
  

  تقرير حول مشاركة  االتحاد العام  للمرأة الفلسطينية

 لمؤتمر االتحاد النسائي العربي العام 

 المنعقد  في جمهورية مصر العربية

2014/2/25-21 

 تحت عنوان التمكين االقتصادي للمرأة والتعليم

 

 وشارك في المؤتمر   البلدان العربية التالية 

 -المغرب -تونس–السودان –االردن  –العراق  -الكويت –مصر  -لبنان –فلسطين 

موريتانيا  -البحرين -الجزائر  

 الجلسة االفتتاحية

 لقد  تم افتتاح اعمال المؤتمر من خالل لقاء الكلمات التالية

 اوال:-       االبنية العامة لالتحاد النسائي العربي  االخت د.هدى بدران

 ثانيا:- كلمة  المدير االقليمي للدول العربية  هيئة االمم المتحدة  د. محمد نصري

 ثالثا:-  كلمة مدير المعهد السويدي  السيد بيتر ويد بيرود

 رابعا:- كلمة ممثلي عن حكومة جمهورية مصر العربية الوزيرة غادة والي

 مكاويكلمة جامعة الدول العربية السيدة الوزيرة المفوضة  ايناس  -خامسا:

 بدأت اعمال المؤتمر بتقديم  -:الجلسة الثانية

دراسة من قبل هبة نصار  حول التمكين االقتصادي في بعض الدول العربية في  -1

 عالم متغير

تم عرض من قبل جامعة الدول العربية الهم القضايا والتحديات التي تتم مناقشتها  -2

لجنة المرأة العربية وأيضا التحضير في البحرين باجتماع الدورة السادسة والثالثين ل



وضع المرأة في االمم المتحدة من قبل الوزير ايناس للدورة الواحدة والستين للجنة 

 مكاوي وصدر اعالن البحرين بما يخص اوضاع المرأة  العربية 

الذي  تم بدأت المناقشة العامة  حول القضايا التي تم طرحها  وكان  لوفد  بعد  العرض

اخلة حول واقع المرأة الفلسطينة والتحضيرات للجنة المرأة في االمم المتحدة فلسطين مد

 ونشاطات  االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  الظلوتقرير  

ه  ال يمكن  ناجراءاته  البشعة بحق شعبنا  الفلسطيني  واوفي ظل  االحتالل االسرائيلي  

هذا االحتالل  والحصار  المفروض  ان يكون  هناك تمكين  اقتصادي  للنساء  وفي ظل  

 .على شعبنا  وباالخص  قطاع  غزة

وبعد النقاش من كافة المشاركين في المؤتمر  قامت االخت د. ايناس مكاوي  باالشارة  

على دور المرأة الفلسطينة التي تواجه االحتالل االسرائيلي ومعاناة المرأة الفلسطينية 

 بشكل خاص.

االئتالفف  النسوي في فلسطين  واكدت  على ان فلسطين  دمت شكر خاص لتشكيل قو

ويعمل في اوساط   1325هي البلد الوحيد  الذي وضع  خطة عمل  واليات على قرار 

 النساء بالقاعدة  النسوية

 

 اليوم الثاني  العمال المؤتمر تم تقسيم  المشاركين الى مجموعتين

 ان  منظومة التعليمالمجموعة االولى  برئاسة د.شبل بدران  تحت عنو

 المجموعة الثانية   برئاسة د.هبة نصار

 تحت عنوان التمكين االقتصادي

تمت مشاركتي في المجموعتين مع العلم ان االخوات من فرع مصر شاركو في االفتتاح 

 فقط

 

 اليوم الثالث 



لالخت  تم عقد المؤتمر في االسكندرية  والقي  مدير المعهد السويدي كلمة وكلمة  ايضا 

 د.هدى بدران

 وكلمة  من محافظة  البحيرة د.نادية  عبده

 -اليوم الرابع :

وقامت بعرض  يامعقدت جلسة مع رئيسة جمعية سيدات  االعمال في االسكندرية  ريم ص

تجربتهم بالتمكين االقتصادي ودورهم  في تدريب النساء على المهن المختلفة  ودعمهم  

 غيرة  ومساعدتهم  في التحويل  ووضع الخططعلى القيام  بانشاء مشاريع ص

ومنذ اليوم  االول وبعد اطالعنا على برنامج المؤتمر لم يكن به اي جلسة الجتماع مكتب 

 االتحاد النسائي العربي .

وقمت بالتشاور مع النائبات السيدة فتحية رئيسة االتحاد النسائي اليمني والسيدة رئيسة 

قنا  على ان نطلب جلسة خاصة لمناقشة وضع االتحاد وتم المجلس النسائي اللبناني واتف

التشاور مع مندوبة المغرب ورئيسة االتحاد النسائي التونسي وتم الطلب من قبلنا )خمس 

 اتحادات(  لالجتماع

وقالت د.هدى بدران في نهاية اليوم االول انا بتشكركم  على طلب االجتماع على ان 

 السكندرية .يكون في نهاية اعمال المؤتمر با

وعقد  االجتماع الخاص  بالمكتب الدائم للمرأة العربيةة وتم التأكيد على ان يتم اجتماعات 

دورية كل ثالثة شهور او ثالثة اجتماعات على االقل في السنة ووضع  خطة  عمل لمدة 

 عام.

مشاركة  واقترح ان يكون هناك نشاطين بأسم االتحاد النسائي العربي  في الدول  العربية  ال

 باالتحاد  وتم االتفاق على النشاط االول بعنوان 

القوانين والتشريعات على ان يعقد هذا النشاط في تونس وتنسقه رئيسة االتحاد  التونسي 

 وهذا االقتراح كان من قبلنا 

 النشاط الثاني

شاط  ة وانعكاسها  على النساء  العربيات  ويعقد هذا النححول  االحتالل والنزاعات المسل

 في لبنان  وتنسقه رئيسة  المجلس النسائي اللبناني



 وبهذا انتهت اعمال المؤتمر

 فايزة ابو الهيجا مع فائق االحترام والتقدير 

 عضو االمانة العامة  لالتحاد

 


