
 التقرير األديب
 املقدم من األمانة العامة لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية

وحىت  30/5/1985إىل املؤمتر الرابع لالحتاد املنعقد يف تونس بتاريخ 
4/5/1985 

 
ابسم األمانة العامة لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية أحييكن حتية الثورة والنضال وأمتىن ملؤمتركن هذا 

 توفيق وحتقيق غاايته املرجوة.النجاح وال
 

الظروف العامة واألحداث  هذا املؤمتر الذي كنا نتمىن له أن يعقد يف موعده الدستوري املقرر إال أن
السياسية والعسكرية اجلسام اليت عصفت بثورتنا خاصة وابملنطقة عموما قد حالت دون ذلك. هذه 

ب البنية التحتية ملنظمة التحرير الفلسطينية، الظروف اليت استهدفت ابلدرجة األوىل واألساسية ضر 
واقتالع جذورها ومؤسساهتا عامة، وعلى وجه اخلصوص يف لبنان ألنه كان يشكل القاعدة األساسية 
الصلبة واملتينة جململ حركة الثورة الفلسطينية سياسيا وعسكراي وتنظيميا واداراي. ولكن ابلرغم من شراسة 

ة فقد استطاعت الثورة الفلسطينية مع الشعب اللبناين البطل ممثال حبركته هذه اهلجمة الصهيونية الشرس
يقف بصمود وصالبة أمام هذا الغزو الصهيوين الغاشم، كما استطاعت م.ت.ف أن تواصل  أنالوطنية 

املسرية وتضمد اجلراح وتعاود بناء مؤسساهتا من جديد وتدفع بتلك القائمة منها خطوات وخطوات إىل 
 األمام.

 
وملا كان احتادان من االحتادات اهلامة واألساسية يف هيكلية الثورة الفلسطينية وتعترب قاعدهتا املركزية يف 
نصف اجملتمع بكامله فقد كان هلذا االحتاد دوره يف كل ما تقدم والذي سنأيت على ذكره يف استعراض 

 اليت خلت. تنشاط احتادان على مدار هذه السنوا
 أيتها األخوات....

مسحوا لنا أن نقدم تقريران عن نشاط االحتاد عن الفرتة الواقعة ما بني املؤمتر الثالث الذي عقد يف ا
21/5/1985. 

 على الصعيد الداخلي:
 اجمللس اإلداري: -1

بعد انتهاء أعمال املؤمتر العام الثالث اجتمع اجمللس اإلداري املنتخب يف أوىل جلساته وانتخب يف بداية 
لس وانئبه الرئيسة ومقرره، كما انتخبت األمانة العامة لالحتاد من ثالثة عشر عضو أعماله رئيسة للمج

ووضع الئحته الداخلية اليت تنظم أعمال اجمللس، وانتظمت اجتماعات اجمللس طيلة السنوات 
كأعلى سلطة تشريعية بني مؤمترين حيث عقد يف تلك الفرتة أربع اجتماعات انقش    82،81،80



إال أن عقد جلسات اجمللس اإلداري بسبب الظروف  اة الراهنة لكل مرحلة يف حيينهاألوضاع السياسي
اليت عصفت ابلساحة الفلسطينية وأبرزها االجتياح اإلسرائيلي للبنان أدت إىل توقف اجمللس اإلداري عن 

كنت من القيام مبهامه وانقطعت اجتماعاته إال أن األمانة العامة قامت بتذليل الصعاب والعقاب حىت مت
ويف هذا االجتماع مت دراسة وتقييم   21/7/84وحىت  15/7/84عقد اجللسة اخلامسة يف اجلزائر بتاريخ 

 كافة الظروف واملالبسات وضع احللول للمشاكل اليت كانت قائمة وابرزها:
زمة حماولة البعض جتميد أعمال االحتاد واجمللس اإلداري ومتيع العمل واستطعنا إىل حد كبري جتاوز األ

الداخلية وإصدار بيان سياسي هام كان حمصلة لكافة اآلراء وكان من ابرز القرارات اليت أخذها اجمللس 
، 30/2/1985اإلداري هو الدعوة لعقد مؤمتركن هذا وقد حدد موعد للمؤمتر العام الرابع بتاريخ 

عداد والتحضري للمؤمتر مبدينة الشارقة لإل 30/1/1985والتزاما ابلدستور مت دعوة اجمللس اإلداري يف 
وحنن اليوم  30/3/1985العام وألسباب فنية وادارية أتجل بقرار من اجمللس اإلداري موعد املؤمتر حىت 

يوفقنا يف سري أعمالنا ويوحد جهودان على طريق  أنإذ التئم مشل اجتماع مؤمتران الرابع هذا لندعو هللا 
 النضال حىت النصر.

 :األمانة العامة -2
ووزعت  1/3/80وعقدت أول جلساهتا بتاريخ  ات األمانة العامة اتصاهلا فور انتخاابهتلقد ابشر 

 املهام فيما بينها كالتايل:
 املهمــة االسم

 رئيسة عصام عبد اهلادي

 أمينة عامة مي صايغ

 أمينة سر انتصار الوزير
 امينة الصندوق وداد أمحد

 عالقات خارجية جيهان احللو
 ت داخليةعالقا مجيلة صيدم
 إعالم جنالء ايسني
 إعالم سهام رحال

 عالقات داخلية فايزة اليوسف
 عالقات خارجية عربية مسرية صالح
 ثقافية هناية حممد

 اجتماعية خدجية حباشنة
  سلوى أبو خضرا

 



قد ويف بداية اجتماعاهتا أقرت الئحتها الداخلية والتزمت ابالجتماعات الدورية واالجتماع األسبوعي و 
عملت األمانة العامة طيلة الفرتة اليت سبقت االجتياح متضامنة متكافلة يف كافة اجملاالت ولكن 
اجتماعات األمانة العامة وبعد اخلروج من بريوت تعرضت للكثري من اإلرابكات والصعوابت ولعبت 

الوصول إىل عقد هذا األحداث دورًا كبريًا يف تعطيل هذه االجتماعات وابلرغم من ذلك إال أننا استطعنا 
 املؤمتر الذي يعترب إجنازا كبرياً لالحتاد متجاوزين بعقده كل الصعاب.

 الفروع:
لقد عملت األمانة العامة والتزامًا منها بقرارات املؤمتر العام الثالث على تطوير البنية التنظيمية لالحتاد 

الفلسطينية وحشد إمكانياهتا خلدمة فعززت الفروع واستحدثت فروع جديدة من أجل تنظيم طاقات املرأة 
نضالنا وكفاحنا الطويل من أجل العودة إىل أرض الوطن حمررًا. حيث امتدت فروع احتادان حىت اآلن يف كل 
من: األرض احملتل، األردن، سوراي، لبنان، مصر، العراق، الكويت، قطر، دولة اإلمارات، ليبيا، اجلزائر، 

 الشمايل، الوالايت املتحدة األمريكية.تونس، اليمن الدميقراطي، اليمن 
مت إنشاء بعض الروابط يف هولندا وهناك قيد الدراسة والبحث إنشاء فروع يف كل من إجنلرتا، كندا، 

، الربازيل، أملانيا الفيدرالية، ولقد مارست األمانة العامة إشرافها ومتابعتها ألعمال الفروع يف ااسرتالي
بعة جلنة العالقات الداخلية وزايراهتا املتكررة للفروع ومن خالل زايرة اجمللس اإلداري ومن خالل متا

أعضاء االحتاد يف خمتلف الفروع رغم الصعوابت اليت تواجههن تبعاً للتطورات السياسة اليت تطرأ على هذه 
الساحة أو تلك آملني أن نتمكن يف هذا املؤمتر من حبث املشاكل اليت تواجه بعض الفروع وتؤدي إىل 
شلل فعاليتها واخلروج ابلقرارات اليت من شأهنا أن تساهم حبل هذه املشكالت كما أنمل أن نتمكن من 

 إجياد الصيغ املناسبة للعمل مبا يكفل االستمرار والتواصل والعطاء 
 نشاطات الفروع:

لقد كان هناك تفاوت يف نشاطات الفروع من فرع إىل آخر حسب إمكانيات العمل وحجم التواجد 
 فلسطيين فيها ولكن ابحملصلة العامة كان ابرز هذه النشاطات هي:ال
 التوعية بني صفوف النساء من خالل الندوات. -1
 القيام مبشاريع التأهيل املهين وفتح مراكز له.  -2

 القيام بدورات حمو األمية. -3

 إنشاء دور حضانة ورايض أطفال. -4

 املماثلة وتعزيز التعاون املشرتك.االهتمام بتوطيد العالقة مع االحتادات النسائية العربية  -5

 االهتمام إبحياء الرتاث الفلسطيين. -6

 االهتمام أبوضاع األطفال التعليمية ومحل هذه املسؤولية. -7

 :على الصعيد السياسي والوطين العام 
 التصدي للهيمنة اإلمربايلية والصهيونية بكافة الوسائل . -1
 ين املستقل ومحاية مكتسباهتا وإجنازاهتا.التصدي للدفاع عن الثورة الفلسطينية وقرارها الوط -2



 إحياء املناسبات الوطنية والقومية. -3

 آذار يوم املرأة العاملي. 8تكرير االحتفال بيوم  -4

 إقامة الندوات والتوعية اجلماهريية بني صفوف النساء. -5

 على الصعيد االجتماعي: 
 زايرة عائالت الشهداء واألسرى. -

 اللجان املركزية:
هام على عضوات األمانة العامة مت تشكيل جلان مركزية لألمانة العامة من أعضاء اجمللس بعد توزيع امل

اإلداري والفروع وضعت كل جلنة خطة عملها بناء على قرارات املؤمتر العام الثالث، وسعت كل جلنة 
 خطة عملها كما ترى فيما يلي:

 :جلنة العالقات اخلارجية 
ء وعناوين املنظمات واالحتادات النسائية العربية والعلمية واعداد بدأت ابعداد بطاقات لألرشيف أبمسا

قائمة مبناسباهتا القومية ولكن الظروف حالت دون إمتام هذا العمل املهم واحليوي ولكن اللجنة متكنت 
 من إجناز ما يلي:

اللجان  اإلعداد اإلعالمي ملؤمتر كوبنهاجن من خالل تشكيل جلنة خاصة ابملؤمتر ابلتنسيق مع بقية -1
 لتحضري النشرات والكتيبات الالزمة للمؤمتر.

 قامت إبعداد تقرير عن مؤمتر كوبنهاجن ابللغة اإلجنليزية. -2

 إقامة دورة كادر عالقات خارجية يف املواضيع التالية: -3

 القضية الفلسطينية اترخيا وجغرافيتها. (أ
 الوضع السياسي الراهن. (ب

 الثورة والوضع الدويل. (ت

 نية ودور االحتاد العام للمرأة الفلسطينية .نضال املرأة الفلسطي (ث

 عقدت دورة تدريب كوادر قيادية إبشراف تيم. -4
قامت بتنظيم دورات سريعة ومكثفة لوفد االحتاد إىل دورة الكوادر يف فيتنام وكذلك لبعثات االحتاد  -5

 الدراسية لالحتاد السوفيايت.

 السوفيايت على مر السنوات.قامت بتحضري الطلبات اجلامعية للمنح الدراسية لالحتاد  -6

 جلنة العالقات الداخلية: 

بعد املؤمتر العام الثالث لالحتاد وبعد إقرار خطة عمل جلنة العالقات الداخلية توجهنا إىل فروعنا القائمة 
وكان عددها تسعة فروع لدراسة أوضاعها التنظيمية وتنسيق العالقة بينها وبني األمانة العامة واإلسهام حبل 

ملشاكل اليت كانت تواجه هيئاهتا القيادية والعمل من خالل تلك اهليئات على ترتيب أوضاعها بعض ا
التنظيمية والنهوض هبا إىل املستوى التنظيمي األفضل للوصول هبا إىل بنية تنظيمية ماطرة فقد اتسعت 

يم جلنة حملية ولكل قاعدهتا اجلماهريية خاصة ابلفروع اليت هبا جتمعات كبرية وخميمات فقد اصبح لكل خم



عدد من احملليات منطقة وجملموع املناطق مؤمتر فرع يتكون من ممثالت عن تلك املناطق واحملليات يناقش 
فيه أوضاع املرأة الفلسطينية يف ذلك الفرع ومتطلبات العمل على الساحة املعينة ومناقشة الالئحة 

فروع للمؤمتر العام وأصبحت جلميع فروعنا هيكلية الداخلية اخلاصة به مث انتخاب هيئة إدارية وممثالت ال
تنظيمية ولوائحها اليت حتكم سري العمل فيها وتنفيذا للبند اخلامس من مادة يف الدستور العام واليت ترضى 
على اختاذ األمانة العامة قرارات إبنشاء فروع جديدة تنظيمها وشرعية مؤمتراهتا، وقد اختذت األمانة العامة 

إبنشاء فرعي تونس واليمن الشمايل  15/7/1984داري يف جلسته املنعقدة ابجلزائر بتاريخ واجمللس اإل
حيث اصبح عدد كبري من شعبنا يعيش هناك بعد معارك االجتياح على لبنان وما أصاب تلك العائالت 

اللجان من تشتت جديد وتنفيذا هلذا القرار قمنا بتشكيل اللجان التحضريية لتلك الفروع ومتابعة تلك 
أكملت الفرتة القانونية هلا حسب الدستور  أنوعملها للوصول إىل االنتخاابت واملؤمترات اخلاصة هبا 

وسنوضح الحقا جدوال عن أمساء الفروع ومجعياهتا العمومية ومناطقها وعدد مؤمتراهتا وهيئاهتا اإلدارية 
مخسة عشر فرعا فروع  15 هذا املؤمتر وممثالهتا للمؤمتر العام هذا وبذلك يكون عدد الفروع املشاركة يف

 منتخبة وهي على الشكل التايل:
عدد اهليئة  اتريخ مؤمتره عدد املناطق اجلمعية العمومية اسم الفرع

 اإلدارية

 مندوابت املؤمتر

 15 11 4/4/82 4 22000 لبنان

مل يعقد بسبب  6 18600 سوراي
 ظروف سياسية

9 13 

 13 - أاير 3 2800 الكويت

 13 - 21/10/84 - 2995 اقالعر 

 3 7 3/2/83 1 120 قطر

 7 9 14/3/85 8 807 اجلزائر

 7 9 3/3/85 4 503 تونس

انتخاابت  110 مصر
 مباشرة

12/12/84 9 8 

اليمن 
 الدميقراطي

91 3 13/1/85 7 3 

اليمن 
 الشمايل

15 2 10/4/85 7 3 

اإلمارات 
 العربية

1218 4 10/4/85 9 8 

 



واحد وثالثون ألفا ومائة وعشرون عضو  31120ية العمومية للعشرة فروع املنتخبة ويكون بذلك اجلمع
مثانية وسبعون عضوا أما بقية الفروع اخلمسة املسماة  78وجمموع ممثالت تلك الفروع يف مؤمتران العام 

يف  اليت تنص على إذا تعذرت االنتخاابت 53فقد كان القرار فيها من قبل األمانة العامة حسب مادة 
الفروع ألسباب وظروف سياسية أو ظروف قاهرة جاز لألمانة العامة تسمية مندوابهتا للمشاركة يف  أحد

املؤمتر العام عمال أبحكام تلك املادة مت تسمية تلك الفروع علما أن فرع سوراي وكان قد انتهى من مرحلة 
 أن االحتاد العام للمرأة الفلسطينيةالتنسيب وكان على وشك إجراء االنتخاابت وقد وضع برانجمها الزمين 

الظروف السياسية مل تتمكن اهليئة اإلدارية واألمانة العامة من االنتخاابت وعقد مؤمتر ولذا مسي فرع بقرار 
حبضور الرئيسة  29/2من األمانة العامة يف اجللسة اليت عقدت يف الشارقة عل اجمللس اإلداري يف 

لبنية التنظيمية لفرع سوراي ويتكون من حمليات وجلان مناطق ومؤمتر مث فرع واألمينة العامة وهنا نشري إىل ا
 وهيئة إدارية وال بد من اإلشارة إىل اجلمعية العمومية.

اهليئة   عدد اجلمعية  عدد املناطق  اسم الفرع
 املندوابت 

15 9  18600   ستة مناطق  23/3/85سوراي 

  
 مت تسمية ممثالت فرع أمريكا للمؤمتر العام  29/2/85 أي أما فرع أمريكا ففي نفس اجللسة املذكورة

 أعضاء. 7وعددهن 
  فرع األرض احملتلة: بناءا على رسالة موجهة من اهليئة اإلدارية لفرع الداخل لألمانة العامة قبل املؤمتر

اضالت الثالث وطالبت فيها اهليئة اإلدارية متثيل األخوات احملررات من سجون االحتالل واألخوات املن
مخسة عشر عضوا  15اللوايت ابعدن عن الوطن يف املؤمتر العام فقد جرى متثيل األرض احملتلة بعدد 

 .15/3/83وذلك بقرار من األمانة العامة يف جلستها ابجلزائر يف 

  مخسة عشر عضوا. 15أما األردن: متثل ابملؤمتر العام لالحتاد عدد 

 ابلشارقة وبذلك  29/2/85رع ليبيا أبحد عشر عضوا جبلستها فرع ليبيا: أقرت األمانة العامة متثيل ف
عضوا تسعة واربعون وسبعمائة وعشرين  49720يكون عدد املنتسبات لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية 

 خارج األرض احملتلة.
دة على وإذ تتطلع العالقات الداخلية إىل مزيد من العمل اجلاد يف تطوير القاعدة التنظيمية الحتادان مؤك

أمهية توسيع هذه القاعدة ابلعناصر الفاعلة وإاتحة الفرص ملشاركة الفعاليات القادرة على املزيد من العمل 
يف األطر املختلفة العمل على تقييم اللجان القاعدية النشيطة املتخذة من خمتلق جوانب العمل والتأهيل 

 ياء املتعددة يف كل فرع أو رابطة.املختلفة إىل كل التجمعات النسائية ومبا يشمل جلان األح
كما تؤكد العالقات الداخلية على ضرورة أتمني مقرات للهيئات اإلدارية لتتمكن من تنفيذ ومتابعة 

 مشاريعها وخطط عملها.



أما ابلنسبة للخطة املستقبلية يف توسيع قاعدة االحتاد فإن هناك العديد من الطلبات املقدمة للكثري من 
ينية نطالب إبنشاء فروع هلا منها أملانيا الغربية السيد قربص، إجنلرتا، اسرتاليا، الربازيل،  التجمعات الفلسط

 كندا، وهنا نؤكد على ضرورة وأمهية التجاوب مع تلك الطلبات وإجياد الصبغة املناسبة للعالقة معها.
 :جلنة اإلعالم 

الت دون إجناز مهمة إعادة إصدار إعادة تشكيل جلنة حترير جملة الفلسطينية الثائرة ولكن الظروف ح -1
 اجمللة.

 بدء العمل على فيلم حول نضاالت املرأة الفلسطينية وأيضا الظروف دون إجنازه. -2

 ولقد متكنت اللجنة من حتقيق اإلجنازات التالية:
 إصدار ملصقات جداريه يف خمتلف املناسبات. -1
 إصدار بطاقات ابملناسبات القومية. -2

 ار يوم املرأة العاملي.آذ 8إصدار بطاقات مبناسبة  -3

شاركت يف حتضري مؤمتر نريويب ومن قبل يف التحضري ملؤمتر كوهناجن يف إصدار ملصقا ونشرات  -4
 ومطبوعات للمؤمتر.

 قامت اللجنة ابإلعداد اإلعالمي ملؤمتران الرابع. -5

 قامت إبعداد برانمج إذاعي من اإلذاعات العربية والصديقة وإذاعة الثورة. -6

 اللجنة الثقافية: 
بعد املؤمتر الثالث وقد مارست كلجنة يف كافة التحضريات  1980شكلت اللجنة الثقافية يف أيلول عام 

للحلقات الدراسية واستمر عمل اللجنة بشكل منتظم ودوري حىت اخلروج من بريوت وقد متكنت اللجنة 
 من وضع برانمج عمل هلا مرحلي كل سنة شهور على النحو التايل:

ن املرأة الفلسطينية يف مجيع املراكز واملؤسسات وعمل فهرس لتوزيع هذه املادة مجع كل ما كتب ع -1
 املكتوبة.

االستفادة من الدراسات اليت يقوم هبا الصندوق عن الشعب الفلسطيين وحتديد ما هو مطلوب من  -2
 الدراسات للتعامل مع األرقام. 

 عمل حلقات دراسية. -3

 عمل دورات تثقيف للكادر. -4

حتقق الكثري من هذا الربانمج كما متكنت من التخطيط واإلشراف وتنفيذ ما  أنلجنة ولقد استطاعت ال
 يلي:

 آذار. 8حلقة دراسية مبناسبة  -1
 دورة تثقيفية للكادر االحتاد حول. -2

 دستور االحتاد. -أ

 مفهوم قضية املرأة. -ب

 تقييم جتاوب النساء يف العامل مثل كوراي، السودان، فيتنام. -ت
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 حلقة دراسية حول أوضاع املرأة الفلسطينية االجتماعية واالقتصادية والسياسية. -3

وبعد اخلروج من بريوت وبسبب التوزيع اجلغرايف ألعضاء اللجنة مل تتمكن من متابعة نشاطها السابق 
دراسية حول تنظيم املرأة جبهد كبري استطاعت إجناز احللقة ال أوأهنا  االحتاد العام للمرأة الفلسطينية

الفلسطينية داخل األرض احملتلة ولقد كان التقييم عمل اللجنة بشكل عام إجيايب من حيث اإلعداد 
حللقات والدراسات ومن حيث اإلقبال واملشاركة من الفروع ومن خالل سري العمل ومن حيث التعاون 

برزت أمهها إعداد املشاركات كانت كبرية  بني األخوات يف اللجنة واألمانة العامة ولكن بعض التغريات
وكان هناك تفاوت يف املستوى الثقايف ولقد أوصت األمانة العامة جلنة ضرورة تفريغ نتائج هذه الدورات 

 وتقييمها.
 اللجنة االجتماعية 

 نظرا التساع عمل اللجنة قامت بتوزيع اللجنة إىل ثالثة مهام رئيسة:
 جلنة رايض األطفال واحلضاانت. -1
 نة املرأة العاملة والتأهيل املهين.جل -2

 اللجنة الصحية.  -3

تنسق مع احلقوقيني الفلسطينيني للعمل على وضع القوانني اليت ستساعد اللجنة  أنوقد حاولت اللجنة 
جهود اللجنة الصحية تركزت على التنسيق مع اهلالل األمحر الفلسطيين  أنمن حتقيق هذا الغرض كما 
مومة والطفولة حيث كان االحتاد يفرز األخوات يف املناطق للمساعدة والعمل وخاصة من خالل مراكز األ

يف هذه املراكز كما استعن عن دورات اإلرشاد الصحي اليت خططت هلا اللجنة الصحية بتحويل األخوات 
كزت عملها إىل املشاركة يف اهلالل األمحر الفلسطيين أما ابلنسبة للجنة املرأة العاملة والتأهيل املهين فقد ر 

حققت اعتماد صرف خمصصات العامالت فيه  أنعلى تطوير مركز التأهيل املهين يف الدامور وسعت إىل 
من الصندوق القومي مل.ت.ف قانت جلنة املرأة العاملة بعقد دورة رفع كفاءة لكوادر ومراكز التأهيل 

 الفروع.املهين يف االحتاد كما دعت للمشاركة يف هذه الدورات أخوات من خمتلف 
وقامت اللجنة بعمل دراسة حول أوضاع املرأة الفلسطينية العاملة يف لبنان ابلتنسيق مع االكوا حيث 

 تعهدت االكوا بتغطية مصاريف الدراسة ومل ينجز حىت اآلن.
مت تشكيل جلنة تنسيق للعاملني يف رايض األطفال واحلضاانت الفلسطينية وذلك لتوحيد مناهج التدريس 

 الرتبية يف هذه الرايض وقد جنحت بوضع الربامج لعدة دورات تدريبية منها:والتعليم و 
 إبشراف ومتويل اليونسيف. 1981دورة إعداد معلمات رايض أطفال يف متوز  -1

 دورة إعداد مديرات رايض أطفال واحلضاانت أيضا إبشراف ومتويل اليونسف. -2
 .دورة إعداد مربيات حضاانت األطفال إبشراف ومتويل االكوا  -3

قامت اللجنة مبتابعة قرار اجمللس الوطين بشان دعم مشاريع املرأة الفلسطينية ابحلصول على رواتب  -4
مجيع األخوات العامالت يف الرايض واحلضاانت ومراكز التأهيل املهين لالحتاد العام للمرأة 

 الفلسطينية.



املؤسسات االجتماعية شاركت اللجنة يف التحضري ملؤمتر كوننهاجن إبعداد نشرة حول املرأة يف  -5
 والثقافية يف م.ت.ف.

قامت اللجنة مبتابعة قرار مؤمتر كوبنهاجن بشا، املساعدات من املنظمات الدولية ملشاريع االحتاد  -6
وكانت اللجنة تقوم بوضع الربامج والتنسيق مع اليونسف واالكوا للحصول على تلك املساعدات 

نة ومتويل الدول كما مت احلصول على رايض اليت جتسدت بتأثيث رايض األطفال ودور احلضا
للحضانة وال زالت هذه املنظمات الدولية مستمرة يف تقدمي مساعداهتا حسب الربامج السابقة اليت  

 كانت تعد.

كانت اللجنة أثناء حصار بريوت مبهمتها ابلتنسيق مع املنظمات الدولية وبشكل خاص مع  -7
لشراء مواد غذائية  1982لربامج عمل اللجنة لعام  اليونسيف حيث حولت كافة املبالغ املرصودة

 ومالبس لألطفال املهجرين يف بريوت الغربية واتبعت اللجنة أعماهلا حىت اخلروج من بريوت.

 عالقة االحتاد مع منظمة التحرير الفلسطينية:
طينية هو تنظيم شعيب االحتاد العام للمرأة الفلس أنانطالقا من املادة رقم واحد يف النظام األساسي لالحتاد 

دميقراطي ميثل املرأة الفلسطينية يف مجيع أحناء العامل وهو قاعدة من قواعد الثورة الفلسطينية املمثلة ملنظمة 
التحرير الفلسطينية فقد رعت اللجنة التنفيذية ممثلة ابألخ رئيس اللجنة التنفيذية القائد العام لقوات 

اد حيث قدم هلا رعاية املادية واملعنوية مما ساهم كبري يف حتقيق الكثري الثورة الفلسطينية كافة نشاطات االحت
من اإلجنازات اهلامة وخاصة بيت أطفال الصمود ومراكز التأهيل املهين ومشاريع رايض األطفال ودور 

 احلضانة كما ساهم هذا الدعم يف مزيد من الفعالية لالحتاد يف املؤسسات املركزية للمنظمة وهي:
 الوطين الفلسطيين: اجمللس -1

لقد انضلت األمانة العامة من أجل زايدة إعداد ممثلي االحتاد العام للمرأة الفلسطينية يف اجمللس الوطين 
الفلسطيين حيث شاركت مشاركة يف دورات اجتماعاته املتعاقبة وخاصة الدورة السادسة عشر والسابعة 

 عضو. 23دورة السابعة عضو ويف ال 21عشر حيث بلغ عدد ممثالت السادسة عشر 
 اجمللس املركزي -2

 يشارك االحتاد يف عضوية اجمللس املركزي بعدد ثالث ممثالت عن االحتاد
 اجمللس األعلى للرتبية والثقافة والعلوم

يشارك االحتاد العام للمرأة الفلسطينية يف عضوية اجمللس االعلى للرتبية والثقافة والعلوم بثالث مندوابت 
لس مهمته وضع سياسة عامة للرتبية والثقافة والعلوم للشعب الفلسطيين ومتابعة تنفيذها من عنه وهذا اجمل

 اجلهات املهنية.
 اجمللس األعلى حملو األمية -3

يشارك االحتاد العام للمرأة الفلسطينية يف اجمللس األعلى حملو األمية بثالث مندوابت انطالقا من أن هذه 
يت يناضل يف جماهلا احتادان لألخذ بيد املرأة الفلسطينية ومتابعة تنفيذها من املهمة من املهام الرئيسة ال

 اجلهات املعنية.



 اجمللس األعلى حملو األمية: -4
يشارك االحتاد العام للمرأة الفلسطينية يف اجمللس األعلى حملو األمية بثالث مندوابت انطالقا من أن هذه 

 جماهلا لألخذ بيد املرأة الفلسطينية حنو العلم والدور من أجل املهمة من املهام الرئيسة اليت يناضل يف
 نوعيتها وتعبئة إمكانياهتا يف خدمة القضية الفلسطينية واإلسهام الفعال يف معركة حترير الوطن املغتصب.

 
 اجمللس املركزي لرايض األطفال  -5

ية األخرى وقد استطاع اجمللس تنفيذا يشارك االحتاد يف اجمللس املركزي لرايض األطفال مع املؤسسات املعن
لقرار اجمللس الوطين الفلسطيين ووضع اإلشراف على رايض األطفال ابلنسبة للتخطيط والتحويل لدائرة 
الرتبية والتعليم ومهمة هذا اجمللس التخطيط ووضع الربامج والتنسيق بني كافة املؤسسات اليت تعمل يف 

 هذا اجملال.
 تل:جلنة شؤون الوطن احمل -6

يشارك االحتاد يف جلنة شؤون الوطن احملتل املنبثقة عن دائرة شؤون الوطن احملتل ويساهم االحتاد من خالل 
هذه املشاركة يف دعم صمود أهلنا يف الوطن احملتل وخاصة فيما يتعلق يف دعم اجلمعيات واالحتادات 

اهتا واحتياجاهتا وتقدميها للجهات واملؤسسات داخل األرض احملتلة حيث يقوم ابلتعريف عنها وعن إجناز 
 املعنية ومتابعة كافة قضاايها

 جلنة الدفاع عن األسرى واملعتقلني -7
يشارك االحتاد يف جلنة الدفاع عن األسرى واملعتقلني اليت أخذت على عاتقها متابعة فضح األساليب 

م إىل احملافل الدولية والعمل اهلمجية اليت يتعرض هلا األسرى يف سجون االحتالل الصهيوين ونقل معاانهت
 من اجل السعي لإلفراج عنهم من خالل خلق رأي عام ضاغط على العدو الصهيوين.

 جلان الصداقة مع الشعوب -8
يشارك االحتاد يف كافة جلان الصداقة مع الشعوب اليت تدعم قضيتنا ونضال شعبنا من أجل متتني هذه 

 الصداقة وتطويرها.
 يوي اإلفريقي:جلان التضامن اآلس -9

 يشارك االحتاد يف جلان التضامن اآلسيوي اإلفريقي مسامهة كبرية يف تعزيز العالقات اآلسيوية واإلفريقية.
 العالقات العربية

يقيم االحتاد العام للمرأة الفلسطينية عالقات نضالية اثبتة مع االحتادات النسائية العربية حيث يلقى 
التضامن من هذه االحتادات ولقد شاركت وفود من احتادان دائما التأييد احتادان دائما التأييد والدعم و 

والدعم والتضامن من هذه االحتادات ولقد شاركت وفود من احتادان يف املؤمترات الداخلية هلذا االحتاد 
ة حيث يدعي احتادان هلا استمرار إىل جانب تبادل الزايرات معها لالطالع على جتارهبا وشرح أوضاع ومعاان

 املرأة الفلسطينية وللتنسيق ومزيد من الفعالية يف العمل املشرتك وخاصة يف املؤمترات الدولية.
 االحتاد النسائي العريب العام:



احتادان عضو فاعل يف االحتاد النسائي العريب العام ويسعى ابستمرار حملاولة رأب الصدع وتوحيد هذا 
ملرأة العربية وال بد من العمل اجلاد ومع مجيع األطراف االحتاد حيث يشكل االنشقاق فيه ضعف لنضال ا

 العادة اللحمة الحتاد النسائي العريب العام.
 يف اجملال الدويل 

 
 االحتاد النسائي الدميقراطي العاملي

االحتاد العام للمرأة الفلسطينية عضو يف االحتاد النسائي الدميقراطي العاملي ويشارك ابالستمرار يف 
 كتب الدائم بثالث أعضاء وقد انتخبت األخت عصام عبد اهلادي انئبة للرئيسة.اجتماعات امل

كما يشارك االحتاد يف املؤمترات اليت يعقدها االحتاد النسائي الدميقراطي العاملي ويلقى احتادان دائما التأييد 
قراطي العاملي يف خمتلف ويتبادل احتادان الرسائل والربقيات والتعاميم اليت تصدر عن االحتاد النسائي الدمي

 املناسبات كذلك يوزع رسائلنا ويتضامن مع نضال شعبنا
 وتساهم جملة نساء العامل يف التعريف عن قضااي ونضال الشعب الفلسطيين واملرأة الفلسطينية.

كما قامت وفود متعددة من السكراترية لالحتاد النسائي الدميقراطي العاملي بزايرة خاصة لالحتاد العام 
لمرأة الفلسطينية يف لبنان حيث مت وضع برانمج مكثف زارت الوفود املخيمات الفلسطينية وانقشت ل

 واستمعت إىل النساء الفلسطينيات واطلعت على خمتلف أوجه النشاط.
كما قام وفد خاص بزايرة خميمي صربا وشاتيال على أثر املذحبة اهلمجية اليت ارتكبتها الصهاينة يف املخيمي 

عن كثب على آاثر الوحشية الصهيونية حيث عاد الوفد الذي كانت ترئسه الرفيثقة فريدا براوان  واطلعوا
رئيسة االحتاد وعقدت مؤمترا صحفيا يف دمشق وحتدثت فيه عن استنكارها للجرمية البشعة وادانتها 

 واستنكار مجيع نساء العامل.
 العيين ملؤسسات أبناء الشهداءكما قدم االحتاد النسائي الدميقراطي بعض الدعم املايل و 

واثناء اجتياح العدو الصهيونية جلنوب لبنان نظم االحتاد النسائي الدميقراطي جولة إعالمية يف أورواب 
الغربية لوفد مشرتك من االحتاد العام للمرأة الفلسطينية واملرأة اللبنانية وكذلك بعد اخلروج العلين لقوات 

 جولة إعالمية أخرى يف كندا والوالايت املتحدة األمريكية وأمريكا الالتينية.الثورة الفلسطينية نظم الفروع 
وقام وفدان من االحتاد بتغطية هذه اجلولة كما يشارك احتادان يف الوفود اليت يشكلها الفروع ابمسه 

 يل.للمشاركة يف املؤمترات الدولية ويعمل االحتاد واستمرار على إبراز دور املرأة الفلسطينية النضا
 جلنة نساء السوفيات

تعترب جلنة نساء السوفيات من املنظمات النسائية العاملية الصديقة واليت نسعى وابستمرار لتطوير 
العالقات الثنائية بني احتادان ونساء السوفيات حيث يتم تبادل الزايرات واالطالع على جتارهبن وشرح 

وقد مت توقيع بروتوكول للتعاون بني احتادان وجلنة نساء أبعاد القضية الفلسطينية ونضال املرأة الفلسطينية 
منحة وكذلك دورات الكمومسون  15عدد من املنح الدراسية استقر اآلن إىل  1980السوفيت ومنذ عام 

ومنح عالجية وبعض املقاعد الدراسية للتخصص العايل كما تقدم لنا جلنة نساء السوفيت التضامن 
 الدولية. والدعم السياسي يف املؤمترات



 املانيا الدميقارطية 
 االحتاد النسائي األملاين الدميقراطي

يقف دائما إىل جانب نضالنا العادل وهناك عالقات ثنائية بني احتادينا وقد قام وفد بزايرة احتادان يف لبنان 
ت أطفال واطلع على أوضاع املرأة الفلسطينية يف املخيمات واطلع على خمتلف اوجه نضال احتادان وزار بي

الصمود وقدم هلم اهلدااي الرمزية وقيام وفد من احتادان يف اكثر من مناسبة لزايرة أملانيا الدميقارطية واطلع 
 على جتربة النساء املانيات.
 االحتاد النسائي الكويب

يف تربط احتادان ابالحتاد النسائي الكويب عالقات نضالية متميزة حيث يدعى احتادان وابستمرار للمشاركة 
 مجيع املؤمترات الداخلية لالحتاد النسائي الكويب.

كما تبادل احتادان مع االحتاد النسائي الكويب من أجل تطوير العالقات الثنائية بني االحتادين يتلقى احتادان 
برقيات ورسائل تضامن مع نضال شعبنا العادل، كما يتلقى أتييد ودعم سياسي يف مجيع املؤمترات الدولية 

 اد النسائي الكويبمن االحت
مت توقيع بروتوكول صداقة وتعاون بني احتادان واالحتاد النسائي الكويب من خالله مت احملصول على بعثتني 

 سنواي للدراسة ملهنية وبعثتني لدراسة الكمسمول
 االحتادات النسائية يف الدول االشرتاكية األخرى

م األساسي للمرأة الفلسطينية ويتم التنسيق معها يف  تقدم االحتادات النسائية يف الدول االشرتاكية الدع
 كافة املؤمترات الدولية وتتم لقاءات بني احتادان وهذه االحتادات 

ولكننا مطالبني ببذل مزيد من اجلهد لتطوير هذه العالقات واالستفادة املباشرة من تطوير جتربة املرأة يف 
 عنوي.تلك البلدان وتطوير دعمهم السياسي واملادي وامل

 االحتاد النسائي اهلندي:
تقف نساء اهلند إىل جانب كفاح شعبنا العادل وتربط احتادان ابالحتاد النسائي اهلندي عالقات نضالية 
وطيدة حيث يدعى احتادان للمشاركة يف املؤمترات الداخلية لالحتاد النسائي اهلندي وأيضا يدعى احتادان 

 يمية اليت تعقد ابهلند للمشاركة يف املؤمترات الدولية واإلقل
 االحتاد النسائي الفيتنامي

يتلقى احتادان التأييد والتضامن والدعم األساسي من االحتاد النسائي الفيتنامي وقد متت دورة لعدد عشر 
 أخوات من احتادان ملدة شهر لدراسة التجربة الفيتنامية يف فيتنام ولقد القت الدورة كل أتييد ودعم.

 الكونغوبرازافيلاحتاد املرأة يف 
تربطه ابحتادان عالقات ثنائية وابستمرار يقدم الدعم السياسي والتضامن والتأييد لنضال شعبنا ويدعى 

 احتادان للمشاركة يف املؤمترات الداخلية الحتاد املرأة يف الكونغوبرازفيل.
 االحتاد النسائي التنزاين



النساء اإلفريقيات قام وفد من احتادان يف  يف إطار الدعم والتأييد املتبادل وتوطيد العالقة مع
بزايرة إىل االحتاد النسائي التنزاين وقد استقبل الوفد استقباال حارا وبعقد  28/3/84واىل 25/3/84

الوفد مع رائسة االحتادات والقيادات النسائية اجتماعات عمل مكثفة مت اطالعهم على النضال العادل 
ة الفلسطينية ابلداخل واخلارج وتبادلوا التجارب ويف هناية الزايرة الذي خيوضه شعبنا ونضاالت املرأ

وتقف املرأة التنزانية موقف الداعم واملؤيد يف املؤمترات  نصدرت بياانت تضامنية مشرتكة بني االحتادي
 الدولية إىل جانب قضيتنا العادلة

 االحتاد النسائي يف السيشل

بزايرة إىل االحتاد  1/4/84إلفريقيات قام وفد من احتادان يف أيضا يف إطار توطيد العالقة مع النساء ا
 النسائي يف السيشل مت تبادل التجارب بني االحتادين.

 االحتاد النسائي الفرنسي

بدعوة من احتادان قام وفد من االحتاد النسائي الفرنسي بزايرة لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية يف لبنان وقد 
نضال املرأة الفلسطينية وقام بزايرة للمخيمات وبيت أطفال الصمود ومركز  اطلع الوفد على أشكال

التأهيل املهين ورايض األطفال ومستشفيات اهلالل األمحر والتقى بعدد من قيادة الثورة الفلسطينية ومت 
نية عقد جلسات عمل بني األمانة العامة والوفد الزائر ومت اطالعهم على أوضاع ومعاانة املرأة الفلسطي

والشعب الفلسطيين يف داخل األرض احملتلة وقد عرب الوفد عن أتييده التام للحقوق املشروعة والثابتة 
للشعب الفلسطيين ولقد قامت األمانة العامة وضمن خطتها اإلعالمية ابستقبال الوفود الضيفة اإلعالمية 

 التعريف عن قضية الشعب والوفود الصحفية أثناء تواجدها يف بريوت حيث سامهت هذه اللقاءات يف
الفلسطيين والنضال العادل الذي خيوضه وكذلك عن الدور اهلام الذي تقوم به املرأة الفلسطينية يف 
األرض احملتلة واخلارج تلقى االحتاد مئات الربقيات التضامنية من االحتادات النسائية العربية والصديقة كما 

 قام االحتاد ابلرد عليها .
  للمرأة املكسيكية االحتاد الوطين

مت دعوة وفدان الذي شارك يف مؤمتر التضامن مع نساء نيكارغوا وجرنيادا والسلفادور والتشيلي لزايرة 
املكسيك وعقدت لقاءات ثنائية مع اللجنة التنفيذية لالحتاد الوطين املكسيكي مت خالهلا شرح مفصل عن 

داخل األرض احملتلة وخارجها وعن أشكال هذا القضية الفلسطينية وعن نضال املرأة الفلسطينية يف 
النضال واعربت الرفيقات عن أتييدهن املطلق حلق الشعب الفلسطيين ابلعودة وتقرير املصري واقامة 
الدولة على ترابه الوطين كما دعت اللجنة التنفيذية إىل لقاء نسائي موسع لكوادر االحتاد الوطين للمرأة 

 أتييد وتضامن من ممثالت املرأة يف القطاعات املختلفة. املكسيكية ألقيت خالله كلمات
 لقاء مع اللجنة التنفيذية لالحتاد الفدرايل للنساء يف احلزب االشرتاكي العاملي املكسيكي

مت يف هذا اللقاء شرح مفصل من جانب وفدان عن القضية الفلسطينية وكفاح شعبنا يف داخل األرض 
إصدار بيان مشرتك بني احتادان أكدت الرفيقات تضامنهن وأتييدهن للنضال احملتلة ويف هناية املناقشات مت 

 العادل الذي ختوضه املرأة الفلسطينية.



 8/3/1982-6املشاركة يف مؤمتر نساء حوض البحر األبيض املتوسط والبحر األمحر من  -
 الكيبك –كندا      
ان مناصرة فلسطني ملندوبة لزايرة كندا يف جولة إعالمية نظمها جل  30/3/1982-1دعوة من  -1

 من االحتاد
 دعوة لوفد نقايب فلسطيين من املعلمني . -2

دعوة لزايرة كندا مقاطعة الكيبك نظمها االحتاد العام للمعلمني والعمال واملرأة الكندية يف  -
مقاطعة الكيبك، ختلل الزايرة لقاءات عمل مع قيادات وكوادر االحتادات املذكورة وزايرة 

ن الرئيسية يف الكيبك بشرح القضية الفلسطينية ونضال املرأة الفلسطينية لعدد من املد
والشعب الفلسطيين وكان جتاوب وأتييد كبري لبقية الوفود يف هذه الزايرة وقع بروتوكول 
عمل مع االحتادات املذكورة واليت نظمت الزايرة أهم بنوده التأييد الكامل للحقوق الوطنية 

 حلق العودة وتقرير املصري واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية فوق الثابتة للشعب الفلسطيين
 ترابه الوطين

تقدمي املساعدات املادية واملعنوية عرب م. ت.ف لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية لتنظيم  -
مشروع الدفرت والقلم لدعم القضية الفلسطينية ولصاحل مشاريع رايض األطفال وبيت 

 أطفال الصمود.

مساعدة ألبناء الشهداء بيت أطفال الصمود مبلغ مخسة وعشرون ألف دوالر كندي تقدمي  -
 سلم لبيت أطفال الصمود بواسطة األمينة العامة فيما بعد،

 مؤمتر الشعب العريب
 ( هيئة األمم املتحدة شارك االحتاد ضمن وفد م.ت.ف يف اجتماعات اجلمعية العمومية واللجنة الثالثة1

 ة لغريب آسيااللجنة االقتصادي -

 لقد قامت هذه اللجنة بنشاط كبري يف التحضري ملؤمتر كوبنهاجن حيث قدمت ورقيت عمل حول 
أوضاع املرأة الفلسطينية داخل األرض احملتلة وأثر االحتالل االسرائيلي على املأة الفلسطينية داخل  .1

 وخارج األرض احملتلة.
 طينية داخل وخارج األرض احملتلة االحتياجات االجتماعية واالقتصادية ببمرأة الفلس .2

 شارك االحتاد ابرسال مندوبتني يف احللقة الدراسية حول وضع الربامج وتطويرها الذي نظمتها االكوا -
شاركت األمانة العامة يف استقبال عدد من الوفود وفد النساء االمريكيات السود اليونيسف قام  -

 اليونيسيف

 تقدمي املساعدات لرايض األطفال  (1
 ة دورات لتدريب معلمات رايض األطفال ابلتعاون مع األمانة العامة وفرع لبنان.إقام (2

املشاركة يف دعوة املركز العريب للتطوير اإلداري لالشرتاك يف ندوة متخصصة يف مقر اجلامعة العربية  -
 بتونس حول التطوير اإلداري واإلمناء االجتماعي

 املشاركة يف مؤمتر النسائي القومي التونسي -



يشارك االحتاد  14/10/1980-10متر نساء حوض البحر األبيض املتوسط الذي عقد يف اثينا مؤ  -
يف مؤمترات حوض البحر األبيض املتوسط وهو عضو فاعل يف هذا االحتاد االقليمي الذي من خالله 
يسعى لتطوير العالقات الثنائية بني احتادان وبلدان حوض البحر األبيض املتوسط ويشارك االحتاد 

 ELKGMEبعضوية مكتب مركز األحباث 

 االحتاد النسائي اهلندي
دعوة للمشاركة يف مؤمتر احتاد نساء اهلند ويشارك االحتاد مع وفود م.ت.ف يف حضور مؤمترات دول 
عدم االحنياز ويلتقي وفودان مع االحتاد النسائي اهلندي حيث تقف النساء اهلندايت إىل جانب قضاايان 

 يف كافة املؤمترات الدولية.وتناضل إىل جانبنا 
 جلنة السلم والتضامن األفرواسيوي

 – 23/9شارك االحتاد ضمن وفد م.ت.ف يف مؤمتر جملس السلم العاملي الذي عقد يف صوفيا من  -
وانقش املؤمتر مشاركة املرأة يف العمل السياسي االحتاد العام للمرأة الفلسطينية عضو  29/9/1980

ضامن من األفرواسيوي كما شارك وفد ميثل االحتاد يف املؤمتر التضامين الذي دائم يف جلنة السلم والت
 عقد ابجلزائر ضمن وفد م.ت.ف.

 بدعوة من األمانة الدائمة ملؤمتر الشعب يشارك االحتاد جبميع فعاليات املؤمتر -

 مؤمتر الشعب العريب

 1981ر شارك االحتاد يف مؤمتر املرأة اخلليجية الذي عقد يف منتصف شهر يناي -

 مؤمتر كوبنهاجن

انعقد مؤمتر كوبنهاجن على أساس مرور مخس سنوات من عقد املرأة ولوضع خطة عمل للخمس  -
سنوات القادمة مت القاء كلمة الوفد الفلسطيين يف اجللسة العامة مت احملافظة على قرار ادانة الصهيونية 

صارا كبريا يف مؤمتر املكسيك عام وذلك القرار التارخيي الذي احرزت فيه املرأة الفلسطينية انت
. كما مت ادانة اتفاقية كامب ديفيد كان هناك تنسيق عايل بني اجملموعة العربية والدول 1975

الصديقة وخاصة وفود املنظمة االشرتاكية لوضع خطة التحرك داخل املؤمتر مارست بعض املنظمات 
ة العمل ووصفها يف االعالن العام ضغوط كبرية على وفدان لشطب قضية ادانة الصهيونية يف خط

مت اقرارها يف األمم املتحدة مت اختاذ قرار  أنولكن كان اصراران على أمهية تثبيتها يف خطة العمل بعد 
هام يف املؤمتر ينص ىل تقدمي املساعدات للمرأة الفلسطينية ومجعية رعاية اسر الشهداء واهلالل 

 مثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطييناألمحر الفلسطيين وذلك من خالل م.ت.ف امل

لقد شارك وفدان يف املؤمتر الرمسي وكذلك يف املؤمتر الشعيب كما شارك الوفد ابلندوة العامة اليت  -
خصصت بيوم فلسطني حيث تناولت القضية الفلسطينية بكل جوانبها مت يف ندوة عن التعذيب 

وفدان يف يوم املرأة ابلعامل الثالث ويف ندوة  داخل السجون الصهيونية واملناضالت خاصة، كما نشارك
حتت اسم العنصرية وعالقة الصهيونية هبا ويف كلمة للتضامن مع املرأة   اللبنانية ويف ندوة عن 

 التشابه بني وضع املرأة الفلسطينية واملرأة اللبنانية.



 مؤمتر براغ:
 يف براغ 8-13/10/1980

االستقالل الوطين  -ات على عقد املرأة حتت شعار املساواةعقد هذا املؤمتر يف إطار مرور مخس سنو 
 والسالم ولقد شارك االحتاد بوفد كبري وانبثقت عن املؤمتر اللجان األساسية التايل:

 املرأة والعمل وتتضمن املرأة الريفية (1
 املرأة والعائلة  (2

 املرأة والسالم ونزع السالح (3

 املرأة واملساواة يف اجملتمع (4

 ل الوطين والتنميةاملرأة واالستقال (5

 التعاون بني املنظمات الوطنية واإلقليمية وجهاز األمم املتحدة (6

على هامش املؤمتر عقد مؤمتر لالحتاد النسائي الدميقراطي العاملي ملدة يوم انتخبت فيه املكتب الدائم كما 
 انتخبت فلسطني انئبة للرئيسة

 السالمحتت إدانة الصهيونية يف عدد من اللجان ما عدا جلنة  -
 البيان اخلتامي مل يتضمن إدانة الصهيونية واإلمربايلية واالستعمار. -

 املشاركة يف املؤمترات التحضريية ملؤمتر براغ هي  13/10/1980-8مؤمتر براغ من  -

 1980نيسان  5-3مؤمتر حول احمليط اهلندي يف نيودهلي يف الفرتة  من  .1

 مؤمتر حتضريي يف لندن  .2

 يناقش املرأة يف االستقالل الوطين مؤمتر حتضريي يف الكونغو .3

 مؤمتر حتضريي يف كوستاريكا ويبحث يف مشاركة املرأة يف احلياة السياسية .4

 مؤمتر حتضريي يف فينا. .5

 هذه االجتماعات حضرها مخسة  وعشرون مندوبة يف كل مؤمتر
 االجتياح الصهيوين وصمود بريوت

يف املشاركة يف صمود بريوت وقد جتلى هذا الدور يف  لقد كان االحتاد العام للمرأة الفلسطينية دور أساسي
الصمود والعطاء الكبري للمرأة الفلسطينية حتت احلصار من قبل أعضاء األمانة العامة واهليئة اإلدارية 
وكوادر االحتاد يف فرع لبنان والدور الفاعل لألخوات أعضاء األمانة العامة واهليئة اإلدارية وكوادر االحتاد 

 بنان والدور الفاعل لألخوات أعضاء األمانة واهليئات اإلدارية وكوادر االحتاد يف خارج لبنانيف فرع ل
 على صعيد لبنان 

مت تشكيل قيادة مشرتكة بني األمانة العامة واهليئة اإلدارية لفرع لبنان لقيادة العمل اليومي وقد مكثت 
اد بدور أساسي يف العمل السياسي أن يقوم االحت 1976و  1967جتارب االحتاد السابقة يف عامي 

والعسكري واالجتماعي حترك االحتاد للمطالبة بتشكيل جلنة وطنية فلسطينية لبنانية مشرتكة إغاثة 



املهجرين ومت ذلك وكان االحتاد العام للمرأة الفلسطينية عضوا أساسيا فيها وضعت اإلمكانيات املادية 
 ة عمل هلا انبثق عنها العديد من اللجان اهلامة وهي:حتت تصرف هذه اللجنة اليت اجتمعت ووضعت خط

 جلنة اإلسكان واإلغاثة (1
 اللجنة االجتماعية  (2

 اللجنة الصحية (3

 جلنة اإلحصاء (4

 اللجنة املالية (5

ومت لقد شارك االحتاد العام للمرأة الفلسطينية يف مجيع هذه اللجان وخاصة اللجنة االجتماعية حيث  
وطنية اللبنانية ولتسهيل سبل دعم املهجرين قامت اللجنة الرئيسية كانت رائستها لالحتاد وللحركة ال

مناطق وكل منطقة إىل عدد من الدوائر وقد استطاعت اللجنة بتقدمي املساعدات  7بتقسيم العمل إىل 
العاجلة للمهجرين الذين بلغ عددهم اكثر من ثالمثائة ومخسني ألف فرد مت تقدمي السكن واملساعدات 

 رة هلم كان مت أتمني مواد غذائية وحليب ومالبس لألطفال.املالية املقر 
 :على الصعيد الصحي 

مت توزيع كوادر االحتاد للعمل يف املستشفيات القائمة خاصة وأن اهلالل األمحر متكن من فتح مخسة 
وعشرين مستشفى طوارئ، حيث قامت تلك األخوات يف رعاية اجلرحى وخدمتهم وتقدمي املساعدات هلم  

زعت العديد من األخوات على مطابخ هذه املستشفيات حيث كانت تقدم إبعداد الطعام للجرحى كما تو 
ولقد سامهت املرأة الفلسطينية يف صمود بريوت مسامهة كبرية حيث تواجدت الفتيات وهن حيملن 

عية السالح يف احملاور واملواقع واشرتكت يف صد اهلجمات اإلسرائيلية كما قامت بدور إجيايب يف التو 
السياسية بني أبناء الشعب والتعرف على احتياجاهتم والتوعية الصحية واإلشراف على النظافة ولقد 
حتركت املرأة الفلسطينية مع اليونيسف لتأمني مياه الشرب للمواطنني وكانت أول من ساهم يف إجياد 

 كافة املناطق كما شاركت يف خزاانت مياه اثبتة يف مناطق املهجرين وتسري موتورات كهرابئية لضخ املياه يف
 االعتصام الكبري الذي أعلنته املرأة اللبنانية احتجاجا على العدوان الصهيوين

أما يف خارج بريوت فقد قامت األخوات يف األمانة العامة والفروع بدور كبري لدعم صمود بريوت قام وفد 
ة ومناشدة األصدقاء للتدخل لوقف احلرب من االحتاد جبولة إعالمية على البلدان األوروبية لفضح املؤامر 

وإدانة العدوان زار الوفد كل من فرنسا وبلجيكا، النرويج، إجنلرتا، كما قامت الفروع أبصداء البياانت 
وبرقيات االحتجاج إىل األمم املتحدة وشاركت يف اللجنة العليا للمهجرين اليت كان مقرها دمشق لتقدمي 

 وبريوت والذين وفدوا إىل سوراي  املساعدات للمهجرين من اجلنوب
 حرب طرابلس 

لقد كان لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية يف طرابلس دور فاعل عن قوات الثورة الفلسطينية وقرارها 
املستقل إذ ساهم االحتاد يف مجيع اللجان الشعبية يف املنطقة وهي جلان التعبئة وجلان التموين وجلان 

عدات املادية والعينية على املهجرين جلان رعاية اجلرحى وجلان الوجبة الساخنة الطوارئ وجلان توزيع املسا



وجلان الشؤون االجتماعية ولقد سهم االحتاد يف استنكار جرمية قصف اخليمات ودعى إىل مسرية احتجاج 
 وطالب بوقف القصف على املخيمات كما قام االحتاد بتعبئة النساء ورفع معنوايهتن واملسامهة يف حل

مشاكلهن النامجة عن التهجري واقام دورات سياسية ودورات توعية وإسعافات أولية وقام حبمالت نظافة 
 للمالجئ املوجودة وشكل جلنة لكل ملجأ لالهتمام بنظافته وأتمني اخلدمات الضرورية له.

 وإهنا لثورة حىت النصر
 
 
 


