
 

اجتماع اللجنه التحضيريه للمؤتمر العام لالتحاد النسائي العربي  تقرير

 م 2014مايو  25-24العام في الفتره 

منى  –بناء على قرار االمانة العامة شاركت االخوات انتصار الوزير 

اجتماع  اللجنة التحضيرية  لالعداد التحضير فايزة ابو الهيجا في  -الخليلي

محمد  برئاسة االستاذة فتحية ،لالتحاد النسائي العربي العامللمؤتمر العام 

عبدهللا القائمة بأعمال االمينة العامة لالتحاد النسائي العربي  رئيسة اتحاد 

  .نساء اليمن

 بحضور االخوات  عضوات  اللجنة التحضيرية :و

ة نائب-انتصار الوزير رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  / االستاذه -

 االمينة العامة لالتحاد النسائي العربي العام

 االستاذة / فاطمة الطيب عضو االتحاد الوطني لنساء الجزائر -

الجمعية االمينه العامه عضو  نائبة –االستاذة/شيخه حمود النصف  -

 الثقافية االجتماعية الكويت 

 / هدى بدران _ رئيسة االتحاد النوعي لنساء مصر  الدكتوره -

 التحاد النوعي لنساء مصر ا عضو –ماجدة النويشي /األستاذة  -

 األستاذة منى الخليلي _عضو االتحاد العام للمراة الفلسطينية  -

عضو األمانة العامة التحاد العام للمرأة  –األستاذة / فايزة ابوالهيجا  -

 الفلسطينية 

قبل وفي الجلسة االفتتاحيه القيت عدد من  الكلمات الترحيبيه من 

االستاذه فائقه السيد مستشار رئيس الجمهوريه واالستاذه فتحيه 

ه لالتحاد النسائي االمينه العام عبدهللا رئيسه اتحاد نساء اليمن،محمد 

وقد ات الوفود المشاركه في االجتماع وتلتها كلمالعربي العام، 

جميع الكلمات علي الجهود المبذوله من اليمن لالرتقاء  شادتا



نسوي وتنفيذ جميع خططه وبرامجه وتعزيز دوره علي بالعمل ال

 المستوي المحلي واالقليمي والدولي 

تم استعراض التقرير العام لالتحاد النسائي العربي العام االداري -

 والمالي  لنشاط تسع سنوات وبعد النقاش وطرح االراء ,.

اعتبرالتقرير وثيقه اساسيه للمؤتمر العام  مع مالحظه ايجاز  

 قريرعلي اهم القضايا عند عرضه في المؤتمر العام الت

لالتحاد  ينظام االساسلمشروع التعديالت ل ومن ثم استعرض

وبعد المقدم من االتحاد العام للمٍرأة الفلسطينيه  النسائي العربي العام 

 -ان اثرى بالنقاش المستفيض خرج بعدة مالحظات : 

صياغة النظام  _ اعادة المشروع المقترح الى قانوني لضبط1

تركز على  ة ان تكون عباراتة واضحة ودقيقة،ومراعا ياالساس

ماينبغي ان يكون علية العمل العربي النسائي المشترك في المرحلة 

 القادمة .

ازالة النصوص المتعارضة فيما بينها وتوضيحها بحيث التقبل – 2

 اللبس في التفسير 

تحاد النسائي العربي اعادة صياغة اهداف النظام ااالساسي لال -3

 العام ودمجها فيما بينها

 

تم مناقشه التحضيرلالعداد للمؤتمر العام لالتحاد النسائي العربي 

  وتم االتفاق علي التالي: العام،

تحديد عقد اجتماع اللجنه التحضيريه للمؤتمرالعام والمكتب الدائم  -

والبرنامج اقرار النظام االساسي م مساء وذلك  ال2014يونيو  8في 

 .والتقرير العام ووثائق المؤتمر

 م 2014 /6 /10-9التأكيد علي عقد المؤتمر العام في مصر بالفترة  -

 توجيه الدعوات خالل اسبوع من اليوم  -

تعميم النظام االساسي + جدول االعمال المقترح من قبل االمانه  -

 العامة على أعضاء االتحاد النسائي العربي العام 

 عمال المقترح. اقرار جدول اال -



تكليف لجنه لوضع خطه عمل او استراتيجيه لعمل االتحاد النسائي  -

  العربي  العام .

 

 

 اعداد قائمه الشخصيات والمنظمات يتم تحديدها من قبل مصر. -

تم الموافقة علي استضافه عضوتين من كل وفد عربي من قبل اتحاد  -

ي عدد نساء مصر علي ان يتحمل الوفد تذاكر السفر وأقامه ا

 أضافي على نفقتها الخاصة 

 تم اعداد وضع برنامج عمل المؤتمر . -

 

وفي نهاية االجتماع قدم المجتمعات رسالة شكر لفخامة رئيس 

الجمهورية اليمنية عبدربه هادي منصور لرعايته الكريمة الجتماع 

اللجنة التحضيرية لإلعداد للمؤتمر العام لالتحاد النسائي العربي 

 العام .

  

 

 


