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 مقدمة: 
 شهد العام المنصرم أحداثًا هامة على الصعيد الوطني والسياسي واالجتماعي واالقتصادي. 

كان الحدث األبرز حصول فلسطين على عضو مراقب في األمم  الصعيد السياسيفعلى 
الشعب الفلسطيني والقيادة برئاسة الرئيس محمود  صرارالمتحدة هذا اإلنجاز تحقق بفضل إ

الدولية للشعب اإلقيمية و تاريخي سوف يؤدي إلى تحول كبير على الساحة عباس، وهذا اإلنجاز ال
 الفلسطيني.  
فقد واصلت عضوات الهيئة اإلدارية واالتحاد العام المشاركة في  الصعيد الوطنيأما على 

لدعم   أمام الصليب األحمر في البيرة االعتصامات والمسيرات خاصة االعتصام األسبوعي 
د الحرب على قطاع غزة والتي أدت إلى ضبتحريرهم من سجون االحتالل، و  ةلمطالبلاألسرى 

 ساء واألطفال. ناستشهاد عدد كبير من ال
فقد واصل االتحاد وبالتعاون مع المؤسسات النسوية العمل مع  الصعيد االجتماعيأما على 

صائل  فصائل العمل الوطني والمؤسسات النسوية، والتي توجت بتوقيع ميثاق شرف مع الف
السياسية لدعم المرأة في االنتخابات المحلية على أن تحتل مراكز متقدمة في القوائم ورئاسة قوائم  
والذي أدى بدوره إلى فوز عدد من النساء في المجالس المحلية، وعقد االتحاد العديد من ورش 

، UN Womenالعمل، واللقاءات حول قانون األحوال الشخصية والوثيقة النسوية بالتعاون مع 
 وقانون العقوبات خاصة البند الذي يتعلق بالقتل على خلفية الشرف. 

فقد شهدت المناطق الفلسطينية توتر شديد بسب الغالء وارتفاع   الصعيد االقتصاديأما على 
 نسبة البطالة وعدم استالم الرواتب في موعدها مما يثير القلق على الساحة الفلسطينية. 

والنساء بشكل خاص إلى إنجاز المصالحة في العام القادم وتحسين   يتطلع الشعب الفلسطيني
الوضع االقتصادي وتحقيق انجازات للمرأة لضمان حقوقها ودحر االحتالل وإقامة الدولة 

 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 
 

والعديد من  2012اجتماع خالل عام  13عقدت الهيئة اإلدارية  الصعيد اإلداري على أواًل: 
 .االجتماعات الفرعية واجتماعات مع عضوات األمانة العامة، ولجنة الداخلية

عدم التزام عضوات الهيئة اإلدارية بحضور االجتماعات يضعف عمل الهيئة وتقتصر  إن  
 عضوات.   7أو  6االجتماعات على 

  4أو  3ة اإلدارية بزيارات للمواقع إذ تقتصر المشاركة على عدم مشاركة عضوات الهيئ 
 عضوات والبرنامج التالي يوضح حضور الهيئة اإلدارية لالجتماعات. 
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 2012الجدول: حضور وغياب لعام 
 

األربعاء  االسم  الرقم
11/1 

االثنين 
13/2 

االثنين 
5/3 

االثنين 
26/3 

االثنين 
2/4  

االثنين 
9/4  

األربعاء 
9/5 

االثنين 
21/5 

الخميس 
28/6 

األربعاء 
18/7 

الخميس 
26/7 

الثالثاء 
11/9 

األربعاء 
19/9 

 عدد أيام الحضور  

 13              نهلة قورة   .1
 9  ×    - ×        ×  مريم معالي    .2
 10 ×     ×  ×         نبيلة رزق   .3
 11   ×         ×    سميحة الريماوي    .4
 6   ×  ×  ×   - ×  ×   ×    فريال قرط   .5
 5 ×   ×  ×  ×  ×   ×    ×   ×  عبلة سعدات   .6
 9    ×  ×    ×      ×  هناء الشيخ    .7
 8  ×  ×  ×   ×     ×     حلوة بدر   .8
 9    ×  ×  ×      ×    عيوش عبد السالم    .9

 9          - - - - هيفاء عبد العال  .10
 8  ×      -   - - - - نجاح عطية    .11
 3   ×  ×  ×   - - - - - - - عبير أبو غوش   .12
 ×   - - - - - - - - تغريد حمد   .13

   4 
 4/2012/ 1مالحظة: هيفاء عبد العال تم استبدالها باألخت عائشة باكير من تاريخ 

 6/2012/ 1تغريد حمد تم استبدالها بدل فراس كيالني من تاريخ 
 2012/ 1/5عبير أبو غوش تم استبدالها بدل خولة عليان من تاريخ  

1/4/2012نجاح عطية تم استبدالها بدل بسمة البطاط من تاريخ 
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 الفعاليات والنشاطات: 
 

 فعاليات الثامن من آذار 
  طر نظم االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع رام هللا والبيرة وبالتنسيق مع األمانة العامة لالتحاد واأل -

النسوية والفعاليات الوطنية اعتصامًا أمام مقر الصليب األحمر تضامنًا مع األسيرات واألسرى وضد 
طنية واألعالم الفلسطينية وقدمت رئيسة االتحاد مذكرة إلى االعتقال اإلداري رفعت خاللها الشعارات الو 

 مندوبة الصليب األحمر بهذا الخصوص ضد اعتقال األسيرة المحررة هناء شلبي وبقية األسيرات.  
عضوات الهيئة اإلدارية وحشد من النساء إلى برقين للتضامن مع األسيرة هناء   يضمتم إرسال باص  -

 شلبي.  
ركت عضوات الهيئة اإلدارية في المسيرة التي نظمتها القوى الوطنية على حاجز  : شايوم األرض فعالية -

قلنديا بمناسبة يوم األرض وعند وصول المسيرة حاجز قلنديا تم إطالق الغاز المسيل للدموع والرصاص 
 المطاطي مما أدى إلى إصابة العشرات من المشاركين.  

رع رام هللا والبيرة في مسيرة العودة التي نظمتها القوى  شاركت عضوات الهيئة اإلدارية ف مسيرة العودة: -
دوار الشهيد ياسر  والتي انطلقت من أمام ضريح الرئيس ياسر عرفات باتجاه  2012/ 15/5الوطنية يوم 

فرع رام هللا بحشد كبير من النساء وحملوا اليافطات للتأكيد على   –وقد شاركت عضوات االتحاد عرفات 
 .  حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

في مدينة البيرة بتاريخ   االعتصام الذي نظم أمام مجمع المحاكمفي شاركت عضوات الهيئة اإلدارية  -
ت مع قتل امرأة في بيت لحم في السوق المركزي وتم احتجاجًا على قتل النساء والذي تزامن 2012/ 2/8

رفع شعارات تنديدًا بالعنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني وتم تقديم مذكرة بهذا الخصوص إلى  
 المدعي العام.  

حول االنتخابات  9/2012/ 24بتاريخ  نظم فرع رام هللا والبيرة ورشة عمل في النادي األرثوذكسي -
والوزارات وعدد من النساء   واألطر امرأة من المؤسسات النسوية  65أكثر من المحلية شارك فيها 

حول  نزالاألمانة العامة ريما  ضوةالمرشحات لالنتخابات وتحدثت في اللقاء رئيسة الفرع نهلة قورة وع
 الوثيقة النسوية.   حولأهمية المشاركة في االنتخابات وعضوة األمانة السيدة منى الخليل 

حول الوثيقة   ت الهيئة اإلدارية في ورشة العمل الذي عقدت في فندق البست أيسترن شاركت عضوا -
 .  UN Womenالنسوية والتي نظمها االتحاد العام بالتعاون مع 

العديد من  ضره ح أقامت وزارة الثقافة والتعاون مع فرع رام هللا والبيرة نشاطًا ثقافيًا في مقر الفرع -
 ي.  بوتم خالله توقيع كتاب الكاتبة أسمى طو الفعاليات الثقافية والنسوية 
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واللقاء مع المحافظة ليلى غنام وتم   قامت عضوات من الهيئة اإلدارية بزيارة لمحافظة رام هللا والبيرة -
 خالل اللقاء بحث العديد من المواضيع وأوجه التعاون بين المحافظة واالتحاد. 

شاركت عضوات الهيئة اإلدارية في المسيرات التضامنية اليومية ضد الحرب في قطاع غزة، وتنظيم   -
 حشد من النساء.    حضرهامسيرات نسوية 

لدعم توجه الرئيس إلى   نظم االتحاد العام وفرع رام هللا والبيرة وقفة تضامنية أمام مكتب األمم المتحدة -
 تم تسليم مذكرة إلى مندوب هيئة األمم بهذا الخصوص. األمم المتحدة للمطالبة بدولة مراقب و 

والمشاركة في الندوات واالجتماعات   شاركت عضوات الهيئة اإلدارية في التحضير لالنتخابات المحلية -
عدد من اللقاءات التي تمت سواء للمرشحات أو للكتل االنتخابية كما تم عقد العديد من  ن حيث حضر 

  11ذهاب إلى صناديق االقتراع وأبرزها في رام هللا والبيرة وبتونيا، وقد فاز اللقاءات لحث النساء على ال
 أخت في هذه االنتخابات في منطقة رام هللا من عضوات االتحاد.  

دعمًا لتوجهها إلى   شاركت عضوات الهيئة اإلدارية في المسيرات التضامنية مع القيادة الفلسطينية -
  138ة مراقب وتم التصويب لصالح فلسطيني إذ حصلت على األمم المتحدة للمطالبة في دولة بصف

 صوت. 
ورشة في مقر الفرع حول  UN Womenعقدت الهيئة اإلدارية بالتعاون مع األمانة العامة ومندوبه  -

أخت من مختلف األعمار ومختلف المناطق تمهيدًا لعقد  22المشاركة السياسية للمرأة حضر اللقاء 
 .  12/12/2012ريخ ي بتاربالمؤتمر النسوي الع

 
 التنسيب والمحليات  

بناء على خطة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتشكيل محليات في المناطق وضع فرع رام هللا والبيرة، 
الموجود في   قرى مواقع لبدء العمل بها وهي ال 5خطة للبدء في تشكيل المحليات وفي البداية تم اختيار 

 هللا:  من مدينة رام  الغربيةالمنطقة 
 راس كركر  .1
 كفر نعمة   .2
 بلعين   .3
 قبيه   .4
 قراوة بني زيد   .5

 
 راس كركر  
عقد اجتماع في منطقة راس كركر بحضور أعضاء الهيئة اإلدارية نهلة قورة، هيفاء   2012/ 5/4بتاريخ 

امرأة في بداية   33عبد العال، سميحة الريماوي، عيوش عبد السالم، هناء الشيخ وفريال قرط، حضر اللقاء 
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  –مهامه   -االنجازات  -التأسيس  –اللقاء تحدثت رئيسة الفرع نهلة قورة عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
القضايا التي يعمل عليها، وعن أهمية االنتساب لالتحاد العام وتشكيل المحليات وفي نهاية اللقاء دار نقاش  
بين الحضور والهيئة اإلدارية حول حقوق المرأة والميراث والتمكين االقتصادي للمرأة وعن احتياجات النساء  

 ء في االنتخابات المحلية. في المواقع وعن أهمية النسا 
عقد اجتماع آخر في راس كركر وتحدثت في اللقاء د. أريج عودة عن قانون   6/2012/ 25بتاريخ 

األحوال الشخصية والميراث وكان هناك اهتمام كبير بين الحضور حول المواضيع التي طرحت ألنها تمس  
 بواقع المرأة.  

 ن لجنة من الموقع لمتابعة الموضوع.تم توزيع طلبات انتساب على المشاركات وتعيي 
 

 كفر نعمة  
عقد اجتماع في قرية كفر نعمة بحضور عضوات الهيئة اإلدارية نهلة قورة، مريم   2012/ 8/4بتاريخ 

 معالي، هيفاء عبد العال، نبيلة رزق، عبلة سعدات. 
وأن مهامه،  –انجازات  –امرأة وتم الحديث عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية تاريخه  50حضر اللقاء 

  االتحاد ويمثل جميع أطياف العمل السياسي والوطني و االتحاد يتكون من جميع أطياف العمل السياسي 
، كذلك تم الحديث عن تمكين المرأة وقانون األحوال الشخصية  الفلسطينية ذراع من أذرع منظمة التحرير

ن العضوية وتشكيل المحليات وأبدى الحضور  وع وقانون العقوبات واالئتالفات التي يشكلها االتحاد. 
 استعداده لالنتساب ودار نقاش بين الحضور وعضوات الهيئة اإلدارية على القضايا النسوية.  

 
 ين علب

عقد اجتماع في بلعين بحضور عضوات الهيئة اإلدارية نهلة قورة، عبلة سعدات،  4/2012/ 25بتاريخ 
لجان  ق وفي اللقاء دار الحديث عن االتحاد العام وعن تشكيل الهيفاء عبد العال، نجاح عطية، ونبيلة رز 

 المحلية واالنتساب لالتحاد، تم توزيع طلبات انتساب على الحضور. 
 

 بية  ق
عقد اجتماع قبية بحضور كل من نهلة قورة، هيفاء عبد العال، نجاح عطية،   4/2012/ 16بتاريخ 

  –امرأة، وتحدثت رئيسة االتحاد عن االتحاد العام تاريخه  65سميحة الريماوي وحضر اللقاء أكثر من 
شاركة في االنتخابات  القضايا النسوية والقوانين وكل ما يتعلق بتمكين المرأة، وعن الم –إنجازاته  –مهامه 

 المحلية واالنتساب لالتحاد وتشكيل المحليات ودار نقاش حول قضايا المرأة. 
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 قراوة بني زيد  
عقد اجتماع في قراوة بني زيد بحضور عضوات الهيئة اإلدارية نهلة قولة، عبلة   2012/ 12/5بتاريخ 

 . امرأة  18سعدات، سميحة الريماوي وحضر اللقاء 
عقد لقاء آخر في قراوة بني زيد بحضور كل من نهلة قورة، هيفاء عبد العال،  2012/ 30/5وبتاريخ  

وعن آليات التنسيب   –مهامه  –انجازاته  –تأسيسه  -نجاح عطية، سميحة الريماوي، وتم التعريف باالتحاد 
 وتشكيل المحليات وتم توزيع أوراق التنسيب على الحضور. 

 
  25 – 14د لقاء في قرية كفر نعمة لمجموعة من الشابات أعمارهم يتراوح بين عق 7/2012/ 9بتاريخ 

قرى من منطقة غرب رام هللا يشاركن في مخيم صيفي وقامت الدكتورة أريج عودة بإلقاء محاضرة   7من 
حول الميراث بناًء على طلب من المشاركات في المخيم الصيفي وكان اللقاء مثمر وطرحت العديد من 

 .  األسئلة
ستقوم الهيئة اإلدارية باستكمال العمل في المواقع لتشكيل المحليات حيث أن الموقع الواحد يحتاج إلى 

 زيارات لتتمكن من تشكيل المحليات ويحتاج إلى جهد وعمل متواصل وموازنة.  3
 

 عضوات الهيئة اإلدارية التي شاركن في الذهاب للمواقع لتشكيل المحليات  
 

نهلة قورة، هيفاء عبد العال، سميحة الريماوي، عيوش عبد السالم،  :راس كركر
 هناء الشيخ، فريال قرط. 

 د. أريج عودة برفقة رئيسة االتحاد إللقاء محاضرة  
 نهلة قورة، مريم معالي، هيفاء عبد العال، نبيلة رزق، عبلة سعدات.  : كفر نعمة

 نجاح عطية، نبيلة رزق. نهلة قورة، عبلة سعدات، هيفاء عبد العال،  :بلعين
 نهلة قورة، هيفاء عبد العال، نجاح عطية، سميحة الريماوي.  :قبية

 نهلة قورة، عبلة سعدات، سمحية الريماوي.   : قراوة بني زيد
 نهلة قورة، هيفاء عبد العال، نجاح عطية، سميحة الريماوي.  قراوة بني زيد: )لقاء ثاني(: 
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   2013/ 30/6لغاية  1/1/2013خطة فرع رام هللا والبيرة من تاريخ 
 تشكيل المحليات في المواقع الخمسة التي تم زيارتها.   •
 مواقع جديدة في منطقة غرب رام هللا، الستكمال تشكيل المحليات خالل الثالثة أشهر القادمة.  5زيارة   •
 سيتم تشكيل المحليات في منطقة غرب رام هللا.   2013في نهاية شهر حزيران   •
 تنسيب أكبر عدد من النساء الفلسطينيات لالتحاد.   •
 يات الوطنية والنسوية.  الفعال  –إقامة الفعاليات والنشاطات خالل العام  •
 

 التوصيات: 
 تخصيص موازنة شهرية لالتحاد.  .1
 الزام عضوات الهيئة اإلدارية بحضور االجتماعات، والمشاركة في نشاطات وعمل االتحاد.   .2
 شراء جهاز كمبيوتر حديث لالستعمال في المقر.   .3
 
 

 رئيسة الفرع
 نهلة قورة 

 
 
 
 


