جلسة االفتتاح
2009/5/21

قرار 1 /تقرر تسمية المؤتمر مؤتمر القدس.
قرار 2 /تم إقرار تحويل عضوية ميسر حمودة من فرع العراق من عضوية مراقبة إلى

عضوية عاملة.

بعد التدقيق بالعضوية تأكد التالي:
 138حضور فعلي في رام هللا.
 87حضور في قطاع غزة.
 35حضور في عمان.

تقرير المؤتمر العام الخامس لإلتحاد العام
للمرأة الفلسطينية

المنعقد في فلسطين رام هللا
2009/5/23-21

الخميس 2009/5/21
تم افتتاح المؤتمر الساعة الثانية عشر وحتى الرابعة عشر في مقر المقاطعة بحضور
األخ الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح واألمناء
العامين لفصائل الثورة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي وممثلين من النقابات

الشعبية الفلسطينية ورؤساء المؤسسات الوطنية والمؤسسات النسوية.

أفتتح المؤتمر بكلمة لألخت سلوى أبو خض ار األمينة العامة لإلتحاد ،ثم شاهد الحضور

كلمة لألخت رئيسة اإلتحاد عصام عبد الهادي على الفيديو ،ثم شاهدوا أيضا كلمة
لألخت نجالء ياسين أمينة سر اإلتحاد مسجلة على الفيديو.

ثم ألقى األخ محمود إسماعيل رئيس دائرة التنظيم الشعبي كلمة.

وأختتم االفتتاح بكلمة تاريخية شاملة من فخامة األخ الرئيس محمود عباس.

مالحظة :مرفق الكلمات.
الجلسة األولى

ترأست األخت سلوى أبو خض ار األمينة العامة الجلسة وتم انتخاب مكتب رئاسة المؤتمر كالتالي:
ريما ترزي

رئيسة المؤتمر

ربيحة ذياب

نائبة الرئيسة

ندى طوير

مقررة

رسمية عودة

مقررة

بعد منع األخوات من قبل حركة حماس من الوصول إلى رام هللا تقرر الربط بالفيديو

كمفرنس معهم تم انتخاب األخوات في حلقة غزة كالتالي:
أمال حمد

نائبة الرئيسة

فوزية حويجي

مقررة

اكتمال حمد

مقررة

تم انتخاب األخوات في حلقة عمان كالتالي:
عبلة أبو عبلة

نائبة الرئيسة

ليلى خالد

مقررة

علما أنه تم ربط فلسطين ( رام هلل) مع غزة عبر األقمار الصناعية .وعمان تم الربط
معها في اليوم الثاني لتعذر ذلك فنيا.

التقرير العام للمؤتمر المقدم
من األمانة العامة

 -تمت تالوة التقرير العام من قبل األخت نهاية محمد عضو األمانة العامة ومسئولة

لجنة العالقات الداخلية.

 وقد تلى ملحق التقرير من قبل األخت مريم األطرش عضو األمانة العامة من غزة.بعد ذلك تم فتح باب النقاش والمداخالت التي تجاوزت أربعين مداخلة.

 -1أبرز القضايا والمداخالت التي طرحت بعد ؟؟؟؟ انعقاد المؤتمر موحدا للمرأة
الفلسطينية داخل فلسطين وفي الشتات رغم انعقاده بعد أربعة وعشرون عاما.

 -2عدم شمولية التقرير بالمجمل حيث لم يغطى أنشطة كافة الفروع المختلفة لإلتحاد

وخاصة قطاع غزة.

 -3لم يتطرق للفروع التي كانت فاعلة وتوقفت فيما بعد مثل اليمن /اإلمارات /قطر/
الواليات المتحدة.

كما لم يتم التطرق لدور اإلتحاد المكون من األطر النسوية والجمعيات في الوطن
المحتل.

 -4وجه نقد لألمانة العامة لعدم توزيع التقرير على كافة الفروع وعضوات المؤتمر

مسبقا.

 -5لم يكن التقرير شامال للفترة الزمنية ما بين مؤتمرين وخلوه من التأكيد على دور
المرأة في اإلتحاد في محطات تاريخية هامة من لحظة سنة  1967تم االنتفاضة

األولى -االنتفاضة الثانية واألوضاع ما بعد االنتخابات التشريعية عام  2006وما
أعقيها من انقالب على الشرعية الفلسطينية وأثر ذلك على الشعب الفلسطيني وعلى

المرأة بوجه خاص.

 -6خلو التقرير من معاناة المرأة المقدسية بمختلف األوضاع كالتعليم /السكن واإلقامة/
هدم المنازل /سحب الهويات /األوضاع الصحية /عدم لم شمل العائالت .وبناء التبور

االستيطانية داخل البلد القديم.

 -7لم يكن هناك تواصال ما بين األمانة العامة وفروع اإلتحاد وخاصة في الشتات.
 -8عدم وضوح الرؤية لدى األمانة العامة في عدد من التشريعات والقوانين مثل قانون
األحوال الشخصية /سن الزواج /المساواة بين الجنسين وضرورة ذكر القوانين التي يجري

العمل بها وتمس واقع المرأة مثل قانون االنتخابات التشريعية والكوتا.

 -9عدم تغطية األمانة العامة للمؤتمرات التي شاركت فيها بإرسال وقائع وق اررات تلك
المؤتمرات للفروع.

كما أكد المؤتمر على ضرورة مشاركة فروع اإلتحاد في المؤتمرات العربية والدولية-

ومؤتمرات األمم المتحدة.

 -10لم توضح اإلستراتجية العامة لإلتحاد آليات العمل للجان المختلفة مما أثر على

دور اإلتحاد الريادي والطليعي فكان دوره المشاركة فقط في الفعاليات المختلفة بدل أن

يكون قائدا لتلك الفعاليات.

 -11افتقار التقرير لجانب التوثيق والتاريخ للنشاطات وفعاليات اإلتحاد.
 -12ضرورة االستقاللية المالية لإلتحاد وإيجاد مصادر دخل ثابتة عبر الصندوق

القومي وجمع االشتراكات وتنمية الموارد والمبادرات الذاتية وغيرها من المشاريع.

 -13ضرورة إيالء اهتمام أكبر للنشاطات غير ؟؟؟ وتنشيط األنشطة القانونية والثقافية

والتربوية.

 -14ضرورة ايجاد عالقة واضحة ما بين اإلتحاد العام من جهة والمراكز النسوية وو ازرة

شؤون المرأة.

 -15تركيز االهتمام للعمل في اإلتحاد العام وتفادي تغليب العمل التنظيمي على العمل

في اإلتحاد.

 -16التأكيد على ضرورة انعقاد مؤتمر اإلتحاد في موعده المحدد.
 -17خلو التقرير من التحليل وربطه باألسباب الموضوعية والذاتية التي مر بها

اإلتحاد.

 -18ضرورة وضع سياسات إعالمية تسهم بالتغير اإليجابي لنظرة المجتمع في دور

ومكانة المرأة.

 -19عدم اعتماد منهجية واضحة في التقرير وضرورة إعادة صياغته بناء على جميع

المالحظات الجوهرية.

قرار /تم إقرار التقرير باإلجماع بين رام هللا وقطاع غزة واألردن على أن يحال للمجلس

اإلداري الجديد لتضمين المقترحات والتعديالت.

التقرير المالي
قدمت األخت وداد أحمد عضو األمانة العامة مسؤولة لجنة المالية التقرير المالي وتمت

مناقشة التقرير وأبرز المالحظات كالتالي:

 -1وجه نقد لألمانة العامة لعدم توزيع التقرير على أعضاء المؤتمر.
 -2لم يتناول التقرير الفترة الزمنية ما بين مؤتمرين من  .2009-1985بل اختصر
التقرير على الفترة من .2009-1998

 -3اعتماد مدقق حسابات يقر من المؤتمر.
 -4إقرار مشاريع اقتصادية لتنمية موارد فروع اإلتحاد.
 -5تأمين إمكانيات مادية لتسهيل عمل فروع اإلتحاد وخاصة إيجاز المقرات.

 -6ضرورة وضع موازنات عبر تخطيط مالي شامل يعكس نشاطات وبرامج اإلتحاد
وسياسته النحوية الشاملة.

 -7تم إحالة التقرير المالي المقدم للمؤتمر للمجلس اإلداري المنتخب لتدقيقه وإق ارره.

علما أن المؤتمر لم يحمل المجلس اإلداري الجديد المسؤولية عنه.

