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 حيث نلخص االنشطه كالتالي:

)مرفق تقرير مفصل حول  : متابعة تنفيذ المرحله الثالثه من مشروع  الحد من العنف المبني على النوع االجتماعياوال

 ( المشروع

 2003لعام  9متابعة انشطة صندوق التشغيل والحمايه االجتماعيه , هذا الصندوق الذي تشكل بمرسوم راسي رقم  :ثانيا

والهدف من تاسيسه " تعزيز فرص النساء والرجال للحصول على عمل الئق ومنتج ويسعى لتجنيد موارد لتنفيذ مجموعه من 

 تلبي احتياجات فئات محدده خاصه تلك االكثر فقرا" البرامج التي

والذي يضم ممثلين عن   من خالل االخت خوله االزرق االتحاد العام للمراه الفلسطينيه ممثل في مجلس ادارة صندوق التشغيل

ا , خوله االزرق حيث تمثل االتحاد عضو االماته العامه من اللجنه االقتصاديه القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومه ,

 طاقم تنفيذي مهمته تنفيذ البرامج والقرارات التي تقر في اجتماعات مجلس ادارة الصندوق.لمجلس االداره تشكل  باالضافه

شاب/ه من  150لقد تم الحصول على تمويل لمشروعين حتى االن االول مشروع تشغيل الخريجين والذي استهدف تشغيل 

 ت القطاع الخاص لمدة ستة شهورمناطق الضفه الغربيه في مؤسسا

المشروع الثاني هو تشغيل عمال المستوطنات بهدف تشجيع العمال على ترك العمل في المستوطنات من خالل مساعدتهم 

 على تاسيس مشاريع خاصه بهم.

شارك االتحاد العام في الوفد الفلسطيني الذي شارك باعمال المؤتمر الخاص بالمجالس االقتصاديه االجتماعيه لدول  :ثالثا

حوض المتوسط وكان المؤتمر تحت عنوان المراه والحوار االجتماعي حيث قدم االتحاد ورقه بعنوان دور النساء الفلسطينيات 

 لمؤتمر االخت خوله االزرقفي العمل االهلي , مثلت االتحاد في هذا ا

اصه وبناء على ذلك تم ترشيح االخت خوله لتكون ممثل فلسطين في لجنة المتابعه الخاصه بتنفيذ خطط العمل المستقبليه الخ

بالمراه والحوار االجتماعي  والتي انبثقت عن المجالس االقتصاديه االجتماعيه لدول حوض المتوسط بهدف متابعة مدى 

 المجالس الحتياجات النساء. مالئمة خطط هذه

 المجلس االقتصادي واالجتماعي الفلسطينيرابعا:

حيث تابع االتحاد العام عمله في اللجنه التحضيريه لهذا المجلس من خالل الرفيقه ختام سعافين حيث تم اقرار مشروع قانون 

اره التعلميه للمجلس االقتصادي واالجتماعي التاسيس الذي سوف يقدم لمجلس الوزراء القراره، هذا وقد شاركاالتحاد في الزي

الفلسطيني حيث قدمت ختام المداخله الرئيسيه حول دور وواقع المجتمع المدني الفلسطيني في جلسة االستماع الرئيسيه 

 وشاركنا في جميع فعاليات هذه الزياره

 اللجنه الوطنيه لتشغيل النساءخامسا:

وهي خطه تتناسب مع واقع  هت هذه اللجنه عملية اعداد الخطه االستراتيجيه لعملهاوتمثل االتحاد فيها ختام سعافين حيث ان

 واحتياجات النساء الفلسطينيات وننتظر نشر الخطه بعد اقرارها من كافة الشركاء.



 سادسا:المشاريع المقدمه

مهما للسيد حواد الناجي مسؤول حيث قامت اللجنه االقتصاديه باعداد مقترحين لمشاريع لدعم النساء اقتصاديا  وقامت بتقدي

 الصناديق العربيه واالسالميه في مجلس الوزراء ولم يتم الرد علينا لحد االن


