توصيات المجلس االداري الدورة السادسة /دورة عصام عبد الهادي
دورة ال ُمناضلة المرحومة "عصام عبد الهادي"

دائـــــــــــــــــرة العالقـــــــــــات الخــــــــــارجية-:
.1
.2
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.4
.5
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العالقة بين الممولين ليست عمل عالقات خارجية.
على كل عضوة في المجلس اإلداري في اإلتحاد العام والتي تُشارك في مؤتمرات
خارجية أن تقدم تقرير عن ُمشاركتها واألوراق التي قدمت في المؤتمرات والندوات
في الخارج.
ضرورة تجنيد دعم سياسي ووطني وإقليمي وعالمي.
تقييم الوثائق وأوراق العمل في المؤتمرات على عموم الفروع.
ضرورة وجودة وضوح رؤيا للعالقات الخارجية لإلتحاد العام ووضع البرامج التي
تحقق ذلك.
إشراك جميع الفروع في المؤتمرات التي تُعقد في الخارج.

دائــــــــــــــــرة العالقــــــــــــــــــــــــات الداخلــــــــــية-:
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التشبيك بين الفروع جميعاً.
ضرورة التوجه لتنسيب النساء (شابات ومهنيات).
تفعيل العالقات مع فروع اإلتحاد في الخارج (إيطاليا ،تشيك ،النرويج) والجاليات في
أمريكا الالتينية.
تشكيل فروع لإلتحاد في الخارج عن طريق التواصل مع السفارات.
إشتقاق خطة لدعم النساء واألسر في القدس.
إيجاد صيغة واحدة تجمع الفروع في الساحة الواحدة.
إنتظام الحياة الداخلية للفروع.
إستهداف عضوات المؤسسات والجمعيات والمراكز النسوية في التنسيب.
تكثيف الزيارات للفروع من قبل لجنة العالقات الداخلية لترتيب األمور.

ضرورة تثقيف العضوات ال ُمرشحات لإلتحاد العام بالوثيقة النسوية والنظام الداخلي
وأهداف ونشأة اإلتحاد العام.

توصيــــــــــــــــات األمـــــــــــــــــانة العــــــــــــــامة-:
 -27ضرورة إحياء  50عام لتأسيس اإلتحاد ،يجب أن تكون مناسبة إلعادة دراسة الحركة
النسائية الفلسطينية ومحاولة تطويرها لكي تُطرح على المؤتمر القادم.
 -28التشبيك مع وزارة المرأة في موضوع  %30كوتا نسائية العتمادها وتنفيذها.
 -29توصية من األخت "سلوى أبو خضرا" ربط مركز التراث باالتحاد العام.
 -30توصية لضرورة أن تكون عضوات الهيئة اإلدارية لديهن الوقت واإلرادة للعمل في
اإلتحاد العام.
 -31ضرورة إعادة تشكيل الدوائر واللجان بحيث تشمل عضوات من الهيئات اإلدارية
للفروع وعضوات من األمانة وحاالت إختصاص في المجاالت وعضوات المجلس اإلداري.
 -32تثمين دور األمانة بتوزيع التقارير قبل اإلجتماع وضرورةأن يشمل هذا كل التقارير.
 -33ضرورة معرفة عدد المفرغات على اإلتحاد العام لإلستفادة منهن.
 -34ضرورة اإلجتماع بعضوات المجالس المحلية.
 -35التركيز على العمل على ال ُمقررة الخاصة لمناهضة العنف ضد النساء وليس فقط القارا
.1325
 -36تطوير قدرات الهيئات اإلدارية لفروع اإلتحاد.
 -37العدالة المالية لجميع الفروع بما فيها مصر.
 -38تعميم مشاريع  UN WOMENوقفزة إلى األمام لتشمل مصر.
 -39تعميم برنامج شباب من أجل الديمقراطية وحقوق المرأة.
 -40إنشاء مؤسسة تابعة لإلتحاد ومرخصة حتى يتم جلب التمويل لإلتحاد.

تقريــــــــــــــــــر األمـــــــــــــــــانة-:
 -1يجب اإللتزام بتوحيد التعبير عن مشاركة النساء بما ال يقل عن  %30بنفس إستخدام
لغة المجلس المركزي.
 -2ضرورة التوازن في البيان بين الوطني واإلجتماعي والحقوق إلحداث توازن صلب
في التحرير الوطني واإلجتماعي.
 -3ضرورة تبني شعار الوصول لكل النساء في الوطن والتصدي للموروث الثقافي
وتشجيع اإلبداع النسوي والحفاظ على التراث والهوية.
 -4إنتظام المجلس اإلداري كل  6أشهر للمراجعة والتقييم وتوحيد إتجاهات العمل.
 -5إشتقاق إستراتيجية عمل بديلة من خالل بيان المجلس المركزي للدور الوطني
واإلجتماعي وضرورة العمل على إنهاء اإلنقسام ويجب أن تكون لدينا رؤيا في قضية
المصالحة ودور مستقل لإلتحاد العام.
 -6ضرورة العمل على وصول حملة المقاطعة الوطنية إلى جميع النساء من بيت لبيت.
 -7تثمين دور  BDSكشكل من أشكال المقاومة الشعبية وتدويل المقاطعة وسحب
اإلستثمارات.
 -8توثيق اإلنتهاكات اإلسرائيلية وتدويلها ل ُمساءلة إسرائيل.
 -9تمكين النساء إقتصاديا ً واإلهتمام بالشابات.
تمكين المجتمع فكريا ً (القضايا الفكرية).
-10
ضرورة إستقاللية قرار اإلتحاد العام.
-11
تطوير التقرير فنيا ً من خالل-:
-12
أ -وضع مقدمة للتقرير.
ب -وضع مرجعيات ومستندات للتقرير كاإلستراتيجية لإلتحاد ،الوثيقة الحقوقية،
ميثاق الشرف الذي وقع مع األحزاب الساسية وذلك للقدرة على قياس اإلنجاز.
ضرورة وجود آليات عمل تساعد على الوحدة ودعم حكومة الوفاق وليس فقط
-13
موقف اإلتحاد داعم للموقف الوطني والسياسي الفلسطيني.
تطوير العالقة بين اإلتحاد ومكونات الحركة النسائية على أن ال تكون
-14
موسمية.
ضرورة قراءة قرارات المجلس اإلداري السابق لمتابعة ما نفذ وما لم ينفذ.
-15

ضرورة وضع آلية عمل لمناقشة الذكرى الخمسينلتأسيس اإلتحاد.
-16
ضرورة التشبيك مع إتحادات الطلبة.
-17
ضرورة الربط بين إستراتيجية اإلتحاد العام والفعاليات.
-18
ضرورة متابعة الوثيقة الحقوقية وقانون األسرة ،األموال الشخصية.
-19
اإلهتمام باألوضاع بغزة ،ضرورة إصدار بيانات ومواقف لإلتحاد العام في
-20
القضايا اإلجتماعية والنسوية.
اإلهتمام بقضايا األسيرات واألسرى وتدويل قضيتهم.
-21
الربط بين السياسي واإلقتصادي.
-22
ضرورة إيجاد مركز للتوثيق ومكتبة.
-23
نقاش الوثيقة الحقوقية في قطاع غزة.
-24
ضرورة اإلستفادة من العضوات ذات اإلختصاص في اللجان المشابهة في
-25
اإلتحاد العام.
ضرورة ضرورة إجراء بعض التعديالت في التقرير من حيث اإلشارة إلى حالة
-26
اإلقصاء الكبيرة.

قـــــــــــرار -:1325
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ضرورة أن يرأس اإلتحاد العام أئتالف قرار .1325
ضرورة تشكيل سكرتارية لقرار  1325في غزة كما هو الحال بالضفة.
ضرورة تعديل إستمارة األسيرات ال ُمعتمدة من قبل اإلتحاد واإلعتذار عن الخطأ.
تشكيل األئتالف في سوريا ولبنان ومصر.

اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع-:
 -1بالرغم من الظروف الصعبة فإن األخوات في المحافظات الجنوبية سيكون لهن دور
في المشاركة في المقاطعة.
 -2تعزيز دعم المنتج الوطني.

التقــــــريـــــــــــــر المــــــــــــــالي-:
 -1إدراج رواتب وأجور العامالت وال ُموظفات والموارد التي تصرف على األنشطة حتى
لو لم تدخل في حساب اإلتحاد كبنود في الميزانية.
 -2يجب إضافة رسوم إنتساب وإشتراك األعضاء كبند من بنود الميزانية.
*رصد األصول المالية الثابتة لإلتحاد العام.
دائرة اإلعالم والثقافة-:
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توزيع البيانات المركزية على فروع اإلتحاد وعلى أعضاء المجلس اإلداري.
ضرورة إيجاد برنامج إتصال جماهيري (للحشد الجماهيري).
تثمين إيجابي لدور دائرة اإلعالم والثقافة والتطور الموجود في التكنولوجيا.
ربط برنامج إعالمي ما بين الفروع.
عمل نشرة مركزية للفروع بواسطة اإلعالم اإللكتروني ،عمل نشرة شهرية لإلتحاد.
ضرورة التركيز على الثقافة التنويرية ونشرها ضمن ندوات ولقاءات جماهيرية
للنساء.

دائــــــــــرة الشــــــــــــؤون اإلجتماعية-:
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مأسسة التكافل اإلجتماعي محليا ً ما بين القطاع والضفة وأن تكون عمل دائم
ومتواصل.
عمل إستبانات للتكافل دائمة و ُمحدثة.
توصية بعمل تأمين صحي للنساء عبر اإلتحاد العام.
أهمية النظر بجدية ووقف تشكيل األئتالفات التي تظهر وتحاول سحب البساط من
تحت أقدام اإلتحاد العام إلعتبار اإلتحاد المظلة العامة للمرأة الفلسطينية أينما
تواجدت.
إضافة عضوات لدائرة الشؤون اإلجتماعية من أخوات في المجلس اإلداري والهيئات
اإلدارية وكفاءات نسوية.

الدائــــــــــــــــــرة القـــــــــــــانونية-:
.1
.2
.3
.4
.5

ضرورة اإلضطالع على ُمسودات كافة القوانين و ُموائمتها بما يتالئم وينسجم مع
إتفاقية سيداو.
اإلتحاد المسؤول األول والمرجعية عن القضايا النسوية.
ضرورة إيجاد مراكز إستشارية قانونية في القضايا التي تهم النساء في الفروع.
ضرورة اإلنخراط باللجنة ال ُمشكلة لصياغة الدستور.
ُمراقبة صندوق النفقة وتفعيله.

*ضرورة توسيع هيكلية الدائرة القانونية وإستكمالها حسب اإلختصاص.

الدائـــــــــــــــــــرة اإلقتصــــــــــــــــــــــادية-:
 .1ضرورة الدفاع عن تكافؤ فرص العمل للنساء والرجال.
 .2يجب أن يكون لدينا خطة عمل للدول المانحة للتوجه إليها ُمعتمدة على حاجاتنا
الحقيقية المبنية على إستبيان.
 .3ضرورة التأثير في سياسات الحكومة اإلقتصادية للوطن.
 .4اإلتحاد العام المرجعية بالنسبة للسياسات اإلقتصادية للوطن.
 .5عدم الوقوع بالشروط المجحفة بالتمويل.
 .6ضرورة اإلهتمام بتطبيق الحد األدنى لألجور ودراسة وضع العامالت في رياض
األطفال وخاصة التابعة لألطر النسوية.
 .7ضرورة دراسة التمويل األجنبي بما ال يتعارض وال يمس بدورنا كحركة تحرر
وطني.
 .8التشبيك مع وزارة اإلقتصاد.
 .9تفعيل الحمالت الخاصة بالحد األدنى لألجور والمساواة باألجر وأن ال يبقى العمل
فوقيا ً بها.
 .10إيجاد مشاريع إقتصادية لإلتحاد العام إليجاد إستقاللية إقتصادية.
 .11لرصد اإلحتياجات اإلقتصادية لإلتحاد لتمكين اإلتحاد إقتصادياً ،مشاريع صغيرة
وكبيرة لتمكين نفسه إقتصادياً.

