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 تقرير األمانة العامة المقدم إلى
 -الدورة الثالثة -المجلس االداري  

   30/1/2011-27المنعقد في رام هللا من  
 
 

 األخوات عضوات المجلس اإلداري 
  

ينعقد مجلسنا في مطلع عام جديد تواصل فيه المرأة الفلسطينية نضااال ا الااو ني       
اللواااةية  اتهة االحاال و واياااا جنباااإ إلااى جنااا مااع ااااعر أ ناااو جااع نا فااي مواج اا 

االاااليطانية فاااي م اااادرة األراااااي و ااادم المنااااإو وت وياااد القاااد  و دارة ال  ااار ل ااال 
 المواثيق واألعراف الدولية ول ل الج ود الساعية من أجل تحقيق الس م العادو.

كما تواصل نضااال ا فااي كاال أماااهن تواجااد ا ماان أجاال تعويااو م انل ااا ودور ااا فااي       
والثقافيااااة واإلدل ااااادحة   وتلحماااال الماااارأة الفلسااااطينية السيااااااية المجاااااالت مخللاااا  

المناالة أعباو ثقيلة فااي النضاااو الااو ني واإلجلماااعي  و ااي ت اال تدهيااد تحقااق تقاادماإ 
 ملموااإ يوماإ تعد يوم في اإلعلراف تحقود ا ودور ا و ادات ا الخ دة.

لمجلااس اإلداري تلقااي مساا وليات إن اللطااورات ال امااة اللااي ودعاار  ااين دورتااي ا      
مضاعفة على نضالنا الو ني  وتلحمل المرأة الفلسطينية دسط ا ت ل إرادة صلبة علااى 
مواصلة الدرب على  ريق إدامة الدولة الفلسااطينية المساالقلة اات الساايادة وعاصاامل ا 

  خالية من المساالو نات والمساالو نين 1967القد  على كامل األرااي المحللة عام 
 وامان حق جع نا في تقرير م يره . 194ان حق العودة ل جئين وفق القرار وام
لقااد أقلقاار ح ومااة نلانيااا و اليمينيااة الباااب أمااام مفاواااات الساا م  األماار الاا ي     

عااوإ القناعااة تااان إاااراعيل ال تريااد الوصااوو إلااى الساا م الاا ي حفضااي إلااى إااالعادة 
كمااا تااات اإلنحياااإ األمري ااي إلااى دولااة الحقوق الو نية المشااروعة للشااعا الفلسااطيني 

اإلحاال و وااااحاإ وجلياااإ  لراجااع أمري ااا عاان المطالبااة  ولااس اإلاااليطان واللواااع الاا ي 
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تات قوالإ يلل م األراض  وبفاارض األماار الوادااع علينااا لقطااع الطريااق علااى إدامااة الدولااة 
 وعاصمل ا القد .   67على أرااي عام 

لساااطينية يااادعم مولاااس اللياااادة الفلساااطينية واللجناااة إن اإلتحااااد العاااام للمااارأة الف     
المساالند إلااى داارار المجلااس  "أ ااو ماااإن  "اللنفي حة تليااادة األا الاارعيس محمااود عبااا  

وفااي ظاال عاادم اعلماااد  المركوي  رفض المفاواات تجميع أج ال ا في ظاال اإلاااليطان 
ماااا الااو ني وي كااد علااى مولااس اإلج ا ااار مرجعااي الااال داو داارارات الشاارعية الدوليااة 

 تعدم العودة للمفاواات إال تالولس ال امل لإلاليطان اإلالعماري.
أن ال مود الشع ي والج د  السيااي والد لومااااي أدإ إلااى تحقيااق المويااد ماان       

اإلنجااااإات علاااى السااااحة الدولياااة تااااإلعلراف الملواياااد لااادوو أمري اااا ال تينياااة تالدولاااة 
 وعاصمل ا القد . 67لراتع من حويران في عام على حدود ا الفلسطينية المسلقلة

كماااا أن تعمياااق الاااوعي فاااي صااافوف الااارأي العاااام لمخاااا ر السياااااات العدوانياااة      
اإلاراعيلية و نع ااات ا المدمرة على األمن في المنطقة و تساااا داعاارة اللضااامن الاادولي 

 حش  ن مناخاإ م عماإ لللحرك النشط على محورين ملراتطين :
توايع داعرة اإلعلراف  دولة فلسطين وبحق ا في الساايادة علااى األرض تم يااداإ  :األوو 

لللوجه إلى مجلس األمن إلال اادار داارار حعلاارف تالدولااة علااى خااط الراتااع ماان حويااران 
 ويلوم إاراعيل تإن او اإلحل و .

 امواصااالة تع ئاااة المجلماااع الااادولي تضااارورة وااااع حاااد إلااااراعيل ومسااااولل  والثااااني :
 ا علااى انل اهات ااا ال ااارخة للقااانون الاادولي وجااراعم الحاارب المرت بااة اااد ومحاااا ل

جع نا وصااوالإ لمحاهمااة المساا ولين عاان جااراعم الحاارب والجااراعم اااد اإلنسااانية ويلطلااا 
 الك العمل على :

 
ولس وتف يك جدار الف اال العن ااري  تخ وص 2006تفعيل فلوإ ال اي لعام  -1

وو االعضاو في الجمةية العامة ل مم الملحاادة والعمل على مطالبة الموافقة على د
 اللي صوتر الى جانا الفلوإ الي اال دار درار تمحاابة دولة االحل و .
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ملاتعااة العماال  لنفياا  توصاايات تقرياار جولدااالون وصااوالإ إلااى تقاادحم المجاارمين  -2

 إلى العدالة . والجراعم اد االنسانية  المس ولين عن جراعم الحرب

عماال ماان أجاال تطااوير حملااة المقا عااة واااحا اإلااالثمارات وفاارض مواصاالة ال -3
ويل ااا إلااى دااوة ااالط علااى الح ومااات ماان اجاال العقوبااات علااى ال ااعيد الاادولي للح

 االالجاتة لمطالا الحملة.  
 األخوات العويوات  

حركااة  تساا ا ايااااة ةإن  إااالمرار حالااة اإلنقسااام فااي الساااحة الفلسااطيني       
 االنقسااام الااى حالااةماان الخاارو  ة الم اارية  ماان أجاال تعاادم توليااع الورداا حمااا  

إالعادة الوحدة الو نية وترتيا األوااا الداخلية على أاس دحمقرا ية تإنلخاتااات 
جاااااملة رعااااااية وتشااااريةية ولجميااااع الم اسااااات الو نيااااة والنقاتااااات واإلتحااااادات 

ممثاال والمجالس ال لدحة والقرويااة وفااق اللمثياال النساا ي ال اماال فااي إ ااار م.ت.ف ال
الشرعي والوحيد لشع نا األمر الاا ي ياا دي علااى توحيااد عناصاار دوتنااا وتوحااد ا فااي 

عاان دطاااا قااوة الح يااا وتجلاا ب  لح ااارمواج ااة ايااااية اإلحاال و وتفاارض رفااع ا
الدعم والمساندة من كل األ راف المحبة للس م والحرية عربياااإ ودولياااإ وتخناا  ماان 

 جلماعية.معاناة جع نا المةيشية واإلدل ادحة واإل
إنط داإ من الك فإن اإلتحاااد العااام للماارأة الفلسااطينية  حطالااا جميااع ف اااعل        

العماال الااو ني تالعماال إلااالعادة الوحاادة الو نيااة لشااع نا وأرااانا و ن اااو اإلنقسااام 
الخطير والضاالط علااى حركااة حمااا  للوليااع الوردااة الم اارية تم يااداإ لحااوار و نااي 

 ية ال إمة للوحيد المولس الفلسطيني .و جراو المراجعة السياا جامل
 أيل ا االخوات العويوات

إن تخنيااااس معاناااااة جااااع نا فااااي أدطااااار اللجااااوو والشاااالات وتطااااوير دور         
الم اسااات الو نيااة فااي اللعااا ي مااع  موم ااا ومشاا  ت ا واللن يااه لضاارورة تن اايم 

رار ا فااي واااالم ج ااد ودور الجاليااات الفلسااطينية فااي الم جاار تمااا ياادعم صاامود ا 
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أن تبقى دضية عودة ال جئين دضية حاارة فااي مخللاا  مجاااالت النضاو من اجل 
 عمل إتحادنا . 

ألن توحيااد ج ااد جااع نا فااي الااداخل والخااار  حعااوإ  ويلنااا وثقافلنااا الو نيااة       
ويعمق انلماعنا الو ني الجمعي لو ننا الح يااا فلسااطين اللااي تساالحق النضاااو ماان 

في رحا  ا فعلي ا ما حسلحق الحياة كمااا داااو جاااعرنا ال  ياار أجل ا ونسلحق الحياة 
 محمود درويش .  

أن المرأة الفلسطينية المناالة   الإالاار جااري ة وراعاادة فااي النضاااو الااو ني        
الفلسااطيني وتواصاال النضاااو فااي لجااان المقاومااة الشااع ية اللااي تل اادإ لإلحاال و 

لياااات األاااا وعية ااااد الجااادار و جراواتاااه القمةياااة علاااى األرض مااان خااا و الفعا
واإلاليطان في القد  المحللة والشيخ جراح وااالوان وفااي  لعااين ونعلااين وجيااو  
وبورين والمع رة والن ااي صااالل والخلياال فااي الوداار الاا ي تواصاال فيااه نضااال ا ماان 
أجاال الح ااوو علااى حقود ااا اإلجلماعيااة والدحمقرا يااة علااى أاااا  م اادأ الموا نااة 

 والمساواة .  
 العويوات...االخوات 

واصلر االمانة العامة ل تحاد اعمال ا تعد انعقاد الدورة الثانية  حيث انل مر 
اجلماعات ا الدورية كما وعقدت اجلماعات خاصة للناوو تعض القضاحا ودد ترأار 
رعيسة االتحاد مع م   ه االجلماعات في حين ترأال ا ناعبة الرعيسه في حاو غيا  ا  

 ين اعضاو االمانة فقد عقدت اجلماعات ع ر الفيديو كنفرنس وحفاظا على اللواصل 
مع قوة  ويم ننا القوو ان  ناك تلطور دد ح ل في اداو االمانة العامة لج ة ت ريس 
دور االتحاد محليا ودوليا  وانلقل عمل االمانة الى المبادرة في ليادة العمل النسوي 

حركة النسوية  ولم حخلو االمر من خ و تنفي  مجموعة من االنشطة مع م ونات ال
ال ثير من اللحدحات اللي فرا ا الوادع السيااي وام انيات اللواصل الجلرافي اواو 
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في الو ن والشلات  وك لك اة  االم انات المادحة لمواهبة حجم االتحاد وبرامجه 
 وانشطله. 

 

 على المسلوإ العام ا رإ االنجاإات:

في دورته الساتقة تاللحضير الفعاو النلخاتات  يئات * االنادا لقرار المجلس االداري 
 1010 -7 -17الح م المحلي في محاف ات الضفة واللي كان مومعا اجراؤ ا في 

فقد عقدت االمانة اجلماعا خاصا لمنادشة خطة عمل ا على   ا ال عيد ال مية   ه 
لمباجرة اللي ال يئات اواو كانر مجالس  لدحة او دروية في مجلمعنا لج ة الع دة ا

تليم ا مع ا ناو جع نا في كل اماهن ا نه وتواجده واللي تقدم في ا دعم ا للعوير 
ال نية اللحلية وتطوير ا وبخاصة الخدمات من ا .. ك رباو   مياه    رق   ومرافق  
تعليمية واجلماعية وبما حعوإ صمود جع نا في و نه   ويمثل ا مية خاصة للمرأة 

عج االحجا ية الملمواة والمباجرة على دور ا وحيات ا وحياة االارة الفلسطينية تالنلا
 نة في  ناو مجلمعنا وتطويره . الفلسطينية ال

كدالجاتة عملية الالحقاق دالوري  ىورح ر تقرار اجراو االنلخاتات وال ي أت
 : وادرت دحمقرا ي

ريخ  االتحاد الى عموم نساو فلسطين نشر في ال ح   لا منتوجيه نداو عام  •
 لللسجيل الفوري في اج ت الناخ ين . 2010- 11-3

 .ل لك اعقد اجلماا مشلرك مع رعيسات فروا الضفة تحضير   •

 اهد على: صادر عن االمانة الى جميع الفرواتعميم اصدار   •

انع ااات  امة الك من  ا مية مشاركة المرأة ترجيحا وانلخاتا لما في -1
ى صعيد مساوات ا والنلاعج االحجا ية على م الح ا المةيشية المباجرة وعل
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اللي تنع س مسلق   على تمثيل المرأة في  يئات صنع القرار وفي المودع 
وجيه عضوات ت وعليه من الضروري   االوو لرعااة عدد من ال لدحات احيانا

االتحاد وتشجيع ن للسعي واللقاو مع القوإ السيااية والمجلمةية 
 النلخا ي وفي صورة اللفاع ت الجارية.والحرص على البقاو في الحدث ا

المشاركة في كافة ال يئات الو نية المعنية تاالنلخاتات المحلية اواو المش لة  -2
من من مة اللحرير او القوإ والف اعل الو نية او وإارة الح م المحلي وخاصة 

 المعنية تاللحضير ل نلخاتات واجراو ا.

ف ة وتسجيل االتحاد كج ة ردا ية اللوجه الى لجان االنلخاتات في كل محا -3
 .على االنلخاتات

تن يم حملة من مة ومثا رة من د ل كافة فروا االتحاد تسل دف الوصوو الى   -4
المرأة في اماهن ا ن ا في القرإ واحياو المدن للشجيع المرأة على المشاركة 
الفاعلة االحجا ية والك من خ و االجلماعات المودةية واالالفادة من   ه 
الحملة  لش يل  يئات االتحاد القاعدحة "المحليات " تما حعوإ الدور المن م 

 للمرأة في ا ار االتحاد .

البحث في ا ار ال يئات االدارية لفروا االتحاد حوو توكية مرجحات من   -5
عضوات االتحاد او كفاوات نسوية ت من   رنامج من مة اللحرير والك   دف 

 ين ن مع االخ  تاالعلبار تقدحم ص  من اخليار االتحاد لمرجحاته من 
 الليادات النسوية المعروفة ت فاوت ن مسلفيدين من اللجربة الساتقة .

في اياق   ه الحملة تش يل لجان تطوير مشاركة المراة من المراهو واال ر   -6
على المسلوإ الو ني  ةوال فاوات وبما ح ر  دور االتحاد العام كمرجةية نسوي

 ل مودع .وعلى مسلوإ ك
حيث تم  للمسا مة في تنفي  الك  االمانة العامة على الفروا عضوات توإا -7

خطة العمل  نادشرعقد اجلماعات مواعة جملر عضوات م تمرات الفروا 
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تاللف يل  واظ رت االجاتة عالية من العضوات للل ية   ه الم مة المباجرة 
 .الملمواةو 
االمانة اجلماعا مع لجنة االنلخاتات  وفي ملاتعة القضاحا اللف يلية عقدت -8

المركوية ث لر فيه تسجيل االتحاد كج ة رداتة على االنلخاتات في كل 
 .المحاف ات

عقد اجلماا مع وإير الح م المحلي ال ي اهد على االالعداد ال امل لللعاون  -9
 مع االتحاد.

رة االللوام ف اعل من مة اللحرير لمنادشة ارو و  ممثلي دوإ عقد اجلماا مع  -10
تات في موعد ا ومودع وم ان المراة في القواعم للقوإ والف اعل وا مية االجراو االنلخ

 ان ت ون على رأ  تعض القواعم .

ان العمل     المجاو دد اا م في تطوير آلية عمل االمانة العامة مع الفروا  
ما اظ ر في عدحة  كاوااس لحراك حم ن ال ناو عليه في تش يل  يئات االتحاد الق

نفس الودر في نقاجات العضوات وعلى اوو تجربل ن محاوالت االد او والل ميش 
  للنساو واللي ظ رت اثناو اعداد القواعم من العاع ت او القوإ او االحواب.

ان تعويو الحياة الدحمقرا ية يلطلا تحديد موعد الجراو انلخاتات المجالس ال لدحة  
 القروية.

 م مشلرك وآليات فالراتيجية ل تحاد المسلندة الى رؤيا موحدة و * انجاإ الخطة اال
عمل والك من خ و عقد اجلماا كامل ل مانة ع ر الفيديو كونلر  مع قوه وورش 

 عمل جملر جميع فروا الضفة ودطاا قوه ول نان .

تاجلماا كامل ل مانة العامة ع ر الفيديو  1325* نقاش درار مجلس االمن 
وه واعداد وردة تمثل دراوة االتحاد للقرار و رح ا للنقاش على ا راف هونلر  مع ق

  ه الرؤية وتش يل االعل ف الخاص تالقرار  رعااة االتحاد  ي نللالحركة النسوية 
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في كل من الضفة وقوة واللركيو على  والم اسات النسوية المراهوعضوية و 
فام  وصندوق االمم الملحدة يااللباو وفد من اليون . كما تمالخ وصية الفلسطينية

ال ادر  1325للس ان تلرض اللباحث في مجاو تط يق االراتيجية االتحاد والقرار 
 عن مجلس االمن والمةيقات اللي تعلرض تط يقه .

 ت يلله االخيرة واالولويات  اللي تلناووالمقلرح * نقاش وادرار مشروا دانون االارة 
وا   الط ق  الحضانة  تعدد الووجات  االمواو ان الو  )الشخ ية القانونية للمرأة

 والمقدم من اللجنة الو نية لقانون االارة اللي يرعس ا االتحاد. (المشلركة

  ل نان)ن االحواو الشخ ية في انل او العمل تاالعل ف االدليمي للعديل دوانيهما 
ضفة   والمشاركة في الورش اللي ن مر في محاف ات ال(م ر  االردن  فلسطين

واللي توجر  وردة عمل تشلمل ودطاا قوه حوو المواوا وفي االجلماعات االدليمية 
 .على اللعدي ت المقلرحة من كل دطر في نفس المواد الم كورة اع ه

* عقد جلسة عمل مع د. حنان عشراوي عضو اللجنة اللنفي حة لمن مة اللحرير  
السيااي للمن مة ودعم  الى تحث اج او اللعاون واللواصل مع المولس ر دف

 االتحاد.

 وفي  ا ار تن يم الع دة مع م اسات السلطة فقد تم:

ماجدة الم ري لمنادشة االخر * عقد جلسلي عمل مع وإيرة الش ون االجلماعية 
 رامج عمل الوإارة واللي حم ن ل تحاد ان حسلفيد من ا في الضفة وقوه والعمل على 

 ين الوإارة واالتحاد .توثيق الك في م كرة تفا م ما  

ربيحة دحاب لمنادشة اج او اللعاون االخر * عقد جلسة عمل مع وإيرة ج ون المرأة 
ل على توثيق الك في واالتحاد والعم ج ون المرأة والعمل المشلرك ما  ين الوإارة

 .م كرة تفا م
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* عقد جلسة عمل مع وإيرة الثقافة االخر ا ام ال رقوثي  لمنادشة خطة عمل 
 وإارة وآلية اللعاون المشلرك.ال

االا على الجرباوي لبحث ا ل اللعاون واج او  * عقد جلسة عمل مع وإير اللخطيط
 .دعم االتحاد

 تثليس وجمولية تاالمرار اإلالراتيجية وتوج ات اإلداري  المجلس لقرار تنفي  •
 : اللالية اللدريا ودورات عمل ورجات تن يم تم فقد و يئاته االتحاد هادر

 لجان مع والمنف  االتحاد ددرات تنمية مشروا من الثانية المرحلة نجاإا .1
 وفروا " حسل م  لم من ما فرعين" الضفة في فروا 6 في الفلسطينية المرأة
 وتوجر االتحاد عمل في ودمج ا الشاتة الليادات إعداد و ي قوة دطاا

 .القرار صناا مع عمل  ورجات

 والبحوث للوثيق"ل المرأة مركو مع ن تاللعاو اللدري ي ال رنامج ملاتعة .2
 توثيق على اللدريا ت دف كانر واللي الثانية مرحلله في" اليونس و

 االنل اهات وك لك االحل و الالمرار نليجة المرأة اد االنل اهات
 كدداة  اعلمد تدري ي دليل إصدار تم المشروا   ا خ و من. االجلماعية

 اللدريا جمل ودد الضفة   قمنا مخلل  في نسوية مجموعات للدريا
 المشروا    ا وايسل مل محاف ات 5 في االتحاد عضوات من عضوه 100
 وقوة  تالضفة المخللفة الفروا من عضوه 240  لدريا الثانية مرحلله في
 .النساو اد االنل اهات وتوثيق ومناصرة الط حم ت تن يم مواايع في

 دانون  في تعديل ا المراد ادالمو  في القانوني اللثليس دورات في المشاركة .3
 في والمشاركة  وفروا دطاا قوة الضفة فروا في والك  الشخ ية األحواو
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 في  الشخ ية األحواو دوانين للعديل اإلدليمي االعل ف وورجات اجلماعات
 .فلسطين   م ر   ل نان األردن  من هل

 فروا  في اي رت فريدريش م اسة من  دعم نسوية كوادر وتدريا تد يل .4
 لدإ  واإلدارية المعرفية قدراتال مسلوإ  رفع إلى ت دف قوةطاا د

 52 من دورتين تخريج تم ودد االتحاد فروا في العام ت الملطوعات
 الثانية المرحلة اال ماو حجري  كما. العام االتحاد رعيسة تحضور مشاركة

 والمعرفية اإلدارية الم ارات االثمار إلى ت دف  واللي المشروا من
 فئات تخدم وبرامج أنشطة خ و من الملطوعات لدإ اللدريا من ةالم لسب
 دطاا محاف ات فروا في لقاو 11 اآلن حلى أنجو ودد المحلي المجلمع

 . قوة

 وتقدحم تإعداد والك   هللا رام في المنعقد العالمي اللربوي  المنلدإ في المشاركة •
 واعلداو  النمورة ىومن نواو ريمااالخوات و  االتحاد رعيسة د ل من عمل أوراق

 ف اتامح في المنلدإ فعاليات في والمسا مة   الشخشير وع مر األج ا
 .العام االتحاد د ل من جنين في يةالالفع و دارة قوة  ودطاا الضفة

 وإارة المرأة  ج ون  لوإارة القطاعية اإلالراتيجية الخطط منادشة في المشاركة •
 . االجلماعية الش ون  وإارة الثقافة 

 لمنا ضة يوم 16 حملة تمناابة هللا رام في مركوي  جما يري  م رجان متن ي •
 فاعلة وبمشاركة محمود عبا  لرعيسايادة ا  رعاحة والك النساو اد العن 

 األخر االتحاد لرعيسة كلمات الم رجان تضمن. الضفة في االتحاد فروا من
 رام حاف ةم قنام ليلى األخرو  فياض  ا م د الوإراو رعيس الوإير  انل ار

 ربيحة األخرو  اللشريعي  المجلس عضو ليلى ا و ليس االاو   واال يرة هللا
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 لعن  تعران نساو من حية ج ادت وتقدحم. المرأة يرة ج ون وإ  احاب
 . االحل و

 في لنساول منآ تحويل ن ام حوو اإلدليمي الم تمر في االتحاد رعيسة مشاركة •
 .القانوني اإلرجاد لمركو ىاألعل اللخطيط مجلس في والمشاركة عمان 

 األرض يوم مثل المناابات كل في المخللفة الو نية الفعاليات في المشاركة •
 تفعاليات والمشاركة خاصة تفعاليات الطارعة لألحداث واالالجاتة والن بة
في دطاا  العام السيااي والواع الخاصة ال روف من الرقم وعلى. عامة
 المرأة يوم مثل المخللفة الو نية الفعاليات في وجارك االتحاد ن م فقد قوة 

 مع مناللضل حاجدة مسيرة  لن يم قوة في االتحاد ودام واألاير  واألرض
 عضوات  حرصر كما. االحل و دوات د ل من م اجمل ا إثر الحرية دافلة

. قوةدطاا  إلى القادمة اللضامنية الوفود مع اللواصل على القطاا في االمانه
  لن يم االتحاد عضوات تميوت عمل ن تعلرض اللي مةيقاتال من وبالرقم
 الحريات على اللضييق مواج ة وفي الو نية للوحدة تدعو ملعددة فعاليات
 . الفلسطينية للمرأة العام االتحاد وعضوات كادرات من عدد  الر اللي العامة

 حشارك االتحاد في ال يئات الو نية اللالية: •

o  القطاعي ل ل من وإارة الش ون المجلس االالشاري والمجلس
 االجلماعية  وإارة ج ون المرأة.

o وإارة ج ون المرأة. -اللجنة الو نية العليا لمنا ضة العن  اد النساو 

o .حملة مقا عة ااراعيل واحا االالثمارات من ا 

o .اللجنة الو نية للشليل النساو  رعااة وإير العمل 

o .صندوق اللشليل 
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o .لجنة القوإ الو نية 

o  النفقة. صندوق 

o ."مجلس ادارة مركو المرأة للبحوث والدرااات " اليونيس و 

هما ان االتحاد حشارك من خ و فروعة في محاف ات الو ن في عضوية 
المجالس االالشارية على مسلوإ المحاف ة  وفي كافة اللش ي ت الو نية 

حاد االت والمجلمةية على مسلوإ كل محاف ة  وتشارك ال يئات االدارية لفروا
 ينية.الخاصة  لجمعات ا الفلسطي اللش  ت في الشلات ف
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 تقرير داعرة الع دات الداخلية 

 
 

 
تنفي ا لخطة العمل اللي ادر ا المجلس اإلداري في دورته الثانية و اللي اعل رت عام 

"    دف عام اال ماو  ناو االتحاد من خ و  ناو  يئاته القاعدحة " المحليات 2010
تعويو  ناو االتحاد كحركة نساعية جما يرية وااعة و من مة جع ية دوية دادرة على 
تع ئة المرأة الفلسطينية تاتجاه الحقوق السيااية و االدل ادحة و االجلماعية و 
القانونية و الثقافية للمرأة............. انل مر داعرة الع دات الداخلية في اجلماعات 

 لر لجنة الع دات الداخلية من عضوات الداعرة و مس والت العضوية دورية   كما ج
 في الفروا   و تم عقد اجلماعين للجنة خ و   ه الفلرة .

 
و على اوو منادشة الواع اللن يمي للفروا ت ين انه حقل ر على ال يئات اإلدارية 

ما م ن من و عضوات م تمرات  الفروا و اللي كانر في المرحلة الساتقة انجاإا  ا
عقد الم تمر العام الخامس ل تحاد   و   لك أدت الوظيفة المنا ة   ا . إال أن ا 
أتقر ال يئات اإلدارية تعيدة عن القاعدة النساعية   األمر ال ي يلطلا اال ماو  ناو 
 يئات االتحاد القاعدحة و الوايطة لللم ن من االاط ا تالدور المدموو من ا . و 

أعدت الداعرة وردة العمل اللن يمي الخاصة  لش يل المحليات و نموا    ناو عليه فقد
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اللقرير الش ري ؛ واالمارة العضوية  المددقة   و عقدت لجنة الع دات الداخلية 
اجلماعين نادش األوو اللوج ات ل ناو المحليات و الثاني ملاتعة  نلاعج العمل   لك 

 وفق اللالي:
ن ا  يئات داعدحة ل تحاد و تاعلبار ا تمثل اللوجه للش يل المحليات  كو  •

انفلاحا على جم ور النساو حجسر ال وة  ين  يئات االتحاد و داعدته 
الجما يرية و ينقل مركو ثقل النشاط لل يئات القاعدحة و اللي على صلة 
مباجرة تجم ور النساو و يربط ا تخطة االتحاد و أنشطله المخللفة في 

 الموادع القاعدحة .

لماد اللقسيم اإلداري ل يئات الح م المحلي في فروعي الضفة و قوة اع •
تاعلباره النطاق الجلرافي لمحليات االتحاد علما أن جميع الفروا دد إودت 
   ا اللقسيم من د ل األمانة العامة مع المخيمات . و في فروا الخار  اعلماد 

 ي ترتدحه ال يئة اإلدارية المخيم تاعلباره النطاق الجلرافي للمحلية و اللقسيم ال
 خار  المخيمات .

عقد عدة اجلماعات نساعية وااعة في الموادع المسل دفة تسلند إلى  •
 المنلسبات في المودع و إلى عموم النساو لللباحث في : 

احلياجات النساو في المودع و اللعرف إلى دضاحا و  موم النساو و ا ل  -1
 تل يل ا

 ره و الدعوة ل نلساب ل تحاد.اللعريس تاالتحاد و دو  - 2

 جرح الن ام األاااي ل تحاد و تع ئة  لبات االنلساب . -3
تش يل لجنة تحضيرية تسل مل االنلساب في المودع و اللركيو على اال داف  -4

 الشاتات الجامةيات و الم نيات .
 10 جيقل  و تسديد راوم االجلراك و الباللة 10جمع راوم االنلساب و الباللة -5

 جيقل .
 



 15 

إن انجاإ   ه الخطة حم ن من تجديد عضوية االتحاد و توايع ا على داعدة 
االنلساب الفردي و المباجر  و إعداد كش  العضوية و ح ر ا تم يدا إلجراو 
انلخاتات المحلية من مجموا المنلسبات   و انجاإ الك حس م في ت ريس العملية 

 الدحمقرا ية في االتحاد .
 اعرة عقد اجلماعات مواعة مع فروا نا لس   ير لحم   الفيرو تاتعر الد

  وبا   أريحا  رام هللا    ول رم. جارك في   ه االجلماعات عضوات ال يئات 
 اإلدارية و عدد من عضوات م تمرات الفروا و نادشر جميع ا :

 ي .عرض تاريخي للجربة االتحاد و تطوره اللن يم -أ                              
الن ام األاااي وتعدي ته الجو رية في الم تمر  -ب                              

 الخامس ل تحاد .
 خطة  ناو المحليات و آليات العمل . -                               

أعدت ال يئات اإلدارية لفروا جنين  نا لس   ول رم   وبا   الفير    •
يل المحليات   و تم ال دو تعقد االجلماعات أريحا  الخليل   خطل ا للش 

اللم يدحة في الموادع المسل دفة .و تداخل تعض ا مع االجلماعات اللي ُعقدت 
تشان انلخاب المجالس ال لدحة و القروية والللي جارك في ا العديد من عضوات 

اجلماا   تميو في ا  73األمانة العامة . و  لغ مجموا ما عقد من اجلماعات  
 8 ول رم   8نايلس    8 وبا   7 ير لحم   6اجلماا    20ا جنين تعقد فر 

 القد . 9أريحا   2الفير    5رام هللا  
 
 

 فروا دطاا قوة :
 

عقدت لجنة الع دات الداخلية اجلماع ا تمشاركة رعيسات الفروا و مس والت      
و خطل ا على العضوية و نادشر وردة العمل اللن يمية الخاصة  لش يل المحليات 
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اوو الك. و من الضروري اإلجارة إلى انل ام ال لة مع فروا دطاا قوة من 
خ و اجلماعات دورية تمشاركة رعيسة االتحاد وحضور عضوات األمانة و 

 المجلس اإلداري و رعيسات الفروا.

تم االتفاق على عقد اجلماعات لعضوات الم تمر في كل فرا تنفي ا ل لك . كما أن  
ت اإلدارية في فروا محاف ات دطاا قوة منل مة إلى حد ما في اجلماعات ا ال يئا

و جرإ اال داو في عدد من  ال يئات نليجة لحدوث جواقر تس ا الوفاة أو 
 انقطاا و تع ر الليام تالعمل.

و تلميو فروا قوة تحالة نشا ية عالية في المسيرات و الفعاليات الجما يرية 
ي تن يم ورش العمل ال حية و القانونية و ملاتعة الو نية و النسوية   و ف

مشروا اللطريو و اللجميل و الخيا ة   و العمل للقدحم المساعدات المالية لألار 
المحلاجة تاللعاون مع الم اسات و الج ات الداعمة حيث  تركو الك تش ل 

 رعيسي في رمضان و األعياد  . و تلمثل المش  ت الرعيسية لفروا القطاا :
 عدم وجود مقرات و اللعدي على المقر الرعيسي و خانيونس .  .1

 م حقة العناصر الفاعلة من االتحاد من د ل ح ومة األمر الوادع في قوة . .2

 عدم وجود مواإنة . .3

 

إن ال روف األمنية و السيااية المحيطة اللي حةيش ا دطاا قوة تملي تدليقا في 
 لفروا. رنامج و آلية العمل و إانادا جدحا ل  ه ا
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 فروا الخار  

 
 

 فرا ل نان  (1

 

حمثل فرا ل نان حالة احجا ية من حيث االالقرار في أوااا  يئاته اللن يمية:  ال يئة 
اإلدارية ؛ و لجان المنا ق في كل من صيدا صور   يروت   را لس ؛و لجان 

ر لبعض المحليات. و حجري العمل على تجاوإ تعض الثلرات الملعلقة تالغياب المل ر 
المندوبات حديثات اللجربة والك   تاللعاون ما  ين عضوات ال يئة اإلدارية للامين 
مشاركة فاعلة و اللركيو على تدريا و تد يل ال ادر ال ي حعاني من اة  و حداثة 

 اللجربة النقا ية و الجما يرية .
دي و تم ين و يلاتع الفرا تحيوية  رنامجا نشا يا ملنوعا في مجاالت اللثليس الحقو 

المرأة   رياض األ فاو  إحياو اللراث اللد يل المجلمعي الدعم النفسي نوادي الشباب 
و األ فاو  اللثليس ال حي  و اللد يل الم ني و لجنة القروض .... إاافة 
للمشاركة الفاعلة في النشا ات السيااية أ رإ ا مسيرة الحقوق المدنية و االجلماعية 

 في ل نان و الك في اكرإ الن بة . ل جئين الفلسطينيين
هل   ا ي جر إلى تطور في الدور الجماعي لل يئات و اإلجراف الميداني على ال رامج 

. 
 

 فرا م ر (2

 

م لفة من تسع عضوات  تحضور  2010-6-10تم تش يل  يئة إدارية جديدة في 
عدد األخر أم ج اد رعيسة االتحاد   و تم توإيع الم ام فيما  ين ا . و ي لغ 
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عضوه . و نالك لجان مرتبطة تال يئة اإلدارية:  360المنلسبات في ال نية اللن يمية 
عضوية   اجلماعية   ثقافية   ادل ادحة   تراثية   خارجية   إع م   و تلاتع   ه 

 اللجان أعمال ا وفق خطة عمل وااحة للنفي  ا .
 

 فرا اوريا  (3

 

إجراف رعيسة االتحاد و تمشاركة جميع تم اال ماو اللجنة اللحضيرية لفرا اوريا ت
ف اعل م.ت.ف. تموجا درار األمانة العامة و وإعر الم ام  ين ا   و أعدت خطة 
عمل ا اللي  دأت  لنفي  ا  لش يل لجان ل تحاد في مخيم حمص   مخيم حما   لجنة 
 في ال الية   لجنة في مخيم حندرات  في حلا   و لجنة في مخيم النيرب في حلا  
و السل مل لجنة درعه الحقا .و دد واعر خطط عمل ل  ه اللجان لللطيل ا 

  نشا ات حسا ال روف القاعمة و االحلياجات .
 

 
 
 
 فرا الجواعر  (4

 

تلاتع ال يئة اإلدارية لفرا الجواعر م ام ا و تش ل خاص األنشطة اللي تلعلق 
و األمانة تاللضامن مع نضاو جع نا   و دد جاركر األخر خلام  اعافين عض

العامة في اجلماا لل يئة أثناو تواجد ا في الجواعر و تركوت ا رإ م ح ات الفرا 
 تالنقاط اللالية : 

ارورة ت ويا الع دة  ين افارة فلسطين و الفرا من حيث انل ام  .1
الع دة ورفع مسلوإ دعم نشا ات االتحاد على داعدة الشراهة و 
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السفارة مباجرة    ا  اللفاعل و أن تلدخل األمانة تمخا بة
 المواوا.

 اللحضير لعقد م تمر الفرا خ و انة . .2

 تامين الحد األدنى لمواإنة ال يئة اإلدارية للفرا. .3

 
 
 
 

 
 : ا رإ الم ح ات

 
أا م انجاإ الن ام األاااي و  وردة العمل الخاصة تالمحليات و آليات  •

لقاوات المواعة اللش يل في إرااو أراية للعمل على أااا ا  هما أا مر ال
اللي تمر في الفروا لللحضير النلخاتات ال لدحة و تمشاركة عضوات األمانة 
العامة و اللقاوات اللي تلر في خلق حالة تع وية احجا ية و االن اض ل ادر 

 االتحاد و ع سر جا وية للعمل و المبادرة .

دا لة إن   ه الجا وية مرتبطة  لحديد خطط عمل وااحة تف يلية و تد داف  •
 لللحقيق حم ن ليا  االنجاإ على اوع ا.

إن إدرار الخطة اإلالراتيجية ل تحاد ايم ن كل فرا من أن حضع خطله  •
الخاصة االنادا ل ا   و يوحد االتحاد   يئاته المخللفة على الرؤية و األ داف 

 واليات اللنفي  .

ام هللا   الخليل ما إالر الداعرة تعمل على حل إج الية عدم االنل ام في فروا ر  •
  دلقيلية  و اللي تسلدعي ال ث تعضوية ال يئات اإلدارية و اال داو من ال 

 تللوم و ت ليل العلبات أمام ا و حل إج اليات أخرإ مرتبط تمقرات ا .
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ايبقى االحليا  القدحم الجديد  لامين مقرات و مواإنات ثا لة للفروا  و  •
لم حعد مم نا الوعد  لامين الك دون الضرورة الملحة لنجاح تنفي  الخطة  و 

تنفي     ل تات مطلوبا العمل على حل ا من خ و عقد اجلماا مع اللجنة 
 اللنفي حة لمن مة اللحرير ربطا  لفعيل الدور الجما يري للمن مة .

إن اال ماو تش يل دواعر االخل اص في األمانة العامة لجوانا العمل  •
حة و اإلع مية و القانونية   حس م في المخللفة االجلماعية و االدل اد

 الن وض تدوااا الفروا و تطوير عمل ا في المجاالت المخللفة .

لم تولى فروا الخار  اال لمام ال افي و ادل ر العمل على مشاركة رعيسة  •
االتحاد أو عضوات األمانة أثناو مشاركل ن في م تمرات أو فعاليات "رقم 

 ا مية الك"  األمر ال ي حجا تجاوإه في المرحلة القادمة .

 
 

 
 

 والثقافية االع مية الداعرة تقرير
 :الرؤية
 الفلسطينية  المرأة وادع من الفلسطينية للمرأة العام ل تحاد ةاالع مي الرؤية تنطلق
 االحل و مقاومة  في دور ا  وا راإ االحل و تحر المرأة وادع ايلناوو جانا من ف و

  دور ا راإ  آخر جانا ومن الفلسطيني  والشعا المرأة اتجاه العدوانية واياااته
 .االجلماعية لةوالعدا واللنمية المساواة تحقيق في االتحاد

 
  ال دف 
 اللدييد وحشد وممارااته  االحل و ايااة فضل خ و من الدولي العام تالرأي اللدثير
 .جع نا لقضية
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 النمطية ال ورة  لليير المحلي  االع م خ و من اللدثير الو ني  ال عيد وعلى
 وانشطة وا داف  رامج خ و من نضاالت ا على الضوو وتسليط الفلسطينية  للمرأة

 . وانلشاره  لوايعه حسا م مما الفلسطينية للمرأة العام االتحاد
 ان من منطلقة لعمل ا خطة واع على والثقافة االع م داعرة عملر المنطلق   ا ومن

 .واالجلماعية الو نية ا دافنا تحقيق في  ام دور ل ع م
 ودد انجو ما يلي  ين دورتي المجلس االداري:

 :اللوثيق في مجاو
 للمرأة العام ل تحاد الخامس العام الم تمر اعماو يوثق كلاب اصدار تم -

 .الفلسطينية

 .الفلسطينية للمرأة العام ل تحاد االاااي الن ام  باعة تمر -

 على ال عيد االع مي:

 .الفلسطينية مجلة اصدار -

  2010 الى 1990 عام من االاراعيلية االنل اهات يرصد اع مي تقرير اعداد -
 لجنة اجلماا في هلعرا العالمي الدحمقرا ي النساعي االتحاد الى وارال

 .العام   ا من ثاني كانون  ج ر في العقد ال ي السيداو

  ل نلخاتات واللرجل المشاركة على المرأة ححث اع مي  والر اصدار تم -
مموو من الم اسة  2010 تموإ في اجراو ا المقرر من كان ال ي ال لدحة

 رش ال رت.االلمانية فريد

 االع م وااعل ع ر نشرت ملعددة مناابات في ونداوات  يانات عدة اصدار تم -
 ال ح  خ و من او  االنلرنر االخبارية الموادع خ و من اواو المحلية
 (.االحام   - الجديدة الحياة – القد )  المحلية

 .رأةللم العام االتحاد عمل للسليط الضوو على ااعةاال ع ر  مقا  ت اجراو -
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 اهثر لل ون  تاالتحاد الخاصة األل لرونية ال فحة الثانية للمرة تحديث تم -
 .فاعلية

 عن صدرت اللي المل قات خ و من االتحاد تاريخ توثق رإنامة اصدار تم -
 علي ا عمل ال ي الم مة المحطات وتسليط الضوو على والمرأة  االتحاد
 .االتحاد

 رفع القدرات واللم ين:في مجاو 

 العام االتحاد في الفروا ولرعيسات االع مي  لل ادر تدري ية دورة دعق تم  -
 وعمل االع م وااعل مع اللواصل وكينية االت او م ارات تنميية تعنوان
مموو من م اسة  تدري ية ااعة 36  وادع احام ث ثة لمدة الط  حم ت

 .فلسطينيات

 
 تعمل الداعرة على ما يلي:

تلفويوني اا وعي خ و   ا  جيلم االن اللحضير ل رنام -1
العام اي ث على تلفويون فلسطين  والنادش كل حلقة 
مواوا معني تالمرأة الفلسطينية في جميع المجاالت 

ال حية  –الثقافية  –القانونية  –االجلماعية  –السيااية 
وكان من المنل ر ان ي دأ ال ث في  داحة   ا  وقير الك.

 العام  ول ن العاعق اللمويل.

ال فاوات االع مية  يل لجنة تحرير للمجلة يراعي   اتش  -2
 من االتحاد وخارجه.
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اال ماو اللحضير لنقاش  اولة مسلديرة حوو صورة   -3
   المرأة في االع م الفلسطيني.

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القانونية الداعرةتقرير 

1 
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 األ داف اللي اعر وتسعى اللجنة للحليق ا:

ونية اللي تنطوي على اللمييو اد المرأة اللي حقوم المسوح للن وص القانتجميع  -1
  ا االتحاد العام للمرأة الفلسطينية تالشراهة مع الم اسات النسوية    دف 
المطالبة تاجراو اللعدي ت ال إمة على داعدة المساواة ال املة  ين الموا نين كافة 

 في الودر المنااا.

التحاد والقوإ السيااية وم اسات اللوجه إلى  ناو اعل فات وااعة ما  ين ا -2
اللي تلوافق معنا تالمنطلقات والمبادئ واللي  -عند الحاجة  - المجلمع المدني

تنا ض اللمييو اد المرأة  والك على داعدة القناعة المشلركة حوو   يعة الن ام 
للعمل معا للدفع تاتجاه الدحمقرا ي والمجلمعي المنشود وبما حعوإ ليم الموا نة  و 

درار دوانين ع رية ودحمقرا ية تدخ  تاالعلبار وادع المرأة ونضاالت ا ومسلوإ ا
 اللطور ال ي حققله.

المحاف ة على اإلعل ف المش ل من االتحاد والمراهو النسوية والحقولية النجاإ  -3
دانون االارة المسلند الى م دأ المساواة كما تجسدت في القانون االاااي ووثيقة 

المرجةيات الفلسطينية وتقدحمه للرعيس  راالة توايحية   دف  االالق و وكافة
إدراره. مع العلم أن االعل ف دد انل ى من واع مسودة دانون األحواو الشخ ية  
وأنجو األولويات اللي حجا العمل على إدرار ا تالسرعة المم نة. ك لك انل ى العمل 

واو الشخ ية الموحد ال ي تالمشروا اإلدليمي الخاص تاالعل ف حوو دانون االح
 تشارك ته فلسطين واالردن ول نان وم ر.

االالمرار في العمل امن االعل ف المش ل من االتحاد والمراهو النسوية  -4
والحقولية لللعديل على دانون العقوبات الفلسطيني والعمل على المسا مة في 

حضمن اللاو ما تعديل المواد الخاصة تالمرأة والطفل في دانون العقوبات وبما 
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حعرف تالع ر المحل على خلنية "الشرف" واعلبار جميع انواا القلل كجراعم حعادا 
 علي ا القانون.

اللمسك  ن ام اللمثيل النس ي ال امل في دانون االنلخاتات العامة والمحلية وال ي  -5
حعل ر الن ام األهثر عدالة الح او ومشاركة المرأة في مراهو القرار اللشريعي 

 محلي تاللدخل وبوااطة القانون واعلماد اللمييو االحجا ي في القانون " ال وتا".وال

تن يم الندوات واللقاوات الجما يرية اللوعوية حوو القوانين عامة وحوو القوانين  -6
المسا مة في دورات االتحاد للم ين كادر اات الع دة تالمرأة على نحو خاص. و 

لعاون ال امل مع الدواعر اات الع دة في االتحاد االتحاد على ال عيد القانوني  تال
 وتحديداإ الع دات الداخلية واإلع م.

 تحدحات وعلبات

عدم اال ماو  ناو الداعرة علما تدنه دد ترجحر للعضوية األخلين أمل الجعة  -1
 وامر األق ر . 

غياب المجلس اللشريعي صاحا ال  حية األاااية الدرار اللشريعات والقوانين   -2
عدم القدرة على ترجمة رؤإ االتحاد حوو اللعدي ت الى دوانين واجراوات ملومة و 

 على أرض الوادع.

عمليات اللوعية اال دفر وما إالر النخا السيااية والمجلمةية  األمر ال ي  -3
حملي االال داف تاللم يد تاللوعية لم ررات اللعديل القانوني للقاعدة وبما ححقق 

  ات الرأي العام الفلسطيني حوو دضاحا المرأة.اللليير اللدريجي للوج

االمرار تعامل النخا السيااية والمجلمةية تمعايير وللة مودوجة مع دضاحا  -4
 النساو .
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 توصيات اللجنة للعمل المسلق لي

تعديل اام اللجنة لي بل )داعرة مراجعة اللشريعات والقوانين لوادع حقوق  -1
 النساو(  واال ماو تش يل ا.

واع خطة عمل ميدانية للثليس عضوات االتحاد حوو رؤية االتحاد  العمل على -2
للقوانين الفلسطينية وتحديداإ دانون األحواو الشخ ية ودانون العقوبات  وك لك 

 في الحالة الفلسطينية. 1325رؤية االتحاد للط يق القرار األممي 

 دانية المقلرحة.مطالبة األمانة العامة  لوفير الموارد ال إمة للط يق الخطة المي -3

عقد لقاو مع رعيس الج اإ المركوي ل ح او لللباحث حوو   يعة عمل  -4
االالط عات والمسوح لألخ  تعين االعلبار الرؤية النسوية القاعمة على ااا  

 المساواة والعدالة واالجلماعية.

ملاتعة االنل اهات الخاصة تالنساو وتحديدا الفليات والك في ظل ت رار حاالت  -5
قل اب وافاح القربى اللي توايدت في المرحلة األخيرة  ورفع م كرات اال

 والنداوات ال إمة للضلط تاللسريع في تعديل دانون العقوبات.

ملاتعة انجاإ الم كرة اإلحضاحية والم ررات لل نود القانونية المسل دف تعديل ا  -6
 إلصدار ا تمراوم مرحليا من أجل تقدحم ا الى دولة رعيس الوإراو الدرارا ا تم يداإ 

 رعااي من د ل ايادة الرعيس.

عقد داعرة مسلديرة ألصحاب االخل اص والمشورة تمناابة الثامن من آاار ل  ا  -7
العام لنقاش ومراجعة العمل النسوي على ال عيد القانوني  وتحديد األولويات اللي 

 حجا العمل علي ا في المسلق ل القريا.

 والمشاريع اات البعد القانوني في الداعرة القانونية. تجميع كافة النشا ات وال رامج -8
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مراجعة رؤية وأعماو االعل فات الحالية وواع ت ور مسلق لي ل ا  ناو على  -9
 وادع واحلياجات النساو في المرحلة الحالية والقادمة.

ال دو تإنشاو داعدة  يانات خاصة تالوادع القانوني للمرأة الفلسطينية فيما  -10
ين  وك لك رصد وتوثيق االنل اهات تحق النساو  واللعاون واللنسيق يلعلق تالقوان

 مع الج ات اات الع دة.

  

 

 

 

                                                                 

 الع دات الخارجيةداعرة تقرير 

                                             

 مايلي:يلضمن اللقرير       

 م مل الخطة الساتقة  -

 ما نف  من ا  -

 الداعرة عمل  -

 ال عوبات واللحدحات  -

 النلاعج المحرإة  -
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 الخطة المقلرحة القادمة -

 

 تلخ ر الخطة الساتقة تالنقاط اللالية 

اللحرك تفعالية على المسلوإ الخارجي وتفعيل ع دات االتحاد مع الم اسات  

لى الم تمرات والويارات   ل ال  د من النسوية في الخار  وعدم ادل ار الع دات ع

االمرار ا ت افة اإلج او ) النداوات   اللواليع   الم كرات( كما ال د من العمل 

واالخدامه اد االحل و ومن اجل نسج  1325للفعيل درار مجلس االمن 

اللحالفات مع المن مات النسوية العاملة في القرار في العالم وال ر تملاتعله على 

 د الو ني .ال عي

 

 مانف  من الخطة : 

جملة النشا ات اللي تم الليام   ا من تل ية الدعوات الموج ة  من اتحادات    

انات لحضور م تمرات وتقدحم اوراق عمل والفعالية في لجان ال ياقة وال ي

مع من مات عربية ودولية ) تونس   القا رة    الخلامية   إاافة إلى لقاوات 

كوريا   موإام يق   جنوب افريليا   .السنلاو .....جارك في  ل نان   اوريا  
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الوفود أخوات من مخلل  الساحات والدواعر ( وتمر كلاتة مراا ت لج ات 

 وم اسات نسوية .اما ا رإ المشاركات ف انر كاللالي 

المشاركة في الم تمر الو ني الثالث عشر لنساو تونس وال ي عقد تحر  -1

ية  موح....آفاق ....وتحدحات والك في ن احة ج ر ااار  جعار المراة اللونس

دة انل ار الوإير رعيسة االتحاد والسيدة اوان جاركر في   ا الم تمر السي

 جنار من داعرة الع دات الخاريجية .

اللقاو مع الجالية الفلسطينية في احطاليا أواعل نيسان وحث النساو  للش يل -2

 فرا ل تحاد .

ي االجلماا ال ي عقد في القا رة  دعوة من االتحاد النساعي المشاركة ف -3

العربي وباللنسيق مع جامعة الدوو العربية  في ج ر أحار للوحيد دوانين األحواو 

تم تقدحم وردة عمل حوو القوانين في فلسطين  ودد الشخ ية في الدوو العربية

د وريما نواو من جارك في   ا االجلماا االخوات انل ار الوإير رعيسة االتحا

 الداعرة القانونية .

 رت أهثر من مرة في ج ري نيسان االجلماا مع ممث ت عن م اسة فردرش اي --4

 وأحار  نلج عن اللقاوان تمويل مواد إع مية للحم ت االنلخا ية. 
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االجلماا مع م اسة اللعاون وبالشراهة مع اللجنة ا الدل ادحة في االتحاد -5

 مشاريع االتحادلللباحث حوو دعم 

 ادناور لبحث ا ل الدعم وتدريا  كوادر االتحاد . دااالجلماا مع م اسة كنر  -6

نيفام وصندوق األمم الملحدة للس ان تم االلباو وفد من اليو  11/7/2010خ  لاري

تلرض اللباحث في مجاو تط يق االراتيجية االتحاد والقرار ال ادر عن مجلس 

تعلرض تط يقه.حضره  اللقاو عدد وااع من والمةيقات اللي  1325األمن 

 عضوات األمانة العامة  رعااة األخر انل ار الوإير. 

المشاركة في االحلفاو الل ريمي للسيدة ليندا مطر ال ي أليم في د ر  -6

اليونس و في  يروت جارك فيه عضوات االمانة العامة في ل نان االخوات امنة 

 ج ريل وخلدات حسين  .

ر نوفم ر تم المشاركة في دورة اجلماعات م لا االتحاد النساعي وفي ج   -7

الدحمقرا ي العالمي ال ي عقد في الموإم يق   ودد ح ي وفد االتحاد تحفاوة 

واالق ل من د ل رعيس دولة الموإم يق رعس الوفد االخر ان ار الوإير وجارك 

 فيه االخوات راا نليل وميادة تامية . 

المشاركة في المللقى العربي لدعم المراة الفلسطينية  2010\12\27 لاريخ   --8

ال امدة في االرض المحللة   والك  دعوة من االتحاد النساعي السوري   كان 
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ل تحاد كلمة جاملة تقدمر   ا االخر ام ج اد تحدثر عن الوادع واللحدحات اللي 

ر   نةيمة تواج  ا النساو في فلسطين جارك في الوفد االخوات انل ار الوإي

الشيخ علي   ريما نواو   اهلماو حمد   خلدات حسين   فرياو االم   فايوة 

ا وال يجا   امنة ج ريل   و من فرا االتحاد  االتحاد في اوريا انل ار مرعي 

 رعيسة الفرا و دى دوي عضوة المجلس االداري  . 

 ةاالراتيجي ومن   دف اللاهيد على اللعاون ونقاش االجلماا مع اليونيفام -10

حضره من  رف م مسئولة من م لا القد     العن  وبيوت اإليواو وتحديدا مركو

 وفريق ا ومن  رفنا حضر فرياو   اوان   ريما   راى 

ات والممثليات .جرإ توإيع الروإنامة ومنشورات االتحاد لووارنا وللسفار 

 والم اسات النسوية.

 ال عوبات واللحدحات  ......

 اعرة من الليام  دور ا المفلرض والمطلوب ألاباب عديدة لم تلم ن الد

 داخل وخار   األدوار    ين  عضوات الداعرة آليات اللواصل وت امل  -

دور الداعرة في اقلا األحيان مع م مات أخرإ    يوتداخل الم مات   وتما  -

 عدم توفر االحلياجات اللوجسلية واإلدارية اللن يمية اللي تضمن نجاح العمل  

 وعدم اللفرغ للم مة .
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وحلى تسلوي األمور حجا توإيع الم ام تش ل واال  تحيث تحدد مسئولية من  

الع دة مع من مات األمم الملحدة المخل ة في دضاحا المرآة وتقدحم اللقارير و 

ه لك االتحاد األوروبي    وك لك مع العالم العربي والمن مات اإلدليمية الموجودة 

 لمن مات الدولية و اإلدليمية والعربية الملواجدة في  فلسطين .في المنطقة   وا

 

 النلاعج المحرإة

  

 كممثل جرعي للمرأة الفلسطينية .مرجةية االتحاد العام للمراة الفلسطينية تث ير  -

تواجد أهثر في الم تمرات وتحديدا في المنطقة العربية وتقدحم أوراق عمل حوو  -

اللحدحات اللي تواج  ا     واللرويج للمولس السيااي أوااا المرآة الفلسطينية و 

 الفلسطينية لمن مة اللحرير 

 ا رإ الثلرات 

ان من جي مع م  المشاركات تدتي  لوجي ات الخطة على ال عيد السيااي  -

 واالجلماعي .

 

  م مل خطة الفلرة القادمة :
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يد الخارجي    المبادرة والعمل للقوية دور االتحاد كج ة مرجةية على ال ع -

 واللواجد في االعل فات الدولية  نا وتواجدنا ودرااة واع

اللباحث مع وإيرة ج ون المراة تشان الوفود واللمثيل المشلرك وتحديدا ما يلعلق -

 واللحضير التفالية عمل مشلرك .واللحضير التفالية  وفد األمم الملحدة 

للرايم توليع فلسطين  آوات ال إمةعداد االوراق واالجر اتحضير  :اتفالية السيداو -

 .راميا على االتفالية 

 انل ام عمل الداعرة وتوإيع الم ام -

النسوية اإلدليمية والعالمية وتمثيل المرآة  تتطوير ع دة االتحاد تاالتحادا -

 وفلل أفق ع دات جديدة .الفلسطينية في الخار  

لمرآة الفلسطينية للجنة اي و ج د جدي إلعداد اللقرير الخاص تدوااا ا - 

 .الثالثة في األمم الملحدة 

بيا ودوليا و عداد دواعم وعناوين تفعيل الع دة مع الم اسات والملضامنين عر  -

 اللواصل مع م ال لرونيا  

 لويارة المنا ق المحللة .دعوة وفود من روايا وفيلنام  -
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 تقرير اللجنة االدل ادحة

 
 

 ا داف اللجنه:

عاما  60ي الضمان االجلماعي تش ل عام وخ وصا )للنساو فوق حق المرأة ف -1

 . خاصة من ال معيل ل ا(

توفير مشاريع االثمارية تنموية )عمل م انع  مشاريع ثا لة(  وتضافر الج ود  -2

 نمية المرأة.ت على مع الم اسات االالثمارية واالدرااية للعمل 

والمرأة  في حق العمل الضلط والمناصرة من أجل المساواة ما  ين الرجل -3
 ا .وامل ك الماو والرات

 
 : اجلماعات اللجنة  اوال
 

 عقدت اللجنة االدل ادحة اجلماعين األوو لم ح ن فاع  تس ا عدم اللوام العضوات .
االجلماا الثاني : حضره قال ية األخوات عضوات اللجان االدل ادحة في الفروا وتم 

 القادمه . خ له تحديد أولويات العمل للفلرة
 

 2010: األنشطة اللي نف ت خ و العام  ثانيا
  ناو ع دات مع م اسات اللمويل : .1

 تم عقد عدد محدود من االجلماعات مع تعض م اسات اللمويل وكانر كاللالي : 
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اجلماا مع الدكلورة تفيده جرباوي ناعا مدير عام م اسة اللعاون والسيد ع د  -
لنمية المجلمةية   تحضور األخر فرياو ع د الرحمن هللا أ و كشك مس وو داعرة ال

من لجنة الع دات الخارجية   حيث تم خ و االجلماا تحث إم انيات اللعاون 
المشلرك  ين م اسة اللعاون واالتحاد العام للمرأة . حيث رح ر الدكلورة تفيده 

ون  ويارة   لك واتفق على تقدحم مقلرح مشروا لللعاون تعد أن حقوم وفد من اللعا
االتحاد ل   ا على أوااا االتحاد اإلدارية والمالية  حيث تمر   ه الويارة من 
د ل السيد ع د هللا أ و كشك لمقر االتحاد حيث اجلمع مع امينة السراللي ا لعله 

 على الواع المالي واالداري ل تحاد. 
 
ل  ا االجلماا  اجلماا مع م اسة كونرد اديناور األلمانية   حيث تم اللنسيق -

من د ل األخر فرياو ع د الرحمن من الع دات الخارجية   حضر االجلماا كل من 
خولة األإرق   وخلام اعافين   وفرياو ع د الرحمن عن االتحاد . والسيدة ليندا 
السفاريني من كونرد اديناور. تم البحث في المجاالت اللي حم ن اللعاون في ا 

 حدود للم اسة كمدخل ل ناو ع دة مع االتحاد .واتفق على تقدحم مشروا م

. 

اجلماا مع السيد جواد الناجي مسلشار رعيس الوإراو لل ناديق العربية  .2
واإلا مية: حضر االجلماا كل من خولة األإرق   و دالو ا مة   ومنى 
الخليلي من األمانة العامة   والدكلور جواد الناجي . حيث تم نقاش إم انية 

ريع ل تحاد تساعد على تقوية وتم ين فروا االتحاد . واتفق على تمويل مشا
 تقدحم مشروا للج يو ال نية اللحلية لفروا االتحاد .

 مركو المرأة لللدريا والبحوث :  .3

حيث تم اللنسيق ل  ا االجلماا من د ل األخر اامية تامية في الفلرة اللي ابقر 
لماا تحث إم انيات اللعاون ما  ين إللاو لجنة الموارد البشرية   حيث  دف االج

 المركو واالتحاد . 
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نلج عن   ا االجلماا اللعاون في تنفي   رنامج تدري ي للحد من العن  اد 
 النساو   تم االنل او من المرحلة األولى منه وبدو تنفي  المرحلة الثانية.

 
 المشاريع اللي ددمر :-2
اد في الضفة اللربية ودطاا قوة مقلرح مشروا للج يو  نية تحلية لفروا االتح -1

  تاإلاافة للمقر الرعيسي ل تحاد . وتم تقدحمه للسيد جواد الناجي في 
ال ناديق العربية واإلا مية اللاتع لمجلس الوإراو الفلسطيني ولم نللقى أي 

 إجاتة عليه حلى اآلن .

 

تم  مشروا " منا ضة العن  اد المرأة " تم تقدحمه لم اسة اليونيفام ول ن -2

 رفض المشروا دون اكر أاباب ل لك 

 

مقلرح مشروا ددم لم اسة كونرد اديناور للدريا عضوات من االتحاد في م ارات 3-

 إدارية مخللفة وكان   ا  ناو على  ل  م لم نللقى حلى أالن أي رد على المشروا .

 و المرأة لللدريا والبحوثمشروا الحد من العن  اد النساو ال ي ددم لمرك -4

لعملية اللنسيق اللي تمر . تم تنفي  المرحلة األولى من   ا المشروا وال دو  هنلا 

 تالمرحلة الثانية .

 مرفق تقرير مف ل حوو المشروا  -م ح ة :

م اسة نساو في منا ق النواا حيث دامر مندوبات من الم اسة  ويارة  -5

دضاحا المرأة حضر  دعم    ا على  رامج االتحاد  الملعلقةل تحاد   دف اال
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االجلماا كل من األخوات ن احة محمد   وفرياو ع د الرحمن ,منى الخليلي   خوله 

 االإرق .

  1325اتفق على تقدحم مقلرح مشروا  ي دف للوعية النساو " حوو القرار االممي 

 لم نللقى رد حوو المشروح حلى االن .

لي عقدت لألمانة العامة انسجاما مع توج ات ورجة اللخطيط االالراتيجي ال -3

تاللعاون مع أوراد دامر اللجنة االدل ادحة تعقد اجلماا ل افة م اسات اإلدراض 

واللمويل الخاصة تالمشاريع الخاصة للنساو . حيث حضر االجلماا ممث ت عن 

لللدريا النسوي   لجان اإلقاثة الوراعية    YMCAأصالة   فاتن    رنامج 

ينية . وتم نقاش أ مية أن تنشط   ه الم اسات في جمةية تنمية المرأة الر 

المنا ق وأن ح ون  ناك ات او  ين ا وبين فروا االتحاد للوعية النساو لخدمات 

   ه الم اسات وتس يل وصوو النساو إلي ا .

هان من المفروض أن يلم  باعة نشرة تعناوين وأاماو   ه الم اسات وتعميم ا  

 اغبات  لدايس مشاريع خاصة ل ن ول ن عدم   دف تس يل وصوو النساو الر 

وجود إم انية مالية لدإ   االتحاد حاو دون الك تاالاافه الى ان الم اسات 

 .  مع ا لم ترال لنا المواد المطلوبةاللي تم االجلماا 
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تاالاافه لمنسقة اللجنة  ة العامةفي االمان جاركر منسقة اللجنه االدل ادحة-4

ااي  من في الدوره اللي ن مر في القا ره العام الم االدل ادحه في فرا م ر

ن اعداد المشاريع الموج ه واللي جاوت تحر عنوا العربية د ل من مة المرأة

 للنساو .

 

  -اللمثيل في االعل فات واللجان الو نية المرتبطة تعمل اللجنة االدل ادحة :

 ال يئة اإلدارية ل ندوق اللشليل  .1

تاام )  2003لسنة  9شليل  راوم رعااي تحر ردم تداس   ا ال ندوق الل* 

 صندوق اللشليل والحماحة االجلماعية للعماو ( 

حيث نص القرار على  أن م مة   ا ال ندوق العمل على توفير الموارد المالية 

والفنية للمساعدة في تنمية الموارد البشرية وتطوير دطاا األعماو في األرااي 

 .الفلسطينية وخلق فرص عمل 

عضو  رأاه وإير العمل وممثلين عن  11تش يل مجلس إدارة ال ندوق من * 

 الوإارات وال يئات النسوية والعمالية .

تم عقد عدد من االجلماعات إلدارة ال ندوق واتخ  درار في  مجلس الوإراو على 

صرف م لغ خمس م يين دوالر انويا كمواإنة ل ندوق اللشليل وك لك صرف 
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  دوالر واالئجار مقر . )لم يلم صرف   ه المبالغ حلى االن أل 43.500م لغ 

 ه لك لم ح ن  ناك أي خطوات عملية تاتجاه تفعيل عمل ال ندوق( .

 

 اللجنه الو نيه للشليل النساو:-2

كو االح او ومركو المرأة ومر  جنه من وإارة العمل ووإارة المرأةتلش ل   ه الل

د نقاتات العماو وممثلين عن القطاا الخاص للبحوث واالتحاد العام للمراه واتحا

مثل اصاله تاالاافه الى من مة العمل الدوليه  اض للمرأةوم اسات تعنى تاالدر 

الشريك االاااي لوإارة العمل في مشروا تاايس اللجنه ويرا  اللجنه وإير 

 العمل.

 هتمثل االتحاد العام في   ه اللجنه خلام اعافين ومن ا م ما تم في اللجن* 

 ادرار الورده المرجةيه لعمل اللجنه الو نيه للشليل النساو -1

 انجاإ درااه حوو دانون العمل من وج ة ن ر جندريه)ديد اللدديق الن اعي( -2

 ومن المنل ر واع خطه عمليه للجنه في المسلق ل القريا

 اعل ف تواصل-3

 ن االحطالي   ا االعل ف تم تاايسه من د ل وإارة ج ون المراه  دعم من اللعاو -
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حشمل   ا المشروا ث ث محاف ات في الضفة اللربية :  ي الخليل   نا لس    ير 

 لحم   وامن الخطة المطروحة ايشمل فروا اخرإ.

تم ت ليس منسقة اللجنة االدل ادحة من د ل االمانة العامة لملاتعة دور االتحاد  -

ان ح ون االتحاد  في   ا االعل ف   حيث تم االتفاق مع وإارة ج ون المراة

عضوا في اللجنة المشرفة على مراهو تواصل تاالاافة لمندوبات عن المحاف ة 

 ووإارة ج ون المراة

ال دف من انشاو   ه المراهو توفير داعدة  يانات حوو الخدمات المقدمة  -

للنساو  وتنمية ددرات الم اسات النسوية العاملة في كل محاف ة للقدحم 

 خدمات افضل للنساو .

تم تش يل لجان منا لية في كل محاف ة ل جراف على مراهو تواصل  ج لر  -

  ه اللجان من مجموعة من الم اسات الناجطة في مجاو المراة تاالاافة 

 لممث ت من وحدة المراة في المحاف ة.

 -الخطة المسلق لية للجنة االدل اد حه:

للجان االدل ادحة في االجلماا األخير ال ي عقدته اللجنة تحضور مندوبات ا

للفروا جرإ نقاش لللوج ات المسلق لية لعمل اللجنة وتم  رح مجموعة من 

 -الجوانا اللالية :األف ار تركوت على 
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ارورة توفر داعدة  يانات حوو احلياجات النساو االدل ادحة في كل فرا من  .1

 خ و إعداد درااة ميدانية  دف ا ليا    ه االحلياجات مما ايساعد اللجنة

 على اللخطيط تش ل أفضل .

أ مية فلل دنوات ات او مع عدد من الم اسات اللي دد ت ون  ناك فرصة  .2

 . undp,chf,ilo ndcلللعاون مع ا مسلق   ومن ا م   ه الم اسات

 ا امن خطط العمل على تش يل اللجان االدل ادحه في الفروا وتطوير عمل .3

 م عمه الوااا الفروا. 

ت ورات من د ل األخوات في الفروا تنسجم مع لمشاريع و   رح أف ار .4

 احلياجات النساو في كل فرا   دف العمل على توفير اللمويل ل ا 

أتفق على العمل على توفير فرص ل ناو مقرات لفروا االتحاد في حاو توفر  .5

دطع ارض والك من خ و اللوجه للمحاف ين في كل منطقة حيث ع رت تعض 

 ل لك . الفروا عن وجود فرص حليلية

داه لليا  احلياجات النساو على المسلوإ اتفق على واع االمارة كد .6

االدل ادي في الفروا في الضفه اللربيه وقوه مما حس ل عملية اللخطيط 

 مسلق  .
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في ج ر آاار  دف ا واع خطة  م االتفاق على عقد ورجة عمل مواعةت .7

الراتيجية ل تحاد وااحة لعمل اللجنة للعامين القادمين منسجمة مع الخطة اإل

. تحضر   ه الورجة كافة عضوات اللجان االدل ادحة للفروا ك لك نقاش 

نلاعج درااة االحلياجات اللي  وصلر من الفروا   ا تاإلاافة لنقاش أي 

 أف ار ومقلرحات من المشاركات .

 صعوبات ومةيقات واج ر عمل اللجنه:

لة في فلسطين وتعمل اة  ع دات االتحاد مع الم اسات الدولية العام .1

 مع   ه الم اسات . ثناعية اللجنة حاليا على  ناو وتطوير ع دات

اة  أداو الفروا في المجاو االدل ادي حيث ال توجد لجان ادل ادحة في  .2

 تعض الفروا   وان وجدت ف ي تحاجه الى تفعيل وتطوير.

ية هون االتحاد من مة جع ية جوو من من مة اللحرير   ا صعا من ام ان .3

 الح وو على تمويل كونه ليس م اسة أ لية مسجلة لدإ وإارة الداخلية 

 

 

 

 
 تقرير داعرة الش ون االجلماعية 
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لقد جاركر داعرة الش ون االجلماعية في األنشطة والفعاليات اللي  ي محور عمل 
واخل اص   ه الداعرة وفيما يلي المشاركات خ و الفلرة من  انعقاد المجلس اإلداري 

 27/1/2011وللاحة  8/3/2010ثاني في آاار  ال
المشاركة في ورجة عمل ليوم واحد في وإارة ج ون المرأة والك من اجل  •

تنسيق العمل المشلرك حيث تم نقاش اللدخ ت المقلرحة من اجل )رفع جدن 
المرأة الفلسطينية األايرة ( والك امن ال دف االالراتيجي الخاص  تمحور  

 ة اإلالراتيجية ع ر القطاعية لوإارة المرأة .األايرات امن الخط

المشاركة في ورجة العمل الخاصة  تمحور اللعليم في نفس الخطة الم كورة  •
ااتقا حيث تم اللركيو على مجموعة من األمور اللي ايلم العمل علي ا 

 أة واللعليم.تخ وص المر 

 

 
ون عقدت العديد من اللقاوات مع األخر ماجدة الم ري وإيرة الش   •

االجلماعية من اجل منادشة أوجه اللعاون ومجاالت اللدخل والمشاركة في 
  رامج الوإارة ومجالس ا االالشارية في القطاعات المخللفة. 

المشاركة في اجلماعات اللجنة األوروبية الفلسطينية المشلركة )القطاا  •
وإارات االجلماعي ( حيث تم خ و االجلماعات مراجعة ما تم انجاإه من د ل ال

كما وتم درااة  2009المخللفة امن   ا القطاا إاافة إلى تقدحم تقرير عام 
مقلرحات وأف ار لخطة العمل الجديدة علما تان محورالمرأة لم ح ن مضمنا 
همحور منف ل خ و الخطة الساتقة وانما كان امن محور اللعليم وال ي 
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المحور اااي في تث ير كان لنا دور أ ودد  تنف ه وإارة اللربية واللعليم  
 خاص الم كور .

 
المشاركة في م تمر حوو ن ام اللحويل وال ي ن مه مركو المرأة لإلرجاد  •

 القانوني في األردن حيث كان لألخر أم ج اد كلمة   

 

 

المشاركة في الفعاليات اللي ن مل ا اللجنة العليا لش ون األارإ والمحررين  •
 . 17/4/2010تمناابة يوم األاير 

 

المشاركة في ورجة عمل مشلركة ما  ين وإارة المرأة األارإ ووإارة المرأة  •
 حوو األايرات وتضمنر مجموعة من أوراق العمل تخ وص األايرات .

 

المشاركة في اللجنة الو نية للمنلدإ اللربوي االجلماعي  وال ي عقد في ن احة  •
م ج اد كلمة إلى حيث كان لألخر أ28ج ر تشرين األوو في الفلرة ما  ين 

 29في االفللاح إاافة إلى  )وردة عمل( في الجلسة الرعيسية الرعيسية يوم 
 حوو دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على ال وية .

مع ال رتلاو والسنلاو والم سيك .  skipe هما وتم خ و الم تمر عقد لقاوات ع ر 
 لسطينيات.علما تدنه تم تش يل مجموعة من النساو الم سي يات والف

عقد لقاو مع دسم اللعليم قير الن امي في وإارة اللربية واللعليم من اجل  •
منادشة إم انية اللعاون  ين االتحاد والوإارة خ وصا في مجاو محو األمية 
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حيث حم ن اللعاون أحضا في مجاالت مخللفة مثل اللسرب واللعليم قير 
 ليع اتفالية مع الوإارة .الن امي )المساعي( ول ن   ا األمر تحاجة إلى تو 

 14/12/2010-4/11المشاركة في دورة تطوير ايااات الجندر في كوريا  •
حيث تناولر الدورة السيااات والحركة النسوية في كورية واللعليم وال حة 
والمراهو النسوية المخللفة من مراهو تدريا او مراهو حماحة للنساو احاحا 

 العن  والنساو الم اجرات .

 

حيث تم خ له  3/1/2011قدت اللجنة االجلماعية اجلماعا  لاريخ لقد ع •
منادشة م ام الداعرة كما وردت في الن ام األاااي إاافة الى خطة العمل 
المقلرحة ) رامج العمل( في الخطة اإلالراتيجية ل تحاد . حيث تم خ و 
االجلماا االتفاق على درااة المن ا  الفلسطيني من اجل )تسجيل 

ح ات(  حوو مراعات ا للنوا االجلماعي  صورة المرأة في المن ا  الم 
ومراعاة حقوق المرأة كحقوق إنسان  و ايلم ال دو تال   الراتع   الثامن   

 العاجر كمرحلة أولى .

هما وأجارت األخوات في الداعرة خ و االجلماا إلى انه  ناك تق ير تشدن المرأة 
ارورة اي و مواوا المسنين ومراهو المسنين  )اات الحالة الخاصة( إاافة إلى

 ا لماما اه ر .
 
 

 


