التقرير اإلداري

المقدم من الهيئة اإلدارية

لالتحاد العام للمرأة  /طولكرم
نبارك ونثمن انعقاد دورة المجلس اإلداري في هذا الظرف الحساس الذي تعبره قضيتنا الفلسطينية في ظل

االعتراف الدولي الكاسح بعضوية فلسطين في األمم المتحدة دولة رقم  ، 194وبنجاح المقاومة في قطاع غزة  ،لما

يؤسس ذلك من تدشين مرحلة جديدة من ضرورة إجراء المصالحة  ،العمل المشترك من اجل استثمار هذين االنجازين في

الوصول إلى حقوقنا الشرعية الثابتة في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
الهيئة اإلدارية لالتحاد -:

انتظمت اجتماعات الهيئة اإلدارية لالتحاد بواقع اجتماعيين شهريا  ،ودعوة الجتماعات طارئة عند الضرورة

بحضور  12 -10عضوه بتغيب لعضويتين ،بعد ما عولج غياب متكرر ودائم لعضويتين  ،صفية مشرف وفاطمة
سالمة  ،تم استبدالهما في كل من وفاء خواجا وسوسن سليمان  ،حيث شكال إضافة نوعية لالتحاد .

أتسم عمل الهيئة اإلدارية بجو من العمل الجماعي والمثابر والدؤوب  ،والمبادر في التعاطي مع المهام  ،ولم يالحظ أي
إشكالية بين العضوات  ،إذ برزت بعض التعارضات كانت تعالج في حينه .

تم استيعاب  3موظفات على قوام االتحاد العام فرع طولكرم وهن ندوة ألبرغوثي  ،زكية جدبه وفاتنة سميح .

إال انه لوجود تعارضات كبيرة بين الموظفات وإشكاليات دائمة التي وصلت إلى ديوان الموظفين تم االستغناء عن زكية
جدبة وفاتنة سميح واالحتفاظ بندوة البرغوثي التي تداوم يوميا بمقر االتحاد وتتابع كافة القضايا اإلدارية .

عضوات مؤتمر االتحاد العام -:

يبلغ قوام عضوات المؤتمر  88عضوه وتم عقد  3اجتماعات لهن

االجتماع األول :حضرت  47عضوه تم مناقشة ورقة العمل التنظيمية الخاصة بتشكيل المحليات  ،أهمية هذه الخطوة في
استكمال بناء الهيئات القاعدية والوسطية لالطالع بالدور المأمول منها .

وثم تقسيمهن على المناطق حسب مكان سكنها لالنخراط في عملية التنسيب وانجاز هذه المهمة .

االجتماع الثاني  :مناقشة الوثيقة النسوية وجمع المالحظات حولها  ،اطالعهن عن كافة بنودها ومرجعياتها وأهميتها .

االجتماع الثالث -:تم استعراض األولويات التي تم تحديدها في الوثيقة النسوية بناء على مجمل النقاشات التي تمت من
كافة مكونات االتحاد العام بدءا من المجلس اإلداري وانتهاء بالهيئات العمومية في المحافظات

استنادا لخطة عملنا في االتحاد واستيعابا الحقا للخطة المركزية في الضفة من  7-1لغاية  12 – 31تم العمل على ما
يلي -:

*** على الصعيد البنيوي الداخلي

تم عقد اجتماعات موسعة بواقع اجتماعيين لكل محلية في كل من كفر اللبد بحضور  40سيدة بواقع لقاءين

وانتخاب محلية من  7عضوات  ،ثم عقد عنبتا لقائين بحضور  55سيدة وانتخاب محلية من  7عضوات  ،ودير

الغصون عقد لقائين بحضور  37عضوه وانتخاب محلية من  ، 5شويكة عقد لقائين بواقع  35سيدة وانتخاب
محلية  7عضوات .

مدينة طولكرم  :قسمت أربع لجان محلية عقد لقائين بحضور  30عضوه  ،وثم عقد لقاء واحد من كل ( مخيم
طولكرم  ،مخيم نور شمس  ،باقة الشرقية  ،عتيل  ،رامين  ،بلعا ) ثم ناقشت أسس تشكيل المحليات  ،ووثيقة

حقوق المرأة .

****على الصعيد الوطني

_ في إطار المواجهة الشعبية لجدار الفصل العنصري تم عمل  3فعاليات فعالية حاشدة على الجدار في كل من جبارة ،
بوابة دير الغصون  ،المدخل الغربي لمدينة طولكرم المحاذي للجدار  ،وكانت فعاليات ناجحة وحاشدة وتم تغطيتها

إعالميا .

_ في إطار تفاعلنا مع موضوعية القدس وعروبتها وهويتها الفلسطينية  ،تم تسيير رحلة ثقافية بمشاركة  60سيدة ،
بالتنسيق مع مركز دراسات القدس أبو ديس  ،تمت زيارة المسجد األقصى الشريف واالطالع على الحفريات  ،وزيارة

الكنيسة واللقاء مع بعض األسر التي تمت محاصرة بيوتهم  ،ومضايقات المستوطنين ألهالي القدس والمحال التجارية
بمرافقة مرشد  ،وتم زيارة متحف دراسات القدس ومركز األبحاث .

****األسرى
 -يوجد مشاركة أسبوعيه كل يوم ثالثاء في الصليب األحمر تضامنا مع األسرى إلى جانب أهاليهم المعتصمين .

وتم إحياء فعالية االتحاد العام بمناسبة الثامن من آذار أمام الصليب األحمر  ،وإعالن التضامن مع األسرى و األسيرة
هناء الشلبي المضربة عن الطعام  ،كان المهرجان حاشد تم تقديم بها عدة كلمات  ،كلمة لالتحاد العام  ،كلمة ألهالي

األسرى  ،كلمة للمحافظ  ،حضر المهرجان ما يقارب  300سيدة مع حشد من القوى الوطنية والمؤسسات  ،وتم إصدار
بيان بهذه المناسبة وتوزيعه على الحضور .

 تم صياغة مذكرة باسم االتحاد العام موجهه للصليب األحمر الدولي نؤكد به على مطالب األسرى العادلة  ،التيتحمل االحتالل مسؤولية أي ضرر يلحق باألسرى المضربين  ،سلمت المذكرة بوجود وفد االتحاد العام والمحافظ

وممثلي عن القرى .

 -تم عمل كرت تهنئة بمناسبة الثامن من آذار كتب علية عبارات تضامنية مع األسرى

 تمت زراعة أشتال زيتون بمناسبة يوم األرض الذي ترافق مع األسرى المضربين في عنبتا بالحديقة العلميةحملت كل شتلة اسم أسير و من ضمنهم هناء الشلبي .

 زراعة اشتال الزيتون بمحاذاة الجدار عند مصنع جيشوري بمشاركة أمهات األسرى كل أم وضعت اسم ابنها علىشجرة

 تم عمل دروع لألسرى واألسيرات المفرج عنهم وتقديمهم عبر زيارات تضامنية بوفد من االتحاد العام والبالغعددهم  23أسير وأسيرة محررين

 المشاركة اليومية في خيمة االعتصام تضامن مع األسرى المضربين  ،مع إجراء مقابالت تلفزيونية مع عضواتاالتحاد المتواجدات

 مشاركة  60سيدة من طولكرم للتضامن مع االسيرة هناء الشلبي في المهرجان التضامني معها في جنين -تم عمل احتفال تكريمي المهات الشهداء باالشت ارك مع التوجيه السياسي وتوزيع  39درع .

****في اطار المعركة السياسية لنيل االعتراف بدولة فلسطين التي تخوضها م  .ت  .ف في االمم المتحدة
عقدت الهيئة اإلدارية عدة اجتماعات وخرجت بعدد من الفعاليات حول أهمية التوجه لألمم المتحده ( استحقاق

أيلول )

فعالية  9 -13في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فعالية  9-14في مقر جبهة النضال الشعبي
فعالية  9-15في مقر لجان العمل االجتماعي
فعالية  9-15في مقر جمعية عنبتا الخيرية

فعالية  9-17في مقر جمعية النجدة االجتماعية لتنمية المرأة
فعالية  9-21في مقر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني

 -تم عمل ندوة تلفزيونية مع الفجر الجديد حول أفاق وتحديات إعالن الدولة

 المشاركة في المسيرة المركزية في المحافظة بحشد ويافطة باسم االتحاد العام للمرأة****على صعيد الدور االجتماعي والجماهيري
 -تم إقامة  4معارض للمنتجات التراثية والمأكوالت الشعبية باسم االتحاد العام

األول  :في مقر االتحاد العام
الثاني :في وزارعة الزراعة

الثالث  :في القلعة بطولكرم

الرابع  :في جمعية تنمية المرأة الريفية
**** الثامن من آذار
 تم عمل لقاء نسوي حول ربيع المرأة الفلسطينية بمشاركة سحر غوشة  ،عايدة توما  ،دالل سالمة  ،فدوى خضر ،ندى طوير

 تم عمل يوم طبي بمشاركة  2أطباء حول مشاكل األسنان  ،ثم توزيع معجون أسنان وفراشي وأدوية  ،وإعطاءمعاينات مجانية للحاالت التي حولت من الورشة وتم االتفاق بإجراء خصم لالتحاد للحاالت التي تحول عن

طريقة

 زيارة مستشفى طولكرم بوفد من االتحاد وتوزيع ورود على النساء المرضى وتوزيع بطاقات معايدة تم عمل ورشة عمل حول ( األرقام السوداء ) للنساء اللواتي يتوفين نتيجة أخطاء طبية خصوصا في حاالتاإلنجاب

 تم طباعة وتوزيع بيان الثامن من آذار وبطاقات تهنئة****فعاليات حول الوثيقة النسوية
 عقد لقاء مع األطر النسوية واألحزاب بمشاركة 50 -عقد لقاء مع عضوات مؤتمر االتحاد العام مشاركة 47

 -عقد لقاء مركزي في المحافظة بمشاركة عفاف الزبدة وندى طوير ومشاركة 85

****على صعيد تطوير مشاركة المراة السياسية

 تم عمل لقاءات تمهيدية مع النساء حول الترشح لالنتخابات وأهمية المشاركة أنجزت عدة لقاءات في الكفرياتوالشعراوية  ،وادي الشعير  ،طولكرم .

 تم عقد اجتماع موسع ضم األطر والمؤسسات النسوية لدعم النساء في االنتخابات -مشاركة في اللقاء الموسع بجنين حول قانون االنتخابات بوفد من طولكرم

 عقد لقاء موسع في المحافظة ضم المرشحات لالنتخابات وعضوات المؤتمر وممثالت عن الفعاليات النسويةبحضور عضوات من األمانة العامة وهن االخوات نهاية محمد  ،سوسن شنار  ،فاطمة شخيبر ومشاركة 80

 لقاء حول تطوير المشاركة السياسية بحضور نبيلة رزق  ،فاطمة ردايدة  ،رائدة عواد****قانون االحوال الشخصية

 عقد لقاء موسع في االتحاد النسائي بمشاركة  65عضوه بحضور األخت هيثم عرار من األمانة العامة  ،د .أريج عودة ،ندى طوير  2قضاة من ديوان القضاه  ،تم عرض أولويات الحركة النسوية واالطالع على ورقة ديوان القضاة
 تم عمل لقائين حول حق المرأة في الميراث والقتل على خلفية الشرف في طولكرم -ورشة عمل حول الصحة اإلنجابية في جمعية عنبتا الخيرية

 -عرض سلسلة من األفالم المشتركة مع شاشات حول المؤسسات النسوية ودورها  ،الزواج المبكر  ،التسرب من

المدارس  ،مناهضة العنف  ،استمر النشاط لخمس أسابيع كل لقاء حضرته  25بإجراء نقاش موسع حول مضمون
األفالم وبحضور الصحافة .

 -تم عمل يوم فرح ومرح في ذنابة للمدارس االبتدائية وعمل تفريغ لألطفال  ،الرسم على الوجوه توزيع هدايا ( قرطاسية

وألوان ) بتبرع من جمعية الشبان المسيحية بمشاركة  500طفل

 -المساهمة في موسم قطف الزيتون في المناطق المحاذية للمستوطنات في كفا وفرعون

 عقدت ورشة بدعوة من االتحاد العام حول النوع االجتماعي بمشاركة و ازرة الحكم المحلي شاركت  56سيدة -تم عمل تحرك واسع اثر قتل الفتاه ( أمل األخرس ) البالغة من العمر  17سنة تفاعلنا مع هذه القضية بعمل -:

 -1اجتماع طارئ لالتحاد العام اتخذت عدة خطوات ممنهجه للتحرك
-2زيارة بيت الفتاة المغدوره

 -3دعوة لكل مؤسسات طولكرم النسوية والوطنية للقاء موسع في الهالل األحمر ضم  40مؤسسة والخروج ببيان يشجب
هذه الحادثة ويوضح حيثياتها ويطالب القانون أن يأخذ مجراه

 -4لقاء مع النائب العام والشرطة لالطمئنان على سير القضية وعدم التالعب
**** في شهر رمضان تم توزيع مساعدات عينية وغذائية على  85أسرة وتوزيع مالبس للعيد لبعض األسر المحتاجة
****تم عمل فطور جماعي في رمضان مع أمسية شعرية وغنائية

***عقد مؤتمر االستثمار في طولكرم شاركنا بالمجلس االستشاري المخول في اإلعداد لهذا المؤتمر
وتمت المشاركة في زاوية المعرض الت ارثي على شرف المؤتمر  ،حيث دعا االتحاد عبر اللجنة االقتصادية كافة النساء

المنتجات وتم عمل زوايا باسم االتحاد للمشاركة في المعرض

وتم رفع مشروعين اثر هذا المؤتمر باسم االتحاد عبر الغرفة التجارية ( مشروع حول التراث والمنتجات الغذائية  ،وحول

اإلعشاب الطبية )

****تم عمل اتفاقية مع الدفاع المدني لعمل ورش تثقيفية لخلق متطوعات في الريف الفلسطيني على مستوى طولكرم
استهدفت ربات البيوت عبر استهداف  20قرية  ،على ان يتم عرض الوثيقة النسوية في هذه اللقاءات  ،وتم فرز

متطوعات باسم االتحاد العام ليكونوا عنوان في القرية للسالمة العامة وإعطائهن شهادات إسعاف وحقيبة إسعاف أولي .

وفرز  40مندوبة من كل المواقع وعمل ورشات تدريبية معهن ليكونوا بمثابة مندوبات لنا في المنطقة .

****تمت المشاركة بوفد تعزية للعائلة المنكوبة في قرية قفين والتي حرق كل أطفالها البالغ عددهم  6نتيجة عدم المعرفة

بطرق السالمة

****تمت المشاركة بالعديد من الورشات مع مؤسسات أخرى مثل الورشة المشتركة مع طاقم شؤون المرأة بفرز  5من

كوادر االتحاد لدورة تدريبية  160ساعة لمدة  3شهور حول قرار  ، 1325القانون الدولي اإلنساني  ،الوثيقة النسوية ،
اإلحصائيات من منظور اجتماعي  ،حمالت الضغط والتعبئة ومناصرة المرأة واإلعالم .
****المشاركة مع تواصل في دورة حول إعداد وكتابة المشاريع الصغيرة

****مشاركة مع تواصل في الحد من العنف في المدارس ثم عمل أنشطة في مدارس شويكة  ،حلمي حنون  ،ذنابة ،

العمرية  ،طة حسين  ،وعمل ن شاطين مع مدارس البنات الثانوية  ،العدوية  ،جمال عبد الناصر حول قراءة قصص

األطفال

****مشاركة في ورشة عمل مع جمعية النجدة حول مسار اسطنبول – مراكش ( ) 1325

***مشاركة في المؤتمر المركزي برام هللا حول قرار ( )1325

***المشاركة في األسبوع العالمي لمكافحة المخدرات .

***عمل ورشة حول قراءات في أدب السجون بالتنسيق مع و ازرة الثقافة

***المشاركة في عدد من االعتصامات التضامنية مع جامعة الخضوري اثر إضرابهم المفتوح وصدور بيان تضامني
معهم من االتحاد العام

***المشاركة في وداع محافظ محافظة طولكرم السيد طالل دويكات وتقديم درع له باسم االتحاد على دورة المميز في

دعم المرأة واحترامه لدور المرأة

***تم تدريب أخوات من االتحاد العام مع جمعية الشبان المسيحية للتقليل من ظاهرة العنف بالمدارس وتم القيام بعدد

من الندوات التثقيفية في  6مدارس عبر مندوباتنا .

***االتحاد اآلن يحضر لصياغة مخطط هندسي إلنشاء بناء لالتحاد العام لتقديمه لجهات داعمة لالستفادة من المسطح

الذي تبرعت به بلدية طولكرم لالتحاد العام

