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 /محمود ام االخت

نرحب بجميع االخوات عضوات المجلس االداري، واجتماعنا هذا يسبق المؤتمر * 

. هناك العديد من 25/5/2009 -22العام الخامس لالتحاد العام للمرأة المنوي عقده في 

من العمل على تأمين التصريح لالخوات اعضاء المجلس القضايا تم التحضير لها بدء 

االداري سواء من غزة او من لبنان وسوريا و مصر واالردن والجزائر ووعدنا بانجاز  

، وان تعذر ذلك سيتم من خالل الفيديو كنفرنس سواء في عمان او تصاريحالاستخراج 

 غزة.

اعمال المؤتمر في نفس  * حجزت فندق البست ايسترن القامة االخوات وسيكون ايضا

 المكان.

 عالمية الخاصة بالمؤتمر.* تم تحضير المواد اال

 عضوات المؤتمر. * تم دعوة جميع

* سندعو بعض الكفاءات كعضوية مراقب في المؤتمر سواء من الوطن او من 

 الخارج.

جلسة المجلس االداري الساعة العاشرة  2009-5-21في  ستعقد* قبل المؤتمر 

 اعة فندق البست ايسترن.صباحا في ق

 * سيكون هناك افتتاح رسمي تحضره القيادة والمنظمات والمؤسسات الدولية.

* تم وضع مشروع مسودة للنظام الداخلي لالتحاد ارجو ان يتم قراءته ووضع 

 المالحظات علية، كما سنوزع تقرير المجلس االداري االخير.

 

 اط التالية:ومن ثم تم فتح باب النقاش حيث خلص الى النق

هناك مالحظات على طريقة صياغة جدول االعمال، حيث من المتعارف علية ال  -

 نقول تعديل النظام الداخلي بل نضع بند بعنوان النظام الداخلي.

 اين اللجان داخل المؤتمر لم تدرج ضمن جدول االعمال. -

الدعوة كان بشكل عام ولكن عند دخولنا لجلسات المؤتمر  فيجدول االعمال  -

 االصول المتبعة.ضمن  المحدد لكل موضوع سيوزع جدول االعمال وبالوقت

داخل  مختلفة تجارب وهناك،قرن ربع انقطاع بعد مؤتمر الى ذاهبين نحن  -

 االتحاد.

 .النقاش مع للتفاعل آلية افضل ايجاد علينا -

 .العام النقاش يجب ضبط -

 .سياسيال علينا اعداد مسودة للبيان -



وليس كما جرت العادة  ملخص بشكل عرضيجب ان ي العامة االمانة يرتقر  -

 قراءته كله.

 العام وليس التفاصيل. هيكلال يجب ان يتناول المالي التقرير  -

 النسوية لقضاياا ومنها عامة استراتيجيات ووضع لالتحاد برنامج صياغة -

 .عمل برنامج الى وترجمتها

 .االتحاد عمل استراتجيات واقرار مناقشة  -

 .بالتعديل الحق حبصا هو المؤتمر  -

 من قاعدة اساس على االتحاد بني بالسابق ،االتحاد هيكل على سنبقى هل  -

 ف.ت.م

 .الخارج االتحاد ال يغيب عن ان يجب  -

 اعضاء حساب على ليس ولكن الكالم حق المراقبين عضاءاال يجب اعطاء -

 .المؤتمر

 المجلس في قبل طرحان ي يجب ه في المؤتمرطرح ما سوف يتم جميع -

 .دارياال

 .فلسطين في التاريخي حقنا اسقاط يجوز ال الداخلي في مقدمة مشروع النظام -

 .بها ويلتزم يشارك ف.ت.م قواعد من اساسية قاعدة االتحاد -

 ويشارك يساهمكيف سو واقع هو ما  ربط، ثم الجيالنا ةبليالمستق الرؤية  -
 الوطنية. بالقررات

 . فلسطين في التحادا تأسيسجديدة ل سبةانم نعلن عن نحن  -

 المرحلة الن االسئلة جميع على االجابة نستطيع وال انتقالية مرحلة نحن في  -
 غير واضحة بكل معالمها.

 و  العمل اتجاهات فيها جسدن يجب ان لالتحاد برنامجيةال وثيقةال كتابة عند  -

 .تناخط مالمح

 الحركة هوانه  االتحاد يدعييستطيع ان  وال للنساء جتماعيةالا حركةال رصد -

 .شريك هو بل الوحيدة النسائية

 النسوية االخرى. والمؤسسات معياتالج االتحاد و بين تنسيق علينا ايجاد آلية  -

 .االجتماعية هكتحر عن يعبر ان االتحاد على  -

  عاملة عضوية المراقبين الكفاءات لبعض االعضاء تكون ان اتمنى  -

 التحاد.داخل ا العام والتثقيف  النشاط على التركيز  -

 اين اتجاهات العمل مع اخواتنا االسيرات.  -

 .    لجميعل المظلة هو االتحاد  -

 .االتحاد جهد من هي التي حصلت عليها المرأة  االنجازات جميع -



ه ال من وزارة المرأة وال دور مصادرة وعدم المظلة، هو االتحاد يبقى ان يجب  -

 من غيرها.

 ما ، وعلينا ان ال ننسى اننالسياسيا بالوضع يرتبط باالتحاد يتعلق ءشي أي  -

 .االشياء من الكثير نمس ان نستطيع وال االحتالل تحت زلنا

 . التنظيمية ةتهيكلي تبقى ان ويجب داخل الوطن تأسيسية مرحلة في االتحاد  -

 .فردية عضوية االتحاد عضوية ،المؤسسات لعضوية االتحاد يجب ان ال تدخل  -

 .الواقع لىع متقدمة اجندات لها المنظمات  -

 .شيء كل جذر هو االحتالل  -

 اللجان تشكيل ضروري ولكن صعب العام النقاش خالل جلسات المؤتمر  -

 .ةمحدد عمل قاورا وتقديم

 النساء جميع الى يصل جماهيري اطار باعتباره االتحاد طبيعة على التأكيد -

  .الفردي االنتساب هو له والميزة

 وضع العامة على االمانة ،النسوي الحركة مكونات مع العالقة نعالج كيف  -

 .معها العالقة تحديداآللية المناسبة ل

 . المواقع كل الى للمرأة تصل هيكلية طرحب معنيين نحن  -

  .االتحاد تطور يجب مراعاة  -

في مقدمته  سيناقش العامة االمانةمن  المقدم العام ،التقرير السياسي النقاش  -

 .موقفة السياسي

 العداد البيان السياسي الختامي للمؤتمر. السياسة ةاللجن تشكيل ال بد من -

 .عليه بئهللتع آلية يشكل المؤتمر عن صدري ما  -

 .الوحيدهو  ليسلكن و فلسطين نساء يمثل من هو االتحاد  -

 .سابقة مرحلة ذهننافي و مرحلة تتغير ان يجوز ال  -

 .نقبله منها ماو نرفضهمنها ما  النسوية للحركة مكونات هناك  -

 .جديد شيء خلق كاتحاد قادرين يرغ نحن  -

 .يحددها مننحن  ليس  جماهيريةال الحركة  -

 . جماهرية بحركة ينطلق ان االتحاد على  -

 . ينهاواعن بكل للحركة العنوان يكون ان االتحاد هذا يستطيع كيف  -

 في برامجنا. التوعية اين  -

 .يريالتغ على قادرةتكون   مؤثرة كونت ما بقدر الشرعية  -

هو الربط بين ما هو وطني  االخرى المؤسسات عن االتحاد يميز ما  -

 .واجتماعي



 .االساس هذا لىع معها التعامل يتمو تثقيف آداة هي المؤتمرات  -

 .لعضويةل مرونةاعطاء ال -

 . االساس هو الوطني والبعد ،االحتالل هي المرحلة سمات  -

 تحادنا كاعمل محاور فكيفه يجب ان تكون وطنية سلطةوجود  ،واقع هناك -

 .عامة التخاطب ادوات كانت السابقب

 

، الساعة الحادية عشر 2009-5-16قرار/ تقرر ان تعقد جلسة للمجلس االداري في 

 والنصف لمناقشة المالحظات على مشروع النظام الداخلي لالتحاد.

 
 

 


