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 تقرير االمانة العامة المقدم للمجلس االداري

 الدورة الخامسة " دورة الدولة الفلسطينية"

14-16/12/2012 

  المقدمة السياسية

خمسة وعشرون عاماً مرت على انتفاضة اطفال الحجارة، حين ارتفعت مع كل حجر فيها 

السماء، فال مجال كرامة الفلسطينيين، وارتفع سقفهم الوطني حتى وصلت ثوابتنا حدود 

بقسوتها  ول الحجارةأول الرصاص وللمفاوضات عليها. نعم مرت كل هذه السنوات على أ

بو علي مصطفى وعمر أحمد ياسين وأوالقائد  ،بو جهادأالشهيد خليل الوزير  مرت على

 القاسم وغسان كنفاني والجعبري والقائمة تطول وتطول ..

هي فلسطين، كما قالها محمود درويش "على هذه ومنذ ذلك الوقت بقيت فلسطين الجميلة 

األرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين.. صارت تسمى فلسطين". ما تغير 

هم فقط المدافعين عن شرف هذه األرض، توارثوا حبها كما توارثوا الدفاع عنها، توارثنا 

جال والنساء فداء هلل وسقط أعز الرمل باأل، تمسكنا في كل الظروفالصمود والصبر 

 .سهم الشهيد القائد الرمز الخالد ياسر عرفاتأوعلى روالوطن 

 إستثنائيةظروف لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية في  ينعقد اليوم المجلس اإلداري الخامس

على كافة األصعدة، ففي ظل الحراك الشعبي والثوري في الوطن العربي وتغير القوى 

السياسية ومطالبة شعوب العالم وصراعها لنيل حريتها، يناضل شعبنا الفلسطيني وعلى كافة 

الجبهات الدبلوماسية والسياسيه والعسكرية والشعبية لتحرير أرضه من احتالل بشع يتبع 

التشريد والهيمنة لسلب أبناء شعبنا حقهم في بناء دولتهم المستقله أسوء أساليب القمع و

 كاملة السياده. 
سعت القيادة الفلسطينية وعلى مدى عشرين عاماً من المفاوضات مع المحتل اإلسرائيلي 

للتوصل إلتفاق ينصف الشعب الفلسطيني ويعطيه حقوقه المسلوبه إال أن التعنت اإلسرائيلي 

دفعت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس  ومواصلة اإلستيطان
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"أبو مازن" لقرارها تجميد المفاوضات بسبب االستيطان الغير شرعي على أراضينا، وكان 

االستيطان هو العثرة التي قصمت اتفاقية أوسلوا، ومازال الطرف االسرائيلي يصر على 

لتوسيع المستوطنات وتكثيف البناء فيها االستمرار بملف االستيطان، فيقوم بحمالت 

ومصادرة ما حولها من أراضي، ويستكمل بناء جدار الفصل العنصري ويعزل المدن  

الفلسطينية ويطلق العنان لقطعان المستوطنين ليعيثوا في فلسطين فساداً من خالل قطع 

واقع الطرق وحرق المزروعات ومهاجمة المدن والقرى الفلسطينية ليفرض على األرض 

يصعب من خالله تحقيق حل الدولتين الذي لن يرضى الشعب الفلسطيني بديالً عنه مهما 

 كانت الظروف.

أكبر المخططات اإلسرائيلية كانت على القدس الشريف من خالل الهجمات اإلستيطانية 

الشرسه التي تعرضت لها وما زالت القدس ومقدساتها حيث ال يكاد يمر أسبوع دون الكشف 

وع إستيطاني جديد، حيث صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو أثناء زيارته عن مشر

مستوطنة جيلو جنوب القدس بأن حكومته لن تفرض أي قيود على البناء اإلستيطاني في 

القدس مؤكداً على أن سياسته في مواصلة اإلستيطان تسعى إلى إستكمال السيطرة الكاملة 

لطات اإلحتالل في تنفيذ المخطط التهويدي في قلب جبل  على القدس الشرقية، حيث بدأت س

الزيتون في الطور وبالقرب من كنيسة الجثمانية حيث تم تعليق إعالنات لبناء أكاديمية 

وحده  800عسكرية، كما وصادقت حكومة اإلحتالل على توسيع مستوطنة جيلو عبر بناء 

مستوطنة بسغات زئيف وحده أخرى في  600إستيطانية وكذلك طرح مناقصات لبناء 

وحده إستيطانية في معالي أدوميم شرق  60المقامه على أراضي حزما وبيت حنينا، وبناء 

 القدس.

كما تسعى سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي إلى تدمير واسع لألثار اإلسالمية التاريخية العريقة 

ية على طول الواقعه في شارع الواد وإحداث تغيير في واجهات البيوت والمحال التجار

الشارع الواصل بين باب العامود أحد أهم أبواب المدينة القديمة بالقدس وأبواب أخرى 



3 
 

للمسجد األقصى المبارك من الجهة الغربية وصوال إلى منطقة البراق بدعوى إحداث 

ترميمات وإصالحات بالمكان وهو بالحقيقة تمهيد لتحقيق الحلم اليهودي المزعوم بإقامة 

ب القدس على أنقاض المسجد األقصى المبارك هذا باإلضافة إلى الضغط على الهيكل في قل

سكان حي البستان بالقدس للقبول بالمخططات اإلسرائيلية التي تسعى إلى هدم الحي الذي  

منزل، هذا كله والعديد من  88يعيش فيه قرابة ألف وخمسمائة مواطن ضمن ما يزيد عن 

ق تحت المسجد األقصى وتهجير السكان يهدف إلى تغيير التعديات اإلسرائيلية وحفر األنفا

الطابع اإلسالمي والديمغرافي للمدينة للقضاء على أي أمكانية لجعل القدس عاصمة دولتنا 

 الفلسطينية.

في خضم هذه الظروف الصعبة ما كان من القيادة الفلسطينية إال أن تواصل معركتها 

سطينية والطلب من المجتمع الدولي واألمم المتحدة الدبلوماسية والسياسية لنيل الحقوق الفل

، وبذلت جهود اإلعتراف بدولة فلسطين دوله غير عضو بصفة مراقب في األمم المتحدة

جبارة للحصول على أكبر قدر ممكن من التأيد لطلبها، حيث واجهت القيادة الفلسطينية 

إلستمرار وسحب الطلب والرئيس محمود عباس ضغوطاً دولية وحصار إقتصادي لثنيه عن ا

الفلسطيني بالتصويت واإلعتراف بالدولة الفلسطينية من األمم المتحدة ولكن موقف القيادة 

ً في وجه هذه الضغوط، وكسبنا المعركة الدبلوماسية وحصلنا على  كان حازماً وشجاعا

شهادة ميالد دولتنا وصوتت دول العالم الحر إلى جانب فلسطين على حدود الرابع من 

ً كبيراً في مسيرة نضالنا من  1967زيران للعام ح وعاصمتها القدس، والذي سيشكل فارقا

 أجل الحرية واإلستقالل. 

التحمت  التي صمود أبناء شعبنا ومقاومته الباسلةلم يكن ليتحقق لوال العالمي ن هذا النصر إ

أمام مة االسالمية فصائل المقاومع فيه كافة فصائل منظمة التحرير الوطنية وقواها المقاتلة 

 .العدوان على قطاع غزة

اكثر من كانت حصيلته هذا العدوان الغاشم الذي بدأ باغتيال القائد المناضل احمد الجعبري و

آالف الجرحى وعائالت بأكملها، ون شهيداً من النساء والشيوخ واالطفال يمائة وسبع
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واالراضي الزراعية ة الرياضيوالحاق اضرار جسيمة في المباني السكنية والمؤسسات 

 والبنية التحتية. 

 ايتها االخوات ...

، وكما وقفت كافة الفصائل يداً ان هذه االنجازات الدبلوماسية والعسكرية يجب ان تستمر

نهاء واحدة مجمعة على حقنا في الحصول على دولة، بدون تردد، البد أن تقف أيضاً إل

والعودة إلى الشعب بإعالء خيار االنتخابات الرئاسية ، االنقسام وتجسيد الوحدة الوطنية

 والبلدية والتشريعية وبمشاركة كافة فصائل العمل الوطني واإلسالمي

لقد حانت اللحظة ليرانا العالم أكثر قوة أمام المطالبة بحقوقنا القانونية والشرعية والعادلة 

 بالوحدة، فالمسيرة بدأت بمنحاها في مسيرتنا ما بعد إعالن الدولة، وهذه القوة ال تتأتى إال

االنساني والسلمي الحر، وعلى العالم أن يكون أكثر عدالة في حماية دولتنا، ومشروعنا 

 الوطني.

 

طنية اينما تواجدت والمجد للشهداء والشهيدات والحرية لالسرى ستحية الى المرأة الفل

 واالسيرات

 تحية لشعبنا الصامد في كل اماكن تواجده

 والشفاء للجرحى والجريحات وانها لثورة حتى النصر

 

 

 

 

 األخوات العزيزات:

 

تابعت األمانة العامة مهامها على امتداد العام وفق محاور االستراتيجية وعلى                
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 20أساس خطة العمل التي أقرها المجلس اإلداري في دورته الرابعة وتنفيذا لذلك فقد عقدت 

جتماعين بالفيديوكونفرانس مع قطاع غزة(. كما أجرت تغييراً في المسؤولية اجتماعا )منها ا

 ،4المالية، حيث  أسندت لألخت دالل سالمة، وكلفت األخت اعتدال األشهب بملف القدس 

 وفي متابعة أعمالها أنجزت ما يلي: 

 أوالً: في مجال مهمات النضال الوطني المناهض لإلحتالل والدفاع عن حقوق شعبنا:

تعزيز دور االتحاد في المقاومة الشعبية ضد االحتالل وبما يعيد االعتبار للدور  -1

النسائي في ابراز معاناة النساء المتضررات من المستوطنات ومساعدتهن من خالل 

توثيق االنتهاكات االسرائيلية على النساء الفلسطينيات بسبب االستيطان والجدار 

ين الجنسين ومناهضة العنف ضد النساء وذلك بتنفيذ برنامج دعم المساواة ب

بالتعاون مع مركز المرأة الفلسطيني لألبحاث والتوثيق " اليونسكو" والذي رصد 

االنتهاكات االسرائيلية في محافطات: "القدس، الخليل، طوباس"، وقد استهدف 

المشروع النسائي اللواتي تعانين من التهديدات اإلسرائيلية بمصادرة وإخالء 

او هدمها، وقد اتخذت اللقاءات عدة أشكال وأساليب مقابالت، محاضرات، بيوتهن 

القاضي بحماية  1325وكان من أبرز المواضيع التي طرحت: قرار األمم المتحدة 

النساء أثناء النزاعات وأهمية توظيفه لصالح المرأة بفلسطين وحمايتها من العنف 

ن خالل توثيق هذه االنتهاكات، الموجه لها من قبل قوات االحتالل والمستوطنين م

وتفعيل القرار، كما كان من النتائج: العثور على كم هائل من الوثائق الخاصة 

بتوثيق االعتداءات االسرائيلية والتي تحتاج إلى تنظيم، وأرشفة ومتابعة العمل 

إليصالها إلى الجهات المختصة لطلب الحماية للنساء وأسرهن من االعتداءات 

 ضدهن.

 

في جميع المحافظات المشاركة النسائية في حركة التضامن مع األسرى  تفعيل -2

ومسيرة اعتصام في الصليب األحمر، والمشاركة في اللجان المركزية لدعم 

األسرى، وعلى مستوى المحافظات وتنظيم فعالية للتضامن مع األسيرة هناء 

  ن من اّذارالشلبي في إضرابها على الطعام واعتبار ذلك عنوان فعاليات الثام

المشاركة الفاعلة في حركة التضامن مع االسرى في جميع الفروع السيما في 

فروع نابلس ،جنين ، القدس، رام هللا ، وتنظيم اعتصام في مقر الصليب االحمر ، 

تنظيم فعاليات التضامن مع االسيرة هناء الشلبي في إضرابها عن الطعام وتنظيم 

 وتوجيه فعاليات الثامن من أذار لذلك .وفود التضامن مع أهلها في جنين 
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المشاركة في اللجنة المركزية للدفاع عن حق العودة، ولجانها في المحافظات  -3

تنظيم التحرك النسائي في مواجهة العدوان  والمشاركة في فعاليات ذكرى النكبة.

في الوحشي اإلسرائيلي على قطاع غزة، والمشاركة بالفعاليات الوطنية التي نظمت 

تنظيم التحرك النسائي في مواجهة العدوان  جميع محافظات الوطن وفروع الشتات

الوحشي على قطاع غزة ، والمساهمة بالفعاليات الوطنية التي نظمت في جميع 

المحافظات وفروع  الشتات ، وزيارة الجرحى واسر الشهداء في غزة بوفد من 

ه في وفد المنظمات الشعبية االتحاد برئاسة االخت ام جهاد كما شاركت األمان

 الفلسطينية الذي قام بزيارة غزة. 

 

المشاركة بكل الفعاليات الوطنية دعما للمعركة السياسية في األمم المتحدة في األمم   -4

المتحدة لنيل االعتراف بدولة فلسطين وتقديم مذكرة لألمم المتحدة باسم االتحاد 

 د الطلب الفلسطيني.مطالبة بتأييالعام واألطر والمؤسسات النسوية 

 

عقد لقاء خاص مع السيد جميس باولي نائب ممثل االمين العام لالمم المتحدة في فلسطين  -و

  1325بمناسبة ذكرى إصدار القرار  2012-10-11في مقر االمانه العامة برام هللا بتاريخ 

وقطاع غزة وقد شارك في اللقاء إضافة لالتحاد مؤسسات وشخصيات نسوية في الضفة 

برئاسة االخت ام جهاد رئيسة االتحاد وقد عرض الوفد االوضاع التي يعيشها شعبنا وأثرها 

على النساء مع التركيز على االوضاع في غزة والقدس ،الالجئات، المشاركة السياسية 

 -وجرى نقاش بعد ذلك حول التوصيات العامة لألمين العام تمثلت ب: 1325للمرأة ، القرار 

 الطلب الفلسطيني في العضوية الكاملة في االمم المتحدةقبول  -1
 رفع الحصار عن قطاع غزة والعمل على حماية الحقوق بشكل فوري. -2
مطالبة المجتمع الدولي في حمل دولة االحتالل االسرائيلي على الوفاء بإلتزاماتها  -3

 الدولية واحترام القانون الدولي والقرارات الدولية بشأن القدس.
 لقرار مجلس االمن والخاص بجدار الفصل العنصري. االمتثال -4
 الضغط باتجاه محاكمة مجرمي الحرب وخاصة في حرب غزة . -5
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 التوصيات الخاصة:

استناداً للواقع الفلسطيني  1325تبني تفسير االئتالف الفلسطيني لتطبيق القرار  -1

 صراع.والتعامل مع الواقع الفلسطيني أنه مازال تحت االحتالل وليس ما بعد ال
اعادة فتح النقاش في االمم المتحدة حول القرار لوضع آليات تفعيل وتطبيق  -2

والمواثيق واالتفاقيات  1325القرارومساءلة قابلة للتنفيذ وعدم الفصل بين القرار 

 الدولية األخرى وخاصة اتفاقيات جنيف.
 طينية .أن يدرج في التقارير السنوية لالمين العام جزء خاص عن وضع المرأة الفلس -3
مطالبة إسرائيل بموجب اتفاقيات جنيف الخاصة باالسرى الفصل بين السجينات  -4

الفلسطينيات االمنيات واالسرائيليات الجنائيات في السجون االسرائيلية  والتدخل 

 لتوفير الحماية والحقوق االساسية لهن
وتمكين النساء الفائزات الدعم الفني من الجهة المختصة لالمم المتحدة لتطوير قدرات  -5

 باالنتخابات المحلية.
 حول تأثير الصراع على النساء. 1325من قرار  16اعداد دراسة بناء على المادة  -6
التأكيد على حق الفلسطينين المقدسيين بإختيار مناهجهم التعليمية والعمل السريع  -7

فيه سياستنا  لوقف أي تتدخل في الحق الفلسطيني بتعليم االبناء تعليماً حر، نحدد

 وفلسفتنا التربوية الفلسطينية.
 التدخل من اجل انقاذ قطاعات الخدمات من التدهور واالنهيار في قطاع غزة. -8
ترشيح نساء فلسطينيات ليمثلن االمم المتحدة ويقمن بدور سفيرات لحسن النوايا وقد  -9

 في رده على القضايا التالية: أبرز السيد جميس راولي
 وهو انجاز بحد ذاته. 1325وطني للقرار تشكيل االئتالف ال -1
على الرغم من أن تنفيذ القرار في العالم عامة وفي االراضي الفلسطينية المحتلة أقل  -2

 من التوقعات والهدف من إصدار القرار ، اال أن العمل علية يعتبر هاماً جداً. 
 إن العمل الوطني والتحرري هو تكاملي وال يمكن الفصل بينهما. -3
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قبل االمم المتحدة بهيئاتها المختلفة بدعم الجهود للوصول الى دولة العمل من  -4

فلسطينية مستقلة قابلة للتنفيذ وفعاله وذلك من خالل العمل على برامج تنموية 

 مستقبلية للوصول للهدف المنشود .
إن التزام االحزاب السياسية بمطلب الحركة النسوية في زيارة تمثيل النساء في  -5

انجاز كبير على صعيد الوطن ، وهي تعتبر تمييزا عن غيرها من دول  االنتخابات لهو

 العالم. 

ثانيا: على صعيد تعزيز الدور السياسي لالتحاد في الوضع الفلسطيني الداخلي يعيد االتحاد  

 دورا مركزيا في تطوير مشاركة المرأة السياسية: 

ومشاركة المرأة في االنتخابات في مرحلتها األولى انطالقا من نجاح حملة تطوير  -1

بالنجاح في  2006-2004النتخابات المجالس المحلية والمجلس التشريعي في أعوام 

تعديل قانون االنتخابات في الهيئات المحلية والتشريعي لتشتمل على "كوتا" للنساء 

لمجلس % في القوائم في انتخابات ا20% في الهيئات المحلية، و25بنسبة 

التشريعي. فقد أطلق االتحاد المرحلة الثانية من حملة تطوير المشاركة السياسية 

والتي تطالب بتطوير ورفع نسبة مشاركة المرأة بما ال يقل عن  2012لالنتخابات عام 

% في حال فتح القانون للتعديل، وقد تم عقد ورشة عمل شارك فيها ممثلين 30نسبة 

ر والوزيرات وأعضاء من المجلس التشريعي وممثالت عن جميع قوى منظمة التحري

عن األطر والمراكز والمؤسسات النسوية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وقد 

من األمناء من توقيع ميثاق شرف بادر العداده االتحاد  2012-8-30تمكن بتاريخ 

من جانب % وقد اعتبر التزام ادبي 30العامين أو من يمثلهم بتمثيل النساء بنسبة 

 هذه القوى.

وقد تم تنظيم لقاءات موسعة في جميع فروع الضفة وتم التأكيد فيها على ضرورة إجراء 

والدخول في حوار مع االطر واالحزاب حول  2012-1-20االنتخابات في موعدها المقرر 

المرشحات وبذل كل جهد من اجل حشد النساء للتصويت في االنتخابات، االمر الذي 

ة من فروعنا واالتصال بالقاعدة النسائية في كل التجمعات السكنية ووضع يتطلب حيوي

وقد تم إنجاز هذه االجتماعات لمشاركة عضوات االمانة  خطة تفصيلية في إطار كل فرع.

العامة في جميع فروع االتحاد في الضفة وقطاع غزة أسهمت بإعادة بناء منهجية 

 الوثيقة باعتبارها الخطاب النسوي المحدد.
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طني الفلسطيني نطالبه المشاركة في لجنة تفعيل إرسال رسالة لرئيس المجلس الو -2

% في 30منظمة التحرير الفلسطينية،  كما نطالب بإدراج "كوتا" نسوية بنسبة 

 انتخابات المجلس الوطني.

تقديم مذكرة مطالب للجنة التنفيذية واالمناء العامون نطالب فيها بتعزيز المشاركة  -3

مرأة في المجلس الوطني والتشريعي والمجالس المحلية واألحزاب السياسية لل

 % .30والقوى السياسية.بنسبة ال تقل عن 

تعبئة الجهود الشعبية من اجل استكمال وتعجيل مسيرة انهاء االنقسام وتنفيذ اتفاق  -4

المصالحة على أساس الشراكة الوطنية، وقد مثل الحراك النسوي الذي بادر له 

في قطاع غزة تطورا هاماً على طريق تعزيز هذا الدور بتنظيم الوقفة  ونظمه االتحاد

االسبوعية كل يوم ثالثاء بدأت بمشاركة من قيادات االتحاد في كل من غزة والضفة 

لتتسع وتشمل كل المراكز والمؤسسات النسوية والحقوقية والقوى والفصائل، وفي 

المختلفة: امانة عامة، مجلس  هذا اإلطار نحيي دور اتحادنا في القطاع بهيئاته

إداري، هيئات ادارية للفروع، عضوات االتحاد على هذا الدور النضالي والمبادر في 

 روع الوطني والذي يعتبر انهاء اإلنقسام اهم تحدي له.حماية المش

على   UN womenوفي مجال تعزيز المشاركة السياسية للمراة تم االتفاق مع  -5

لحقوقية للمراة وذلك بمنهج تشاركي يعتمد على عقد لقاءات مراجعة وتطوير الوثيقة ا

مع النساء في القاعدة ومن شرائح مختلفة وبمواقع جغرافية متعددة: مدن، قرى، 

 مخيمات، وبمشاركة شابات، تناقش احتياجات وهموم النساء.

 

 ثالثاً: في مجال حماية المراة من العنف والقوانين والتشريعات:

المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد المرأة  فعاليات حول دعمتنفيذ  -1

بالتنسيق مع مركز المراة لألبحاث والتوثيق فقد نفذت في خمس محافظات قطاع 

غزة استهدفت النساء المتضررات من العنف االجتماعي في هذه المحافظات وقد 

يا والمشاكل اتخذت اللقاءات عدة اشكال وأساليب من حيث طرح وإبراز القضا

التي تعاني منها النساء، وقد اتخذت الورش شكل العصف الذهني والمجموعات 

البؤرية من خالل عرض المسرحيات الهادفة والمقابالت والمحاضرات والنقاش 

حيث طرحت النساء القضايا التي تهمها من خالل فعاليات جماعية ولقاءات فردية 

حترم وتعيش حياة كريمة خالية من وقد اكدت النساء ان من حق المراة ان ت

العنف ورفعت توصياتها التي تطالب بتحسين الوضع القانوني واالجتماعي وقد تم 

لتاييد ومناصرة العمل على جمع التواقيع من األفراد والمؤسسات ضمن حملة 
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والحد من العنف تحت عنوان: ال للعنف ضد المراة. وشملت الحملة المرأة 

توقيع من المشاركين بالحمالت، باإلضافة لتشكيل  1500الحصةل على اكثر من 

 أستاذة تقوم بمعالجة قضايا النساء المعنفات.  12االتحاد لجنة قانونية من 

على ضوء تزايد عمليات القتل ضد النساء. اللقاء مع األستاذ حسن العوري ضد  -2

يس الرئيس للتباحث معه حول مشروع قانون االحوال الشخصية الذي حوله الرئ

 له.

لقاء مع وزير العدل والدعوة لتشطيل فريق وطني إلعداد قانون االحوال  -3

الشخصية وقد تم الموافقة على هذا المقترح بمشاركة االتحاد العام للمرأة 

 واالئتالف من اجل قانون احوال شخصية.

 عاماً. 18رفع رسالة للرئيس بإصدار مرسوم يحدد سن الزواج ب -4

 . UN womenللمرأة  مشروع المشاركة السياسية -5

 عقد ورشة عمل ألوراق فلسطين التي ستقدم في المؤتمر، شملت العناوين التالية:  -6

 

 

 

 رابعا: على الصعيد العربي :

 اركة السياسية للمراة في المغرب. )سوسن(المشاركة في مؤتمر المش -1

 نزال(، بهدفتشبيك من اجل حقوق النساء في االردن. )ريما لالمشاركة في ندوة ا -2

 تعزيز اّليات التشبيك والتنسيق.
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 االمانة العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية

 تقرير دائرة العالقات الداخلية

 مقدم للمجلس اإلداري بدورته الخامسة16،15،14 /2012/12

الداخلية؛ وخطة االتحاد باالستناد للنظام األساسي لالتحاد ؛ ومهام دائرة العالقات 

اإلستراتيجية ؛ وبرنامج عمله ؛ وتوصيات المجلس اإلداري عبر دوراته المتعاقبة فيما يتعلق 

بالبناء التنظيمي للفروع ؛ وقرارات األمانة العامة الخاصة بذلك ؛ واستكماالً لخطة العمل في 

دورتي المجلس الثالثة  مجال البنية التنظيمية وبناء المحليات و التي )جرى تناولها عبر

المقدمة في الدورة السابقة...... فإننا نقدم  2012والرابعة( ؛ ... واتجاهات خطة العمل لعام 

 لكم تقريرنا متضمناً المحاور التالية :

 أوال: شؤون الفروع
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انتظمت دائرة العالقات الداخلية فيالضفة وغزة بعقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة اوضاع 

ي الوطن والشتات. و تم عقد اجتماعين للجنة العالقات الداخلية األول فورا إنهاء الفروع ف

المجلس اإلداري الرابع ألعماله والثاني تحضيراً لدورة اجتماعات المجلس الحالي يوم 

 ومثلها في غزة. 3/12/2012

ي  عقدت الدائرة دورة اجتماعات للهيئات اإلدارية في الفروع إثر دورة المجلس اإلدار ✓

، 2012الرابع تناولت توصيات وقرارات المجلس، واتجاهات العمل االسنوية  

 ومتابعة مدى انتظام عمل الهيئات اإلدارية.

تمت متابعة ملء شواغر في الهيئات اإلدارية بسبب االنقطاع عن العضوية ،  ✓

رام  واستبدال عدد أخر من األخوات غير المنتظمات أو المعتذرات وبالتحديد في فروع 

 هللا ، سلفيت، قلقيلية ، وبدرجات أقل في فروع أخرى. 

 أفردت  الدائرة وقتاً لها مع الهيئات اإلدارية للفروع ....في كثير من األحيان .... ✓

لمناقشة بعض المسلمات الموجودة في النظام األساسي وأسس عمل االتحادات  .1

من األطر  الشعبية الجماهيرية، وطبيعة مهام االتحاد المختلف عن غيره

 والمؤسسات النسوية .

السماع لهموم الفروع ومعوقات عمله سواء الموضوعية نتيجة الظروف العامة  .2

 أو الذاتية المرتبطة بالهيئات نفسها.....

كيفية بناء الخطط الخاصة بكل فرع وكذلك ترجمة إستراتيجية عمل االتحاد على  .3

ر االتحاد بين جمهور النساء مستوى الفروع وتوظيفها بالشكل األمثل لصالح انتشا

 وفاعليته .

تابعت الدائرة الفروع لضمان وضع خططها الخاصة بتعزيز مشاركة النساء  ✓

 باالنتخابات البلدية ترشحاً وانتخاباً.

*دائرة العالقات الداخلية: األخوات ...نهاية محمد، دالل سالمة، فايزة أبو الهيجا، فاطمة 

 ، فوزية حويحي(. شحيبر، نعيمة الشيخ، اكتمال حمد

*لجنة العالقات الداخلية : عضوات الدائرة ومسؤوالت العضوية في الفروع وبمشاركة 

 رئيسات الفروع أو نائبة الرئيسة.

 ثانياً: بناء المحليات 

باالستناد لورقة العمل التنظيمية الخاصة بتشكيل المحليات استكملت الدائرة عملها لتشكيل 

 لجان المحليات من خالل 
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تابعتها المباشرة للهيئات اإلدارية بالفروع والبحث معها في ُسبل تنفيذ خططها  م ✓

الخاصة بتشكيل المحليات، وبالتحديد المحليات المستهدفة وفق ما قُدم لكم في دورة  

 المجلس السابقة.

تم عقد دورة اجتماعات لكل مجموعة من الفروع على حدة شمال الضفه، وسط ،  ✓

هيم الفروع للمحليات والعضوية واالنتساب جنوب،غزة...لتوحيد مفا

المباشر.....وآليات العمل الصحيحة في هذا السياق ؛ وعالج العديد من الثغرات 

 الناجمة عن سوء فهم لآللية أو التعجل بتقديم طلبات االنتساب خارج مقرات االتحاد.

اعتمدت فروع قطاع غزة خطة عمل طارئة في هذا السياق نتيجة للظروف  ✓

ضوعية وإغالق مقرات االتحاد ، قائمة على اعتماد العضوية السابقة ، وخارطة المو

للمحليات والمناطق، ومبدأ التوافق في تشكيل المحليات لحين التمكن من عقد 

 المؤتمرات.

هذا وقد بدأنا نسمع من الفروع شيئاً بسيطاً عن أعداد العضوية الجديدة واالشتراكات  ✓

ضعة ...إال أنها لم تخلو من تحديات يفرضها واقع عمل ... ُرغم كونها بداية متوا

المؤسسات النسوية األهلية القائم على أن كل عمل نسوي هو لتقديم الخدمات وليس 

 لدفع االشتراكات.

 * مرفق: جدول بالمحليات المستهدفة في كل فرع وما تم إنجازه من لجان متابعة للمحليات.

 ع سيقدم تقريره الخاص .* مالحظة: نعمد لالختصار الن كل فر

 جدول  المحليات في الفروع

 فروع الضفة الغربية

المحليات المستهدفة منذ  الفرع
 دورة المجلس الرابعة

محليات أنجزت تشكيل  
لجنة متابعة /جاهزة 

 لمؤتمر المحلية

محليات أنجزت مراحل ما 
 قبل تشكيل لجنة المتابعة

 
بيت 
 لحم

 

 
13 

 
7 

 
5 

 
 الخليل 

 

 
23 

 

 
4 

 
4 
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 القدس

 

 
15 

 
8 

 

 
 رام هللا

 

 
10 

 
5 

 
3 

 
 جنين

 

 
26 

 
12 

 
 

 
 قلقيلية

 

 
11 

  
6 

 
 طوباس

 

 
9 

 
8 

 
1 

 
 نابلس

 

 
21 

 
3 

 
2 

 
 سلفيت

 

   

 
 طولكرم

 

 
17 

  
 

 
 أريحا

 

 
9 

 
1 

 

 ................* إنجاز لجان المتابعة لمحليات الضفه وفق اآللية المعتمدة بنسبة 

 * شبة منجز بنسبة.............              * اجمالي االنجاز ...................

 

 فروع غزة 
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المحليات المستهدفة  الفرع
منذ دورة المجلس 

 الرابعة

محليات أنجزت تشكيل  
لجنة متابعة / جاهزة 

 لمؤتمر المحلية

محليات أنجزت مراحل ما 
 المتابعةقبل تشكيل لجنة 

 
 الشمال 

 
 

   

 
 غزة

 
 

   

 
 الوسطى

 

   

 
 خانيونس

 

   

 
 رفح

 
 

   

 

بناًء على أوضاع عمل االتحاد في غزة قررت األخوات عضوات األمانة من غزة  •

 ورئيسات الفروع خطة طوارئ خاصة بتشكيل المحليات والمناطق .

باالستناد إلى معطيات العضوية المتوفرة فروع االتحاد بُنيت الخارطة البنيوية لبنية  •

 لديهم سابقاً....والواردة في الجدول اعاله....

 اعتمدت األخوات في غزة مبدأ التوافق في تشكيل المحليات . •

أم  –إكتمال حمد  –)األخت نعيمة الشيخ  فروع غزةمرفق التشكيل الخاص بمحليات  •

 عبد هللا(.

للمرأة وانتخابات المجالس البلدية والمحلية اكتوبر ثالثاً: الفروع والمشاركة السياسية 

2012  



16 
 

تابعت دائرة العالقات الداخلية الفروع لضمان وضع خططها الخاصة في مرحلة  ✓

 االنتخابات المحلية .

التقت الدائرة الهيئات اإلدارية في كافة فروع الضفة لمناقشة خططها وتعزيز دورها  ✓

 افظات في الحراك االنتخابي على مستوى المح

التحضير مع الفروع لعقد ورش عمل موسعه خاصة باالنتخابات تضم الهيئات  ✓

االدارية وعضوات مؤتمرات الفروع والمؤسسات النسوية في كل فرع بحضور  

الدائرة وعضوات األمانة ، وُعقدت الورشات الموسعة في كل الفروع ماعدا )سلفيت 

 ، قلقيلية(.

 أهم الرسائل في هذه االجتماعات.

 عم ترشح النساء للبلديات في مواقع متقدمة على القوائم.د .1

آليات وُسبل زيادة نسبة اقتراع األخوات في االنتخابات لما لها من دالئل مستقبلية  .2

 بغض النظر عن القوائم.

 

شجعت الدائرة الفروع على إطالق نقاش مع األحزاب والقوى الوطنية والمجتمعية في  ✓

)مرفقة النساء وفق الوثيقة الموقعة من قادة الفصائل  المحافظات لزيادة نسبة ترشيح

.) 

رابعا: مراجعة الفروع للوثيقة الحقوقية وإثارة النقاش حول بعض المحاور لضمان التوعية 

 الحقيقية بالوثيقة والتغذية الراجعة حول بنودها.

 وتم ذلك أثناء اجتماعات الدائرة بالهيئات اإلدارية للفروع. ✓

 تناوله في االجتماعات النسوية الموسعة في كل فرع.ومن ثم  ✓

 

 خامسا: فروع الشتات 

 تم تشكيل لجان تحضيرية لكل من فرع النرويج، فرع تشيلي. ✓

 ستقدم كل من فروع لبنان ، مصر ، سوريا،.... تقاريرها الخاصة.  ✓

زيارتها لكندا  ستقدم األخت فاطمة شحبير تقرير فرع كندا خاصة بعد لقائها بهم أثناء  ✓

 .2012في حزيران 

 وضع فرع الجزائر ....بحاجة لمزيد من المتابعة. ✓
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عقدت األخت دالل سالمة واألخت زينب الغنيمي من المجلس اإلداري اجتماعاً مع  ✓

 )مرفق التقرير(. 13/9/2012فرع مصر يوم 

ً التواصل المستمر لألمانة معه أثناء زياراتهم ومه ✓ ماتهم، فرع القاهرة يثمن عاليا

 حيث التقتهم أيضاً األخت منى الخليلي واألخت ريما نزال.

 

 

 سادسا: استخالصات عامة

، وخطط الفروع لبناء المحليات ، وبالنظر  2012بناًء على الخطة التي وضعت لعام  .1

إلى ما تم إنجازه في هذا المجال من قبل الفروع وفق التقرير بين أيديكم ، وما 

ع .....فال شك بأننا نقر بعدم التمكن من إنجاز الخطة ُرغم  سترونه في تقارير الفرو

 البدء العملي بها .... وأسباب ذلك متعددة منه ما هو موضوعي وآخر ذاتي.

 األسباب الموضوعية  .2

ً كانت من أعقد العمليات خاصة وأن العنصر البشري  ✓ العملية البنيوية أيا

ة والسياسية محورها، وتتداخل مع عملية البناء االوضاع الوطني

واالجتماعية واالقتصادية التي نعيشها... والتراجع في هذه السياقات يؤثر 

 سلباً على عملنا البنيوي.

األولويات لدى النساء أصبحت مرتبطة بأولويات خدماتية وفرص العمل  ✓

واألوضاع االقتصادية والتي هي جزءال يتجزأ من أولويات الشعب 

على تلبية حد أدنى من هذه األولويات يمكن الفلسطيني ... ان قدرة االتحاد 

 ان يشكل رافعة لعمله وحضوره بين جمهور النساء.

الموارد المالية للفروع والموازنات محدوده وكذلك االمكانيات اللوجستية   ✓

 متواضعة ،خاصة ان المطلوب من الفروع الخروج للنساء في مواقعهن....

ب التراخي والتردد في العمل وتقديم الذرائع قلة الموارد هي  أحد أسبا              

 والمبررات.

.... ممزوجة بفكر قائم على  بهامن الفروع  ال بأس  وُرغم ذلك هناك جهود ✓

أولوية المشروع الوطني ، واالنتماء لالتحاد كونه يُمثل المجموع النسوي كما 
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عمل األخوات  ان تقويته تخدم امكانيات التغيير المنشود وطنياً ونسوياً...... وت

 لتقديم كل ما يلزم لتعزيز الثقة باالتحاد ورؤيته وتطلعاته .

كما ان ما يشهده نظامنا السياسي الفلسطيني من تعدد المؤسسات المجتمعية  ✓

واألهلية وبالتحديد النسوية والمموله ببرامج ومشاريع يستقطب إليه النساء 

ضيح التباين ما بين هذه للعمل بأجر ، وهنا وقع على االتحاد بفروعه عبء تو

 المؤسسات واالتحاد وكأننا في مرحلة جديدة النطالقة االتحاد.

أسباب ذاتية ... كل ما سبق من أسباب موضوعية ال ينفي حقيقة وجود العديد من  .3

 األسباب الذاتية المرتبطة بالهيئات اإلدارية للفروع وعضواتها منها

 األولويه .عدم التفرغ  لعمل الفرع أو إيالئه  ✓

الرغبة في الحفاظ على العضوية في الهيئات االدارية بينما  يقع عبء العمل    ✓

على مجموعه دون األخريات ............ إال أن هذا لم يلغي بروز  الحالة 

التضامنية بين عضوات الفروع وقبول االعتذار عن الغياب في كثير من 

 األحيان وتقديم المبررات لألطر المسؤولة.

ً ...إال أن عملية و ✓ ُرغم وجود عدد من المتفرغات باسم االتحاد وظيفيا

االستثمار األمثل لهن غير متوفرة وبحاجة إلعادة نظر فالمطلوب متفرغات 

 بانتماء.

 في فروع غزة    .4

ارتبطت ظروف عمل فروع االتحاد في قطاع غزة بحالة االنقسام التي نمر بها  ✓

 في مجال البناء التنظيمي.، ولذلك كان لها رؤيتها التوافقية 

المطالبة بإنهاء االنقسام تحظى بأولوية في العمل لدى النساء وفي مقدمتها  ✓

االتحاد العام الذي يُنظم وقفة أسبوعية كل يوم ثالثاء في ساحة الجندي 

المجهول وياُلحظ توافد النساء بأعداد كبيرة للمشاركة بهذه الفعالية ولم يكن 

يوم .......إال تعبيراً عن ضيق الحكومة المقالة من الفعل االعتداء على أخواتنا 

 الناشط في هذا المجال.

 

 2013سابعاً: اتجاهات العمل لعام 

عدم القبول بأية عملية استبداالت في العضوية اعتباراً من تاريخه لضمان ديمومة  .1

 .)توصية الفروع(العمل والمنهج المشترك وليس المتغير بين لحظة وأُخرى 
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)توصية ل على تطبيق أحكام النظام األساسي فيما يخص التغيب عن الجلسات العم .2

 الفروع(.

الخاصة النتخاب المحليات والمناطق والفروع وفق النظام األساسي  ةإعداد الالئح .3

 .2012....قبل نهاية عام 

استكمال المحليات المستهدفة، وكذلك المناطق خالل النصف األول من العام تحضيراً  .4

ؤتمرات الفروع ، وليس بالضرورة أن تتم العملية بالتوازي في كل الفروع .... لعقد م

ممكن بالتتالي عبر استهداف االنجاز في فروع ذات أولوية للتغيير أو حسب االستعداد 

 األعلى .

برنامج عمل لكافة الدوائر يهدف إلى متابعة أداء عضوات المجالس البلدية والمحلية  .5

.... ومن ناحيتنا العمل معهن بما يخدم توسيع دائرة انتشار لتحسين نوعية األداء 

 المحليات .

آلية خاصة بعضوية الشابات .... واستهداف أماكن تواجدهن .... محليات في  .6

 الجامعات  والمعاهد.

 

 

 

 ودمتـــــــــــــــــــــــم
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 2012تقرير دائرة االعالم والثقافة عن العام 

 للمجلس االدارية " الدورة الخامسة"المقدم 

14-16/12/2012 

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

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ان الوسيلة االعالمية جزء اساسي في احداث التغيير في  

تحت االحتالل االسرائيلي وتسليط الضؤ  المجتمع الفلسطيني، سواء في تناولنا لواقع المرأة

على دورها الوطني في مقاومة االحتالل من جانب، ومن جانب آخر التأكيد على دور المرأة 

 في المشاركة في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

هادفين بذلك الى ابراز دور االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  في تحقيق المساواة والتنمية 

دالة االجتماعية  في مجتمعنا الفلسطيني، خصوصا اننا بعد االعتراف بدولة فلسطين والع

كعضو مراقب في االمم المتحدة، اصبح من الضروري ان يكون اعالمنا النسوي كاتحاد 

حاضرا في كل االحداث والمتغييرات على الساحة الفلسطينية والدولية، كما اننا من 

المؤسسات والمراكز النسوية ومع وزارة شؤون المرأة  الضروري العمل اعالميا مع كافة

الى توحيد الرؤية باتجاه العديد من القضايا في وسائل االعالم مما سينعكس ايجابا على 

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

 2012انجازات عام 

 المجال االلكترونياوال: 

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

والمعلومات، كما تم انجاز وضع جميع أدبيات وإصدارات االتحاد على الصفحة كما وضعت 

 الوثائق الهامة الصادرة عن االتحاد العام للمراة الفلسطينية.
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بينما لم نتمكن من انجاز ترجمة الصفحة الى اللغة االنجليزية لما في ذلك من أهمية النتشار 

وتوسيع شريحة المتصفحين موقع االتحاد، وذلك بسبب المعيقات المادية التي وقفت حجر 

 عثرة في وجه تحقيق ذلك. 

 :االعالم المكتوبثانيا: 

ن من آذار يوم المراة العالمي اصدار عدد من المجلة "الفلسطينية" بذكرى الثام •

 وكان عنوان العدد "المرأة الفلسطينية في مقدمة النضال الوطني واالجتماعي" .

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

، ضد جرائم الشرف 7-15المثل  " الثامن من آذار، ذكرى تاسيس االتحاد في 

نانسي زبون، بمناسبة يوم العنف، بيانات استنكار لقمع مسيرات على خلفية قتل 

في غزة، بيان استنكار الحرب على غزة، بيان حول اضراب االسيرة هناء 

 الشلبي، بيان حول االنتخابات.

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

ميثاق شرف حول االنتخابات المحلية  المرأة الفلسطينية حول غزة.  صياغة

وترتيب المرأة في القوائم االنتخابية،صياغة سلة المطالب النسوية وتسليمها 

لالحزاب السياسية، نداء حول اتفاق القاهرة صياغة مطالبة بموقف لالمين العام 

لالمم المتحدة اتجاه عضوية فلسطين في االمم المتحدة. رسالة الى بان كيمون 

 لعدوان على غزة.بخصوص ا

 

 

: تمت المشاركة في ورشات عمل متعدده وقد كانت المشاركة من اوراق عمل اعالميةثالثا:

 خالل تقديم االوراق التالية:

اعداد ورقة حول البرامج النسوية في تنمية المجتمع والنهوض بواقع المرأة بين  •

 االيجابيات والسلبيات.: المعوقات

 االعالمية الفلسطينية بين السياسي واالجتماعي.اعداد ورقة حول  •

 اعداد ورقة حول العنف ضد المرأة ورقة مفاهيمية. •

 ا: الترويج والتوعية باالنتخاباترابع



22 
 

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

عالمية للدفع باتجاه زيادة نسبة الدائرة االعالمية باصدار تقريراعالمي واطالق حملة ا

مشاركة المرأة في االنتخابات ترشحا وتصويتا وتم نشره على موقع االتحاد وفي بعض 

 المواقع االلكترونية و الصحف المحلية

 مقابالت تلفزيونية واذاعية  في جميع المناسبات: االعالم المرئي خامسا

ل على خلفية الشرف، بمناسبة "المشاركة بمناسبة الثامن من آذار، بمناسبة القت

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

 :انتاج أدوات اعالمية دعائية:سادسا

عرض في البرازيل خالل عقد مؤتمراالتحاد النسائي -اصدار فيلم المرأة والجدار •

 الديمقراطي العالمي.

 البرازيل –معرض اعالمي تضمن صور  •

 سبوت اعالمي بالشراكة مع ملتقى النوع االجتماعي بث في االذاعات المحلية •

سبوت اعالمي حول الزواج المبكر واضراره الصحية واالجتماعية بث في  •

 االذاعات المحلية.

 

 :: تغطيات اخباريةسابعا

 تم تغطية كافة نشاطات وفعاليات االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الصحف المحلية. 
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 تقرير دائرة العالقات الخارجية في االمانة العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينيه

 (2012\12\14المقدم للمجلس االداري المنعقد برام هللا )

 عن الفترة الممتده من

 2012-12-16ى ال 2012-شباط 

ابتسام   -رضا نتيل –سوسن شنار  –اعضاء الدائرة االخوات/ فلاير عبد الرحمن 

 خلدات حسين. -الزعانين

على ضوء المستجدات على الساحة الفلسطينية واهمها حصول فلسطين على "دولة  

فلسطين " عضو مراقب في االمم المتحدة، مما يستدعي منا في االتحاد العام للمرأة 

الفلسطينية وعلى وجه الخصوص دائرة العالقات الخارجية جهدا كبيرا على الساحة 

الدولية من خالل وضع خطة وآلية عمل بناء على هذه التطورات باتجاه عالقاتنا 

طلب العضويه في  المنظمات   الثنائية مع االتحادات العربية والدولية، وايضا باتجاه

يات الخاصة بالمرأة، فقد التزمت دائرة العالقات الدولية والتحاقنا في بعض االتفاق

الخارجية بخطة عملها تنفيذا الستراتيجية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والتي تنص  

على التحرك بفاعلية على الصعيد الخارجي، وتفعيل عالقاتنا مع االتحادات 

ات االمم  والمؤسسات النسوية العربية والدولية ومنظمات حقوق االنسان ومؤسس

 المتحده. 

 : التالي في هذه الفترة على وقد تركز عمل دائرة العالقات الخارجية

 الصعيد الدولي: على 

: عقد االتحاد النسائي الديمقراطي االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي -

مؤتمره في البرازيل وشاركنا فيه من خالل وفد من االمانة برآسة االخت 

خلدات  -ختام سعافين –االخوات منى الخليلي انتصار الوزير وعضوية 
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حسين، وقدا كانت المشاركة بفاعلة وقد اعيدة انتخاب فلسطين لموقع نائب  

رئس ممثلة باالخت ميادة عباسي لمرة ثالثة واصوات ساحقه، وترشيح 

لعضوية المكتب التنفيذي لالندع.   االختين انتصار الوزير فلاير عبد الرحمن

له في بيروت   تب االقليمي العربي لالندع  لمكل اجتماع عقدوسبق هذا المؤتمر 

بتمثيل االتحاد   تحضيرا لهذا المؤتمر العام، وقد قامت االخت انتصار الوزير

تم في هذا االجتماع التاكيد على ابقاء ترشيح ممثلة  في هذا االجتماع وقد 

لهذا  فلسطين لموقع نائبة الرئيسة، وقد ترشحت ممثالت من دول اخرى 

 الموقع. 

تمت اعداد ورقة عمل باسم المرأة الفلسطينية تحت عنوان "العدوان وتحديات   -

 السالم" لتكون احدى اوراق المؤتمر.

كما جرى اتصاالت مع كل من اتحاد المرأة القبرصية واليونانيه للتنسيق في  -

 هذا الشأن. 

والثقافة،   تم تحضير مواد اعالمية لهذا المؤتمر بالتعاون مع دائرة االعالم -

 يتضمن معرض صور وتحضير افالم عن المرأة وبعض المواد التراثية. 

 

تم توجهة رسالة دعوة للمرأة السوفياتية عبر سفيرنا في موسكو لزيارة  -

فلسطين، وقد تلقينا ردا بالترحيب والموافقة على تلبية هذه الدعوة على ان  

 تحدد الحقا.

 على الصعيد العربي: 

في منطقتنا العربية وحرصا على استمرار العالقة مع  على ضوء المتغيرات 

االتحادات النسوية الرديفة، قمنا في دائرة العالقات الخارجية بدراسة الوضع،  

  –االردن  –اليمن  –تونس  -وقررنا اجراء اتصاالت مع بعض الدول مثل مصر

ربية بهدف  لبنان وجاري العمل على تحديد لقاءات ثنائية مع العديد من االتحادات الع

توثيق العالقة بيننا، وكان اولى هذه اللقاءات في مصر حيث تم اجتماع مع عدد من  

 االتحادات والجمعيات المصرية .  

 االتحاد النسائي العربي العام:  •
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ما زال االتحاد العام للمرأة الفلسطينية يحتل موقع نائب رئيس عن منطقة 

االتحادات العربية االعضاء   الشرق االوسط، حيث هناك تنسيق دائم مع جميع

 في االتحاد.

شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المؤتمر العربي بدعوة من االتحاد  •

النسائي العربي العام وقد عقد في مصر تحت شعار " الحفاظ على مكتسبات  

  المرأة العربية في ظل المتغيرات السياسية". وبرعاية الجامعة العربية

اجراء اتصال هاتفي مع السيدة نهى المعايطة رئيسة االتحاد النسائي  تم  •

االردني للتنسيق معها حول المشاركة في مؤتمر االتحاد النسائي الديمقراطي 

 العالمي.

 

 

 : على الصعيد الوطني

تم االتصال بالسفراء المعتمدين لدى السلطه الوطنية وزيارة البعض مثل   -

 لمصري.تونسي والمغربي واالسفير ال

تم االتصال بالمندوب السامي لالمم المتحدة وممثل االمين العام، وتم تحديد   -

لقاء معه لتسليمه البيان الموقع الخاص بتوجه فلسطين لالمم المتحدة للحصول 

 على كامل العضوية.

-  

 

 المعوقات التي واجهت عمل دائرة العالقات الخارجية: 

 ضعف الدعم المالي.  -1

العربية لديها اشكاالت في انظمتها السياسية مما ادى  العديد من الدول  -2

 الى ضعف التواصل معها.
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 خ ة ع   دائ ة العالقات ال ارج ة للف  ة القادمة

 على ال ع   الع بي:

تفع   عالقة االت اد باالت ادات ال   ية الع ب ة م  خالل ال يارات  -1

لعق  اتفاق ات وال    ق معها على ال ع   وام ان ات الع   

 ال    ك..

 على ال ع   ال ولي:

 تفع   م اركة االت اد في ال  اف  ال ول ة والع ب ة. -1

 ال  اص  ال      مع االت ادات وال  س ات ال ول ة. -2

الع   على ت  ي  عالقات ا مع االت ادات ال ول ة م  خالل ت وي ه   -3

 ب عل مات ع  ان ازات االت اد.

 الع   على ال  اركة في اج  اعات ل  ة ال  أة في االم  ال    ة . -4

 على ال ع   ال   ي:

رفع كفاءة ع  ات االت اد م  خالل ت ري ه  على ك ف ة ت      -1

 االت اد في كافة ال  اركات ع ب ا ودول ا.

ت   ق العالقة مع وزارة ش ون ال  أة وال  س ات ال   ية  -2

الفل     ة وام ان ات الع   ال    ك في ال      لل  ت  ات 

 ال ول ة او الع ب ة.

 

 

 

 على الصعيد العربي: 
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تفعيل عالقة االتحاد باالتحادات النسوية العربية من خالل الزيارات لتوضيح   -1

 عمل االتحاد وامكانيات العمل المشترك.. 

 واالتحادات ذات العالقة والتي تتقاطع مع عمل االتحاد. تحديد المؤسسات  -2

 على الصعيد الدولي: 

 تفعيل مشاركة االتحاد في المحافل الدولية والعربية. -1

 التواصل المستمر مع االتحادات والمؤسسات الدولية.  -2

العمل على تطوير عالقاتنا مع االتحادات الدولية من خالل تزويدهم   -3

 انجازات االتحاد. بمعلومات عن 

 العمل على المشاركة في اجتماعات لجنة المرأة في االمم المتحدة .  -4

 على الصعيد الوطني: 

رفع كفاءة عضوات االتحاد من خالل تدريبهن على كيفية تمثيل االتحاد في   -1

 كافة المشاركات عربيا ودوليا. 

ة  تنسيق العالقة مع وزارة شؤون المرأة والمؤسسات النسوية الفلسطيني -2

 وامكانيات العمل المشترك في التحضير للمؤتمرات الدولية او العربية.
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 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 
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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. -

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

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

 الوطنية.

 في المجال االكتروني:

 العمل على  ترجمة الصفحة االلكترونية الى اللغة االنكليزية. •

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

 قادرة عل تلبية احتياج اي باحث او باحثة .

 القيام بالحمالت االعالمية االلكترونية في مختلف القضايا الذي يتبناها االتحاد. •

 العمل على اصدار مجلة الكترونية توثق عمل ونشاطات االتحاد.  •

ية مغلقة على عضوات االتحاد العام للمرأة الفلسطينية استحداث صفحة الكترون •

 لمناقشة قضايا تخص االتحاد وقضايا اخرى، وسيتم االعالن عنها عند اتمام العمل.
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 في المجال االعالم المرئي:

عمل حلقات تلفزيونية اسبوعيه تناقش مواضيع تخص المرأة الفلسطينية في جميع  •

 الصحية.  –الثقافية  -القانونية– االجتماعية -المجاالت السياسية 

القيام بالحمالت االعالمية عبر االعالم المرئي والمسموع في مختلف القضايا الذي  •

 يتبناها االتحاد.

 في المجال االعالم المكتوب:

 العمل على اصدار مجلة االتحاد "الفلسطينية" بشكل فصلي. •

بعض القضايا السياسية  اصدار البيانات والمذكرات لتوضيح موقف االتحاد اتجاه •

 واالجتماعية والقانونية.

 

 في مجال رفع الكفاءة:

يتم االعداد لعقد دورة تدريب متخصصة للكادر االعالمي في االتحاد على االعالم  •

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

 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’

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

 -في المشاركة السياسية. وتوفير ادوات الحملة االعالمية الالزمة ) بروشورات

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

عالمية  للضغط على صناع القرار من القوانين: العمل باتجاه توفير المستلزمات اال •

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

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

 المعوقات التي تواجه عمل دائرة االعالم والثقافة:  

ضعف الدعم المالي: من المعلوم للجميع ان االعالم بصيغة المتعددة يحتاج الى دعم  -

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

 النساء، او ترجمة لوثائق االتحاد الى غير ذلك دون دعم مالي. 
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 ضعف الكفاءة للكادر االعالمي في االتحاد. -

 وظف او موظفه متخصص في االعالم.بحاجة الى م -

رغم بعض العوائق التي تواجه عملنا في دائرة االعالم والثقافة،نعمل بكل جهد الى تخطي  

هذا ويحدونا االمل ان نقدم كل ما هو جيد ومتطور لنصل لكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني 

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

 الوطنية واالجتماعية والتي سوف تنعكس على دور المراة الفلسطينية المناضلة.    

 

 

 االمانة العامة

 دائرة االعالم والثقافة 

 

 

 

 تقرير الدائرة القانونية المقدم الجتماع المجلس اإلداري 

 2012-12-16و  14المنعقد ما بين 

 2013وخطة عملها لعام 

 

 2012الدائرة القانونية خالل عام خطة عمل 

 أوال: قانون االحوال الشخصية وقانون العقوبات

نظرا لالنتهاء من وضع مسودتي القانونين يصبح العمل سيقتصر على اجراءات التوعية 

لقاعدة االتحاد وآليات الضغط والتأثير على مراكز القرار وفقا للمستجدات والتغيرات حال 

 في حال اجراء االنتخابات وتشكيل مجلس تشريعي جديد.  وقوعها بمعنى الجاهزية
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 أوال على صعيد توعية قاعدة االتحاد:

تعميم الوعي بالتعديالت القانونية وأسبابها للمستوى الكادري في االتحاد في جميع  •

المحافظات بواقع  اجتماع كل اربعة اشهر. اي بمجموع اربعون ندوة بالتنسيق مع 

 الداخلية لتنظيم االجتماعات.العالقات 

التنسيق مع المؤسسات النسوية التي لديها برامج قانونية لالستفادة من برامجها في  •

 حال وجودها وان لم توجد فبإمكانيات االتحاد.

استمرار العالقة مع اللجنة الوطنية لقانون االسرة ومع الكتل البرلمانية لمتابعة نتائج  •

 ين بآلياتاالجتماع مع االمناء العام

 طرح وتمرير القانون من جانب، ومتابعة آليات تشكيل اللجنة الوطنية للقانون.

 

 1325ثانيا:على صعيد القرار 

االئتالف الوطني للقرار: عقد االجتماعات الدورية لالئتالف بغرض تثبيته ووضع خطة 

 لعمله.

مفتاح، المرأة العاملة( دعوة المنظمات النسائية التي تملك برامج للقرار ) مركزاليونسكو، 

 إلدخال خطة االتحاد وتنفيذها.

التنسيق مع دائرة العالقات الخارجية في االتحاد لتفعيل العمل بالشق الخارجي للقرار على 

 صعيد التحالفات والشبكات.

 ما انجز من الخطة

 على صعيد قانون االحوال الشخصية وقانون العقوبات: 

اقم شؤون المرأة عقدت ثالث ندوات في نابلس وطولكرم ورام أوال: التوعية : بالتعاون مع ط

 هللا حول قانون االحوال الشخصية.

 كما تم عقد ندوة في نابلس تم التعاون فيها مع المركز الفلسطيني لحل النزاعات المجتمعية. 

 ثانيا: المشاركة في االجتماع مع مستشار الرئيس القانوني السيد حسن العوري

 كة في االجتماع مع معالي وزير العدلد. علي مهناثالثا: المشار
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 :1325على صعيد العمل بالقرار 

تم انجاز الكراس التوثيقي الخاص باعمال المؤتمر الذي تم عقده من قبل االئتالف في  -1

 .2011نهاية عام 

برامجها  1325زودت الجمعيات والمراكز النسوية اإلئتالف الوطني للقرار  -2

 منه. ومشروعاتها لالستفادة

شارك االتحاد في برنامج التوعية القاعدية مع جمعية المرأة العاملة للتنمية في  -3

 برنامج التوعية الخاص بالقرار على صعيد القاعدة.

شارك االتحاد في أنشطة مفتاح التثقيفية بالقرار على صعيد اإلئتالفات المشكلة في  -4

 المحافظات.

ظمة من قبل مفتاح مع مكتب المفوض شارك االتحاد بدورة توثيق االنتهاكات المن -5

 السامي لالمم المتحدة.

شارك االتحاد في ورشة العمل المنظمة من قبل مفتاح حول االنتهاكات المرتكبة ضد   -6

 المرأة الفلسطينية في الخليل وعراق بورين

تم اعداد ورقة موقف حول القرار لعرضها في االجتماع المعقود مع السيد جيمس  -7

 مسؤول العالقات السياسية في مكتب االمم المتحدة. –موري 

 دائره الشؤون االجتماعيه

 في االمانه العامه لالتحاد العام للمراه الفلسطينيه

 2012-12-16المقدم للمجلس االداري المنعقد في رام هللا في 

 عن الفتره مابين

 2012وكانون ثاني  2012شباط

 اعضاء الدائره

 ابتسام زيدان–امنه جبريل –منى نموره 

 اهداف دائره الشؤون االجتماعيه
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ان اهداف دائره الشؤون االجتماعيه تنبثق من النظام االساسي  والخطه االستراتيجيه وهي 

االجتماعيه وتفعيل مشاركه المراه في موزعه في مجاالت التعليم واالسرى والحمايه 

 االنشطه السياسيه واالجتماعيه

 وهذه المجاالت التي كانت فيها االنشطه هي 

 مجال التعليم

 االئتالف الفلسطيني من اجل بيئه تعليميه تعلميه -

االتحاد عضو مؤسس في االئتالف ويشارك في اجتماعات االئتالف الذي يعمل االن على 

خلي لتنظيم عملها ويشارك فيها عدد من المؤسسات النسويه والتعليميه اعتماد نظام دا

بمختلف مستوياتها  اضافه الى مؤسسات مجتمع مدني ذات صله وتكن المشاركه على 

 مستوى التخطيط واتخاذ القرار وتنفيذ الفعاليات

عام شعارا  ومن ابرز االنشطه لهذا االئتالف  تنظيم الحمله العالميه للتعليم والتي تتخذ كل

 اوعنوانا اوهدفا مختلفا ضمن مجال التعليم حيث كانت العام الماضي تعليم الفتيات  

 

 

 الحمله العالميه للتعليم-

 2012التي ينفذها االئتالف الفلسطيني من اجل بيئه تعليميه تعلميه امنه والتي كانت عام  

حول الطفوله المبكره وقد بدات الحمله يوم يوم حيث شارك االتحاد في فعاليات الحمله على 

مستوى التخطيط والتنفيذ حيث امتدت الفعاليات على مدى اسبوع من ابرز  هذه الفعاليات 

هت عند مبنى االمم المتحده وخيمه فعاليات على دوار المناره طوال اسبع الحمله مسيره انت

والتعليم تم تضمنت رسومات لالطفال وانتهت الفعاليات بمؤتمر رئيسي في وزاره التربيه 

 ومعرض للرسومات من مختلف المحافظات  تنظيمه بالتعاون مابين االئتالف والوزاره

 الشبكه العربيه لمحو االميه-

حيث اعيد تثبيت 2012شباط  22شارك االتحاد في اجتماع الشبكه العربيه لمحو االميه  يوم 

 اي منذ تسجيل العضويه2005عضويه االتحاد التي لم تكن مفعله منذ 
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حيث عقد اجتماع للجمعيه العامه للشبكه تم خالله انتخاب السيد عماد حطاب   جمعيه الهالل 

فلسطين بدل المرحومه هيام ابو غزاله  التي كانت ممثله فلسطين ممثال عن  -غزه-االحمر

 في الشبكه

وقد حضرت االجتماع االخت ابتسام زيدان وهي عضو جمعيه عامه ممثله التحاد لجان كفاح 

 .المراه

 المنتدى العربي

تعليم الكبار والتحول االجتماعي والديمقراطي في الوطن العربي)قوة تعليم -تحت عنوان

 لدعم ومشاركه النساء العربيات في تشكيل مستقبل االوطان(الكبار

وبدعوه من الشبكه العربيه لمحو االميه  وبالتعاون مع مؤسسه كرامه  واالمانه العامه 

لجامعه الدول العربيه اداره التعليم والبحث العلمي عقد المنتدى والذي استهدف مشاركه 

دوله عربيه حيث هدف المنتدى الى وضع  14واسعه من الوطن العربي فقد حضرت المنتدى 

رؤيه منهجيه معنيه بابراز قوةتعليم الكبار والتعلم المستمر  وقد شاركت اضافه الى االخت 

 منى النموره عضو االمانه العامه اختان من فرع مصر هما منال العبادله وشاديه نوفل

التي تضمنت عرض لدور هذا وقد تراست االخت منى النمورةالجلسه السادسه في المنتدى و

المنظمات غير الحكوميه في ترسيخ العداله في برامج التنميه المستدامه اضافه الى عرض 

 لبعض المنظمات غير الحكوميه المشاركه

 المؤتمر النسوي التربوي

وهو بترتيب من شبكه  2012 12-19و 18سيعقد المؤتمر النسوي التربوي ولمده يومين 

اع المعلم حيث سيتناول المؤتمر مواضيع تربويه نسويه مثل جسور التي ينسق لها ابد

التربيه كاداه لتحرير المراه والتعليم الشعبي والتربيه وقضايا المراه وستقدم المؤسسات 

 المشاركه انشطه ذاتيه في المحاور المختلفه كل حسب تخصصه او اهتمامه 

 االحصاء والتعليم

م والكراس االحصائي الخاص بالتعليم والبيانات المشاركه في مؤتمرحول االحصاء والتعلي

الالزم توفرها وجمع بيانات في مجاالت التعليم المختلفه ومراحل التعليم وبياناته المختلفه 

 من التعليم والتعلم والقياس الى البيئه المدرسيه 
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ز وكانت هذه الورشه من اجل االطالع على نتيجه عمل لجنه مشكله من وزاره التربيه ومرك

 االحصاءووزاره المراه 

حيث طالبت بان يكون تحديد الجنس في مختلف البيانات  في المحاور المختلفه من التسرب 

 الى فروع التعليم الثانوي الى التوظيف

  

 في مجال االسرى واالسيرات

فان االتحاد يواصل المشاركه في الفعاليات التي تقام في  المحافظات وخصوصا تلك التي  

 المضربين عن الطعام  وفي المقدمه بالطبع هناء شلبيكانت مع 

كما وشاركت االخت منى النموره في الفعاليه التي اقامتها االخوات في فرع مصر للتضامن 

وذلك خالل تواجدها لحضور المنتدى العربي   2012شباط  23مع االسير خضر عدنان يوم 

 واجتماع الشبكه العربيه لمحو االميه

المختلفه في مصر وبحضور السيد ه ممثلون عن االتحادات االفلسطينيه حيث حضر الفعالي

فلسطين في مصر كما شاركت في الفعاليه االخت نعمت عساف من جمعيه  بركات الفرا سفير

المراه العامله كما صدر بيان تضامني  مع االسير خضر عدنان وقع عليه المشاركون 

 والمشاركات 

 يب االحمر في رام هللااالعتصام االسبوعي امام الصل-

 شبكه جسور

شكلت العام الماضي اللجنه الوطنيه لجسور والتي تضم مجموعه من المؤسسات النسويه 

واالطر النسويه وتقوم بعمل مشروع لتقويه مشاركه النساء في الحياه السياسيه على 

الشابات في ثالث مناطق شمال  المستوى الوطني والعربيه وقد قامت الشبكه بتدريب عدد من

مرحلتين وكان ترتيب الدورات في رام هللا مسؤوليه االتحاد كما جرى وعلى  -جنوب -وسط-

 التدريب في فرع رام هللا

 مجال الحمايه االجتماعيه

 توزيع طرود غذائيه  على العائالت الفقيره
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المشاركه في اللجنه االوروبيه الفلسطينيه التي تقر خطه العمل في مجال الحمايه االجتماعيه 

 مساعداتوسياسات التحويل وال

 الحمله العالميه لمناهضه العنف ضد المراه

 يوم 16حمله 

اضافه الى االنشطه والمشاركات المختلفه للدوائر االخرى في مجال مناهضه العنف ضد 

المراه سواء الدائره القانونيه اواالقتصاديه من خالل مشروع مركز اليونسكو فان الدائره 

جنه التي تم تشكيلها هذا العام من قبل وزارة المراه مع االجتماعيه مثلت االتحاد العام في الل

يوم حيث  16الفعاليات والمؤسسات ذات العالقه من اجل تنظيم وتوحيد العمل في حمله 

تشكلت لجنه المتابعه من قبل الوزاره واالتحاد ومنتدى مناهضه العنف ضد المراه ومركز  

ب الحمله وتنظيم فعالياتها بشكل موحد ابداع حيث  اجتمعت اللجنه عده مرات  من اجل ترتي

مع االحتفاظ بحق كل مؤسسه بعمل انشطه حسب تخصصها وقداصدربيان خاص بالحمله كما 

ومؤتمرا في بيت لحم في مركز 11- 25وعقد مؤتمرا صحفيا في مركز االعالم الحكومي يوم 

الوزراء شارك  انطلق من امام المقاطعه الى رئاسه 12-11وماراثون يوم  12-10ابداع يوم

 فيه ايضا المجلس االعلى للرياضه والشباب واتحاد المعاقين

 حيث كان الشعار العالمي هذا العام 

 )في العالم من السالم في المنزل الى السالم(

هذا باالضافه الى التركيز على الخصوصيه الفلسطينيه وهي عنف االحتالل بكافه اشكاله 

 هوالذي يقع على المراه  الفلسطيني

 وقد اصدربوستر يحمل شعار الحمله

 اللجنه االوروبيه االفلسطينيه للشؤون االجتماعيه 

يحضر االتحاد العام للمراه الفلسطينيه االجتماع السنوي للجنه وهي لجنه تضم الوزارات 

 واالتحاد فقط هو الجهه غير الحكوميه الذي يحضر االجتماعات

تحديد االلتزامات من قبل الجانب االوروبي   حيث تم 2012-10-1وقد اجتمعت اللجنه يوم 

 كما وعرضت الوزارات ملخصا لعملها الممول من الجانب االوروبي
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وهنا اود توضيح ما يخص بوزاره المراه وهو تشكيل لجنه لمراقبه تطبيق الخطه الوطنيه 

 لمناهضه العنف المبني على النوع االجتماعي  وستكون مسؤوليه وزاره المراه والشؤون 

 االجتماعيه

 كذلك تشكيل لجنه رقابه لتطبيق الخطه االستراتيجيه عبر القطاعيه للمراه

وهاتان اللجنتان يمكن ان يشترك فيهما االتحاد وذلك تعميقا للحوار االجتماعي الذي تم 

الحديث عنه خالل االجتماع وقد كانت لي مداخله حوله حيث ان وجودنا في اللجنه ياتي في  

 هذا السياق

 

 

 

 

 

 1-نوفمبر  28المنتدى االجتماعي العالمي فلسطين حره في بورت اليغري في البرازيل 

 ديسمبر

------------------------------------------ 

شكلت لجنه وطنيه للمنتدى االجتماعي العالمي فلسطين حره حيث تم تكليف االخوات فاطمه 

اجتماعات اللجنه والتي اختارت سكرتاريا شحيبر ومنى النمورة وابتسام الزعانين لحضور 

لمتابعه العمل حيث مثلت االخت منى النمورة االتحاد في السكرتاريا كما واختيرت االخت منى 

هذا  في بورت 2012ديسمبر  1نوفمبر و 28لحضور المنتدى الذي عقد في الفتره مابين 

ال المراه الفلسطينيه كما اليغري في البرازيل وقد قدمت االخت منى كلمه االتحاد حول نض

حيث كلفت ايضا من قبل االتحاد النسائي  29وشاركت في المسيره التضامنيه يوم 

الديمقراطي بتوجيه كلمه للمشاركين باسم االتحادالنسائي الديمقراطي العالمي في نهايه  

جلسه المسيره كون االتحاد العام نائب رئيس لالتحاد كما وانهم كلفوا االخت منى باداره 

شهادات من فلسطين مندوبه عنهم ايضا وقد حضرت  لقاء للمؤسسات النسويه المشاركه 

في المنتدى هذا وقد حضرت المنتدى ايضا االخت ختام السعافين عضو االمانه العامه ممثله 
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عن اتحاد لجان المراه الفلسطينيه واالخت ابتسام زيدان  عضو المجلس االداري  ممثله عن 

فاح المرأة وسناء شبيطه  عضو الهيئه االداريه في نابلس ممثله عن اتحاد اتحاد لجان ك

 لجان العمل النسائي  ةاالخت عبله سعدات عضو الهيئه االداريه لفرع رام هللا

كما وتحدثت االخت منى واالخت ابتسام في لقاء تلفزيوني حول نضال المرأة الفلسطينيه مع 

 اركه االتحاد ضمن وفد منظمه التحرير الفلسطينيهمؤسس سرندا االعالميهذا وقد كانت مش

 خطه عمل الدائره للفتره القادمه

عمل برامج تثقيفيه للنساء في مجاالت القوانين ووقانون االحوال الشخصيه من وجهه -1

 نظر اجتماعيه وما يهم االسره 

 متابعه اوضاع االسيرات  المحررات وعمل لقاءات خاصه بهن-2

 مساعدات لالسر الفقيرهالعمل على توفير -3

تشكيل طاوله مستديره لمناقشه المواضيع االجتماعيه التي تهم المراه وعمل حمالت  عند -4

 الضرورة بالتعاون مع الدوائر االخرى 

واخيرا فانني ارى ان عمل الدائره ليس منفصال عن بقيه الدوائر بل هناك تداخل كبير في 

ائره ضمن عمل ونشاط الدوائر في المحور االجتماعي عمل  الدوائر وعلينا ان ننظر لعمل الد

الذي يشكل جزءا ن عمل االمانه العامه وكله مكمل وهنا فقط ما هو ضمن المهام التي كلفت 

  .بها الدائره
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 تقرير الدائره االقتصاديه 

 

اجتماعي المجلس هذا التقرير يغطي نشاط اللجنه االقتصاديه في الفتره الواقعه ما بين 

 2012-12-14الى  ----االداري  من تاريخ

 حيث نلخص االنشطه كالتالي:

اوال: متابعة تنفيذ المرحله الثالثه من مشروع  الحد من العنف المبني على النوع االجتماعي 

 )مرفق تقرير مفصل حول المشروع (

لصندوق الذي تشكل ثانيا: متابعة انشطة صندوق التشغيل والحمايه االجتماعيه , هذا ا

والهدف من تاسيسه " تعزيز فرص النساء والرجال  2003لعام  9بمرسوم راسي رقم 

للحصول على عمل الئق ومنتج ويسعى لتجنيد موارد لتنفيذ مجموعه من البرامج التي تلبي 

 احتياجات فئات محدده خاصه تلك االكثر فقرا"

ادارة صندوق التشغيل من خالل االخت خوله االتحاد العام للمراه الفلسطينيه ممثل في مجلس 

االزرق  والذي يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومه , حيث تمثل 

االتحاد عضو االماته العامه من اللجنه االقتصاديه خوله االزرق ,ا باالضافه لمجلس االداره 

ر في اجتماعات مجلس ادارة تشكل طاقم تنفيذي مهمته تنفيذ البرامج والقرارات التي تق

 الصندوق.
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لقد تم الحصول على تمويل لمشروعين حتى االن االول مشروع تشغيل الخريجين والذي 

شاب/ه من مناطق الضفه الغربيه في مؤسسات القطاع الخاص لمدة  150استهدف تشغيل 

 ستة شهور

ك العمل في المشروع الثاني هو تشغيل عمال المستوطنات بهدف تشجيع العمال على تر

 المستوطنات من خالل مساعدتهم على تاسيس مشاريع خاصه بهم.

ثالثا: شارك االتحاد العام في الوفد الفلسطيني الذي شارك باعمال المؤتمر الخاص بالمجالس 

االقتصاديه االجتماعيه لدول حوض المتوسط وكان المؤتمر تحت عنوان المراه والحوار 

قه بعنوان دور النساء الفلسطينيات في العمل االهلي , مثلت االجتماعي حيث قدم االتحاد ور

 االتحاد في هذا المؤتمر االخت خوله االزرق

وبناء على ذلك تم ترشيح االخت خوله لتكون ممثل فلسطين في لجنة المتابعه الخاصه بتنفيذ 

لس خطط العمل المستقبليه الخاصه بالمراه والحوار االجتماعي  والتي انبثقت عن المجا

االقتصاديه االجتماعيه لدول حوض المتوسط بهدف متابعة مدى مالئمة خطط هذه المجالس 

 الحتياجات النساء.

 رابعا:المجلس االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني

حيث تابع االتحاد العام عمله في اللجنه التحضيريه لهذا المجلس من خالل الرفيقه ختام 

التاسيس الذي سوف يقدم لمجلس الوزراء القراره، سعافين حيث تم اقرار مشروع قانون 

هذا وقد شاركاالتحاد في الزياره التعلميه للمجلس االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني حيث 

قدمت ختام المداخله الرئيسيه حول دور وواقع المجتمع المدني الفلسطيني في جلسة 

 االستماع الرئيسيه وشاركنا في جميع فعاليات هذه الزياره

 خامسا:اللجنه الوطنيه لتشغيل النساء

وتمثل االتحاد فيها ختام سعافين حيث انهت هذه اللجنه عملية اعداد الخطه االستراتيجيه 

لعملها وهي خطه تتناسب مع واقع واحتياجات النساء الفلسطينيات وننتظر نشر الخطه بعد 

 اقرارها من كافة الشركاء.

 سادسا:المشاريع المقدمه
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لجنه االقتصاديه باعداد مقترحين لمشاريع لدعم النساء اقتصاديا  وقامت حيث قامت ال

بتقديمهما للسيد حواد الناجي مسؤول الصناديق العربيه واالسالميه في مجلس الوزراء ولم 

 يتم الرد علينا لحد االن

 

 

 

 

 

 


