةصاألخت فتحية عواي حركة فرع الناصرة و

  بين تحدثت األخت فتحية الزغير السكرتيرة العامة عن طبيعة العالقة و

هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وقد بقوا  الذين الفلسطينين في الداخل 

جتماعية عن حقوقهم الوطنية واال بتوا هويتهم ويدافعوا راسخين في األرض ليث  

تقلة  الفلسطيني  في إقامة دولته الفلسطينية المس   والثقافية وعن حقوق الشعب

في   وعن حق الالجئين 1967حدود الرابع من حزيران  وعاصمتها القدس في

 نها.م واالتي هجر مودة إلى أرضهالع

النساء في مواجهة السياسة   معاناة اة شعبنا وبخاصةناعشرحت م كما

وخاصةً ما العنصرية في التهويد وإجالء السكان من دورهم وأراضيهم 

عن نضال حركة النساء  عبرتكما ويجري اآلن في مدينة عكا. 

وضرورة التواصل مع اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية الديمقراطيات منذ عقود 

الحملة األخيرة لدعم السيد الرئيس والقيادة المشتركة في تجربة البعد 

، مشيرة الى ضرورة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس األمن واألمم المتحدة 

 ة مشتركة.يوضع خطة مستقبل

 :جدول أعمالبمناقشة واقرار   الثانية م بدأت الجلسةومن ث

 

 



 

 . 18/1/2012-16المجلس اإلداري المنعقد في رام هللا من  جدول أعمال 

 :2012-1-16اليوم األول 

 13.00-011.0الجلسة األولى من الساعة 

الوقوف دقيقة صمت وقراءة  –االفتتاح الرسمي. ) السالم الوطني  -

 الفاتحة تكريماً ألرواح الشهداء ( 

 كلمة رئيسة المجلس االداري  •

 كلمة رئيسة االتحاد  •

 كلمة مسؤول التنظيم الشعبي •

 كلمة سيادة الرئيس  •

 تكريم األسيرات واألسيرات المحررات •

 دقيقة 15إستراحة لمدة  •

 حصر الحضور والتأكد من النصاب  -

  ــــــــــــذاء.الغ -

 8.00 – 4.00الجلسة الثانية من الساعة 

 تقرير المجلس اإلداري السابق والتوصيات -

 .       اإقرارهوعرض تقرير األمانة العامة وخطط الدوائر ومناقشته  -

 .2012-1-17اليوم الثاني 

 13.00 – 9.30الجلسة األولى من الساعة 

العامة وخطط عمل األمانة العامة إستكمال مناقشة تقرير األمانة  -

 للمرحلة القادمة وإقرارها.

 ــــــــــذاء.الغ -



 .20.00 – 4.00الجلسة الثانية من الساعة 

 عرض التقرير المالي ومناقشته إلقراره -

 إستكمال عضوية ) األمانة العامة والمجلس اإلداري (  -

 جائزة أنشط الفروع   -

 ما يستجد من أمور   -

 البيان الختامي. –التوصيات  -

 12.30الساعة:       .2012-1-18اليوم الثالث

 ندوة سياسية حول  "مستجدات الوضع السياسي والمصالحة". -

والسباب اضطرارية وبناء على طلب االخت اعتدال االشهب مسؤولة الدائرة 

المالية وبموافقة المجلس تم عرض ومناقشة التقرير المالي واعتماده حسب 

 المالحظات والتوصيات الخاصة باالمور المالية. االصول متضمنا

المالي وذلك بإرساء   النظامر ياألخوات دور األمانة العامة في تطو ثمنتوقد 

. كما تم تقديم بعض  فيه حسب األصول نظام مالي كخطوة أساسية للعمل

ً بأن  ألداءالتوصيات على طريق التطور والتطوير في ا وقد كان واضحا

التي   المسؤولياتام التي يقوم بها واإلتحاد يعاني من نقص مالي مقابل المه

 تقع على عاتقه. 

إلى تقديم تقارير للوصول وقد ثمن المجلس الجهود الحثيثة للدائرة المالية 

 مالية حسب األصول. 

ً المالحظات وقد إعتمد المجلس اإلدا ري التقرير حسب األصول، متضمنا

 .الخاصة بالدائرة الماليةوالتوصيات 

عتمد حسب  أ  تلت األخت مريم األطرش تقرير المجلس اإلداري السابق و 

 األصول. 



ات وكما وقدمت األخ  ،قرير األمانة العامةوقد تلت األخت أم جهاد تهذا 

 في كافة التخصصات.تقاريرهن مسؤوالت الدوائر في األمانة العامة 

التقارير بدقة ووعي   ناقش المجلس اإلداري  ،التقارير المقدمةبناًء على و

ثمن تطور أداء األمانة العامة سواء في منهجية التقارير أو عملها كبيرين و

  والتي عكست أنشطة األمانة العامة والفروع في كافة المجاالت كما وأكد 

ثقافة، على الكثير من التوصيات في مجاالت التنظيم، واإلعالم، وال  المجلس

المشاريع التي  على ضرورة إيجاد تمويل لإلتحاد من خالل مؤكدا  واإلقتصاد

وكذلك في المجال اإلجتماعي والقانوني، وأكد على متابعة   ،يقوم بهايمكن ان 

 األمانة لمشاريع سن القوانين وبخاصة ما يتعلق بقانون األحوال الشخصية.

نة العامة ومتابعتها لمهامها في المجلس اإلداري انتظام إجتماعات األما الحظ 

 ضرورة الفروع وثمن ذلك مؤكداً على في األنشطة و منمختلف المجاالت 

المزيد من التواصل وإشراك الفروع وتفعيلها لتكون قيادات فعالة في مواقعها 

قادرة على حماية   صبح ليذلك للنهوض باإلتحاد والمرأة الفلسطينية حتى و

 منجزات اإلتحاد على كافة األصعدة.

  إستراتيجية تلبية لطلب عدد من عضوات المجلس االداري تم عرض ومناقشة 

  االتحاد المقدمة سابقا من االمانة العامة،

رسالة  ي ترتكز علىوقد كلف د. نادر سعيد للقيام بعرضها وتحديد النقاط الت

 .بها العمل ليتموالمخرجات لتحديد و االتحاد هدافوا

  تيجية اإلنجاز االستر جزء من المجموعة التي طرحها اإلتحادهو وقد أكد بأنه 

 والكوادر والشابات.إضافة إلى المراكز النسوية 

وقد أعاد الخطوات التي وردت في اإلستراتيجية التي يضع اإلتحاد خططه 

والتهديدات التي قد يواجهها اإلتحاد إسترشاداً بها وطرحت بقوة المخاطر 

وقد   ،ضمن المتغيرات التي تحدث على صعيدنا الفلسطيني والعربي واإلقليمي

ير اإلتحاد على  طوفي ت    إستمرار الجهدعلى  اً خرجت توصيات هامة تأكيد



ً مؤثراً في دوره الوطني واإلجتماعي والثقافي آخذاً  كافة الصعد ليظل قويا

تماده على إيجاد التمويل وتطوير قدرات الكادر والنساء  بعين اإلعتبار إع

ير  يالنساء الفلسطينيات والتفاعل معهن إلحداث التغ تواجد ساحة مممتداً على 

نحو المجتمع المستقل والحر الذي تسوده الحرية والمساواة والعدالة 

 اإلجتاعية.

وردت في هذه   عتمدت اإلستراتيجية آخذة بعين اإلعتبار المالحظات التيأ  وقد 

 الجلسة القيمة باإلجماع. 

منحت االمانة العامة درع التميز لفرع جنين تقدرا  وفي نهاية أعمال المجلس 

 العمالة وقد تم تسليمه لرئيسة الفرع االخت وفاء زكارنة.

 

 

 المجلس االداري توصيات

 دائرة العالقات الداخلية:

الضفة وغزة  ضرورة أن تتشكل الدوائر من األخوات في كل من  •

 والشتات. 

أن يتضمن تقرير األمانة العامة والدوائر والفروع البنود الرئيسية في   •

الخطة السنوية المستنبطة من الخطة االسترتيجية لتشكل أداة قياس لما 

 أنجز من الخطة.

أن تشمل تقارير الدوائر نسبة مشاركة الفروع والمحليات في األنشطة   •

 تنهاض الطاقات النسوية. والمهام ومدى مساهمتها في اس

   .النظام الداخلي بشأن التغيب المتكرر في هيئات اإلتحاد تطببق •

قبل أسبوع على  لألعضاء إرسال التقارير بواسطة البريد اإللكتروني  •

 المجلس اإلداري. من إنعقاد األقل 



)فرع الكويت   مركز "التراث الفلسطيني" فيللتواصل مع آلية وضع  •

 .عبر االمانة العامة ه للفروععمسابقاً( وضرورة د

 عتماد اآلليات المناسبة لتطوير كوادر اإلتحاد العام.إ •

ضرورة عمل دورة لكتابة التقارير لتوحيد منهجية التقارير المركزية  •

 والفروع.

 وضع نماذج تقارير موحدة لألمانة العامة والفروع •

 

 القانونية: الدائرة 

العمل على إعتماد الكوتا النسوية في اإلنتخابات التشريعية، المجلس  •

 الوطني، البلديات وأية إنتخابات فلسطينية مقبلة.

العمل على التشبيك والتنسيق مع الوزارات بشأن  تعزيز ضرورة  •

ستراتيجية التي تعزز العمل على برامج النوع اإلجتماعي البرامج اال

 د المرأة.ومناهضة العنف ض

ضرورة إعادة دراسة قانون نظام الكوتا الجديد ومقارنته بالنظام القديم   •

 وإعتماد األفضل لتمثيل النساء. 

 العمل على تأسيس مكتب إستشاري قانوني للنساء.  •

ضرورة العمل على توعية النساء بقانون األحوال الشخصية ضمن   •

 المسودات المعدة. 

ون األحوال الشخصية وقانون ضرورة اإلهتمام بمتابعة إقرار قان •

 ات. ئيالعقوبات مع المجلس التشريعي كرزمة واحدة وليس كجز

 

 دائرة االعالم والثقافة:

 العمل على إحداث توازن بين محاور العمل الوطني واإلجتماعي.  •

 التطلع الطموح المستقبلي إلقامة مركز إعالمي لإلتحاد العام. •



الثقافي إلحداث تغيير إجتماعي نحو الحرية إيالء إهتمام أكبر في البعد  •

 والمساواة والعدالة والتعددية 

 تفعيل العمل الثقافي في دائرة اإلعالم.  •

إعداد تقارير إعالمية حول أنشطة اإلتحاد العام وإجتماعاته وبشكل   •

 خاص دورات المجلس اإلداري. 

  ة التغطية اإلعالمية ألنشطة اإلتحاد العام وإجتماعاته وبشكل ضرور •

خاص دورات المجلس اإلداري إلعطاء صورة عن دور هيئات اإلتحاد  

 العام على مختلف األصعدة.

 

 الوحدة الوطنية: 

 تشكيل لجان نسوية في المواقع تعمل على تعزيز المصالحة. •

تحاد العام في اللجان المشكلة للمصالحة ولجان العمل على تمثيل اإل  •

 اإلنتخابات العامة.

 الفقرة الخاصة بتبادل األسرى عن فقرة المصالحة.ضرورة فصل  •

 ليست إجتماعية. وعتماد القضايا التي تخص األسرى كقضية وطنية إ •

إيالء إهتمام خاص في الدفاع عن القدس ودعم وإسناد المقدسيات في   •

 مواجهة التهويد والتطهير العرقي.

 العمل على تفعيل دور النساء في المقاومة الشعبية.  •

ى موضوع الحريات العامة وتحريم اإلعتقال على خلفية التأكيد عل •

 اإلنتماء السياسي. 

 

 دائرة االقتصاد والمشاريع:

 ضرورة العمل على إيجاد مشاريع خاصة في اإلتحاد العام.  •

 ة للدخل. وضرورة إيجاد مشاريع إنتاجية كمصادر محدد •



األخوات والطلب من  إستحداث مؤسسة مرخصة تابعة لألمانة العامة •

في األمانة العامة دراسة فوائد ومخاطر إستحداث  هذه المؤسسة من  

 أجل الحصول على تمويل مشاريع لإلتحاد. 

 

 المالي: الدائرةثانياً: 

 العمل وفق النظام المالي المعمول به في فلسطين. مواصلة  •

 حسب األصول.  إعتماد الظرف المختوم لتقديم أي عروض مالية •

مشتريات مركزية تشرف على العطاءات والعقود وتبت  تشكيل لجنة  •

 بها.

 تالف المعدات المستهلكة.إتالف تقوم بتشكيل لجنة لإل  •

الحساب أن تكون التسوية البنكية معتمدة في كل األفرع وليس فقط في  •

 لإلتحاد العام.  المركزي

أن يشمل التقرير المالي التقارير المالية للمشاريع في المركز والفروع  •

 الية الفروع أيضاً.وم

متابعة جباية اإلشتراكات ورسوم اإلنتساب في اإلتحاد العام والتبرعات  •

 لتكون جزءاً من الموازنة العامة.

يل حول بند المصاريف المتفرقة لتعكس األنشطة والفعاليات صتقديم تف •

 في المركز والفروع.

ضرورة عمل دورة تدريبية ألمينات الصندوق في كافة أن تدخل  •

 فروع إلعداد التقارير المالية الموحدة.ال

ً ممتلكات الفروع  • ضمن التقرير المالي وتكون مقيدة ضمن أيضا

 األصول الثايتة. 

 متابعة تسديد العجز المالي بما يخص أمور مقرات اإلتحاد العام. •

أن يتم صرف شيكات )م.ت.ف( أو غيرها عبر الحساب البنكي لإلتحاد  •

 .العام وفقاً لألصول



العمل على فتح حساب فرعي لإلتحاد العام في المحافظات الجنوبية   •

 )قطاع غزة( حسب األصول. 

أن تقوم الفروع بإعداد موازنة تقديرية لكل منها آخذة بعين اإلعتبار   •

 حجم مساهمة كا منها ليكون أحد مكونات الموازنة العامة.

 ومصروفات اإلتحاد.أن يشتمل التقرير المالي على جميع واردات  •

بمراقبة وتدقيق   من الدائرة المالية أن يقوم كادر مهني متخصص •

 . الفروع التقارير المالية في

ضرورة عمل دورة تدريبية ألمينات الصندوق في كافة الفروع إلعداد   •

 التقارير المالية الموحدة.

ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى ممولين للمشاريع التي يقوم   •

 لعام بتنفيذها وفقاً للخطة.اإلتحاد ا

 

 دائرة العالقات الخارجية

ضرورة إرسال تقارير حول األنشطة الخارجية لألمانة العامة عند   •

مشاركتها في المؤتمرات، الندوات، الزيارات، وذلك للتواصل مع  

 لفروع


