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املقدمة:
في هذا العام اشتدت وطأة االحتالل اإلسرائيلي االستيطاني االستعماري مواصلة انتهاكاته وجرائمه
ضد شعبنا الفلسطيني ،وتنكره للحقوق الوطنية املشروعة ،والتي تتصاعد يوميا بتشجيع ودعم من
إدارة الرئيس األمريكي ترامب بعد اعالنه عن خطة "صفقة القرن" لفرض حقائق جديدة على األرض
لصالح دولة االحتالل ،والتي تمثلت باعت رافها بالقدس عاصمة لدولة االحتالل وبنقل سفارتها إليها،
وسعيها املتواصل لتصفية حقوق الالجئين الفلسطينيين عبر إضعاف وتصفية وكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين الدولية ( األنروا)  ،وتغييرالحقائق املرتبطة بأعدادهم وفق تعريف األمم املتحدة
لالجئ الفلسطيني لحرمانهم من حق العودة لديارهم التي هجروا منها وفق قرار األمم املتحدة رقم .194
كذلك قيام الواليات األمريكية بشرعنة االستيطان اإلسرائيلي ،مخالفة بذلك القانون الدولي والقانون
الدولي اإلنساني وكافة قرارات مجلس األمن واملجتمع الدولي الذي يعتبر االستيطان انتهاكا صارخا
لحقوق شعبنا ،وحقه في إقامة دولته املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق تقريراملصيروفق
قرارات الشرعية الدولية ،األمر الذي سيؤدي الى توسيع موجات العنف الذي ستدفع النساء الثمن
األكبروفق صيرورة الحروب والصراعات وتهدد السلم العاملي كله.
عالوة على ذلك أعلنت الدولة القائمة باالحتالل اسرائيل عن خطتها في ضم املزيد من األراض ي
الفلسطينية وتهويدها كأحد عناصرصفقة القرن التي تقدرمساحتها بما يعادل  %30من حجم الضفة
الغربية والتي يقيم فيها أكثر من ستين الف مواطن ومواطنة " االغوار" ضاربة بعرض الحائط كافة
املرجعيات واالتفاقيات املبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي للشعب الفلسطيني
والتي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس.
كما تستمر انتهاكات دولة االحتالل ضد املواطنين في قطاع غزة واملتمثلة في فرضها الحصار التام منذ
عام  ،2006حيث الزال القطاع معزوال عن الضفة الغربية وعن العالم بسبب سياساته ،باإلضافة إلى
ّ
تكرارالعد وانات العسكرية وتدمير البنية التحتية ،االمر الذي يشكل تهديدا مستمرا لحياة املواطنين
وتردي الوضع االقتصادي والصحي.
ومع انتشار فيروس كوفيد 19-في فلسطين واعالن حالة الطوارئ والحجر املنزلي ازدادت معاناة شعبنا
الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في ضوء زيادة الفقر والبطالة والحرمان من العمل
لفترات طويلة في ظل االجراءات الوقائية.
يستعرض هذا التقريرأبرزمحطات وانجازات العمل لعام  2020والتي تركزت على التالي:

ً

أوال :النضال الوطني املناهض لالحتالل والدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية-:
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 -1استمرار فروع االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الحراك الوطني ضد االحتالل في جميع
ً
ً
محافظات الوطن ضد حواجزه وفي مناطق التماس األكثر تضررا وتوترا من سياسات االحتالل
واملهددة باالستيطان.
 -2تفعيل الحملة النسائية ملقاطعة البضائع االسرائيلية من خالل حمالت اعالمية ولقاءات
توعوية.
 -3نظم االتحاد العديد من االعتصامات امام مقر االمم املتحدة ،وارسال مذكرات لالمين العام
لالمم املتحدة واالمين العام لجامعة الدول العربية نطالب بتأمين الحماية لشعبنا وعلى وجه
الخصوص للنساء واالطفال.
 -4املشاركة في فعاليات التضامن مع األسيرات واألسرى في سجون االحتالل االسرائيلي واملشاركة
األسبوعية في خيام االعتصام في محافظات قطاع غزة والضفة بما فيها القدس ،وفي مسيرات
االحتجاج أمام مقارالصليب األحمر ،وتقديم املذكرات بخصوص اطالق سراح األسرى املرض ى
واألطفال والنساء خالل جائحة كوفيد .19

ثانيا :على صعيد العالقات الخارجية:
 شاركت رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية االخت انتصار الوزير في اجتماع املكتبالتنفيذي واملكتب االقليمي لالتحاد النسائي الديمقراطي العاملي عبر تقنية زوم ملناقشة
التحضيرات ملؤتمراالندع عام .2021
 التواصل املستمرمع االتحاد النسائي العربي العام وتنسيق العمل املشترك. التواصل وتبادل الرسائل مع العديد من االتحادات واملنظمات الدولية والعربية بهدفتعزيزالعمل املشترك.

ثالثا :على الصعيد العمل االجتماعي والحقوقي للمرأة:
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 .1على صعيد إئتالف سيداو
•  2020/1/27عقد اإلتحاد العام للمرأة
الفلسطينية بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة
لتمكين املرأة واملساواة لقاء مع اإلئتالف
النسوي األهلي الفلسطيني في كل من الضفة
وغزة عبرتقنية الفيديو كونفرنس بغرض عمل
مسوحات حول البرامج واألدوات التي تعمل
عليها املؤسسات واإلطالع على خطة اإلئتالف
من أجل إدخال التطوير ات عليها بناء على
املستجدات .
•  2020/6/30تم إنجاز تقرير العنف ضد النساء والفتيات في فترة كوفيد 19-في دولة فلسطين
باللغتين العربي واإلنجليزي ؛ حيث تم تقديم التقرير من قبل االئتالف النسوي األهلي لتطبيق
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييزضد املرأة في دولة فلسطين املحتلة إلى املقررة الخاصة
للعنف ضد املرأة في األمم املتحدة " مرفق التقرير "
•  2020/8/25تم إعداد التقريراملوازي لتقريردولة فلسطين بشأن متابعة املالحظات الختامية
للتقريراألولي لدولة فلسطين و املقدم للجنة املعنية للقضاء على كافة اشكال التمييزضد
املرأة " سيداو "  " .مرفق التقرير"
• تم إعداد أوراق حقائق عدد  3تحت عنوان :
 .1دوراملرأة الفلسطينية في القيادة واملشاركة في صنع القرارفي ظل جائحة كوفيد19-
 .2العنف ضد النساء والفتيات في ظل جائحة كوفيد19-
 .3واقع املرأة الفلسطينية في سوق العمل في ظل جائحة كوفيد " 19-مرفق األوراق"
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•  2020/9/22رام هللا – على مسرح بلدية
نظم اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية
واالئتالف النسوي االهلي لتطبيق
اتفاقية سيداو في فلسطين وبدعم من
هيئة األمم املتحدة للمرأة في فلسطين،

لقاء الطاولة املستديرة بعنوان "حقوق
املرأة الفلسطينية بين التوقيع
والتطبيق" ،وذلك وجاهي وعبر تقنية زووم بمشاركة  48شخص وجاهي و  58عبر زووم ؛والذي
جمع صناع القرار في الحكومة الفلسطينية وممثلي وممثالت املجتمع املدني واملؤسسات
النسوية والحقوقية ومنظمات األمم املتحدة والشركاء الدوليين ،وذلك لالطالع على ما جاء في
كل من تقريرالعنف ضد النساء والفتيات في فترة كوفيد 19-في دولة فلسطين املقدم الى املقررة
الخاصة للعنف ضد املرأة في األمم املتحدة ،والتقريراملوازي لتقريردولة فلسطين املقدم للجنة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) .يهدف اللقاء مناقشة نتائج
تقريرالعنف ضد النساء والفتيات في فترة كوفيد 19-وتقديم التوصيات لتسريع العمل للحد
من العنف ضد النساء والفتيات والى عرض التوصيات التي جاءت في التقرير املوازي لتقرير
الدولة بهدف الدفع بالتزمات دولة فلسطين ،اتجاه تنفيذ االتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة
اشكال التمييزضد املرأة والتي صادقت عليها دولة فلسطين في العام  . 2014ومع نهاية اللقاء تم
اطالق الصفحة اإللكترونية الخاصة بإئتالف سيداو )(www.cedaw.psوالتي ستشكل مرجعا
وتوفر مصدرا للمعلومات التي تتعلق باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املراة في
فلسطين.
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•  2020/11/10عقد االتحاد العام للمرأة
ً
ً
الفلسطينية يوما دراسيا "سينمار" خاص
بحالة الترابط بين قرار مجلس األمن 1325
واتفاقية القضاء على كافه أشكال التمييز
ضد املرأة  ،وذلك في قاعة الهالل األحمر
الفلسطيني في البيرة ومن خالل منصة
مايكروسوفت تيم مع باقي املحافظات وقطاع
غزة والشتات.وقد افتتح اليوم الدراس ي بالسالم الوطني الفلسطيني ومن ثم تاله عرض
ومضات توعوية بالقراراألممي 1325
وفي الجلسىة األولى بدأت االفتتاحية بكلمات ترحيبية من قبل كل من انتصار الوزير رئيسة
االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،وامال حمد وزيرة شؤون املرأة في دولة فلسطين ،وماريس
جيموند من مكتب األمم املتحدة للمرأة ،بحيث أكدت كل منهن على أهمية قرار مجلس األمن
 1325واتقاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املرأة ،خاصة في الحالة الفلسطينية في
ظل وجود احتالل طويل األمد .و في الجلسة الثانية ،تم مناقشة الترابط ما بين اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة وقرار مجلس األمن  ،1325حيث بدأ النقاش بطرح أوراق
دراسية من قبل كل من منى الخليلي أمينة سراالتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،حيث تحدثت
عن السياق السياس ي واالجتماعي والترابط بين قرارمجلس االمن  1325واتفاقية القضاء على
جميع sاشكال التمييز؛ تلتها ريما نزال عضو األمانة العامة في االتحاد العام للمراة الفلسطينية
ومنسقة ائتالف قرار مجلس األمن  1325والتي أشارت بدورها إلى أهمية النقاش املبدئي حول
الترابط بين االتفاقية والقرار وأشارت الى كونهما يعكسان برنامج الوحدة النسائية
الفلسطينية ؛وقد تخلل الحلقة الدراسية مداخلة إقليمية من قبل سلمي النمس األمينة
العامة للجنة الوطنية األردنية ،وفي نهاية العروض دارنقاش بين املشاركات وقدمتن العديد من
َ
املادخالت املحلية التي تخللها بعض املطالب والتوصيات التي يجب العملي عليها مستقبال
َ
للمض ي قدما نحو واقع نسوي أفضل.
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•  2020/11/ 24وبمشاركة  85شخص
" منهم  39وجاهي و  46عبر زووم في كل
من الضفة وغزة" على مسرح بلدية رام
هللا تم عقد مؤتمر حول" واقع
املشاركة

السياسية

للمراة

الفلسطينية بين قرار " الكوتا" %30
والتطبيق" ؛ بحضور أعضاء اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية واألمناء العامون لألحزاب السياسية والوزراء وممثلبي
للمؤسسات الدولية الشريكة ومؤسسات اإلئتالف وهيئات اإلتحاد العام للمراة الفلسطينينة
 .وأدارت الجلسات األخت سوسن شنارعضو األمانة العامة لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينينة
 حيث تم تقديم كلمة إفتتاحية للمؤتمر من قبل رئيسة اإلتحاد العام للمراة الفلسطينينة "األخت إنتصارالوزير" أم جهاد" ؛
 تالها عرض واقع املشاركة السياسية " األخت منى الخليلي أمينة سر اإلتحاد العام للمراةالفلسطينينة
 ثم قدمت األخت ريما نزال عضو األمانة العامة لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينينة ورقة حولقوانين اإلنتخابات واملرأة .
 ثم تم عرض  spotحول املشاركة السياسية األخ جبريل الرجوب أمين سر حركة فتح قدم كلمة اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريرالفلسطينينة ؛ ثم تالها مداخالت من وزيرة شؤون املرأة د .آمال حمد ومن األمناء العامون
للفصائل ؛ ثم كلمة هيئة األمم املتحدة السيدة ماريس جيموند وكلمة مؤسسة كير فلسطين
السيدة سالم كنعان .
 وفي نهاية املؤتمرتم اإلعالن عن تشكيل التحالف . .2على صعيد إئتالف 1325
•  2020/7/9عقد االتحاد يوم مفتوح بالشراكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن قرارمجلس
األمن رقم  1325لتشجيع الحوار العملي والفعال بين قيادة األمم املتحدة والفاعلين والقادة
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الوطنيين ،وكان من مخرجات اليوم املفتوح تحضير نداء عاجل توجهه املنظمات النسائية
الفلسطينية إلى املجتمع الدولي التخاذ اإلجراءات فيما يتعلق بخطة الضم غيرالقانوني.
• لقد تم عقد تدريبين بناء قدرات حول اإلجراءات الخاصة بمجلس حقوق االنسان ،حيث كان
التدريب األول يحمل عنوان "األدوات التعاقدية ملجلس حقوق االنسان" والتدريب الثاني
يحمل عنوان "األدوات الغير تعاقدية ملجلس حقوق االنسان" .لقد تم استهداف النساء في
املؤسسات الغير حكومية ،وأعضاء في اللجنة الوطنية العليا للقرار  .1325رام هللا .التدريب
األول عقد بتاريخ  ،2020-9-29التدريب الثاني بتاريخ .2020-10-20

• قام االتحاد بتنفيذ حملتين اعالميتين للضغط واملناصرة املحلية ،وذلك عبر تلفزيون وطن
َ
ومعا .تم انتاج  2سبوتات من قبل وطن باإلضافة الى ارت بورد عدد  2تهدف للتعريف بقرار
 1325والضغط من أجل زيادة مشاركة النساء في املصالحة .أما بالنسة ملعا ،فتم انتاج 4
حلقات اعالميات حول تعزيز دور املرأة في املصالحة ،املرأة في ظل جائحة كوفيد ،19-أثر
إجراءات االحتالل على املرأة املقدسية ،أثر حل املجلس التشريعي على التشريع في دولة
فلسطين.
• تم عقد حوالي  55ورشة عمل لرفع الوعي حول قرار  1325في مناطق مختلفة في الضفة (رام
هللا ،نابلس ،طولكرم ،جنبن ،قلقيلية ،القدس ،بيت لحم) وغزة.

• يعمل االتحاد حاليا على تنفيذ تدريب بناء قدرات في غزة للكوادر شبابية حول مفاهيم األمن
والسالم ،القيادة ،الجندر ،الضغط واملناصرة ،إدارة األزمات ،...سوف يتم عقد التدريب في
نهاية الشهرالحالي.
• قام االتحاد العام بعقد اتفاقية مع مؤسسة ويلف من أجل تنفيذ  3نشاطات ضغط ومناصرة
دولية ،وهي حدث جانبي في مجلس حقوق االنسان أثناء انعقاد جلسة البند السابع(جنيف)،
اجتماع أريا فورميال (نيويورك) ،وحدث جانبي خالل الجلسة السنوية الخاصة بأجندة املرأة
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واألمن والسالم (جنيف) .يعمل االتحاد حاليا على تحديد الحيثيات الخاصة بالحدث الجانبي
وذلك ألنه سوف ينعقد في بداية .2021

 .3علي صعيد إئتالف قانون األحوال الشخصية
•  2020/11/18تم عقد مؤتمر بعنوان "مواطنة" ....العدالة واملساواة في قصر رام هللا
الثقافي وبمشاركة واسعة من الفصائل والهيئات املحلية حيث تم االعالن في نهاية املؤتمر
عن اطالق التحالف الوطني لقانون حماية االسرة من العنف .
 .4على صعيد حملة التوعية بالدستور:
• ضمن لقاءات التوعية الدستورية ملشروع" دستوري يشملني" والتي نظمها اإلتحاد العام
للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع جمعية تنمية وإعالم املرأة " تام " ومركز الدراسات
الدستورية في جامعة النجاح الوطنية ؛ نظم اإلتحاد العام للمراة الفلسطينية في كافة
فروعه في املحافظات الشمالية وعددها "  11فرع" ورشات تدريبية توعوية حول الدستور
والتي تهدف إلى املساهمة في وجود دستور فلسطيني يستهدف جميع املواطنين واملواطنات
بهدف زرع األسس الدستورية مع التركيز على النساء كونهن جزء اليتجزأ من املجتمع
الفلسطيني .وذلك في الفترة مابين  2نوفمبرحتى تاريخ  1ديسيمبر 2020
• اشتملت التدريبات على عدة مواضيع وأهمها:
 التعريف بالدستور و كيفية صياغة الدساتير التوعية بأهمية دوراملرأة في عملية صياغة الدساتير عرض نماذج من الدساتير مثال على مشاركة النساء في عملية الصياغة الدستورية وعرض التجربة الفلسطينينة فيعملية الصياغة الدستورية
 وكان إجمالي عدد الورشات التي تم تنفيذها  24 :ورشة تدريبية و إجمالي عدد املستفيدات\ين 534شخص منهم "  37ذكور–  497إناث"
وقد شملت الورشات التدريبيية الفئات املستهدفة التالية كال الجنسين -نساء ورجال
9

اإلعالميين والصحافيين من كال الجنسين
طلبة الجامعات من كال الجنسين " العربية واألمريكية وجامعة القدس املفتوحة – الجامعة
األهلية – جامعة التقنية الخضوري"
املؤسسات األهلية – مجالس محلية -مسؤوالت د وائراملرأة في املديريات -مؤسسات مجتمعية
ونسوية -الهيئات اإلدارية لإلتحاد".
• كما تم إصدار نشرة توعوية حول الدستور ؛ وإصدار عدد  spots 6حول التوعية بالدستور
كالتالي :
استقاللية القضاء
]https://www.youtube.com/watch?v=4_gVMwjYMVk [1
الحماية الدستورية
]https://www.youtube.com/watch?v=okX-CuMNq1I [2
الدساتير وحالة الطوارئ
]https://www.youtube.com/watch?v=ClCxGGK8ses [3
الفصل بين السلطات
]https://www.youtube.com/watch?v=YoFOZAwWjTY [4
النساء والدساتير
]https://www.youtube.com/watch?v=4ES7RhbL4Ak [5
ملاذا نحتاج الى دستور
]https://www.youtube.com/watch?v=TlgFlss9xiA [6
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الفعاليات الجماهرية:
•  2020/4؛ أطلق اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية حملة خالل
جائحة كورونا تحت عنوان " نتكافل ملواجهة الفقر " بهدف إسناد
األسر األكثر فقرا في كل من الضفة وغزة ؛ وقد شاركت كافة فروع
اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينينة في الوطن في حملة جمع التبرعات
"  5شيكل تسند أسرة".
 حيث تم تغطية عدد من األسروالطالبات الفقيرة " كالتالي: املحافظات الجنوبية تم تغطية عدد  100أسرة فقيرة املحافظات الشمالية تم تغطية عدد  924أسرة فقيرة تم تغطية عدد  91طالبة محتاجة تم توفيرعدد  5000كمامة ؛ حيث تم توزيعها على سكان مخيم الجلزون بالتعاون والتنسيق معاللجنة الشعبية ملخيم الجلزون.
✓  2020/2/4تم عقد إجتماع بحضور  40سيدة
ممثالت عن املؤسسات واملراكز واألطر
النسوية ورئيسات الفروع وبحضور عضوات
االمانة العامة لإلتحاد ملناقشة الفعاليات
الجماهرية رفضا لصفقة القرن ؛ حيث تم
الت وافق على فعالية مركزية بتاريخ
 2020/2/10؛ كما تم وضع بعض األنشطة و
الفعاليات في فروعنا في الضفة وغزة والخارج
لتنفيذها ؛ كما أكد اإلجتماع على مشاركتنا في كافة الفعاليات الوطنية التي تنفذ في املحافظات
.
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✓  15يناير وفد سياس ي وبرملاني من مملكة أسبانيا يزور
األمانة العامة لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية؛
مكون من  10أشخاص من مملكة أسبانيا
الفلسطينة حيث ضم الوفد ممثلين عن بلدية سان
سبستيان وممثلين عن أحزاب سياسية وبرملانية
مختلفة واستقبل الوفد عضوات األمانة العامة
لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية في رام هللا السيدة
منى الخليلي أمينة سر اإلتحاد العام للمراة الفلسطينية واألخت رضا عوض هللا عضو األمانة
العامة لإلتحاد  -في لقاء دام ساعة في مقر األمانة العامة لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية في
مدينة رام هللا .وتأتي هذه الزيارة من أجل اإلطالع على واقع الشعب الفلسطيني بشكل عام
واملرأة الفلسطينية بشكل خاص.

بيانات صادرة عن اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينينة
•  2020/11/21خالل اعتصام وسط مدينة رام هللا املؤسسات النسوية تطالب املجتمع الدولي
بالضغط على االحتالل لإلفراج عن األسيرة ختام سعافين وبقية األسيرات
✓ https://www.wattan.net/ar/video/325570.html?fbclid=IwAR2Qjg2VEl1x5hjgB
75crzhgBmdILhsUtUyuVc8CdQBgi4i45KionfW_ukY
•  2020/11/28في اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني االتحاد العام للمرأة يطالب
بتوفيرالحماية الدولية لشعبنا وتطبيق قرارات الشرعية الدولية
✓ https://www.wattan.net/ar/news/326151.html?fbclid=IwAR3h5573IQ5ppDv8l
XShZO0wisoyyF02sTMXn5dNPs9PYXqQQzYtPIo4GMc
•  2020/8/27املركز اإلقليمي العربي لالتحاد النسائي الديمقراطي العاملي يصدر بيان يدين
التطبيع مع العدو
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✓ https://www.wattan.net/ar/news/318083.html?fbclid=IwAR3BLDruEUxWS1pb
jhSMjob3bQerzlCty4vH83yuk4yyoEZyj-UyBzRXSvA
•  2020/4/22بيان صادر عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية يدعوالى مواجهة حكومة الضم
باملقاومة الشعبية
✓ https://www.wattan.net/ar/news/307244.html?fbclid=IwAR3cb0gnKfjeRq9p3
xpnyrMuIbfrDad4RTPgZ2QTj2o1ryAO4pebPJkgbQM
•  2020/4/1بيان صادراالتحاد العام للمرأة الفلسطينينة يطالب غوتيريش بالعمل على اإلفراج
عن األسيرات في سجون االحتالل
✓ https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=HVsXtTa873160092519aHVsXtT&fbclid
=IwAR3pWB9GFk9KJSYYh61PT3kJ-EyLM2B-tI1i2aggSm_zI7ZXCe6sxlA1mTw
•  2020/3/7بمناسبة الثامن من آذار" بيان صادرعن االتحاد العام للمرأة واملؤسسات واملراكز
النسوية "باملقاومة والوحدة والصمود نسقط صفقة القرن ونقيم دولة العدالة واملساواة"
✓ https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=zrXrXJa871613493894azrXrXJ&fbclid=I
wAR12WlwFKZrgCK5Dsx6HftikkMJc2lRhPlLhx2fg98p-bZNB7-i3uYCc6YM
•  2020/2/13بيان صادر عن لجنة حقوق املرأة اللبنانية تدين لجنة حقوق املرأة اللبنانية ما
أعلنه ترامب عن خطته الجهنمية ،املسماة "صفقة القرن"  ،الرامية إلى تصفية القضية
الفلسطينية
•  2020/2/12أصدراإلتحاد العام للمراة الفلسطينينة بيان بخصوص قضية مقتل األم الشابة
صفاء شكشك
•  2020/2/ 11وقفه جماهرية حاشدة في رام هللا نظمها اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية
واملؤسسات واملراكزالنسوية رفضا لصفقة القرن
✓ https://www.facebook.com/432667290904250/videos/500602480645263
•  2020/2/10لقاء مع األخت إنتصارالوزير حول رفض صفقة القرن
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✓ https://www.wattan.net/ar/video/301648.html?fbclid=IwAR2DFdPjH2h870RG
j9n5YGN52LxgmVMgKKMdb7y6N1Q7cdmNa2BUyeqkpIQ
•  2020/2/10بيان صادر عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية واالطر واملؤسسات واملراكز
النسوية بخصوص صفقة القرن تحت شعار" ال لصفقة القرن ......ال للمشاريع التصفوية....
نعم للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني معا إلنهاء االحتالل  ...ال للتطبيع مع االحتالل " .
•  2020/2/27وقفه جماهرية حاشدة في غزة نظمها اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية
واملؤسسات واملراكزالنسوية في قطاع غزة رفضا لصفقة القرن
✓ https://www.facebook.com/PalestineTV/videos/154590708895130
•  2020/3/26و جه االتحاد العام للمرأة الفلسطينية رسالة الى نساء فلسطين ،دعا االتحاد
فيها الى ضرورة التجاوب مع التوجهات الرسمية باتباع الحجر املنزلي للعمال العائدين من
الداخل املحتل.
✓ https://www.wattan.net/ar/news/305215.html?fbclid=IwAR294qr8jjxO4wswf
GpGuFI3i6u0shHJrJnNqHiB_mSkZzKLLNqIeMXtoDk

❖ التغطية اإلعالمية
مرفق روابط إعالمية لبعض اللقاءات واألنشطة املرفقة أعاله :
 .1ورشات الدستور " حملة دستوري يشملني"
✓ https://www.facebook.com/PalestineTV/videos/2529745500623230
✓  2020/10/ 10لقاء في جريدة الحياة مع األخت أم جهاد ود سناء سرغلي حول إطالق حملة
التوعية الدستورية للمواطن ((دستوري يشملني)) ،بالشراكة ما بين تنمية و إعالم املرأة
(تام) ،و مركزالدراسات الدستورية ،واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية .تهدف الحملة إلى
رفع الوعي املجتمعي بالقيم الدستورية التي البد من إدراكها.
✓ https://www.facebook.com/TamWomenMedia/photos/a.112468775582048/1
657421541086756/
✓ رابط حول إطالق حملة " دستوري يشملني " د .سناء شرغلي
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https://www.youtube.com/watch?v=_ew8bPJvxDw&feature=youtu.be&fbclid= ✓
IwAR0nDWB5Y3ABYo9b1_M9ZBp5Ni0EoXe3xiGkp3AAsOrCwaT7uS1_g__PxEo
 وفصائل تؤكد، للنساء كحد أدنى%30 اتحاد املرأة يطالب بتطبيق كوتة الـ2020/11/24 ✓
..التزامها باملساواة للمرأة في االنتخابات واملشاركة السياسية ؛ على وقع ترقب االنتخابات
 " لقاء مع األخت انتصار%30إطالق تحالف لتعزيزاملشاركة السياسية للمرأة وتطبيق كوتة الـ
" الوزير" أم جهاد" رئيسة اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينينة
https://www.wattan.net/ar/video/325854.html?fbclid=IwAR0HyUlLbsKozj_Rc ✓
dmatF7bGxfiyvv4D2hWu3J6GiLKzRB4AZFggwHdSG0
 لقاء مع األخت منى الخليلي أمينة سراإلتحاد العام للمرأة الفلسطينينة حول2020/10/14 •
التوعية بالدستور
• تغطية إعالمية لورشات الدستورفي بعض فروع اإلتحاد
https://www.facebook.com/gupw.palestine ✓
https://www.facebook.com/260991147335444/posts/3082161895218341/ ✓
file:///C:/Users/z.nawal/Downloads/page4%20(2).pdf ✓
https://www.facebook.com/watch/?v=398871764613385 ✓
http://www.alhayat- ✓
j.com/ar_page.php?id=5b06fb9y95449017Y5b06fb9&fbclid=IwAR0llQzRs4m56
sgoO-BLAjGJ86DN2640ulmeG_N99545-0GRH6KYSxB813215  إئتالف.2
https://www.wattan.net/ar/news/314163.html?fbclid=IwAR1b8ed8Yquam7U9iqcz ✓
53JcrRbeBxMwpN-FGyNDg72yJV1QpuaT-8Tv_nc
✓
<https://www.wattan.net/ar/news/321346.html> ✓
<https://www.facebook.com/gupw.palestine/posts/1533557396827970 > ✓
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✓ ><https://www.facebook.com/gupw.palestine/posts/1510117635838613
✓ > < https://www.facebook.com/gupw.palestine/posts/1509360062581037
✓ > <https://www.facebook.com/gupw.palestine/posts/1482627451920965
✓ https://www.facebook.com/gupw.palestine/posts/1540259292824447
✓ > <https://www.facebook.com/gupw.palestine/posts/1537718173078559
✓ > <https://www.facebook.com/gupw.palestine/posts/1528780677305642
• https://www.wattan.net/ar/news/325140.html
• https://www.maannews.net/news/2024163.html

 .3لقاءات توثيقية حول اإلتحاد في تلفزيون فلسطين
✓  10مارس  2020لقاء توثيقي مع تلفزيون فلسطين حول اإلتحاد العام للمراة االفلسطينينة
مع األستاذ على سرنتيس ي ضمن برنامج " سطوروثائق "
https://www.facebook.com/PalestineTV/videos/2529745500623230
✓  11مارس  2020لقاء حول نشأة وتاريخ اإلتحاد على تلفزيون فلسطين مع األستاذ علي
سنتريس ي ضمن برنامج "سطوروثائق "
https://www.facebook.com/PalestineTV/videos/2529745500623230
✓ اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينينة قرار"االيكوسوك" حول حالة املرأة الفلسطينية انتصار
الوزيرهام " مرفق رابط لقاء مع األخت إنتصارالوزير رئيسة اإلتحاد العام للمرأة
الفلسطينية "
✓ https://www.wattan.net/ar/news/320011.html?fbclid=IwAR38wItkCa9mqTPa
Fel2HVCVSXUGTkyNbZbLpEidTaPHUzv34Kt_FaJfLSQ
✓  2020\8\30لقاء مع األخت منى الخليلي أمينة سراإلتحاد العام للمرأة الفلسطينينة واألخت
دالل سالمة عضو األمانة العامة لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينينة حول " ردود الفعل
ال رافضة التفاق الثالثي االمركي االسرائيلي االماراتي"
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✓ https://www.facebook.com/VOP94/videos/3383714278346370
✓ 020https://www.facebook.com/officialfateh1965/videos/309249390323002
✓  2020/1/27أكد مشاركون في اجتماع عقده االئتالف النسوي األهلي الفلسطيني لتطبيق
اتفاقية "سيداو" في دولة فلسطين برئاسة االتحاد العام للمرأة ،مع هيئة األمم املتحدة
لتمكين املرأة واملساواة () ،UN WOMENاليوم االثنين ،ضرورة نشرالوعي بين النساء
والرجال على حد سواء ،بالقضايا الحقوقية للمرأة وأيضا بمواد اتفاقية "سيداو".
✓ https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=S9C9fDa869123708046aS9C9fD&fbclid
=IwAR0Z1esqDxYb5HdeLLyiVjd9K0OIylUHJ78JDkSJK1cd14kJFOOG34TxchQ
• تم اعداد  spots 4بعنوان ( :سيتم وضعهم على صفحتي االتحاد وائتالف سيداو)
 .1دوراملرأة الفلسطينية أثناء جائحة كوفيد – 19
 .2دورالنساء ذوات اإلعاقة في القيادة واملشاركة في ظل جائحة كوفيد19-
 .3العنف ضد املرأة والفتيات أثناء فترة كوفيد19-
 .4واقع املرأة في سوق العمل أثناء جائحة كوفيد19-
حيث تم إنجاز ال  spotاألول " حول دوراملرأة الفلسطينية في القيادة واملشاركة في صنع القرارفي
ظل جائحة كوفيد  " 2019-مرفق رابط " "spot
https://www.youtube.com/watch?v=HGVDLSOfBzI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2
pGPSRWk9j1bs8PqVLyZNkycxBRBx6XiqUCguubzFhEm-Qod4uMa4mdEU
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مرفق تقرير حول أنشطة وفعاليات اإلتحاد العام للمراة الفلسطينية لعام  -2020غزة
أوال  /الفعاليات والمسيرات والوقفات التي نفذها االتحاد او شارك فيها :
-

 2020/2/10نظم االتحاد العام للمرأة الفلسطينية واألطر والمؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية وقفة

احتجاجية في كل من غزة والضفة والشتات تحت شعار " :ال لصفقة القرن" "ال للمشاريع التصفوية" "نعم للحقوق

الوطنية للشعب الفلسطيني" "معا إلنهاء االحتالل" "ال للتطبيع مع االحتالل" ،وذلك في ساحة الجندي المجهول

وسط مدينة غزة ،وبحضور حشد نسوي كبير من كافة محافظات قطاع غزة رفضا وتصديا لصفقة القرن.

 2020/2/13 -شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بحضور ممثلي المؤسسات النسوية والقاعدية والحقوقية

في الوقفة الصامتة تنديداً بجرائم قتل النساء في ساحة الجندي المجهول  ،وتضمنت الوقفة الصامتة مطالب
عبر الالفتات والشعارات مطالبين من خاللها سرعة إصدار قانون حماية األسرة من العنف.

 2020/2/27 -على شرف الثامن من اذار نظمت وزارة شؤون المرأة بالشراكة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية و

المؤسسات النسوية فعالية رافضة لما يسمى صفقة القرن امام مقر االمم المتحدة  ،والقت عضو األمانة

العامة اعتدال ابو قمر البيان باسم االتحاد العام للمرأة ووزارة شؤون المرأة والمؤسسات النسوية  ،وشارك في
الفعالية جميع فروع االتحاد العام للمرأة الفلسطينية .

  2020/3/1عقد االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع الشمال ورشة عمل بهدف بحث آليات وسبل مواجهة بمايسمى بصفقة القرن ،وبحضور كال من د .هاشم أبو هاشم ممثل عن حركة فتح ومحمود الزق ممثل عن جبهة
النضال وبحضور رئيسة فرع الشمال السيدة منى ابو غبن .

 2020/3/2 -تحت شعار "عاش الثامن من آذار ..ال لصفقة القرن ..الحرية ألسرانا وأسيراتنا"

شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع الشمال في الوقفة التضامنية األسبوعية لألسرى واألسيرات في مقر

الصليب األحمر في غزة ،وكانت عنوان الوقفة "وقفة اسنادية لألسرى المرضى" ،وبمشاركة عضو األمانة العامة

لالتحاد فوزية جودة وعضو المجلس اإلداري عربية أبو جياب ورئيسة فرع غزة منى أبو شعبان ،ألقت كلمة
االتحاد العام للمرأة الفلسطينية السيدة /شفيقة التلولى عضو الهيئة االدارية فرع الشمال .
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  2020/7/1شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ممثال باألمانة العامة وجميع فروعه في المسيرة الوطنيةالرافضة لمخطط الضم وصفقة القرن التى دعت لها القوى الوطنية واالسالمية.

 2020/7 -عقد االتحاد العام للم أرة الفلسطينية فرع خانيونس ورشة عمل حولة مخطط الضم اإلسرائيلي وذلك

ضمن الفعاليات الرافضة لصفقة القرن ومخطط الضم  ،بحضور عضو االٔ مانة العامة لالتحاد نهى البحيصي ،

وابراهيم أ بو علي أ مين سر اقليم الشرقية ،و د.عوض حجازي عضو المجلس الوطني الفلسطيني و ٔرييس
موتمر الجاليات الفلسطينية في اوروبا أ مين سر اقليم المانيا  ،و العميد محمد طبش الكاتب و الباحث في
ٔ

الشوون االستراتيجية و االمنية  ،واالٔ خت زهيه ماضي رئيس االتحاد العام للم أرة فرع خان يونس .
ٔ

الموسسات والمراكز والجمعيات النسوية وقفة احتجاجية
 2020/7/6 -نظم االتحاد العام للم أرة الفلسطينية واالٔ طر و ٔ

رافضة لصفقة القرن ومخطط الضم وذلك عند الحدود الشمالية لقطاع غزة "حاجز بيت حانون" ،وبحضور حشد

نسوي كبير من كافة محافظات قطاع غزة رفضا وتصديا لصفقة القرن ومخطط الضم ،وألقت عضو األمانة
العامة لالتحاد العام نهى البحيصي كلمة صادرة عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  ،وتضمنت الوقفة العديد

من الشعارات والالفتات المنددة بقرارات ترامب واالحتالل ،والمطالبة بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وحريته

واستقاللهٕ ،واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

  2020/7/14نفذ االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع خانيونس ورشة عمل حول صفقة القرن ومخطط الضم،بحضور عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إياد صافي ،وأمين اقليم غرب خانيونس

وليد شقورة ،واألخت زهية ماضي رئيسة االتحاد فرع خانيونس ،وسعاد معمر مسؤولة المرأة اقليم غرب خانيونس،

وعدد من كوادر المرأة في محافظة خانيونس.

  2020/8/8شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ممثال باألمانة العامة وجميع فروعه في الوقفة التضامنيةالتي نفذتها القوى الوطنية واالسالمية في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة تضامناً مع الشعب اللبناني
في بيروت إثر االنفجار المفجع الذي هز العاصمة اللبنانية وأودى بحياة أكثر من  130قتيالً وجرح اآلالف وفقد
آخرين.
وتأتي هذه الوقفة التي نظمت بمشاركة القوى الوطنية واإلسالمية بمشاركة العشرات الذين حملوا األعالم اللبنانية

وكتبوا على الفتات الجملة الشهيرة ،التي غرد بها آالف الفلسطينيين أيضاً على مواقع التواصل االجتماعي ،في
اإلطار التضامني مع العاصمة اللبنانية المنكوبة "من فلسطين سالمي لبيروت".

-

 2020/8/10شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الوقفة االحتجاجية العتقال "محمود النواجعة" منسق
حركة المقاطعة) ، (bdsوالمعتقل لدى االحتالل منذ /30يوليو ،وطالب االتحاد من خالل الشعارات والالفتات
بالحرية للمدافع عن حقوق اإلنسان محمود النواجحة من خالل الضغط على ألمانيا بصفتها الرئيس الدوري

لالتحاد األوروبي للتحرك الفوري لإلفراج عنه.
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-

يكرم أوائل طالبات القانوية العامة لعام  2020من جميع محافظات
2020/8/13االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ّ
قطاع غزة وحضر الحفل قامات وشخصيات قيادية بارزة من جميع الفصائل وأهالي الطالبات ومسؤوالت األطر

-

 2020/9/22شاركت عضوات األمانة العامة عبر تقنية الزوم فى الطاولة المستديرة بعنوان "حقوق المرأة

والقوى السياسية.

الفلسطينية بين التوقيع والتطبيق" ،والذي جمع صناع القرار في الحكومة الفلسطينية وممثلي وممثالت المجتمع
المدني والمؤسسات النسوية والحقوقية ومنظمات األمم المتحدة والشركاء الدوليين ،وذلك لالطالع على ما جاء

في كل من تقريرالعنف ضد النساء والفتيات في فترة كوفيد 19-في دولة فلسطين المقدم الى المقررة الخاصة

للعنف ضد المرأة في األمم المتحدة ،والتقرير الموازي لتقرير دولة فلسطين المقدم للجنة اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

-

 ٢٠٢٠/١٠/٢٥شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ممثال باألمانة العامة والفروع فى الوقفة االسنادية التي
نفذها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية مع األسيرة النائبة خالدة جرار في ذكرى مرور عام على اعتقالها في سجون

االحتالل من امام مقر الصليب االحمر في مدينة غزة وألقت السيدة فوزية جودة عضو االمانة العامة كلمة

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
-

 2020/11/2شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ممثال باالمانة العامة والمجلس االدارى ورئيسات الفروع
في مؤتمر رؤية النساء الفلسطينيات عن قرار المرأة واألمن والسالم المنفذ من قبل مؤسة التعاون الدولى جنوب

جنوب –  ، cissوقامت السيدة فوزية جودة عضو األمانة العامة بعرض ورقة عن االئتالف النسوي االهلى
لقرار  1325ونشأته والهدف منه.
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-

 2020/11/10شاركت عضوات األمانة العامة عبر تقنية زووم الندوة التي تبحث الترابط بين قرار مجلس األمن
 1325واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو والملزمة لكل الدول الموقعة عليها وقرار
مجلس األمن . 1325

-

 2020/11/11شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ممثال باألمانة العامة والمجلس اإلداري ورئيسات الفروع
واالطر النسوية في وقفة احياء الذكرى ال  32إلعالن الدولة واالستقالل على ارض الجزائر سنة  1988المنفذ
من قبل جمعية االخوة الفلسطينية الجزائرية بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات العمل األهلي بالمحافظات الجنوبية

 ،في بيت الرئيس الراحل ياسر عرفات.
-

 2020/11/18شارك االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ممثال باألمانة العامة والمجلس اإلداري ورئيسات الفروع
واالطر النسوية

والفصائل والمؤسسات في مؤتمر االعالن عن اطالق التحالف الوطني لقانون حماية االسرة

من العنف الذي اقيم في قصر رام هللا الثقافي وفى محافظة غزة بجلوريا عبر تقنية الفديو كنفرنس

 2020/11/24شاركت األمانة العام لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية عبر تقنية الزوم في مؤتمر االعالن عن إطالق
تحالف لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتطبيق كوتة الـ ،%30بمشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية وبمشاركة
مؤسسة كير واالمم المتحدة للمرأة

ثانيا /االجتماعات والندوات ورشات العمل والزيارات الميدانية :
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  2020/1قامت وزيرة شؤون المرأة د.أمال حمد بزيارة االتحاد العام للمرأة حيث تم التأكيد على العالقة التكامليةبين الوزارة واالتحاد ،أن الرؤية المستقبلية للعمل بشكل استيراتيجي سيكون مع الجانب النسوي من أجل النهوض
بواقع المرأة الفلسطينية.
  2020/1/27تم عقد اجتماع عبر تقنية الڤيديو كونفرنس لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية في كل من الضفةالغربية وقطاع غزة وبحضور مؤسسات ائتالف سيداو النسوية ،بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة

والمساواة  ،UNWOMENوذلك بهدف عمل مسوحات حول البرامج واألدوات التي تعمل عليها مؤسسات
بناء على المستجدات الحالية.
االئتالف ،ولالطالع على خطة اإلئتالف من أجل إدخال التطويرات عليها ً
 2020/2/4 -عقد االتحاد العام للمرأة الفلسطينية اجتماعا طارئا حول" التصدي لصفقة القرن" ،بحضور رئيسة

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ام جهاد "انتصار الوزير" ،واألمانة العامة ورئيسات الفروع واألطر والمؤسسات

النسوية ،وتم االتفاق على برنامج يشمل العديد من الفعاليات مشددين على ضرورة التالحم والتمسك بالثوابت
الوطنية في اطالق فعاليات على المستوى المحلي والعربي

والعالمي.

وخرج االجتماع بتوصيات تؤكد على استمرارية اطالق سلسلة متواصلة من األنشطة يشمل كافة المحافظات

والمؤسسات في قطاع غزة والضفة الغربية والتشبيك مع فروع االتحاد في الدول العربية رفضا لصفقة القرن

تحت شعاراً واحد وبياناً واحدا.

  2020/2/13المشاركة مع اللجنة المحلية في تنظيم ورشة عمل حول المقاطعة محليا ودوليا وتسهيل حضوركوادر االتحاد للورشة التي تحدث فيها د .مصطفى البرغوثي من رام هللا ،والزمالء محسن أبو رمضان وعبد

الرحمن وسعدي أبو عابد من غزة
-

 2020/2/19عقد االتحاد العام للمرأة الفلسطينية اجتماعا في مقر االتحاد ممثال باألمانة العامة واألطر

ورئيسات الفروع ،وبحضور ممثال عن وزارة شؤون المرأة السيد  /بسام الوحيدى والمؤسسات والمراكز النسوية،
وذلك للمناقشة و وضع خطة لفعاليات الثامن من آذار.
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  2020/2/25عقد االتحاد العام اجتماع بحضور رئيسة االتحاد العام السيدة  /انتصار الوزير مع األطروالمؤسسات النسوية لمناقشة الخطة الوطنية للتصدي لصفقة القرن  ،وفعاليات الثامن من آذار.

 2020/3/5 -اندلع حريق كبير في محافظة الوسطى في مدينة النصيرات واودى بحياة  25شهيد وعدد كبير

من االصابات واالضرار الكبيرة في المكان  ،وعليه وألهمية دور االتحاد وضرورة تواجده ومشاركته في مثل

هذه الظروف قامت رئيسة محافظة الوسطى السيدة كفاح صقر وعضوات الهيئة االدارية بزيارة أهالي الشهداء
وقامت بتجهيز جلدية لكل بيت شهيد باسم االتحاد العام للمرأة و وتقديم كرتونة تمر .

-

 2020/5/5عقدت األمانة العامة فى االتحاد العام للمرأة الفلسطينية اجتماعا" مع المؤسسات واألطر النسوية

لترويج والمساعدة بحملة االتحاد العام للمرأة حملة ( ٥شيكل تسند اسرة )احنا مع بعض  ٠٠٠ولبعض السناد
المرأة وأسرتها والتى تأثرت أوضاعهم سوءا" بسبب انتشار جائحة كورونا.

  2020/5/16عقد االتحاد العام للمرأة الفلسطينية اجتماعاً حول الوضع السياسي الراهن القائم في ظل جائحةكورونا  ،وتم خالل االجتماع مناقشة تقرير العنف ضد النساء والفتيات في فلسطين ضمن جائحة كورونا،

وقانون  1325وقانون حماية األسرة من العنف ،".ووضع خطة من األمانة العامة والمجلس اإلداري ورئيسات
الفروع عن ما سيتم العمل عليه في ظل الوضع السياسي العصيب التي يمر به قطاع غزة والضفة الغربية

والشتات في ظل تفشي فايروس كورنا وصفقة القرن .
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أسهن عضوات األمانة العامة فوزية جودة
  2020/6/22زار وفد من االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعلى ر ّونهى البحيصي السيدة أم جبر وشاح عميدة أمهات األسرى الفلسطينيين لالطمئنان على صحتها وتهنئتها
بالسالمة جراء االعتداء الذي تعرضت له من قبل عناصر من حماس.
  2020/6/24زار االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع الوسطى وعضو األمانة العامة نهى البحيصي ورئيسةاالفراج عنه من سجون
فرع الوسطى كفاح صقر وعضوات الهيئة اإلدارية األسير المحرر رامي عنبر بمناسبة ٕ

االحتالل بعد قضاء  18عاماً .
-

 2020/8/18حتى  2020/8/23شارك االتحاد العام للم أرة الفلسطينية فرع غزة دورة تدريبية لمدة ثالث أيام

حول مقاطعة البضائع اإلسرائيلية وخاصة منتوجات األلبان اإلسرائيلية  ،والتي عقدتها اللجنة الوطنية للمقاطعة

BDSبحضور عبد الرحمن أ بو نحل ومنسق اللجنة الوطنية للمقاطعة ،والسيد أ يمن علي عضو اللجنة المحليةK

وهدفت الدورة التدريبية ٕالى االمتناع عن االستثمار في الشركات اإلسرائيلية والدولية المتورطة في الجرائم
اإلسرائيلية وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد الشعب الفلسطيني

واختتمت اللقاء مندوبة االتحاد العام للم أرة الفلسطينية في حملة المقاطعة  BDSالسيدة منى أبو شعبان
ومسؤولة فرع غزة ،مؤكدة على تمسك شعبنا بالثقافة والهوية الوطنية ،ما يتطلب خلق حالة من الوعي والثقافة

بشكل واسع لدى الجمهور الفلسطيني لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية واستبدالها بالمنتج الوطني ،وتركيز الضوء
إعالميا على مخاطر المنتج اإلسرائيلي في دعم المستوطنات ومواصلة االحتالل جرائمه بحق شعبنا.
 نفذ االتحاد العام للمرأة الفلسطينية العديد من ورش التوعية بفايروس كورنا في جميع الفروع (من الشمالحتى رفح )

  2020/6/14و  2020/6/17نفذ االتحاد العام للمرأة الفلسطينية المحافظة الوسطى  ،ورشتين عمل عنجائحة كورونا بالتنسيق مع الدكتور خالد المغاري  ،مقر الجبهة العربية الفلسطينية وجمعية سنابل دير البلح،

بحضور رئيسة الفرع السيدة كفاح ابو صقر والتي بدورها افتتحت الورشة و رحبت بالحضور ووضحت
الهدف من اللقاء.
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-

 2020/7عقدت االمانة العامة اجتماع مع رئيسات الفروع والمجلس اإلداري لالتفاق على شروط توزيع

المبلغ التي تم جمعه من حملة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ( 5شيكل تسند اسرة ) والمخصصة للسيدات

المتضررات من جائحة كورنا  ،وتم توزيع المبلغ على السيدات من خالل رئيسات الفروع وفق الشروط المتفق

عليها قبل عيد االضحى المبارك.

 )2020/10-18/15/14/(7- 2020/9/30 -شاركت عضوات االمانة العامة والمجلس االدارى ورئيسات الفروع

ضمن مشروع (دستورى يشملنى ) سلسلة اللقاءات مع خبراء وخبيرات القانون الدستوري داخليا ً وعالميا ً

لالطالع على كافة القضايا والمعرفة الالزمة لتقديم المقترحات للجنة صياغة الدستور الحقا.
 2020/12 -نفذ االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع غزة بالتنسيق مع مركز البرامج النسائية واالغاثة الكاثوليكية

ومؤسسة اجيال توزيع مواد صحية ومواد تنظيف بقيمة  $ 100سيتم صرفها على ثالث شهور  ،وتم توزيعها
على عدد من عضوات االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع غزة وخاصة المترددات على الفرع والحاالت

االجتماعية .
-

نسق االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع غزة مع الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين توفير احتياجات لذوى

االحتياجات الخاصة من (عالج وبامبرز وحليب ومواد تنظيف وكراسي متحركة وفرشات طبية) وهذا العمل

مستمر بشكل دائم من بداية السنة  ،حيث يتم رفع كشف بحاالت محتاجة كل نهاية شهر وتسليمها للجمعية
الوطنية لتأهيل المعاقين من خالل رئيسة فرع غزة السيدة منى ابو شعبان .

ثالثا  /البيانات الصادرة عن االتحاد العام .
  12/2/2020اصدر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بيان شجنب واستنكار في قضية مقتل األم الشابة صفاءشكشك التى قتلت على يد زوجها في قطاع غزة بتاريخ 2020/2/11
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  2020/6/21اصدر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بيان شجنب واستنكار فى قضية االعتداء الذي تعرضتله المناضلة الكبيرة أم جبر وشاح عميدة أمهات األسرى الفلسطينيين في مخيم البريج بقطاع غزة على يد
اجهزة حماس  ،وطالب بمحاسبة المسؤولين في قطاع غزة.

 2020/7/10اصدر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بيان شجب واستنكار حول مقتل الطفلة آمال الجمالي منحي التفاح بغزة والتي تبلغ من العمر ( )10سنوات ،حيث توفيت بعد تعرضها للضرب حتى القتل من قبل

والدها إثر رفض والدها لطلبها بمشاهدة والدتها .

 200/10/25 -اصدر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية بيان صحفي حول مرور

عام على اعتقال المناضلة الوطنية القيادية في الجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار
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رابعا /المشاريع

أوال " /مشروع المعرفة بال حدود "
نفذ هذا المشروع من قبل االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،وبالتعاون مع مؤسسة نور السلوفينية  ،وبتمويل من مؤسسة
. ITF
تم توقيع االتفاقية بين مؤسسة نور واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية وتم التجهيز للمشروع واالعداد له في ظل حالة
الطوارئ وتم تنفيذ المشروع بداية يونيو  ، 2020ومع اتخاذ كل إجراءات السالمة في ظل كورونا.
خدمة العالج الطبيعي أصبحت في ظل كورونا نادرة في المؤسسات الصحية الرسمية ،وفي عيادات الوكالة والحكومة ،
وعليه اصبح هناك احتياج حقيقي لهذه الخدمة ،وقد انطلق طاقم المشروع والمكون من اخصائيتان عالج طبيعي إلى
العمل في الميدان في بداية يونيو . 2020
األنشطة التي تم تنفيذها بحسب أهداف المشروع

أوالً :مساعدة المعالجين والخبراء الفلسطينيين للوصول إلى المعرفة ونقل الخبرة من خالل دورات متخصصة
عبر اإلنترنت
تم التواصل مع المؤسسات المتخصصة في مجال التأهيل لترشيح متدربين أخصائيين لاللتحاق بالتدريب في مجال
االستقرار الحلزوني للعمود الفقري ،وقد تم عقد جلسة تعريفية بالدورة للمتدربين/ات ،والتقى المتدربون بمدير مؤسسة
نور عبر السكايب بتاريخ . 2019/8/8
التحق بالتدريب عشر متدرباً/ة (  6إناث ،و 4ذكور) من مؤسسات مختلفة

ثانياً :مساعدة األطفال و النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم أكثر المجموعات هشاشة في العالم
استهدف المشروع من تاريخ 2020/6/7حتى تاريخ  2020\12/10زيارة عدد  77مستفيد من المبتورين واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،والمتضررين من جراء الحروب على غزة ،وقد تم تقديم جلسات منزلية ل عدد  56مستفيد ما مجموعه
 461جلسة .

ثانيا  "/مشروع تمكين المدافعين/ات عن المساواة بين الجنسين لدعم أجندة المرأة والسالم واألمن في فلسطين
" 2021-2020
تم تنفيذ  20ورشة رفع وعي في محافظات غزة من بداية شهر تموز وحتى  ، 2020/7/28حتى تاريخ 2020/12/10
عدد الحضور
مكان االنعقاد
اليوم
تاريخ انعقاد
#
الورشة
 .1األربعاء
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2020/7/8

الروضة العربية -عزبة بيت حانون –

 27نساء ( خريجات وربات بيوت )

محافظة الشمال

تتراوح أعمارهم ما بين  65 -20سنة

 25نساء ( موظفات ومسؤوالت أطر

 .2الخميس

2020/7/9

مقر االتحاد العام للمرأة – محافظة غزة

 .3الثالثاء

2020/7/14

مقر جبهة النضال الشعبي -معسكر

 13 ( 38ذكور 25 -نساء)

جباليا  -محافظة الشمال

تتراوح أعمارهم () 61-17

 .4األحد

2020/7/19

مقر االتحاد العام للمرأة – بلدية رفح

 3 ( 41ذكور –  38إناث)

 .5االثنين

2020/7/20

ملتقى النجد التنموي

 6 ( 8ذكور –  12إناث )

 .6الثالثاء

2020/7/21

من مؤسسات ائتالف
1325
الوسطى –مركز البرامج

 18 ( 28إناث –  10ذكور )

 .7األحد

2020/7/26

 .8الثالثاء

2020/7/28

نسوية )
تتراوح أعمارهم ما بين  65 -22سنة

النسائية

النصيرات

(  60- 18عام )

فرع خانيونس -اتحاد لجان العمل

 4 ( 31ذكور 27 -إناث )

االجتماعي

()65-18

جمعية النجدة  /رفح

 36سيدة تتراوح أعمارهم ( ) 60-15

جمعية الثروة الحيوانية والزراعية

 12خريجة جامعية من بنات القرية البدوية

9

االثنين

2020/11/16

القرية البدوية  -محاقظة الشمال

من تخصصات متنوعة

10

الثالثاء

2020/11/17

جامعة األقصى -طلبة قسم اللغة الفرنسية

11

الثالثاء

2020/11/24

جمعية سمسم لإلغاثة والتنمية

12

األربعاء

2020/11/25

جمعية مؤسسة البيت الصامد

13

الخميس

2020/11/26

جمعية الخريجات الجامعيات

14

اإلثنين

2020/11/30

جمعية العطاء الخيرية

 1ذكر مدير المؤسسة
تتراوح أعمارهم ما بين  50 -19سنة
 21طلبة وطالبات و 4محاضرين
و 4أخوات من االتحاد العام للمرأة
( 28حضور )
تتراوح أعمارهم ما بين  65 -18سنة
 21سيدة من ربات البيوت وخريجات
جامعيات
تتراوح أعمارهم 50 -20
18سيدة من ربات البيوت وخريجات
جامعيات
تتراوح أعمارهم 60 -28
 12خريج/ة وطالب جامعي/ة من من
تخصصات متنوعة وبشكل أساسي
صحافة واعالم وصحفي
تتراوح أعمارهم ما بين  43 -20سنة

 24خريجين وطلبة
اعمارهم من 26-16
 2من موظفات الجمعية واعمارعم 40و
45
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15

االثنين

2020/12/7

جمعية العمل النسائي لتاهيل المراة

 17خريج/ة وطالب ومتعلمين من

والطفل

تخصصات متنوعة
تتراوح أعمارهم ما بين  65 -16سنة

16

الثالثاء

2020/12/8

جمعية الموظفين المتقاعدين

 17مشارك/ة من المتقاعدين وأبناءهم

17

األربعاء

2020/12/9

جمعية مركز المغازي الثقافي

الخريجين الجامعيين تتراوح أعمارهم -17
83
 25سيدة من ربات البيوت وخريجات

18

الخميس

2020/12/10

مركز جالمور

19

الثالثاء

2020/8/18

االتحاد العام الفلسطيني لذوي االعاقة

20

األربعاء

2020/10/21

مركز البرامج النسائية الدرج – محافظة

 16نساء

غزة

تتراوح أعمارهم ما بين 34 -18سنة

جامعيات
تتراوح أعمارهم 48 -16
 13سيدة من ناشطات مجتمعيات
وخريجات جامعيات
تتراوح أعمارهم 51 -27
 18من ذوي اإلعاقة والذين اختلفت
اعاقتهم ما بين حركية وبصرية
 4نساء  14 ،ذكور
تتراوح أعمارهم ما بين  50 -24سنة

صور توثيقية لبعض األنشطة والفعاليات
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