تقرير دائرة العالقات الخارجية في االمانة العامة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينيه
المقدم للمجلس االداري المنعقد برام هللا ()2012\12\14
عن الفترة الممتده من
شباط  2012-الى 2012-12-16

اعضاء الدائرة االخوات /فلاير عبد الرحمن – سوسن شنار – رضا نتيل -ابتسام
الزعانين -خلدات حسين.
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
الثنائية مع االتحادات العربية والدولية ،وايضا باتجاه طلب العضويه في المنظمات
الدولية والتحاقنا في بعض االتفاقيات الخاصة بالمرأة ،فقد التزمت دائرة العالقات
الخارجية بخطة عملها تنفيذا الستراتيجية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والتي تنص
على التحرك بفاعلية على الصعيد الخارجي ،وتفعيل عالقاتنا مع االتحادات
والمؤسسات النسوية العربية والدولية ومنظمات حقوق االنسان ومؤسسات االمم
المتحده.
وقد تركز عمل دائرة العالقات الخارجية في هذه الفترة على التالي :

على الصعيد الدولي:
 االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي :عقد االتحاد النسائي الديمقراطيمؤتمره في البرازيل وشاركنا فيه من خالل وفد من االمانة برآسة االخت
انتصار الوزير وعضوية االخوات منى الخليلي – ختام سعافين -خلدات
حسين ،وقدا كانت المشاركة بفاعلة وقد اعيدة انتخاب فلسطين لموقع نائب
رئس ممثلة باالخت ميادة عباسي لمرة ثالثة واصوات ساحقه ،وترشيح
االختين انتصار الوزير فلاير عبد الرحمن لعضوية المكتب التنفيذي لالندع.

وسبق هذا المؤتمر عقد اجتماع للمكتب االقليمي العربي لالندع له في بيروت
تحضيرا لهذا المؤتمر العام ،وقد قامت االخت انتصار الوزير بتمثيل االتحاد
في هذا االجتماع وقد تم في هذا االجتماع التاكيد على ابقاء ترشيح ممثلة
فلسطين لموقع نائبة الرئيسة ،وقد ترشحت ممثالت من دول اخرى لهذا
الموقع.
 تمت اعداد ورقة عمل باسم المرأة الفلسطينية تحت عنوان "العدوان وتحدياتالسالم" لتكون احدى اوراق المؤتمر.
 كما جرى اتصاالت مع كل من اتحاد المرأة القبرصية واليونانيه للتنسيق فيهذا الشأن.
 تم تحضير مواد اعالمية لهذا المؤتمر بالتعاون مع دائرة االعالم والثقافة،يتضمن معرض صور وتحضير افالم عن المرأة وبعض المواد التراثية.
 تم توجهة رسالة دعوة للمرأة السوفياتية عبر سفيرنا في موسكو لزيارةفلسطين ،وقد تلقينا ردا بالترحيب والموافقة على تلبية هذه الدعوة على ان
تحدد الحقا.

على الصعيد العربي:
على ضوء المتغيرات في منطقتنا العربية وحرصا على استمرار العالقة مع
االتحادات النسوية الرديفة ،قمنا في دائرة العالقات الخارجية بدراسة الوضع،
وقررنا اجراء اتصاالت مع بعض الدول مثل مصر -تونس – اليمن – االردن –
لبنان وجاري العمل على تحديد لقاءات ثنائية مع العديد من االتحادات العربية بهدف
توثيق العالقة بيننا ،وكان اولى هذه اللقاءات في مصر حيث تم اجتماع مع عدد من
االتحادات والجمعيات المصرية .
• االتحاد النسائي العربي العام:
ما زال االتحاد العام للمرأة الفلسطينية يحتل موقع نائب رئيس عن منطقة
الشرق االوسط ،حيث هناك تنسيق دائم مع جميع االتحادات العربية االعضاء
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
• تم اجراء اتصال هاتفي مع السيدة نهى المعايطة رئيسة االتحاد النسائي
االردني للتنسيق معها حول المشاركة في مؤتمر االتحاد النسائي الديمقراطي
العالمي.

على الصعيد الوطني:
 تم االتصال بالسفراء المعتمدين لدى السلطه الوطنية وزيارة البعض مثلالسفير التونسي والمغربي والمصري.
 تم االتصال بالمندوب السامي لالمم المتحدة وممثل االمين العام ،وتم تحديدلقاء معه لتسليمه البيان الموقع الخاص بتوجه فلسطين لالمم المتحدة للحصول
على كامل العضوية.
-

المعوقات التي واجهت عمل دائرة العالقات الخارجية:
 -1ضعف الدعم المالي.
 -2العديد من الدول العربية لديها اشكاالت في انظمتها السياسية مما ادى
الى ضعف التواصل معها.

