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 2012خطة عمل الدائرة القانونية خالل عام 

 العقوبات  وقانون قانون االحوال الشخصية أوال: 

نظرا لالنتهاء من وضع مسودتي القانونين يصبح العمل سيقتصر على اجراءات التوعية لقاعدة االتحاد وآليات الضغط والتأثير على  

 اجراء االنتخابات وتشكيل مجلس تشريعي جديد. في حال الجاهزية مراكز القرار وفقا للمستجدات والتغيرات حال وقوعها بمعنى 

 االتحاد: أوال على صعيد توعية قاعدة 

للمستوى الكادري في االتحاد في جميع المحافظات بواقع  اجتماع كل اربعة اشهر.   وأسبابهاتعميم الوعي بالتعديالت القانونية  •

 اي بمجموع اربعون ندوة بالتنسيق مع العالقات الداخلية لتنظيم االجتماعات. 

 فبإمكانياتال وجودها وان لم توجد  دة من برامجها في حنونية لالستفاالتنسيق مع المؤسسات النسوية التي لديها برامج قا •

 االتحاد. 

 بآلياتاستمرار العالقة مع اللجنة الوطنية لقانون االسرة ومع الكتل البرلمانية لمتابعة نتائج االجتماع مع االمناء العامين  •

 القانون من جانب، ومتابعة آليات تشكيل اللجنة الوطنية للقانون. طرح وتمرير

 

 1325ثانيا:على صعيد القرار  

 خطة لعمله.  عضو والدورية لالئتالف بغرض تثبيته  تللقرار: عقد االجتماعا االئتالف الوطني

 خطة االتحاد وتنفيذها. إلدخال النسائية التي تملك برامج للقرار ) مركزاليونسكو، مفتاح، المرأة العاملة(  المنظماتدعوة 

 التحالفات والشبكات. التنسيق مع دائرة العالقات الخارجية في االتحاد لتفعيل العمل بالشق الخارجي للقرار على صعيد 

 ما انجز من الخطة 

 :  وقانون العقوبات  على صعيد قانون االحوال الشخصية

 أوال: التوعية : بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة عقدت ثالث ندوات في نابلس وطولكرم ورام هللا حول قانون االحوال الشخصية. 

 كما تم عقد ندوة في نابلس تم التعاون فيها مع المركز الفلسطيني لحل النزاعات المجتمعية.  

 السيد حسن العوري مستشار الرئيس القانوني  المشاركة في االجتماع مع ثانيا: 

 د. علي مهناثالثا: المشاركة في االجتماع مع معالي وزير العدل

 : 1325على صعيد العمل بالقرار  

 . 2011مؤتمر الذي تم عقده من قبل االئتالف في نهاية عام  عمال الالخاص باالتوثيقي  كراستم انجاز ال -1



 ا ومشروعاتها لالستفادة منه. برامجه 1325اإلئتالف الوطني للقرار زودت الجمعيات والمراكز النسوية   -2

ج التوعية الخاص بالقرار على صعيد  شارك االتحاد في برنامج التوعية القاعدية مع جمعية المرأة العاملة للتنمية في برنام -3

 القاعدة.

 شارك االتحاد في أنشطة مفتاح التثقيفية بالقرار على صعيد اإلئتالفات المشكلة في المحافظات.  -4

 شارك االتحاد بدورة توثيق االنتهاكات المنظمة من قبل مفتاح مع مكتب المفوض السامي لالمم المتحدة.  -5

لفلسطينية في الخليل وعراق  ظمة من قبل مفتاح حول االنتهاكات المرتكبة ضد المرأة اشارك االتحاد في ورشة العمل المن   -6

 بورين

  مسؤول العالقات السياسية في –تم اعداد ورقة موقف حول القرار لعرضها في االجتماع المعقود مع السيد جيمس موري  -7

 . مكتب االمم المتحدة 

 


