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ع  % من تمويل المشاريع لصالح االتحاد العام بالتنسيق م 10الى  5* اقتطاع نسبة مالية ما بين  

 الممول لتصبح جزء من الموازنة . 

لفروع  الي المعتمد من االمانة العامة على الهيئات االدارية في الفروع ام الما* ضرورة تعميم النظ

 واعضاء المجلس االداري .

 * ربط جميع فروع االتحاد العام من خالل آلية مالية معتمدة .

الشتراك لالتحاد العام للعضوات .* تفعيل دفع رسوم االنتساب وا  

 * تخصيص موازنات لالتحاد العام من كل من الصندوق القومي ل م.ت.ف والسلطة الوطنية .

دور المناط لالتحاد العام .* موائمة حجم الموازنات مع ال  

من التقرير المالي . أال يتجزتة في مقرات االتحاد العام كجزءا * تثبيت الموجدات الثاب  

ا بما فيه كافة االنشطة بما يشمل  * ان يشمل التقرير المالي جميع ارادات ومصروفات االتحاد الع

 المؤتمرات .

المالية .* تطبيق قرارات المجلس االداري السابق للقضايا   

التالي:  -10-" في النظام األساسي تحت رقم 24* تضاف الى المادة"  

 "اذا شغر موقع في المجلس االداري تأتي من تليها في قائمتها من عضوات المؤتمر العام"
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 * ضرورة توحيد منهجية التقرير العام بما فيه الدوائر . 

ن االمانة العامة وفروع االتحاد واعضاء المجلس االداري .* تفعيل التواصل بي   



* ضرورة تعميم التقارير المقدمة من االمانة العامة حول مختلف االنشطة كالمؤتمرات والندوات 

لجميع الفروع .  كافة  وغيرها على الصعد   

ابر االعالمية والحضور الدائم لمتابعة  * تفعيل الدور والخطاب االعالمي لالتحاد العام على كافة المن

جدات .تاالحداث والمس  

ارض البلد * ضرورة اشراك فروع الخارج في االنشطة والمؤتمرات الدولية والعربية التي تقام على 

 الذي يتواجد به الفرع وغيرها .

مي والدولي من  * اشراك الفروع في الوفود التي تقوم بها االمانة العامة على الصعيد العربي واالقلي

 مؤتمرات ودورات وغيره .

* العمل على حصر احتياجات النساء الفلسطينيات وفرزها ووضعها كأولويات في برامج عمل  

 االتحاد العام وفقا للساحات والفروع . 

سوحات الصادرة على المؤسسات والمراكز النسوية  م* العمل على تجميع االحصائيات وال

بيانات لالتحاد العام على الصعيد القانوني والتخصصات االخرى .اعتمادها كقاعدة المتخصصة   

* تفعيل الدور الثقافي في دائرة االعالم والثقافة في مواجهة الجمود واالنفالت المجتمعي حيث تكون  

ابراز دور المراة في حماية التراث .  ضحيتهاالنساء   

طار تمكين المرأة اقتصاديا .* تفعيل الصلة مع وزارت العمل واالتحادات النقابية في ا  

 * تشكيل مكتب استشاري قانوني لمساعدة النساء في حل قضاياهن . 

العمل لالتحاد العام لضمان استمراريته وتواصله مع كافة االجيال .  أسسة* م  

التهويد   –العزل  –الجدار  -هدم البيوت  –ناتها من االحتالل ) التهجير القصري ا * ابراز القدس ومع

دور النساء في مواجهة هذه االنتهاكات .ز وتفعيل * ابرا  

* ضرورة التواصل بين االتحاد العام والمؤسسات والمراكز النسوية وخاصة مراكز النشاط النسوي  

 في المخيمات .

 * العمل على توفير مقرات وموظفات للفروع التي تخلو منها .

نقسام وخاصة النساء الراء الحصار ، اشعبنا في قطاع غزه ج * ضرورة ان يتضمن التقرير معاناة 

. 

* ان يتضمن التقرير دعم محور االسرى واالسيرات في مواجهة االحتالل وحقهم باالفراج عنهم ،  

 وتصليط الضوء على معناتهم .

ستكمال تقرير العالقات الخاريجية . كجزء ال االخت ميادة عباسي * اعتماد مداخلة   

مجلس االداري القادم لمناقشة تقارير الفروع المقدمة        * ضرورة تخصيص جلسة من جلسات ال

وذلك لتبادل الخبرات وتطوير العمل .مسبقا    

لالمانة العامة والفروع لوضع آلية التكامل مع مؤسسات الدوائر الحكومية في خطتها  * عقد جلسة 

 وبرامجها . 

عضوات مجلس اداري . –عضوات فروع   –* ضرورة تشكيل الدائرة القانونية من متخصصات    

المجلس االداري والفروع بالتقارير المتبادلة   و  * تعزيز آليات التواصل ما بين االمانة العامة

االستراتيجية وكل ما يصدر عن االمانة العامة . في العالقات الخاريجية و خصوصا  

لالتحاد وتفعيلها لتقويته . * ضرورة توسيع القاعدة الجماهيرية   

عادة صياغة خطط العمل االستراتيجية لمدة اربع سنوات عبر االمانة العامة التي تدعو  * اقتراح با 

باالستراتيجية بمشاركة متخصصات وخبيرات عضوات المجلس  لورشة عمل العادة بنائها ارتباطا

االداري ممن يرغبن بالمشاركة النجاز ذلك بما يتضمن روح وخطاب ورؤية واهداف االتحاد العام  

ل والخارج على ارضية االستراتيجية الوطنية لالتحاد كقاعدة من قواعد م.ت.ف .في الداخ  



* ضرورة ايجاد آلية لربط التراث الفلسطيني )فرع الكويت في عمان سابقا ( باالمانة كجزء من 

 هيكلية االتحاد العام للمراة الفلسطينية . 

ت ومتابعتها وتوجيهها ان امكن .* ضرورة اهتمام االمانة باعمال المراكز النسوية في المخيما  

* اشتراك الفروع بالجهد االعالمي المبذل من االمانة العامة عبر المشاركة بالندوات واللقاءات 

 المركزية .

 * ان يحرص االتحاد على ان يمثل مركزيا وموفقيا في اللجان الشعبية لمقاومة الجدار .

لة وابقائها على المرأة .* ان يتضمن التقرير موضوع الغالء والفقر والبطا  

 * ان يشمل التقرير دور االتحاد في االنتخابات المحلية البلدية .

 * توثيق العالقة مع االتحاد الشعبية م.ت.ف .

 * ضرورة اقامة عالقات مع المؤسسات النسوية داخل الخط االخضر . 

 * ضرورة اشمال تقرير االمانة العامة على اوضاع الفروع . 

ة المقدمة لتوضيح مواقف اسرائيل تتحدث عن قضايا مرتبطة بالوضع الفلسطيني  * اعادة صياغ 

 وانعكاساته على واقع المرأة الفلسطينية . 

 * ضرورة استكمال تقرير جلتستن المذطور بالتقرير العام الحديث عن المجرمين الصهاينة .

 * ابراز قضاية الحصار بصورة مفردة عن موضوع االنقسام وتداعياته .

توحيد منهجية التقرير في الدوائر في نفس االسلوب ليعكس ماهية االتحاد العام الرؤية ، الرسالة ،  *

 االنشطة ، ومتطلبات المراة الفلسطينية . 

 * تطوير الموقع االلكتروني لالتحاد العام وتعميمه على الفروع . 

المقدمة من االمانة العامة  * ان يعقد اجتماع شامل لجميع المؤسسات النسوية لعرض ورقة الروايا 

 وتأخذ كل مؤسسة دورها لتنفيذ المطلوب منها . 

* تأسيس بنك معلومات ترصد االنتهاكات السياسية واالجتماعية في تكوين مرجعية لآلخرين على  

 طريق تطبيق القانون . 

 * ضرورة العمل على انهاء االنقسام بناء على وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة .

االهتمام بهموم المرأة الفلسطينية في قطاع غزه في كافة المناحي . *   

 * حول البيان الختامي والتوصيات الى االمانة العامة وهيئة رئاسة المجلس االداري . 

.  1325* خلو التقرير من االشارة الى استكمال هيكلية الفروع لقرار   

زاعات المسلحة ونحن في فلسطين  يتحدث عن حل الن  1325* ضرورة التركيز على ان القرار 

نعاني من االحتالل موضحا االثار السلبية والمدمرة على شعبنا الفلسطيني وخاصة المرأة وانه آخر  

 واعتا انواع االحتالل في العالم .

* ضرورة العمل على استصدار قرار جديد من مجلس االمن يتعلق بوضع االحتالل واثره السلبي  

لسطيني وبخاصة النساء في االرض المحتلة في) فلسطين (. والمدمر على الشعب الف  

* توثيق االنتهاكات كافة وخاصة ما يتعلق بالنساء لرفع قضايا مسائلة ومحاسبة قانونية ضد االحتالل  

 االسرائيلي في المحاكم الدولية ذات االختصاص . 

( . 1325* تشكيل ائتالف لتوحيد الرؤية اتجاه هذا القرار )  

اجتماع شامل لجميع المؤسسات النسوية لعرض ورقة الرؤية المقدمة من االمانة العامة  * ان يعقد 

 وتأخذ كل مؤسسة دورها لتنفيذ المطلوب منها . 

 
 


