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 لجنة البرنامج والتوجهات العامة أعمال ملخص
 المؤتمر العام الخامس

 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

وة من ن عضانضم الى لجنة البرنامج والتوجهات المستقبلية العامة اثنان واربعو
 جهاتالتو حول مداخلةأعضاء المؤتمر من مختلف الساحات، وقدمت سبع وعشرون 

الى  ستنادا، والى المداخالت التي تمت في جلسات المؤتمر العاماستنادا ا البرنامجو
 ، وقدابنيهفترض تي التي متطلبات واحتياجات المرأة الفلسطينية في الوطن وخارجه

ن قبل مشها في جلسة المؤتمر المنعقدة في رام هللا وتم نقا تمت قراءة الملخصات
غزة و لفضائي في رام هللاالعضوات في الحلقات اثالث المنعقدة بواسطة الربط ا

 وعمان.
 العامة منطلقاتاألسس وال
 ة،لسطينيفر الحريتنظمة الواحدا من مرتكزات م همن كون االتحاد العام  خطة* تنطلق 

وء الممثل الشرعي الوحيد  لشعبنا، على أرض الوطن وفي سائر مواقع اللج
 والشتات. 

تنظيم  عتبارهد بام مع هوية االتحا* أن تنطلق التوجهات البرنامجية بما ينسجم ويتالئ
 شعبي  ديمقراطي ممتد، ويحمل هوية سياسية واجتماعية واضحة.

وأن  لسطيني،لواقع الوطني الفلالسمات العامة  يةتوجهات البرنامجال نطلق* أن ت 
لوطني التحرر ، وتأخذ باالعتبار تداخل مهمات االمعاشالمرأة  تعكس محدداتها واقع

قراطي الديموواقع ووجود االحتالل، مع مهمات التحرر االجتماعي باعتبار استمرار 
ا اعتبارهب مة،القاد نواة الدولة الفلسطينيةتمثل في ظل وجود سلطة وطنية فلسطينية 
ت اقرار التشريعاوصياغة وضع الساسات والمعنية بإدارة شؤون المجتمع و

 .ننياقوالو
الذي  مراأل في الوطن وخارجه، ي* أن تراعي الخطة طبيعة تواجد الشعب الفلسطين

 .لشتاتمخيمات اللجوء وا ن تتضمن الخطة وتالمس واقع المرأة فيأ فترض فيهي
عاب ع استيمية، * أن ترتبط وتنطلق الخطة من االستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطين

في محتل ون الوتلبية كافة المستجدات والمتغيرات، وبما يلبي واقع المرأة في الوط
 يمات اللجوء والشتات.مخ

طة حظ الخوأن تال، لالنجاز قياس ةداكأزمنية  يرتبط تطبيق الخطة بأجندةأن *
 تقييم األداء. جماعية التطبيق كأحد مؤشرات االنجاز وأحد محددات

يعتبرها تحاد واال التي يوافق عليها الدولية والوثائق * ان تراعي الخطة االتفاقيات
 شد ويلتزم بها.كأحد المرجعيات التي يستر

خدم * أن تكون الخطة مرتبطة بأهداف االتحاد وتعكس هويته وبرنامجه وت
 أغراضه.
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ايالء ومي، * أن تعكس الخطة أولوية بناء وتقوية وتصليب مبنى االتحاد التنظي
 تمكين راعييأعادة بناء فروع االتحاد وتوسيع انتشاره في الوطن وخارجه، وبما 

 ادة العمل.الهيائات والكوادر من قي
   أوال: البناء والتوسع واالنتشار التنظيمي

كذلك ولوطن مواقع جديدة في ا الى* بناء االتحاد وتوسيع عضويته ومد انتشاره 
ن ي اماكن فوحيثما امك في بلدان اللجوء والشتات الفلسطيني واجدالى ساحات الت

 .تواجد الجاليات الفلسطينية
شاط كز النى مرونقلها اللتاريخي وتفعيل قاعدته * اعادة االعتبار لدور االتحاد ا

 االتحاد وأنشطته.برنامج ربطها بواالهتمام  وبذل الجهد ل
وع ع الفرجمي * انتظام الحياة الداخلية في االتحاد وعقد المؤتمرات الدورية في

 وتجديد الهيئات بواسطة االنتخابات.
ها ستوياته بمتحاد وهيئات* تنظيم التواصل وتفعيل العالقات بين مختلف فروع اال

 لمحافظاتافروع تواصل توحيد وتنظيمية تخدم وتشكيل هيئة في الوطن  المختلفة 
 .في اطار هيئة جامعة

 طوراتويناسب الت الترابط  * ابتداع االشكال واآلليات المرنة وبما يعمق
 والمستجدات البنيوية. 

في  ساهميبما لخارجية والداخلية وا* تفعيل العالقات بين الساحات المختلفة 
 عبر ةنوعتبادل المعارف والتجارب والخبرات المتمن أجل التواصل و تحقيق

ى تفعيل افة الاالض) المجلس االداري واالمانة العامة( ب اآلليات التنظيمية الجامعة
 باشر.الممي لتنظيليات التواصل االوسائل التقنية المختلفة البديلة آلالتواصل عبر 

دوره  فعيلوت المجلس اإلداري كهيئة وسيطة ما بين مؤتمرين جتماعاتانتظام ا* 
 امة.ة من قبل األمانة العلكه في اللجان التخصصية المشكاواشر القيادي

ل تأهييب وتدرل في االتحاد وضع برنامج تثقيفي بالتعاون مع اللجان المختصة* 
ر الكاد مكينتبهدف  ذلكو ،وأدبياته االتحاد وثائق، وبما يضمن وضع كادر االتحاد

ار االعتبباألخذ  مع، تأدية المهاممن أجل والتظيمية والتعبوية من القيام باألعباء 
 غاياتداف والنظري المقصود لذاته بمعزل عن أه التأهيلاستهداف التثقيف وعدم 

ذ وتنفي نوعية أدائه لدوره من أجل الرقي بوعي الكادر وتحسينبل االتحاد، 
   .الخطة

 بمواجهة االحتالل:للمرأة الدور الوطني  على صعيد
واجهة مالية الوطنعبر هيئاته بمختلف مستوياتها في التحركات مشاركة االتحاد  *
 قوىالى جانب ال لجان العمل الوطنيعضوية مشاركة بسعي لل، والالحتاللل

 .ةاألنشطو امجالبر بترتيب ، لتمثيل قطاع المرأة والمساهمة السياسية والمجتمعية
المواجهة المحلية  تحركاتمشاركة في اللل المحلية بناء وحدات االتحاد *
غير مكان في القدس ومحيطها وتحديدا في  في اتهسياسجراءات االحتالل وإل

، والشيخ جراح وحي البستان وغيرها.. القدس في تهويدالمستهدفة بال األماكن
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علين والمعصرة والتفاعل مع القطاع النسوي في مناطق الجدار في بلعين ون
 وسلفيت وجيوس وغيرها للمساهمة في التحركات المواجهة للجدار واالستيطان. 

تنظيم ل، سرىالمشاركة بلجان الدفاع عن األتشكيل لجان الدفاع عن األسيرات و* 
 عاهدةالمطالبة باعتبارهن أسرى حرب تنطبق ليهن مواالنشطة للدفاع عنهن 

الضغط الطالق سراحهن ن أجل جنيف الخامسة بخصوص اسرى الحرب وم
 وتسليط الضوء على ظروف اعتقالهن.

 خارج* مشاركة االتحاد بجميع لجان الدفاع عن حق العودة في الداخل وال
 الجئاتكتها وتسليط الضوء على واقع المرأة الالجئة ومعانا باختالف مسمياتها،

د حدوال في الوطن وخارجه، باالضافة الى وضع مخيمات اللجوء الجديدة على
 .العراقية االردنية وفي غزة في دائرة الضوء

 تالل* اصدار التقارير والمذكرات بشكل دوري حول واقع المرأة تحت االح
دولي وتعميمها على المجتمع ال االنتهاكات المرتكبة بحق المرأةتسجيل و

 واالتحادات العربية والدولية ومؤسسات حقوق االنسان.
ئع لبضاد الوطني بتنظيم وتوسيع حمالت مقاطعة ا* المساهمة وفي اطار الجه

 لبضائعااطعة تنظيم حملة مقو االسرائيلية ذات البديل الوطني والعربي والصديق،
 .االسرائيلية في المجتمع وفي صفوف النساء على وجه الخصوص

 
 القانوني صعيدالعلى 

 بهدف ،يز ضد المرأةيمالتي تنطوي على الت القانونية اجراء مسح للنصوص *
اطنين ين الموبالمساواة الكاملة على قاعدة جراء التعديالت الالزمة بإ المطالبة

 .في الوقت المناسب كافة

اد مع من االتحالمشكل الف تئاإلمحافظة على لاقانون االحوال الشخصية: * 
كما  مساواةأ الالمراكز النسوية والحقوقية وانجاز قانون لألسرة المستند الى مبد

ية سطينالفلالقانون االساسي ووثيقة االستقالل وكافة المرجعيات  تجسدت في
 .وتقديمه للرئيس ورئيس الوزراء مرفقا برسالة توضيحية بهدف اقراره

ب ي الباالواردة فالقانونية  معالجة النصوصالعمل على : * قانون االعقوبات
ضمن يوبما  سبةاالمختص بالمرأة والطفل من أجل التقدم بالتعديالت القانونية المن

 اراعتبوالغاء ما يعرف بالعذر المحل على خلفية القتل دفاعا عن "الشرف"، 
 .جرائم يعاقب عليها القانونك القتل انواعجميع 

 تخاباتن االنانوق النظام النسبي في * قوانين االنتخابات العامة والمحلية: التمسك
ي فمرأة ال مشاركةيصال وعامة والمحلية الذي يعتبر النظام االكثر عدالة، الال

ز لتمييااعتماد بواسطة القانون ومراكز القرار التشريعي والمحلي بالتدخل 
 (. االنتخابية االيجابي في القانون ) الكوتا

ول مة، وحالتوعوية حول القوانين عاالجماهيرية * تنظيم الندوات واللقاءات 
 خاص.  انين ذات العالقة بالمرأة على نحوالقو
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ع للدف ال مععمالتحالفات مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لل* بناء 
 قوانين المتقدمة لصالح االسرة والمرأة. باتجاه اقرار ال

 العالقات الخارجية على صعيد 

 ما وبة عامقات مع المؤسسات النسوية العربية والدولية توثيق العالنسج و
لبي يبما و لسطينيةفحرير التال نظمةمليخدم التوجهات السياسيه الفلسطينيه 

يني وحقوق الشعب الفلسطسياسات االحتالل ح التضامن الدولي لصالح فض
 .الرسمي والشعبي ( مستويينلى الع

 مي لعالتطوير وتمتين عضوية االتحاد القيادية في االتحاد الديمقراطي ا
 واالتحاد النسائي العربي

 نفتح عي ملي بخطاب سياسي واقالتحرك بفعالية على المستويين الشعبي والدو
 بماو ،من على منصة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية

الممارس من أعداء  يتضمن توضيح الصورة ومواجهة عمليات التضليل
 وفي واقع المرأة تحت االحتالل ، وخطاب نسوي ينطلق منالشعب والقضية

م شكل عافي قضايا المرأة بلتقاطع لوالديمقراطية استنادا  سعيها للتقدم
  العدالة والمساواة. رساء قواعدالتضامن النسوي إلو

  ل معلتواصاها بما فيها الصلة معدعم حركات التضامن الدولي والسعي لتنظيم 
  .مع الشعب الفلسطيني الوفود التضامنيه

  لسطينفمم المتحدة وبعثاتها المنتشرة في العالقه مع مؤسسات األتنظيم  (
 .االسكوا...الخ(و ، لجنة المرأة ، صندوق السكانفاميونيال

 ئية تحريك وتوسيع حمالت مقاطعة بضائع المستوطنات مع الحركات النسا
ي والمتضامنين الدوليين، كجزء من محاربة االستيطان غير الشرعي ف

 رار فيالق المناطق المحتلة، وتحديدا في دول االتحاد االوروبي التي اتخذت
  ات.توطنضافة الى المقاطعة االكاديمية للجامعات في المسالمقاطعة، باال

 ات قنو أن يساهم االتحاد وعبر عالقاته الخارجية في عقد اتفاقيات لفتح
 تسويقية للمنتجات النسوية.

 والتوثيق والرصد االعالمعلى صعيد 
  االعالم:

 تغيير حداثوضع خطة متكاملة للتأثير على الرأي العام الفلسطيني؛ تهدف الى ا 
ب س خطافي صورة المرأة في االعالم المحلي المرئي والمسموع والمقروء تعك

 الكرامة والعدالة والمساواة.

  اخراج صورة المرأة في االعالم الفلسطيني من اطار صورة الضحية، واستبداله
بصورة المرأة المشاركة في نطاق العمل العام وكذلك على صعيد دورها في 

، وتسليط الضوء على أدوارها ومشاركتها السياسية النهوض بوضع االسري
واالجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية وفي العمل والتعليم والمردود المادي 
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واالنتاجي في المجتمع، وتسليط الضوء على طموحاتها وتطلعاتها مع سائر 
 القطاعات للتحرر والديمقراطية والمساواة.

 صدار ، وااد بحيوية عبر وسائل االعالم المحليةتغطية أنشطة وفعاليات االتح
لوطنية اقف إصدار المواو ،البيانات والمذكرات في المناسبات الوطنية والنسوية

 .واالجتماعية لدى استحقاقها وضرورتها

 امل،شلد اعكس برنامج االتحا وبما يلبي ني لالتحا دوالموقع الاللكترحديث ت 
اعي االجتمووفي المهجر على الصعيد الوطني ابراز واقع المرأة تحت االحتالل و

 أخبار ة تعميموالتغيرات لجهبشكل دائم بالمستجدات  ة الموقعتغذيو واالقتصادي. 
ة المعرفوومات ، ونشر المعلللقراءر التواصل بين الفروع ويوفلت االتحاد وأنشطته

  .حول قضايا المرأة والمجتمع الفلسطيني

 اد التحاؤولية إصدار مجلة للتعبير عن رؤية تشكيل لجنة تحرير يسند لها مس
 واستراتيجيته ومواقفه وأنشطته على الصعيدين الوطني واالجتماعي.

 لمرأة يا ادعوة المثقفات واالكاديميات في الجامعات إلبداء االهتمام في قضا
 تحاد.بي لالواالعالم، والمساهمة في اغناء البرنامج االعالمي والثقافي واألد

 ة صور وسائل االعالم المحلية لجهة المساهمة في تكريس ابراز التواصل مع
 لدوريةءات االمرأة بشكل واقعي بخطاب نسوي ديمقراطي، باالضافة الى عقد اللقا

ة تماعيتبني سياسة اج مع العاملين في وسائل االعالم من اجل التوافق على
 متقدمة البراز المرأة في االعالم.

 

 التوثيق.

 بعداتالمواالسيرات و الفلسطينيات نات حول الشهيداتتنظيم قاعدة بيا، 
ع لواقاحول و الحواجز، ووفيات والدات المدمرة، وتوثيق أعداد البيوت
 .ألسرلالنساء المعيالت والتعليمي واالقتصادي 

 اويتينن الزحول المرأة لفلسطينية معالمية إلاوثائقية واصدار االفالم ال 
 الوطنية واالجتماعية.

 لى يد ية عالت النساء اللواتي تعرضن لجرائم الحرب وضد االنسانتوثيق حا
 االحتالل.

 ت لوماالحصول على بيانات عن أعداد الخريجات وتخصصاتهن لتعميم المع
 بما يوجه الحتياجات السوق.

 الرصد    

 تفاقية، وارصد الخروقات اإلسرائيلية لالتفاقيات الدولية لحقوق االنسان 
 ية حقوق الطفل الطفل. جنيف الرابعة، واتفاق

 .رصد صورة المرأة في االعالم المحلي 

 .رصد صورة المرأة في المناهج المدرسية 
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 .رصد االعمال الدرامية وكيفية تناولها لوضعية المرأة 

  فاقيةقياسا باتفي السياسات الحكومية رصد وضعية المرأة الفلسطينية 
 .ة فاقيفلسطين لالت)سيداو( في ضوء انضمام  مناهضة التمييز ضد المرأة

  لشرفارصد وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء تحت مسمى . 

 :وتجنيد االموال لماليةا            

 منرية المصاريف الجا خاصة لالتحاد لتغطية  المطالبة بتخصيص موازنة 
 .بشكل ثابتقبل الصندوق القومي الفلسطيني 

  اد االتح باالستعانة بعضوات العامة األمانة قبلمن تشكيل لجنة مشاريع
 تفق معيللمؤسسات المانحة وبما للعمل باتجاه تقديم مشاريع المهنيات 

 االتحاد. أولويات وتوجهات

  لى عالتشبيك مع مؤسسات االقراض المتخصصة باقراض النساء لالطالع
دفاع للومن البرامج برامجها ومن أجل استفادة قطاعات ومناطق جديدة 

 .قترضاتوحقوق الم عن مصالح

  مل رص عفقيام االتحاد باعداد مقترحات لمشاريع تنموية وتشغيلية لخلق
 ادي عنقتصالتمكين اال للنساء وتحديدا في المناطق الريفية، وكذلك برامج

 طريق التدريب والتأهيل على إدارة المشاريع الصغيرة.

          
 صياتالتو

  لصدع لرأب الحوارات الدائرة في النقاشات واقيام االتحاد بدور نشط
 حريرواستعادة الوحدة الوطنية تحت رايات منظمة الت نظامتوحيد الو

 الفلسطينية.

 في دةة في المناسبات الوطنية والنسوية بتواريخ موحاالنشط نظمأن ت 
  .جميع الساحات

  تحت  ةالمؤسسات النسويو االتحاد في ساحة الوطن بينعقد مؤتمر محلي
 .اور نخطط(تح)نلتقي نعنوان 

 دة قاعلى عووالتكامل التعاون العالقة مع وزارة المرأة على أساس  ارساء
  االستقاللية.

 قضايا فع بالتنسيق مع االتحادات العربية بقضايا االهتمام المشترك وللد
 المرأة العربية.

 تي ة الأن يحمل المؤتمر اسم مؤتمر القدس نظرا لإلجراءات االستيطاني

 .مة المحتلةتتعرض لها العاص


