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 غزة.األمانة العامة  –العام للمرأة الفلسطينية  االتحادمقر  المكان:

 الحضور  مرفق كشف الحضور:

 

  اجندة االجتماع. 
 . النسوي مناقشة مسودة انجازات االئتالف  -1
 مناقشة رؤية االئتالف. -2
 لالئتالف  االستراتيجي اإلطارمناقشة  -3
 مناقشة الالئحة الداخلية لالئتالف. -4

 
  االجتماعحيثيات. 

المحافظات الجنوبية بافتتاح اللقاء  –قامت الدكتورة امال حمد مسئولة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
سات المنطوية بعرض تقرير اإلنجازات والذي تمت صياغته بعد توزيع استمارات تقييم على جميع المؤس

تحت االئتالف كما اكدت على أهمية عقد اللقاء  في الوقت الراهن والذي تتعرض فيه النساء الفلسطينيات 
النتهاكات متعددة مما يتطلب العمل الجاد والحثيث والمسئول والذي يستدعي ان يتم من خالله تقييم ما 

لنضالي النسوي واالستفادة من التجارب ووضع تم إنجازه خالل السنوات السابقة كمنهجية تراكمية للعمل ا
رؤي نسوية واهداف تحقق الحماية للنساء الفلسطينيات ومحاسبة مرتكبي االنتهاكات ضمن رؤية القرار 

بدأ االجتماع بمناقشة مسودة تقرير انجازات االئتالف ووضحت الدكتورة أمال حمد أن هذا التقرير 1325
 مؤسسات.الاعد بعد توزيع استمارة على كل 

 .حمد بها الدكتورة امالبدأت  والتياألساسية على تقرير االنجازات  أوال: المالحظات

 االنجازات.ال يوجد منهجية واضحة في ملف  -1
 العمومية.لم يوضح عمل الجمعية  -2



 لم يتم تبويب االنشطة وفقا لمحاور القرار. -3
 اطار المحاور المرتبطة بالقرار  خصوصا جزئية المناصرة . فيمن المهم جدا ان يتم الحديث  -4
تم ذكر المؤتمرات التى تم اعدادها في مقدمة التقرير بالرغم من كونها  تحت نشاطات الضغط  -5

 والمناصرة  وذلك يرجع لدمج التقرير بين مفهوم المناصرة والمسائلة ضمن التقرير.

 الف النسوي.ثانيا: مالحظات أعضاء الجمعية العامة لالئت

 :المرأةاعتماد وشح / مركز شؤون 

 صياغته.ضرورة تبويب التقرير واعادة  -1
 لم نالحظ في التقرير توضيح انجازات األثر المترتب على التدخالت التي قام بها االئتالف  -2

 دكتورة مريم أبو دقة / جمعية الدراسات النسوية 

تم رصدها  التيبداية اتفق مع مالحظات دكتورة امال حمد ولكن بالرغم من االنجازات واالنشطة  -1
 .ن واضحا يك مولالتقرير  تم تضمينه ضمنلم يان ذلك  بها اال خاصتقرير وارسال 

كان ينبغي ان توضح فيها التحديات المرتبطة  والتيهناك مالحظة مرتبطة بالمؤتمرات الدولية   -2
 وامكانية عقد تدريبات مشتركة بين غزة والضفة . النساء فيهابقطاع غزة ومشاركة 

في قضية المناصرة هناك اشكاليات متعلقة باطار الصعوبات والمشاكل المرتبطة  بالقضية  -3
ل وهذا يتطلب لوبي ضاغط يشكله الوطنية الفلسطينية والصراع الدائر مع االحتالل ومشاكل التموي

 وكان ينبغي العمل عليه . 1325ائتالف 
عمل تقرير ملحق بالتقرير خاص بكل مؤسسة والحاقه بالتقرير مفصل بعمل على كل نقترح  -4

 محور من المحاور واالخذ بالمنهجية التراكمية.

 تغريد جمعة / اتحاد لجان المرأة الفلسطينية 

داعى لتكرارها ، اال هناك تساؤل هام وهو هل يكفى اصدار تقرير  اتفق مع جميع المالحظات وال -1
 ؟2018لغاية  2011واحد فقط منذ تشكيل االئتالف 

لماذا لم يتم العمل بالتوصيات والمالحظات التى تم تقديمها خالل الى السؤال  باإلضافة -2
 االجتماعات السابقة؟

 
 



 
 

 عضو امانة عامة/اكتمال حمد

ال اود المدافعة عن التقرير ولكن كل ما تم ذكره ضمن التقرير هو بمثابة مسودة اولية تم صياغتها بناء 
 المؤسسات ضفة غزة ضمن مسمي االئتالف. ارسالها منتم  التيعلى التقارير 

 بثينة صبح / جمعية وفاق

دورات لالئتالف كان ينبغي لتقرير  3سنوات هناك  3حسب الالئحة الداخلية ينتهي عمل السكرتاريا خالل 
 واؤكد على ان عمل المؤسسات لم يشمله التقرير. يشملها ويوضحها،االنجازات ان 

 جمعية العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل /هدى عليان 

 عليها.ادرة عن المؤتمرات حتى يتم البناء ضرورة ان يكون ملحق خاص بالتوصيات الص -

 رفقة الحمالوي / ملتقى النجد التنموي 

 ضرورة ان يكون تقرير سنوي يتم البناء عليه ويكون بمثابة تقييم سنوي ودوري.

 الخاصة باالئتالف  الرؤيا النسوية ثالثا: مناقشة

قبل االتحاد العام  تكلفيها من بعدبعض المالحظات على الرؤية الخاصة باالئتالف  المصري روز قدمت 
  واعتذار األستاذة نادية أبو نحلة بسبب سفرها. للمرأة الفلسطينية

فقط وربطها فقط  كاالنقسام والحصارالداخلية الفلسطينية  الرؤية لألوضاعهناك تجاهل لوضع  -1
 االحتالل.بالصراع مع 

م يتم التركيز على مشاركة النساء االقتصادية على النساء ول والحماية واالثارركز على المسائلة  -2
 المواضيع المرتبطةصنع القرار وتواجد النساء وفود المصالحة وغيره من  مراكزاسية في يالس

 الفلسطيني. الداخليبالشأن 
بالمحاور اعادة صياغة الرؤيا الخاصة باالئتالف من خالل تعريف   االئتالف من خالل ربطه  -3

 التدخل. للقرار واليات الخمسة
 باالئتالف.ضيح الرسالة الخاصة تو  -4



 القدرات ويتم اختيارهابناء  والمناصرة ولجنةولجنة الضغط  والتمويل، لجنة الحشدان تكون هناك  -5
 باالنتخاب.
  سيتم ارفاق مفصل المالحظات بالخاصة بالرؤية والتي تم وضعها من قبل األخت روز

 للمحضر.المصري كمرفق 

 حمد لأما د.تعقيب / 

كان يرتكز على الحالة الفلسطينية على توطين القرار بما يتناسب مع الحالة  1325العمل على القرار 
يتناسب مع الرؤيا الداخلية الخاصة بالنساء ووفقا للحالة  االحتالل وبماالفلسطينية وخصوصيتها مع 

 باالئتالف.ينبغي ان يتم توضيحه ودمجه ضمن الرؤيا الخاصة  الفلسطينية وهذا

 ريد جمعة غت

وضع النساء تحت  وهيالتركيز عليها  ينبغيهناك رؤيا  وكمؤسسة،هناك خلط في رؤيا االئتالف كائتالف 
 الداخلية.االحتالل مع االخذ بعين االعتبار االوضاع 

 عندليب عدوان 

الرؤيا فهناك خلط وتداخل كبير بين لم تعبر الرؤيا عن مضمون األهداف االستراتيجية التي تم وضعها 
 الموضوعة وبين األهداف االستراتيجية الموضوعة ضمن الخطة .

 ريم ابو دقة م

االونروا  والنساء في القدس  الفلسطينية كأزمةالرؤيا المستجدات الخاصة بالحالة  ان تتضمنضرورة 
 والعديد من القضايا .

 اعتماد وشح 

تتضمن وضع النساء وخصوصية او ضاعهن في قطاع غزة كالنساء الفاقدات  الرؤيا لم -
 .2014والمتضررات بعد عدوان 

 واضح.ضمن الرؤيا بشكل  االعالمللعمل مع  يز كبيرلم يكن هناك ترك -
 لالئتالف. إعالمي واضحفي مسودة التقرير لم يكن هناك موقع  -
يجب ان تكون  بالنساء والتيلمرتبطة ا خاصة باالنتهاكاتاكدت على أهمية وجود احصائيات  -

 .واضحة ضمن التقرير والرؤية



 كفاح صقر/ رئيسة فرع الوسطى

 منطقيالحديث عن الخصوصية ببعض المناطق غير  تجزئته وبالتاليوال يجوز  أمميقرار  1325القرار 
 نظري.من وجهة 

 المصري روز 

 .ان هناك تراجع في عرض التقرير مقارنة بالسابق لالئتالف نجدبالمقارنة مع االستراتيجية السابقة 

 

 عندليب عدوان لالئتالف أ. االستراتيجياالطار  رابعا: مناقشة

قدمت االستاذة عندليب مجموعة من المالحظات بعد تكليفها من قبل االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
العامة لالئتالف وكانت ابرز المالحظات بوضع مالحظات حول االطار االستراتيجي لعرضها على الجمعية 

 التي قدمتها خالل االجتماع كالتالي  .

 صياغة.االهداف الى اعادة  والنتائج وحاجةخلط واضح بين االهداف  هناك -
هناك خلط كبير بين  النتائج المترتبة  واالهداف  وتداخلها بين اهداف  اخرى وربط النتائج  -

 .باألهداف
عن  خالل الحديث المعلنة من لتنفيذ االهدافالخطة كاف  المطروح لتنفيذالزمنى  اإلطارهل  -

 سنوات(خمس مختلف )اطار زمنى 
 الخطة.ضمن  أكثر أطراف االئتالف وتوضيحها بشكلبين  المسؤوليةضرورة تحديد  -
الرأي والتعبير على  حريةل الخطة مثال ما تم تقديمه بالعمل على  ترتيب التحديات الخاصةاعادة  -

 االساسية واالنتهاكات.الحقوق  ترتيب االولويات في الحياة واعادة ها فيحق
بشكل اكثر تفصيال  وايضا ربطها  والسياسي وعرضهبالتواطؤ الدولي  مراجعة التحدي الخاص -

 وغيرها (  ااألونرو ازمة  -إلسرائيلاعالن القدس عاصمة  –باألولويات )كصفقة القرن 
التحدي الثالث  بالضغط على المستوى السياسي  والوطني  واعادة ترتيبه  حسب   اعادة صياغة -

 االولويات .
البند المتعلق بتنفيذ توطين القرار وفقا للمفهوم الفلسطيني  لهذا القرار  وهنا يطرح تساؤل  هل  -

 هناك مفهوم فلسطيني للقرار  يمكن االستناد عليه كمرجعية موحدة.
  األستاذة عندليب بشكل كامل ضمن مرفق ملحق بالمحضر . ارفاق مالحظات سيتم 



 خامسا: المالحظات على الالئحة الداخلية لالئتالف 

 تكليف بالنيابة عن األستاذة مريم زقوت بعد مجموعة من المالحظاتميسون الفقعاوي قدمت االستاذة 
 ةالالئحمالحظات حول  بوضعمن قبل االتحاد العام للمرأة الفلسطينية جمعية الثقافة والفكر الحر 

 لالئتالف.لعرضها على الجمعية العامة الداخلية لالئتالف 

 . مرفق التقرير مالحظات جمعية الثقافة والفكر الحر 

 

  من قبل الجمعية العامة .لداخلية لالئتالف المالحظات على الالئحة ا

 رنا ابو شعبان / جمعية المرأة العاملة 

 ضمن الالئحة الداخلية.العضوية او سحبها  الموجبة لسقوطتوضيح الشروط اكدت على أهمية  -

 تغريد جمعة 

 االنتساب ونموذجشروط  باالئتالف مع العامة الخاصةالالئحة  التفصيلية معارفاق الالئحة  -
 .استمارة التنسيب

 .فيها القدس الفلسطينيات بمايشمل كل النساء  السكرتاريا بماتعديل اختيار  -

 بو جياب بيسان ا

متابعة  العامة واليات السكرتاريا والهيئةما بين  التقارير ومتابعتهاضرورة ان توضح الية رفع  -
 للسكرتاريا.الجمعية العامة 

 عندليب عدوان 

 العامة العمالوتوضيح الية متابعة الهيئة  والمستقلين باألفراد العضوية الخاصةضرورة توضيح شروط 
 السكرتاريا .

 هدى عليان 

 ما يمنع من تنسيب المؤسسات  ذات عالقة بالمؤسسات االسرائيلية ان يتضمن شروط العضوية   -
  أشهرثالثة  العامة خالل تنفذ اجتماعات الهيئةان  -



 خالل سنتين  دورة السكرتارياان تكون  -
 بما يتناسب مع عدد مؤسسات االئتالف وزيادتها . 15ليكون  13 السكرتاريا عنان يزيد عدد  -

  إسماعيل/جمعية المرأة المبدعة  ألملدنيا ا

 للرؤية القانونية عباراته وفقاصياغة  منهجيته واعادةتعديل  باالئتالف يجيب التقرير الخاص -
 الدولية.

 التقرير. االستراتيجية التنفيذية ضمنلم تعكس الخطة  -
 التيتسعي  لتنفيذ اهدافها  وبين الرؤية الشاملة  التيهناك فرق بين رؤية المؤسسات  االهلية   -

الة هذا القرار ال يتطابق مع الح  ،باإلضافة الى ان المؤسسات  كائتالف تحكم عمل كل 
قرار  بإصدارما ينبغي العمل عليه هو عمل لوبي ضاغط  على االمم المتحدة  ف ،الفلسطينية

ستصدار حملة دولية  لفرض حماية  دولية خاص بالنساء  خاص بالحالة الفلسطينية ومن خالل ا
على االتفاقيات  الدولية وحالة  التعاطف  مع  بالنساء الفلسطينيات  وذلك ضمن  سياق  التوقيع

القضية الفلسطينية  والقرارات االخيرة  الصادرة عن الجمعية العامة  وذلك بالتنسيق  مع وزارة 
 مرأة  واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية .الخارجية والمؤسسات االممية  ووزارة شؤون ال

 .الفلسطينيةفي الحالة  بالمسائلة خصوصاالعمل على محاور القرار الخاصة  اشكاليات فيهناك  -
وضعت مالحظات خاصة بالعضوية من خالل التفريق بين مستويين من العضوية كعضوية  -

 ائتالف وعضوية مؤسسات.
العضوية لدى المؤسسات بتقييد ومنع مشاركة وضع شروط على العضوية خصوصا اشتراط  -

 المؤسسات اإلسرائيلية.
التفريق بين نوعين من العضوية وهي العضوية الفخرية او الشرفية الداعمة لالئتالف وبين  -

 العضوية العامة والفاعلة في االئتالف.
بغزة وتضمنيها ارسال المالحظات التي قدمتها الجمعية العامة تم اختتام االجتماع باالتفاق على 

ضمن المالحظات العامة التي وضعت ضفة غزة ،مع ارسال المالحظات الخاصة باألخوات في 
 الضفة الغربية لالطالع عليها وتزويد عضوات الجمعية بها من خالل االيميل 

 

 


