تقرير حول إجتماعات السكرتاريا الدولية لإلتحاد النسائي الديمقراطي
العالمي ال ُمنعقد في نميبيا من 2019/08/12 – 08/07
يوم 2019/08/08
إجتمعت الوفود ال ُمشاركة في نميبيا برئاسة السيدة لورينا بينا رئيسة األندع من الساعة
 9:00صباحا ً وحتى الرابعة مسا ًء وقدمت تقرير عن نشاطها وقدمت الحضور
 -1لوسيا انجز من انجوال – األمين العام من أنجوال
 -2رئيسة المرأة في حزب سوابو
 -3رئيسة المرأة في البرلمان الناميبي
 -4رئيسة منظمة المرأة لعموم أفريقيا
 -5توال من فيتنام
 -6بيلوسي من غينيا بيساو
 -7زيمبابوي أمينة المرأة
حضور كل من فيتنام – روسيا – األفارقة – أوروبا – آسيا – العرب
تحدثت الرئيسة لورينا عن إجتماع تم عقده في البرازيل ( بونس ايرس ) لم تدعى له
سوى من أمريكا الالتينية.
ثم اقترحت جدول األعمال واألنشطة المطلوب القيام بها.
جدول األعمال:
 .1مراجعة ما تم اإلتفاق والتواصل عليه بخصوص كولمبيا.
 .2التحضير للمؤتمر  17الذي يجب أن يُعقد بعد عام من اآلن.
 .3تقرير عن األنشطة التي تمت في نيويورك أثناء إجتماعات لجنة المرأة.
تقرير عن اإلجتماع في البرتغال.
 .4تقرير عن إجتماع في السلفادور حكومي  +أهلي ناقش حقوق العمل بالنسبة
للمرأة يجب تغير بيئة العمل وجعلها مناسبة للمرأة.
 .5مطلوب مراجعة الشعار العام لإلستفادة من األندع.
 .6يجب أن نقود حملة لتحقيق المساعدة لزمالئنا الفلسطينيين(المسيرة) ومن الدول
العربية لنتمكن من حل بعض المشاكل حيث أنهم نشطين جدا ً بموضوع المرأة،

يجب أن تنتظم مسيرة للتضامن مع نساء أفريقيا – فلسطين – فنزويال – كوبا
في نميبيا المرأة حصلت على نسبة  %50في حزب سوابو ويناضلوا من أجل
دعم المرأة في البرلمان حول كولمبيا ،الكولمبيون قلقون جدا ً ألن اإلتفاق الذي
وقع كان لمدة ثالث سنوات.
الوضع في فنزويال معقد قمنا بتحسين معاملة المرأة في فنزويال حيث هناك حرب
عصابات ،نقوم بجهود فعالة في تحقيق حقوق المرأة.
يجب مناقشة الدعم المالي وبذل جهود أكبر في الحصول عليه .يجب أن نذكر إجتماع
لجنة المرأة في نيويورك هذه السنة لم نتمكن من تنظيم ورشة عمل خاصة ولكن العام
القادم سنحضر جلسة أفالم عن نشاطاتنا ،يجب أن يستمر التنسيق بيننا أهم المواضيع
التي قمنا بمناقشتها في سان باولو.
الصحة الجنسية للبنات – التنمية المستدامة – المساواة في األجور بين المرأة والرجل
لنفس العمل.
لجنة كولومبيا المهمة نشر السالم.
ليس الوضع مناسب والحكومة ال تحترم اإلتفاق التي تم عقده ووضع أعضاء الفارك
سيئ ،أرسلنا بعثة ثالثة على المستوى الدولي يجب أن يكون لدينا معلومات عن مهمة
البعثات الدولية والبعثات التي نرسلها.
يجب أن يعرف المنسقون نتيجة هذه البعثات بخصوص بعثة كولومبيا اسكيفي قالت:
يجب أن نعبر عن تضامنا الكامل مع األوضاع الصعبة الذي يعيش فيها الفارك .اتفاقية
السالم فقط على الورق يجب أن نذكر للعالم الحقيقة يجب نشر التقارير يجب مراجعة
إدارة المنظمات ودور كل وكالة موجودة في كوبا خاصة األمم المتحدة.
يجب أن يكون لنا صفحة على فيس بوك لعرض المبادرات في المناطق المحتلة.
هناك إجتماع مع السفير الصيني الذي تم به طلب المساعدة يجب أن نطلب منظمة
النساء في الصين لإلنضممام إلينا.
عايدة نصر هللا :في أفريقيا ال توجد وحدة
مارينا من اليونان :يجب أن نؤكد دعمنا لفلسطين
عايدة نصر هللا :لدينا العديد من الالجئين بسبب عدم اإلستقرار وهناك إرهاب يسبب
المعاناة لكبارالسن والنساء واألطفال.

لورينا :يجب إرسال بعض الصور مع التقارير.
يجب التواصل مع بعضنا البعض.
يجب أن تبحث األمانة عن مصادر مالية لدعم فريق العمل واألنشطة على المستوى
الدولي.
قمنا بمجهودات كبيرة بمحاربة العنف ضد المرأة ،ألنه مرفوض تماما ً قمنا بجهود
كبيرة ويجب تحسين هذه الجهود من خالل إحصائيات.
اإلفتتاح الرسمي يوم :2019/08/09
.1
.2
.3
.4

عرض النشيد الوطني الناميبي.
اإلتحاد اإلفريقي ( الصالة ).
خطاب الرئيس تلقيه األمين العام لحزب سوابو.
كلمة المنظمة العربية تلقيها عايدة نصر هللا.

مسيرة كبيرة للتضامن مع الشعوب "الشعار":
 .1المساواة بين الجنسين.
 .2السالم للعالم.
 .3العدالة اإلجتماعية للجميع.
تحمل األعالم واليافطات حول حقوق المرأة والمساواة وإعطاء كلمة تضامن مع
فلسطين -فنزويال – كوبا – أفريقيا
تمت زيارة النصب التذكاري للبطل.
تم عرض تقارير ال ُمنسقات.
مناقشة مؤتمر اإلتحاد النسائي الديمقراطي العالمي رقم.17
 من ستكون البلد المضيفة سوف نجري اتصاالت مع فيتنام – الصين – البرتغال– المكسيك.
 عدد أفراد المؤتمر .215 سيحضر ضيوف هذا الكونجرس ( المؤتمر ) سيكون العدد مع الضيوف 300شخص.
جدول أعمال المؤتمر:

.1
.2
.3
.4

.5
.6

جدول األعمال التي تم في كولومبيا.
تشكيل لجنة لوجستية من الدولة المضيفة.
تحضير وثائق المؤتمرحول "اإلمبريالية سبب كافة المشاكل التي يواجهها
العالم".
تشكيل لجنة للوثائق حول تأثير اإلمبريالية على المرأة والحقوق اإلجتماعية،
تقديم مبادرات لدعم المرأة الصغيرة – شعار بخصوص البيئة والطبيعة وتغير
المناخ ومشكلة السالم في العالم.
البيان الختامي.
تنظيم لجنة للتواصل واالتصاالت.

تم تشكيل اللجان-:
 لجنة الوثائق: .1كرستينا من اليونان.
 .2أليسا من كوبا.
 .3اسكيفي من قبرص.
ال بد من مراجعة موقف اإلتحاد النسائي ( األندع ).
لوسيا :ان فكرة مراجعة موقف المنظمة شيئ طبيعي تم إيجاده من عدة أهداف ويجب
أن يتم تشكيل لجنة لمراجعة موقف المنظمة وأن يتم إعادة إصالح بعض القواعد التي
ال تتناسب مع الوضع الحالي.
إنتصار الوزير :المبادئ واألهداف يجب أن تبقى ،التعديل يجب أن يتم على البرامج
وأساليب العمل.
إجتماع األمانة العامة القادم في  2020سيكون في المركز اإلقليمي العربي في لبنان.
ثم نقوم بزيارة إلى سوريا إن أمكن.
ثم التوجه إلى فلسطين للتضامن.
 2020/05/05 الوصول إلى لبنان.
 2020/05/10 السفر إلى عمان ثم إلى فلسطين.
 2020/05/14 مغادرة فلسطين.
المطلوب:

.1
.2
.3
.4
.5

تأمين التصاريح.
توفير المواصالت من عمان – الجسر – رام هللا.
تأمين األمن.
تأمين اإلقامة ( ضيافة ).
تغطية تذاكر السفر من لبنان إلى عمان.

عدد الوفد الضيف من  20-18عضو ،من آسيا -أمريكا الالتينية -أفريقيا -أوروبا.
مالحظة :أرجو العمل بجد إلنجاح زيارة الوفد.
إنتصار الوزير
2019/08/21

