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التحرير  وفي ـمديـنة الـسدس ـعاوــــــمة وطنـنا فلســـــطي  و رـعاـية من ـمة   1965تموز    15في  

الفلسـطينية عسد المتتمر األو  لتتحاد العام للمرأة الفلسـطينية ليلـا  ارطار الوطني العري  
لا  المن مات والهيئات والجمعيات النسـائية الفلسـطينية التي تنا ـ  على المسـتويي  الوطني 

 وطننا   واالجتماعي لتعزيز التتحم والوحدة  ي  ا  نســاف فلســطي  لمواجهة النا ة التي حلت
وأدت إلى اغتوـا  وطننا فلسـطي  وتلـريد لـع نا في المنافي واللـتات   1948و لـع نا عام 

  .وتغيي  وطمس الهوية الوطنية والايا  الوطني للع نا الفلسطيني
وقد ـلا  قيام االتحاد العام للمرأة الفلـسطينية منعطفا وطنيا وـسياـسيا  اما ث حيل ـلا  االتحاد 

ــائية قاعدة أســـاســـية م  قواع د من مة التحرير الفلســـطينية وإطارا جامعا لا  الحراات النسـ
مث  االتحاد الفلـسطينية المناـ لة ـسواف على الـوعيد الوطني أو االجتماعي والديمسراطي ث وقد  

اافة األطر الســـياســـية والوطنية واالجتماعية التي أســـســـتها من مة التحرير  في ع ـــوية  
ث و عد العدوا  مختلف المناطق في الوط  واللــتات  في الفلســطينية ث وانتلــرت فروت االتحاد

واحتت  ال ـــــفة والسطات والسدس اا  االتحاد العام  أطر     67ارســـــرائيلي في حزيرا  عام 
ت في وجـت   ة التي وقـف ات الوطنـي ات والمن ـم ة السوا والهيـئ ة في طليـع ت المختلـف وتلـــــايتـت

ئيليو  في اعتسا  وســــج  وإ عاد قيادات االحتت  ارســــرائيلي ث ولم يتردد المحتلو  ارســــرا
ــة االتحاد العام ــام ع د الهادة رئيسـ ــلة عوـ ث االتحاد العام للمرأة وفي المسدمة األخت المنا ـ

 . وعت ر االتحاد جسم غير قانوني م  ق   سلطات االحتت 
طينية قد إ   ذا الدور الطليعي للمرأة الفلسـطينية ورطار ا الن ـالي االتحاد العام للمرأة الفلسـ

أدا إلى تعزيز مـااـنة ودور المرأة الفلســـــطينـية في الحـياة الوطنـية ســـــواف في اـلداـخ  أو في  
ة  ات الوطنـي ل جرا تمثـي  المرأة في المجلس الوطني الفلســـــطيني وفي الهيـئ الخـار  ث حـي

ـ ذ  المـااـنة وـ ذا الح ـــــور   1988وـقد عاس إعت  االســـــتست  الوطني في ـعام   ثالمختلـفة
ــاواة الااملة للمرأة في الحسوا والواج ات الفاع  للمر ــطينية حي  أاد على م دأ المسـ أة الفلسـ

ــطينية  سيادة االتحاد العام  ــا  المرأة الفلســ ــتوليات. وال  د م  االعتراف  نا  ا  ن ــ والمســ
ــتويات وفي جميه الج هات قد أدا  ــاراتها الفاعلة في الن ــا  الوطني على مختلف المس ومل

 ة للمرأة الفلسطينية في الحياة الوطنية والسياسية .ماان تعزيزإلى  ذا 
 

 : المنا تتخواتنا ا

لسد عم  االتحاد العام للمرأة طيلة ار ه وخمسي  عاما  حرص على احترام العملية الديمسراطية  

تمايز    التمسك  ت هير  على  وحرص  والديمسراطية  اللع ية  وااللتزام  هويتت  واستحساقاتها 

أماا    جميه  في  الفلسطينيات  النساف  تنسي   على  يعم   ديمسراطي  جما يرة  لع ي  ااتحاد 

داخ  الوط  وفي  لدا  اللجوف واللتاتث لتوسيه قاعدتت وانتلار  االفسي وتولي   تواجد   في  



 نيانت التن يمي عامودياًث لياو  قادراً على حم   موم ومطال  المرأة المعيلية والدفات ع   

ق ايا ا وموالحهاث متمساا  حسها في الملاراة في مرااز ونه السرار وحسها في المساواة  

السواني  قاعدة  رنامج    وإقرار  على  االجتماعية  العدالة  وتارس  ارامتها  تحف   التي  التزمة 

 االتحاد السياسي واالجتماعي ولوائحت النا مة.  

وتتزام  ذارا تأسيس االتحاد العام للمرأة الرا عة والخمسي  مه تعا م ال غوط والتداد وتيرة  

لح على تسميتت  وفسة العور  العدوا  االسرائيلي واالمرياي إلى ذروتها على وعيد ما اوط

تأ يد االحتت  على   الملروعة للع ناث لوالح  التاريخية  الوطنية  الحسوا  الى  ر   الهادفة 

الجغرافية   المعالم  تغيير  و  السدس  وتهويد  االستيطانية  الات   و م  الفلسطينية  االرا ي 

وة على توفية  والديمغرافية للسدس وعموم مناطق ال فة الغر ية وفو  قطات غزة عنها عت

 دو  امتداداتهم.  1948ق ية التجئي  ع ر تحديد اعداد م  م   اجر عام 

 اننا ونح  نحيي ذارا تاسيس االتحاد نتاد على: 
 

الرا ه م    -1 حدود  اللرقية على  السدس  المستسلة وعاومتها  الفلسطينية  الدولة  اقامة 
 . 194و ما  حق العودة وفق قرار   67حزيرا   

 من مة التحرير الفلسطينية ممث  لرعي ووحيد للع نا وتفعي  وتعزيز دور  التمسك   -2
 سيادة اللجنة التنفيذية وعلى راسها الرئيس محمود ع اس " ا و   متسساتها ودوائر ا

 . ماز " 
واخر ا   -3 الموقعة  الوطنية  لتتفاقيات  وفسا  الموالحة   وانجاز  الوطنية  وحدتنا  اتمام 

2017 . 

ي مساومة االحتت  ودعم المساومة اللع ية وتوفير اافة الاا   التاايد على حق لع نا ف  -4

 . وفسا لسرارات المجالس الوطنية والمرازة   ومسومات الومود المادية ال ناف لع نا

ادانة السرونة االسرائيلية  حجز اموا  ال رائ  الفلسطينية ودعم قرار السيادة  استمرار    -5
ألس  االجتماعية  والحماية  الرعاية  جميه  توفير  ومواجهة  وجرحانا  وأسرانا  لهدائنا  ر 

 ارجرافات الوهيونية .  
ندعو مجلس االم  الدولي  والجمعية العامة لتمم المتحدة ومن مات حسوا االنسا     -6

ومسائلة   غزة  قطات  في  ا لنا  ع   ال الم  الحوار  لرفه  والفورة  الجاد  للعم   الدولية 
تجا  لع نا وار ناث وتوفير الحماية الدولية  ومحاس ة االحتت  االسرائيلي على جرائمهم  

االم    مجلس  قرار  تنفيذ  على  والعم   وعدم    2334للع نا  االستيطا   والمتعلق  وقف 
 .لرعيتةث واي ا تنفيذ فتوا ال اة  خووص الجدار واالستيطا 

 توسيه دائرة المساطعة لتحتت  ومنتجاتت وووال للمساطعة السياسية وعزلت دوليا.  -7
 مواولة الجهود النتزات اعتراف دولي اام   دولتنا الفلسطينية وعاومتها السدس.   -8
المتحدة    -9 األمم  الستم اام  الوتحيات و رعاية  لعملية  العم  على عسد متتمر دولي 

 لتط يق قرارات اللرعية الدولية الخاوة  الس ية الفلسطينية. 
  ج  تماينها  السيام  دور ا والوفاف  التزاماتها توفير الدعم المادة لواالة االنروا م  ا  -10

 . 194لحي  تط يق قرار مجلس االم  
نتوجت لسيادة الرئيس محمود ع اس " ا و ماز "  التحية والتسدير ونطال ت  نلر    -11

الرسمية سيداو   الجريدة  الفلسطينية  ةوموائم   اتفاقية  والتلريعات  السواني   وفق    اافة 
 . فة الاا  التمييز  د المرأة "سيداو" اتفاقية الس اف على اا



% في  30تنفيذ قرارات المجلس المرازة المتعلق  تمثي  المرأة  نس ة ال تس  ع     -12
 متسسات من مة التحرير الفلسطينية ومتسسات و يئات دولة فلسطي . 

الوطني   الن ا   نواو   ومعا  ث  واللتات  الوط   في  فلسطي   نساف  لا   التحية 

واقتتت  االحتت   وانهاف  واالستست   الحرية  إلى  وووال  افاحنا  لتعزيز  واالجتماعي 

 االستيطا  وقيام دولتنا الفلسطينية المستسلة وعاومتها السدس. 

التحية لومود اسرانا واسيراتنا ال واس  وندعو الى االفرا  الفورة عنهم م  سجو   

 االحتت  االسرائيلي. 

العر يات ونساف العالم المنا تت م  اج  حسوا لعو ه  الملروعة  التحية للنساف  

وت امنهم مه الحسوا الملروعة لللع     في الحرية والديمسراطية والعدالة االجتماعية

 الفلسطيني. 

التحية  واللار لاافة احرار العالم الذي  يواولو  دور م الت امني مه لع نا وحسوقة  
 الملروعة 

 
 ئنا اال رار المجد والخلود للهدا

 تحية لروح اللهيد السائد الرمز ا و عمار نوير المرأة  
 الحرية السيراتنا واسرانا ال واس  

 " ت فلسطي  حرة عر ية عالت وحدتنا الوطنية..... عال
 

 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية                                         
 

   

 

 
 
 
 


