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 المقدمة
 

و قراطي هلديماإن المرأة الفلسطينية في جميع أنحاء العالم إيمانا منها بأن التنظيم الشعبي 
 وتحريكها الهادف في طريق التحرير. تعبئة الطاقات الفلسطينية الىلطريق ا
ح لكفاوالتزامًا منها بأهداف الثورة في تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني عبر ا 

 لتزاماً ن.واالفلسطينية  على كامل أرض فلسطي الديمقراطية قامة الدولةإالجماهيري المسلح و 
لشعبية احرير أن تحرير فلسطين ال يتم إال عبر حرب التباتيجيتها، منها بمبادئ الثورة واستر 

 القضية بأن منها وإيماناالطويلة األمد التي تشارك فيها كل الجماهير الفلسطينية العربية. 
لعربي مع االمناضلة من أجل بناء المجت العربية الفلسطينية هي القضية المركزية للجماهير

ركة حمن  إن حركة التحرير الوطني الفلسطيني هي جزء ال يتجرأالحر الديمقراطي الموحد. و 
في  ةيعالمالعربي والتي تشكل ركنًا أساسيًا في حركة التحرير والتقدم ال الوطني التحرير

ى واجب عل رارا منهاصوإ..مواجهة عسكر الرجعية العربية والصهيونية اإلمبريالية العالمية.
أكيد تعلى و ع مجاالت العمل السياسي والنقابي والعسكري المشاركة النضالية الكاملة في جمي

جب يشخصية المرأة الفلسطينية دعامة أساسية لنضال شعبنا وعلى الدور الطليعي الذي 
مساواة وال على المرأة الفلسطينية أن تقوم به مساهمة في قيادة شعبها وتحمل أعباء التحرر

 تعلن: املة بالرجل في الحقوق والواجباتالك
 
ذا هرسالة  ن إنوتعل إن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية قاعدة من قواعد الثورة الفلسطينية -

بودية السليب وتحرير المرأة الفلسطينية من عمن أجل تحرير الوطن االتحاد هي النضال 
 عيةدة الشر لوحياالهيئة العام بصفته تلك، تعلن بأن االتحاد كما، كافة النظم الجائرة والمتخلفة
لى ع تفي جميع المجاال ، وتنطق باسم المرأ العربية الفلسطينيةالتي تمثل نساء فلسطين

 .والدولي العربي الصعيدين
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 الباب األول
 واهدافه  ومقرهالعام  اسم االتحاد

 
 

 (1مادة )
 .يكون اسم االتحاد ) االتحاد العام للمرأة الفلسطينية(

لثورة اعد السطينية في جميع أنحاء العالم وهو قاعدة من قو وهو تنظيم شعبي ديمقراطي يمثل المرأة الف
 نظمة التحرير الفلسطيني.بمالفلسطينية المتمثلة 

 
 ( 2مادة )

مل ف العيكون مقر االتحاد الدائم القدس، ويحق لالتحاد أن ينقل مقره إلى مكان آخر إذا اقتضت ظرو 
 الفلسطيني ذلك.

 
مة قاوإ، سطينيبتحرير كامل التراب الفل ف الثورة الفلسطينيةيعمل االتحاد على تحقيق أهدا- (3مادة )

 .،الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل أرض فلسطين ملتزمًا بالميثاق الوطني الفلسطيني
 :( اهداف االتحاد4مادة )

 
 واإلسهام لسطينيةحشد طاقات المرأة الفلسطينية أينما كانت وتعبئة كافة إمكاناتها في خدمة القضية الف-1

 .المغتصبالفعال في معركة تحرير الوطن 
 ي مختلفإبراز شخصية المرأة الفلسطينية بإشراكها في جميع مجاالت العمل التنظيمي والنضالي ف-2

 المستويات الميادين على الصعيدين العربي والدولي.

 النضال من أجل مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات.-3

ية لنضالرأة الفلسطينية لممارسة حقوقها التي اكتسبتها وانتزعتها من خالل مسيرتها اتوعية الم -4
 الطويلة.



 4 

لمعيشي واجتماعي الدفاع عن مصالح المرأة الفلسطينية المادية والمعنوية والنضال لرفع مستواها اال-5  
 .والثقافي والمهني

ن أجل لنضال مللمرأة الفلسطينية وقضية ا على الترابط الكامل بين قضية التحرر االجتماعي ركيزالت-6
 التحرر الوطني.

 الدفاع عن الثورة ، وإيضاح مواقفها والمشاركة في النضال من أجل قضية التحرير.-7

ة جل خدممن ا والتعاون الكامل معها وتحقيق توثيق العالقات مع التنظيمات الشعبية الفلسطينية-8
 التحرير الكامل والعودة. في هاوتحقيق أهداف الثورة الفلسطينية،

 الصديقة وحركات التحرر في العالم.و توثيق تطوير العالقات مع المنظمات العربية -9

ة لفلسطينيمع المؤسسات الفلسطينية والعربية والعالمية القائمة والمعنية بالشؤون ا ون التعا-10
 والثورية.
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 الباب الثاني
 

 العضوية 
 

 (5مادة )
 لقطرفي ا فرع االتحاد إلىالعضوية حق لكل فلسطينية ولكل متزوجة من فلسطيني وتكتسب باالنتساب 

 أسلوببمان والعمل على تحرير فلسطين إليا أساسهاالذي تقيم فيه والهوية الفلسطينية صفة نضالية 
ن مكجزء  الفلسطينية االرضعلى كامل  الفلسطينية الثورة الشعبية المسلحة وبناء الدولة الديمقراطية

 .المجتمع العربي الديمقراطي
 :اآلتيةعلى أن تستوفي الشروط  

 سنة. 16عشر( ستة)أن ال يقل عمرها عن  .1
 األساسي لالتحاد. الداخلي و وسياسة االتحاد وتتقيد بالنظام ومخططات أن تلتزم بأهداف .2
 .ورةالث أهداف وشعاراتبتلتزم لتحرير فلسطين و  طريقا وحيداالمسلح  الشعبي أن تؤمن بالكفاح .3
 يه.تسب التنالذي  القيمة المقرة في الالئحة المالية للفرعأن تسدد رسم االنتساب واالشتراك حسب  .4
 

 عضو في الفرع:الاجراءات قبول  (6مادة )
ؤولة في مكان اقامة العضو االتحاد بواسطة اللجنة المس إلىاالنتساب  طلبقدم ي -1

  المنتسبة.
 و رفضهالعتماده ا لةؤو الهيئة المس إلىو يحال التي تلقته  ن قبل اللجنةيدرس الطلب م  -2

 ويحال للهيئة االدارية القراره.

 في حال الموافقة على الطلب يستوفي من العضو االشتراك المقر. -3

الى  يحق لمن يرفض طلبها من اللجنة التي تسلمته او الهيئة االدارية ان تعترض خطيا -4
 يوما. 15يجب ان تبحث االعتراض وترد خالل الهيئة االدارية التي 
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 حقوق العضو العامل: (7مادة )
 االشتراك في لجان العمل. .1
 المشاركة في مناقشة أعمال فرع االتحاد داخل التشكيالت التي هي عضو فيها. .2
 المشاريع خطيًا.و تقديم االقتراحات واالنتقادات  .3
خفيف لتعلىا لمساعدة المرأةا يقوم به من مشاريع الفرع وكل م هاؤ يهياالستفادة من التسهيالت التي  .4

 .الثوري  قدراتها على العمل والعطاء إطالقمن  ئها وتمكينهامن أعبا
 ضى علىموفقا لنصوص اللوائح الداخلية شرط أن يكون قد  اإلداريةالمشاركة في جميع االنتخابات  .5

 انتسابها لالتحاد ثالثة شهور وسددت التزاماتها المالية.
 :واجبات العضو العامل (8مادة)

 ان تلتزم بميثاق منظمة التحرير الفلسطينية. .1
 .ان تتقيد بالنظام االساسي لالتحاد العام واللوائح الداخلية للفرع. .2
 أن تداوم على حضور االجتماعات الدورية والطارئة.  .3

 أهداف االتحاد. إنجاحتساهم مساهمة فعالة في  أن  .4

 د وضم مزيد من المنتسبات اليه.ان تعمل على توسيع قواعد االتحا .5

 ان تبذل اقصى طاقة في عملية تثقيف وتوعية وتنظيم الجماهير النسائية ومعارضة .6
 االفكار المتخلفة والمعيقة داخل االسرة والحي.

 .وفي كافة المجاالت تشترك في ميليشيا الثورة والخدمات الطبية واالجتماعية أن .7
التحاد االتي يقوم بها  اإلنتاجيةخالل المشاريع أن تساهم في بناء اقتصاد الثورة من  .8

 وخاصة مراكز التأهيل.

اسة ي ودر ان تساهم في العمل على بناء المرأة الفلسطينية المنتجة وزيادة وعيها النقاب .9
 مشكالتها االقتصادية االجتماعية والنضال من اجل فرص عمل افضل واكثر.

خبرتها وزيادة  السياسي والثقافيوعيها رفع بناء ذاتها من خالل تعمل على  أن  .10
الق باالضافة الى النضال من اجل اط التنظيمية وتنمية قدراتها على العمل الجماعي
 .حريتها المسلوبة داخل النظم االجتماعية السائدة.
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 المخالفات: تعتبر العضو مخالفا: (9مادة)

 
 بأحد شروط العضوية. أخلت إذا -1
 .املبواجبات العضو العلم تلتزم  إذا -2
عي تغيبت عن االجتماعات الدورية ثالث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة دون عذر شر  إذا  -3

 .وقبول مسبق
ل كفصل بين دفعة لثالثة مرات يعليها رغم تنبيهها لضرورة  المترتبتخلفت عن دفع االشتراكات  إذا  -4

 .منها اسبوع.
 

 :العقوبات (10مادة )
 خطيا -ب شفهيا -أ التنبيه -1
 خطيًا. ذاراإلن   -2

 .معينةتجميد لمدة ال  -3
 الفصل من عضوية االتحاد.  -4
 
 
 

 (11مادة)
 .اإلداريةبعد موافقة الهيئة  واإلنذارتصدر عقوبات التنبيه  أنيحق للجنة المسئولة 

 
 ( 12مادة )

 .ئهااألعضاثلثي  بأغلبيةلفرع ل الهيئة االدارية تخذهت عضو بقراراليتم فصل -1
 قبل المؤتمر القطري للفرع. االدارية للفرع منيتم فصل عضو الهيشة  -2
 تم فصل عضو األمانة العامة من قبل المؤتمر العام.ي -3
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 (13مادة )

 العضو المؤازر:
 الثة اشهر.تكتسب باالنتساب الى االتحاد وحتى انتهاء الفترة القانونية المقررة ومددتها ث -1
العضو العامل باستثناء الترشيح واالنتخاب  حق للعضو المؤازر ممارسة كافة حقوق وواجباتي -2

 للفرع. اإلدارية للهيئات والتشكيالت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 الباب الثالث
 الهيئات الدستورية لالتحاد العام

 
 يضم االتحاد التشكيالت اآلتية: -14مادة 

 الهيئات التشريعية -1
 المؤتمر العام-أ
 مؤتمر الفرع-ب

 الهيئات التنفيذية -2

 لجنة التنفيذية لالتحادال-أ

 ي  المجلس االدار  -ب         

 فرعالهيئة االدارية لل-ج

 لجنة المنطقة-د

 
 ويراعى في تشكيل هذه الهيئات ظروف كل قطر.

 حاد:المؤتمر العام لالت -(15مادة)
 من : ويتألفلالتحاد العام للمرأة الفلسطينية،  العليا ةطسلالتعريفة: هو 

 يذية.اللجنة التنفاعضاء -أ
 مجموعة ممثالت الفروع المنتخبات للمؤتمر.-ب
 عد المؤتمر العام كل سنتين مرة.يق -جـ

 
 اختصاصاته: -(16مادة )

 رسم السياسة العامة لالتحاد وإقرار برامج اعماله. -أ
 مناقشة تقارير اللجنة التنفيذية عن إعمـال االتحـاد وحالتـه خـالل -ب

 الفترة الماضية.
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 ي واقراره.ير المالمناقشة التقر  -جـ
 قرار مشروع الميزانية للدورة المالية الجديدةإ -د
 نتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية.ا -هـ 
 عيين مراقب حسابات من غير اعضاء االتحاد.ت -و

 
 -(17مادة)

ــم يتكامــل العــدد اجــل ــي اعضــاء المــؤتمر فــاذا ل ــر اجتمــاع المــؤتمر شــرعيا بحضــور ثلث  يعتب
ســاعة مــن موعــد االجتمــاع األول  48الل مــدة اقصــاها االجتمــاع إلــى جلســة أخــر  تعقــد خــ

د اجـل ويكون انعقاد صحيحا بحضور االغلبيـة النسـبية العضـاء المـؤتمر فـاذا لـم يتكامـل العـد
 ساعة ويكون االجتماع صحيحا بمن حضر. 24االجتماع إلى جلسة أخر  تعقد خالل 

 -(18مادة)
 ثـي اعضـاءصـدر قـرارات المـؤتمر بأغلبيـة ثلتتخذ قرارات المـؤتمر العـام باالغلبيـة المطلقـة. وت

 المؤتمر في الحاالت التالية:
 

 تعديل النظام الداخلي. -1

 عزل عضو أو اعضاء اللجنة التنفيذية. -2

 نقض قرار سبق اتخاذه في جلسة سابقة للمؤتمر في دورته المنعقدة. -3

 -(19مادة)
ن ة تســقط عضــويته مــإذا نجــح عضــو هيئــة اداريــة فــي فــرع مــا فــي انتخابــات اللجنــة التنفيذيــ

 الهيئة االدارية للفرع بمجرد انتخابه، ويجري انتخاب بديل من قبل المؤتمر الفرع.
 لتالية:النسب ل ايكون تمثيل االعضاء في المؤتمر العام وفق -(20مادة)

 ن.ال ممث عضوا-50يمثل الفرع الذي يضم  -1
 .أعضاءثالثة  ضوع-100يمثل الفرع الذي يضم  -2
 واحد. ممثلعضو  500د ذلك حتى عب ةمائلكل  -3
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 عضو ممثل واحد. 1500بعد ذلك حتى  250عضو لكل  -4
 عضو ممثل واحد. 4000بعد ذلك حتى  عضو 500لكل  -5
 عضو واحد. 7000بعد ذلك حتى عضو 1000لكل  -6
  ممثال.  يزيد عدد ممثالت أي فرع لعضوية المؤتمر عن خمسة عشرال -7
 

 ة استثنائية بناء على:ر يعقد المؤتمر بصو  -(21مادة)
 اللجنة التنفيذية.طلب من  -1
 طلب خطي من ثلثي اعضاء المؤتمر. -2

 
  -(22مادة )
ه وال يجــوز لــ القضــية التــي دعــي مــن اجلهــا المــؤتمر المــؤتمر االســتثنائي لــد  دعــوةتحديــد 

 تلك القضية إال بموافقة ثلثي االعضاء المشتركات في المؤتمر.النظر في غير 
 -(23مادة )
 هيئة رئاسة مكونة من رئيسة ومقررتين.المؤتمر  خبينت
 

 -(24مادة)
حاضـر تدوين قرارات المؤتمر في محاضر الجلسات وتوقع وتختمها هيئة لمؤتمر ويذكر في الم

اسـماء اعضـاء المــؤتمر اللـواتي لهـن حــق الحضـور واسـماء الحاضــرات وعـدد االصـوات التــي 
 حازتها القرارات.

 
 مؤتمر الفرع: -(25مادة )
ي يتكــون مــن المنتخبــات فــي الفــرع حســب النســبة المئويــة التــي يقرهــا النظــام الــداخل -1

 للفرع.
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االمـر  يضع المؤتمر الفرعي لالتحاد النظام الداخلي للفرع وله حـق تعديلـه إذا اقتضـى -2
 ذلك بما يتالءم مع احكام هذا النظام.

 
 ئات التنفيذية لالتحادهي

 
 :اللجنة التنفيذية –( 26مادة) 

ل دير اعمـاهي الهيئة التنفيذيـة العليـا لالتحـاد العـام للمـرأة الفلسـطينية وهـي التـي تـ
 :عضو 13تتكون من االتحاد وتوزع المهام فيما بينها 

 رئيسة-أ
 نائبة رئيسة -ب
 امينة سر-جـ

 امينة صندوق -د

 مسؤولة عالقات خارجية-هـ

 مسؤولة عالقات داخلية-و

 مسؤولة االعالم-ز

 ن االجتماعيةمسؤولة الشؤو-حـ

 مسؤولة الشؤون الثقافية-ط

 مسؤولة الشؤون االقتصادية والفنية-ي 
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 -(27مادة )
إذا شغر مكـان احـد اعضـاء اللجنـة التنفيذيـة يشـغل مكانـه العضـو الحـائز  -1

 على اكثر االصوات بعد اعضائها في انتخاب المـؤتمر. امـا إذا كـان نجـاح
 ل من اعضاء المؤتمر العام.اللجنة بالتزكية فيحق لها تعيين عضو بدي

إذا شــغر منصــب ثلــث اعضــاء اللجنــة التنفيذيــة يــدعو االعضــاء البــاقون  -2
 المؤتمر العام النتخاب اعضاء جدد لملء المناصب الشاغرة.

طعت تعتبر مستقيلة من اللجنة التنفيذية كل عضو في اللجنة التنفيذية انق -3
 .عن اجتماعاتها ثالثة مرات متتالية دون عذر شرعي

 
 تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة ما يلي: -(28مادة )

 تنفيذ قرارات المؤتمر العام. -1
 .العامة لالتحاد الخطط المرحليةللسياسةرسم  -2
هذه  اتخاذ قرارات جديدة ال تتعارض مع سياسة وقرارات المؤتمر وتتحمل مسؤولية -3

  القرارات إمام المؤتمر العام.
 ي يسير بموجبها العمل في االتحاد.التإعداد االنظمة االدارية والمالية   -4

 القيام بوضع الئحة داخلية في اول اجتماع لها لتنظيم اعمالها. -5
 إقرار انظمها وشرعية مؤتمراتها. االتحادو فروع ات بانشاءقرار اتخاذ اال -6

  .االتحاد مواردالعمل على تنمية وتدقيق مالية الفروع و  تحاد وضبطمراقبة أموال اال -7
 ر قبول الهبات والمساعدات غير المشروطة من الغير.ير قت-8     
  التصال المستمر بكافة الفروع للوقوف على اوجه نشاطاتها والتنسيق فيما بينها.ا -9     
 ثلها لد  الهيئات الدولية في االماكن التي ال توجد فيها فروع لالتحاد.تكليف من يم -10    
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 رئيسة االتحاد: -(29مادة )
 في المجاالت الرسمية والشعبية والقضائية.التحاد تمثل ا -1
الة  في حوتدير المناقشات ويعتبر صوتها مرجحاً  اللجنة التنفيذية والمجلس االداري ترأس اجتماعات  -2

 تعادل األصوات.

 تشرف على تصريف شؤون اللجنة التنفيذية وتتابع قراراتها المتخذة -3

 توقيع محاضر الجلسات إلى جانب أمينة السر. -4

 ع أوامر ومستندات الصرف والقبض إلى جانب أمينة السر وأمينة الصندوق.وقت -5

 .واجتماعات اللجنة التنفيذية اإلداري توجه الدعوة النعقاد المجلس  -6
 توقع الرسائل الصادرة عن االتحاد العام -7

 

 
 نائبة الرئيسة: -(30مادة)

جانب  إلىوالتوقيع عليها  ري اإلدااللجنة التنفيذية وجلسات المجلس  جلسات تقوم بتدوين محاضر -1
  الرئيسة.

 .اإلداري اجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماعات المجلس  إعمالتنظيم جدول  -2

 .وحفظ السجالت الرسمية اسالتر مال اجراء -3

 .اللجنة التنفيذية بعد موافقةالمؤتمر العام  اجتماعاتتوجيه الدعوة إلى  -4

 
 

 أمينة الصندوق  -(31مادة)
 بخاتم ال وايرادات االتحاد المالية بموجب ايصاالت رسمية ممهورةامو م جميع تتولى تسلي -1

 االتحاد وموقعة منه وايداع االموال في المصارف المقررة.

 صرفال تنظيم السجالت المالية لالتحاد وحفظ المستندات المالية وتنظيم أوامر سندات  -2
 وتوقيع عليها الى جانب الرئيسة وامينة السر.

 ية جاهزة باستمرار لتوقيعها من قبل مراقب الحسابات.تكون سجالت المال -3

 .للجنةتنفيذ القرارات المالية وتقديم حسابات شهرية  -4
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 مسؤولة العالقات الداخلية-(32مادة)
 
 والفروع. والمجلس االداري  لالتحاد اللجنة التنفيذيةتنسيق العمل بين القيام ب -1
 اعمال الفروع ودراسة احتياجلتها. تتابع -2

 .لى مؤتمرات الفروع وتشكيل الفروع الجديدةع شرفت   -3
 
 
 

 مسؤولة العالقات الخارجية -(33مادة )
 
 الصديقة وتدعيم العالقات معها. باالتحادات االتحادتنسيق اتصاالت  -1
 الحركات الوطنية والثورية. االتحاد لد  مكانةعمل على وتعزيز ت -2

 االخر   تللمؤتمرات واالحتفاال اإلعدادشترك مع أمينة السر في ت  -3

. 
 اإلعالميةمسؤولة الشؤون  -(34مادة)

 .ةاإلعالمينشاط االتحاد تقوم بتغطية  -1
 .يةاللجنة التنفيذعلى شؤون الطباعة والنشر الخاصة باالتحاد بعد اقرارها من  شرفت -2

 :مسؤولة الشؤون الثقافية-(35مادة )
على الدراسات التي يعدها االتحاد  اإلشرافب تقوم -1  

 العتمادها. اللجنة التنفيذية عرضها علىتلالتحاد و  التثقيفيةالخطط  وضعب تقوم -2
 شتراك مع مسؤولة الشؤون االعالمية في اصدار النشرات الخاصة باالتحاد.ت -3

 

 
 مسؤولة الشؤون االجتماعية -(36مادة)

.ةيذياللجنة التنفمن  إقرارهابعد  تقوم بوضع الخطط اإلنتاجية لالتحاد وتشرف على تنفيذها-1  
لمشاريع االجتماعية والصحية وتتابع تنفيذها بع اقرارها من اللجنة التنفيذية.تقوم برسم ا -2  
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 مسؤولة الشؤون االقتصادية -(37مادة )

 تمارس الصالحيات واألعمال التالية
اللجنة من قبل  إقرارهاعلى تنفيذها بعد  شرفتو  لالتحاد والفنية اإلنتاجيةوضع الخطط تقوم ب -1

.التنفيذية  
 

 
 اإلداري يتكون من:المجلس  -(38مادة )

 عضوات اللجنة التنفيذية. -1

  عدد مساوي للجنة التنفيذية. -2
 ممثالت عن الفروع بحيث يضمن تمثيل كافة فروع االتحاد.  -3
 

 مهامة: (39مادة )
 .االشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر العام ورسم الخطط المناسبة لتطبيقها. -1
. 

 انعقادة: -(40مادة )
مر المؤت في دورته العادية كل ستة شهور ويتم االجتماع األول فور انتهاء اإلداري جتمع المجلس ي -1

 روعد بشهبخطاب مسجل قبل م اللجنة التنفيذيةبناءا على دعوة من  األخر  االجتماعات  وتتمالعام.
 ويتم االجتماع االخير قبل المؤتمر. األقلعلى 

زائد  ئهنصف أعضا من بطلب أواللجنة التنفيذية من دعوة اإلداري بناء على  لمجلساتعقد جلسات  -2
 واحد على األقل.
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ة للفرع:الهيئة االداري -(14مادة )  
نــة وال يحــق للج هــي قيــادة المــرأة لالتحــاد العــام فــي الفــرع وهــي الســؤولة عــن شــؤون الفــرع
 رع. التنفيذية التدخل في شؤون الفرع الداخلية إال من خالل الهيئة االدارية للف

 
 -(42مادة )
يـة لفــرع ة االداريــة دعـوة الجمعيـة العموميئـلالتحــاد ان تطلـب عبـر اله للجنـة التنفيذيـة يحـق 

 معين لبحث أي موضوع تقترح طرحة عليها.
 

 -(43مادة )
ا مـن د اقرارهـتطبق الهيئة االدارية للفـرع النظـام الـداخلي والالئحـة التنظيميـة لفـرع االتحـاد بعـ

 .اللجنة التنفيذية
 
 

 
 الرابعالباب 

 
 االنتخابات
 

 -(44مادة )
 .مراحلهاتجري االنتخابات باالقتراع السري في جميع 

 
 (45مادة )

 .للجنة التنفيذيةالمباشر  إالشراف تحت تجري انتخابات الفروع
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 (46مادة)
 للفرع. اإلداريةلهيئة ل شراإالشراف المب تحت تجري االنتخابات العامة في المناطق

 
 

 (47مادة)
لفرع اترشح نفسها النتخابات و  تنتخب أنيحق لكل عضو مضى على عضويتها في االتحاد مدة ستة اشهر 

 سنة. 18على اال يقل عمرها عن  إليهالذي تنتمي 
 

 (48مادة )
أن  يةالتنفيذ للجنةسباب سياسية أو ظروف قاهرة جاز ألاالنتخابات في أحد الفروع نتيجة  إجراء تأخرت إذا

  .لمشاركة في المؤتمر العاموا ليسيير اموره ذلك الفرع تختار ممثالت
 

 (49مادة)
 .للفرع اإلداريةتضعه الهيئة  ممثالت المناطق في الفرع وفق جدول زمني جري انتخابي
 

 (50مادة )
 نفاخر  االنتخابات مرة أ أعيدتتساوت مرشحتان أو أكثر في مجموع عدد األصوات في االنتخابات  إذا

 المرشحات عن طريق القرعة. أحدجري انتخابات يفي المرة الثانية  تساوت األصوات
 (51مادة)

فيذية جنة التنالتي تشكلها الل ن االنتخابيةولجنة الطع أمامللمرشحة أن تطعن في عملية االنتخابات -1
 . لهذا الغرض

 تاالنتخابا راءإجتبدأ من تاريخ  واحد أسبوعيقدم الطعن خطيًا من قبل المرشحة خالل مدة أقصاها  -2
 .بوضع الطعن

 .االمكلفة بالفصل في الطعون نهائييكون قرار اللجنة  -3
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 الخامسالباب 

 موارد االتحاد ونظام المراقبة المالية
 

 من: ايرادات االتحاد العام للمرأة الفلسطينية تتكون  -(52مادة )
 .اتاالشتراك وسومات رسوم االنتساب -1
 منظمة التحرير الفلسطينية.ميزانية  منالعام  لالتحاد ما يخصص -2
 غير المشروطة. التبرعات والهبات -3
 الوصايا واألوقاف -4
 االتحاد. يقوم بهاالمشاريع  حصيلة ايراد -5
 .اللجنة التنفيذيةقرها توارد األخر  التي مال -6
 

 (53مادة)
 ل عام.كول تموز من طينية في أتبدأ السنة المالية لالتحاد وفق السنة المالية لمنظمة التحرير الفلس -1
 
 .اللجنة التنفيذية تحددهالتي في المصارف ا هأموال على االتحاد ان يودع-2
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 السادسالباب 

 حل احد  لجان االتحاد 
 
 

 (54مادة )
 يجوز حل أي لجنة من لجان االتحاد حاًل استثنائيًا في األحوال التالية:

 .الفلسطينية انحراف عن خط الثورة -1
 ارتكاب مخالفة جسيمة تسيء إلى سمعة االتحاد )أمواله وممتلكاته(. -2

 لوائح الداخلية لالتحاد.لعدم التقيد بالنظام األساسي وا -3

 
 (55مادة)

 ي.لفرعحق حل الهيئة االدارية الي فرع بناء على توصية من المؤتمر ا للجنة التنفيذية
 -(56مادة )

دمه بموجب طلب خطي تق للفرع لثقة بالهيئة اإلداريةأعضاء مؤتمر الفرع حق طلب طرح ا عدد لثلث
 العضووات المذكورات إلى الهيئة اإلدارية للفرع.

 -(57مادة )
لى ر الفرع إة مؤتمالتي تقوم بدورها بدعو  اللجنة التنفيذيةترفع الهيئة اإلدارية للفرع طلب طرح الثقة إلى 

 فرع.االنعقاد لمنح الثقة أو حجبها عن الهيئة اإلدارية لل
 (58مادة )

في ات األعضاء الحاضر  اغلبيةيكون القرار الصادر عن مؤتمر الفرع صحيحًا إذا صوتت إلى جانبه 
 المؤتمر.
 (59مادة )

يئة ل الهقرار ح في نفس الجلسة التي صدر فيها للفرع هيئة إدارية جديدة في الفرع ينتخب المؤتمر -1
 اإلدارية السابقة.

 حلة.أعمالها حتى نهاية المدة القانونية المنبثقة للجنة المنتمارس اللجنة المنتخبة مهام  -2
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لهيئة ارع إلى بتسليم ما لديها من أوراق وأموال وممتلكات عائدة للف المنحلة تقوم الهيئة اإلدارية-3
 اإلدارية المنتخبة خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ الحل.

 
 -(60مادة)
 .باللجنة التنفيذيةقة الث طرح لثلث اعضاء المؤتمر العام حق طلب -1
المؤتمر  ة لعقدالتي يتوجب عليها توجيه الدعو  اللجنة التنفيذيةيتم تقديم طلب طرح الثقة خطيا الى  -2

 العام خالل مدة اقصاها شهران تبدأ من تاريخ وصول الطلب.
 .المؤتمر اعضاء وت إلى جانبه قرار الصادر عن المؤتمر العام صحيحًا إذا صاليكون -3
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 السابعالباب 

 استقالة اعضاء الهيئات التنفيذية لالتحاد
 

 حكام التالية:تسري اال -(61مادة )
 في حالة استقالة احد  اعضاء الهيئة االدارية للفرع:

ئة الهي ترفع االستقالة معللة الى امينة سر الفرع التي تقوم بعرضها على -1
 ة.سباب االستقالة شخصياالدارية للفرع للبت في موضوعها إذا كانت ا

كان  ة إذاترفع أمينة سر الفرع كتاب أسباب االستقالة إلى اللجنة التنفيذي -2
 سبب االستقالة مرتبطا بطبيعة العمل

تها للجنة الفرع حق قبول االستقالة ان كانت السباب شخصية بعد مناقش -3
وفي هذه الحالة تكلف احد  اعضاء مؤتمر الفرع للحلول محل 

  .يجري التكليف من قبل الهيئة االدارية للفرعالمستقبلية و 
 -(62مادة )
 هستقالحق قبول استقالة احد  اعضائها إذا كان سبب اال للجنة التنفيذية -1

ة اما إذا كان سببها مرتبطا بطبيعة العمل توجب على الرئيس شخصيا،
 .ابشأنه دعوة المجلس االداري لعرضها علية واتخاذ التوصية المناسبة

 ةاللجنة التنفيذيالموافقة على قبول استقالة احد  اعضاء في حالة  -2
اللجنة تكلف احد  اعضاء المجلس االداري او تكلف احد  اعضاء 

 واعمال العضو المستقيلة.التنفيذية بتحمل مسؤوليات 
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 *** تم بحمد هللا ***

 
                  

                                     


