
 

 

 جتماع الدورة السابعة للمجلس اإلداري لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية ال البيان الختامي

 شيرين ابو عاقلة وغفران وراسنة  الكلمة الحرة: دورة شهيدات

 7/2022/ 20- 18المنعقد في رام هللا  

الدولة  تقرير المصير وإقامة  -عاماً من النضال من أجل حق العودة 57تحت شعار: 

 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، دولة المساواة والعدالة االجتماعية 

بالتزامن  جتماعات المجلس االداري لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية  السابعة الدورة  ال  انعقدت

بقرار من المؤتمر التأسيسي األول للمجلس  عاماً على تأسيس اتحادنا    57مرور  ذكرى  إحياء  مع  

راية التحرر  رفع  ا يندانذ ذلك التاريخ واتحوم  ،1964القدس عام    فيالمنعقد  الوطني الفلسطيني  

   .الداخلي ه نظامو الوطني واالجتماعي ملتزما ببرنامجه 

انعقادو االستعمار  نظام  ترسيخ    في  الدورة في ظل استمرار االحتالل االسرائيلي  هذه  قد جاء 

)و العنصري  الفصل  القرن    تالعدوانية  اجراءاتهمواصال    (االبرتهايدسياسة  تطبيق صفقة  في 

 متنكراً لحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على األرض 

السيادة كاملة  القدس  المستقلة  يقارب    .وعاصمتها  ما  زال  من    تسعة فال    الالجئينمليون 

المتكرر    الفلسطينيين اللجوء  ويالت  الوطن    74منذ  يعانون  داخل  الالجئات  زالت  وال  عاماً 

المعان  الساحات رغم  كافة  في  الصمود والنضال  لحقوق    اةوخارجه يصنعن مالحم  التنكر  من 

الالجئين الفلسطينيين االنسانية في أكثر من ساحة فيما تتعرض قضية الالجئين لهجمة شرسة  

الرامية    والمخططات من قوى االستعمار تستهدف شطب حقوقنا عبر استهداف وكالة االنروا  

ن امريكا  باالضافة الى توقيع االطار بي  الى توزيع مهماتها وواجباتها على هيئات دولية اخرى

 . ووكالة الغوث

تطهير  وال في ممارسة سياسة التهجير القسري  ال زال االحتالل يستمر  وفي فلسطين المحتلة،  

العنصري   والتمييز  خالل  العرقي  الطبيعيةاألرض    مصادرة من  المصادر  والحصار    ونهب 

عالوة على سياسة  ،  ةي الوطنحقوق  للالضم، والقمع، والتنكر  عمليات  و  والسيطرة على الحدود

وفرض   البيوت،  وهدم  والتجزئة  والفصل  حرية العزل  أمام  والمعيقات  بين الحركة    الحواجز 

الفلسطينيين.  و  ،المناطق  بأقّل عدد من  أكبر مساحة من األرض  الو االستيالء على  مشهد  هو 

والخان      والشيخ جراح واالغوار ومسافر يطا وفي بيتا وبرقة وكفر قدوم  في النقب  الواضح  

في ظل تواطؤ  مثلة صارخة على النّكبة المستمرة،  وما هذه االّ ا؛ وجميع مناطق التماساالحمر  

 ه توفيرو  الشعب الفلسطيني،  اتجاهمسؤولياته القانونية واألخالقية  حمله لتوعدم  سافر    وليد



في كشفت الحرب الدائرة  ووتمكينها من االفالت من العقاب.    لدولة االحتاللالدعم والحصانة  

 ها.  ئمن قبل الواليات المتحدة وحلفامعايير ال ازدواجية عن كرانيا وا

امام  االداري  المجلس  التقارير  و  دوره  توقف  الى  استنادا  التنظيمية  وبنيته  الداخلية  اوضاعه 

اوضاع المرأة الفلسطينية والتحديات التي  والفروع كما استعرض اللجان المقدمة من الدوائر و

تواجه شعبنا وخرج بمجموعة من القرارات والتوجهات والتوصيات لتطوير ادائه واليات عمله  

لمعالجة التحديات والعقبات التي واجهته في ظل تصعيد االحتالل ضد شعبنا . كما ناقش المجلس  

 التوجهات المستقبلية ومن اهمها: 

 وطني : اوال علي الصعيد ال 

 تفعيل الدور الوطني  لكافة هيئات االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المقاومة الشعبية. -

لعقوبات  ااكد االتحاد على تبنيه لحركة مقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض   -

 عليها ورفضة جميع عمليات التطبيع الرسمي العربي.   

رفضة   - االداري  المجلس  المفرللاكد  برفعحصار  وطالب  غزة  قطاع  على  وفتح    ه وض 

   .اعادة االعماروالمعابر 

حماية    ةضرور - وضمان  والشتات  اللجوء  دول  في  لشعبنا  الحماية  توفير  على  العمل 

والحياة الصمود  متطلبات  وتوفير  بتحمل    االمنة  المخيمات  الدولي  المجتمع  ومطالبة 

 مسؤولياته اتجاههم.  

جهود - في  االستمرار  على  االداري  المجلس  الوحدة    هاكد  وتحقيق  االنقسام  انهاء  في 

 نساء في الحوار الوطني. الوطنية وتفعيل دور ال

المجلس   - قرارات  بتنفيذ  الفلسطينية  القيادة  التزام  ضرورة  على  االداري  المجلس  أكد 

وقف التنسيق االمني والعالقة  قرار  وخاصة تلك المتعلقة ب  في دوراته المتعاقبة، المركزي  

وكذلك القرار المتعلق بالدعوة لحوار وطني شامل على طريق إنهاء    ، مع دولة االحتالل

االنقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإجراء االنتخابات العامة والشاملة بمشاركة جميع  

 قطاعات شعبنا بما في ذلك القدس.  

ب - االداري  المجلس  طالب  الفلسطينية  تكما  التحرير  منظمة  مؤسسات  ودمقرطة  فعيل 

الوحيد للشعب الفلسطيني مؤكدا على اهمية الحوار الجاد بين جميع  وعي  الممثل الشر

وازنة   مشاركة  ذلك  في  بما  المدني  المجتمع  مؤسسات  وبمشاركة  والفصائل  القوى 

   .لقطاعي المرأة والشباب من اجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام

االسيرات  المجلس  وجه - بصمود  واالعتزاز  الفخر  آيات  سجون   أسمى  في  واألسرى 

  تجاهاطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق االنسان بتحمل مسؤولياتهم  واالحتالل  



الذين يمثلون عنوان القضية الوطنية ويواجهون في الوقت ذاته هجمة شرسة    اسرانا،

من قبل إدارة مصلحة السجون وحكومة االحتالل الهادفة الى تركيعهم ومصادرة كافة  

  . كما زعوها عبر نضاالت طويلة كان آخرها اضراب الحرية والكرامةحقوقهم التي انت

  الثالثة   العمل بشكل حثيث للضغط على حكومة االحتالل بتطبيق اتفاقيات جنيفبطالب  

الرابعة واعتبار االسرى واالسيرات اسرى حرب والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق  و

االنسانية التي يعيشها    غير  الظروف  رسمية من خالل هيئات االمم المتحدة للوقوف على

االسرى في سجون االحتالل وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة  

،  االطفالاالسرى  وظروف صحية كاألسيرة اسراء جعابيص واألسير ناصر أبو حميد و

كما اكد المجلس االداري على مساندته لنضال االسرى في انهاء االعتقال االداري غير  

المقاطعين لمحاكم االحتالل وفي مقدمتهم المضربين   القانوني وحيا االسرى االداريين 

 عن الطعام.  

وتوقف المجلس االداري أمام حالة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما   -

عمل   على  قيود  ووضع  السياسي  واالعتقال  والتعبير  الرأي  حرية  تقييد  ذلك  في 

إن هذه الممارسات من شأنها تعميق حدة  ، واعتبر  قطاع غزةالمؤسسات النسوية في  

االنقسام السياسي وتهديد السلم االهلي وتماسك النسيج االجتماعي وتزعزع الثقة بين  

 .    مطالبا بضمان الحريات العامة ومسائلة ومحاسبة من يخترقها  الشعب وقيادته السياسية 

 

 :  علي الصعيد الداخليثانيا: 

المؤتمر   - لعقد  تمهيدا  الهيئات  وانتخاب  القاعدية  المؤتمرات  عقد  على  العمل  استكمال 

 السادس لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية. 

العام للمراة الفلسطينية  اكد المجلس االداري على اهمية تعزيز الدور   - القيادي لالتحاد 

لالئتالفات قيادته  الفلسطيني من خالل  النسوي  للعمل  توجيهه    والتحالفات   على صعيد 

 المختلفة. 

ضرورة الحفاظ على هوية االتحاد كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف القاعدة   -

 . النسائية وقادر على حمل همومها المعيشية والدفاع عن قضاياها

بناء تحالفات أوسع مع االطر الطالبية    من خالل الشابات في االتحاد،    وادماج فئةتعزيز   -

 في استقطاب العناصر الشابة.  دورهوالشبابية لتعزيز 

اجل - من  الضغط  االستقالل  ا  مواصلة  لوثيقة  مستندة  وقوانين  تشريعات  الى  لوصول 

الفلسطينية واالتف  المرأة  التي انضمت  وللقانون االساسي ووثيقة حقوق  الدولية  اقيات 

 اليها دولة فلسطين. 

 



 

 :على الصعيد االجتماعي: ثالثا 

الثقافية  هدف الهوية  التي تستالمحافظة  و  األصولية   الهجمةاالداري أن    المجلس اعتبر  

الفلسطيني  ا  في  تعددية الوالديمقراطية  و ا  لمجتمع  توفر  لدى  تتطلب  السياسية  الرادة 

   .عن حقوق االنسان   والمدافعين لحماية المدفعات   الفلسطينيةالقيادة 

المركزي برفع نسبة مشاركة  و  الوطني  نيالمجلس   يقرار  العمل على تطبيق    استكمال  -

 .   اتقوانين االنتخاب  ، من خالل تعديل % 30النساء بما ال يقل عن 

االوسع   - المشاركة  يضمن  بما  وتعديلها  الداخليه  انظمتها  مراجعة  الى  االحزاب  دعوة 

 %.  30للنساء بنسبة ال تقل عن 

الشعبية   - واالتحادات  النقابات  مع  التحالفات  دائرة  توسيع  االداري  المجلس  قرر 

ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الزام القطاع الخاص بتطبيق القوانين واالجراءات  

والعمل على تطبيق الحد االدنى    تكفل المساواة في االجور وتوفير بيئة عمل امنة   التي

 . من االجور

قانون - اصدار  في  وقانون   التسريع  العنف  من  االسرة  بما    حماية  االجتماعي  الضمان 

 يضمن العدالة واالنصاف للنساء. 

 :  على الصعيد العربيرابعاً: 

في   - العربية  االقطار  في  النساء  مع  وتضامنه  ومساندته  دعمه  االداري  المجلس  أكد 

 . المجموعات االرهابية  والقمع من قبلمواجهتها للتطرف واالرهاب الفكري 

والمنظمات   - العربية  النسائية  االتحادات  مع  والشراكات  والتحالفات  العالقات  تعزيز 

 ى استراتيجية عمل مشترك.المدافعة عن قضايا النساء بهدف الوصول ال

العربي  - النسائي  االتحاد  في  االتحاد  المشترك   في دعم وتعزيز  العام  تقوية دور    العمل 

 التضامن النسائي العربي مع المرأة الفلسطينية وقضيتها الوطنية. وتفعيل 

 

 : على الصعيد الدولي: خامسا

الشبكات واالئتالفات  مع  اكد المجلس االداري على اهمية توسيع دائرة العالقات الدولية   -

 في العالم. 

تضامن مع نضالنا الوطني من  لوحركات ا  المناضالت  ساء العالمن حيا المجلس االداري -

 أجل الحرية والتحرر. 



المتضامن مع نضاالت المرأة  حيا المجلس االداري االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي  -

 الفلسطينية. 

 

 

 المجد والخلود للشهيدات والشهداء األبرار والشفاء للجرحى

 الحرية ألسيرات وأسرى الحرية 

 القدس العاصمة االبدية لدولة فلسطين 

 عاش نضال المرأة الفلسطينية 

 عاش االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

 وغفران وراسنة  عاقلة العدالة للشهيدة شيرين أبو 

 

 20/7/2022رام هللا: 

 


