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GGeenneerraall  UUnniioonn  ooff  PPaalleessttiinniiaann  

WWoommeenn  

General Secretariat 
 

  

  االتحاد العام للمرأة الفلسطينية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

  األمانـة العامـةاألمانـة العامـة

 
 تقرير المجلس االداري 

 المقدم من هيئة رئاسة المجلس 
 2010/    3/ 8-5 رام هللا   -المنعقد في فلسطين

 
 

في لمرأة الفلسطينية في الخامس من شهر آذار انعقد المجلس االداري لالتحاد العام ل
رام هللا تحت رعاية االخ الرئيس ابو مازن رئيسة منظمة التحرير الفلسطينية رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية وقد اناب عنه االخ  ياسرعبد ربه امين سر اللجنة 

ل التنفيذية وبحضور االخ محمود اسماعيل عضو اللجنة التنفيذية مسؤول العم
الشعبي ، وبحضور االخوة االمناء العامون وقيادات فصائل منظمة التحرير والسفراء 

 واالتحادات الشعبية.
وبعد انتهاء حفل االفتتاح عقد المجلس االداري جلسته االولى حيث ثبت النصاب 

 عضو، وبعد ذلك اقر جدول االعمال التالي: 73عضو من اصل  56القانوني بحضور 
 الة من المؤتمر العام الخامس للمجلس االداري القضايا المح -1
 استكمال النظام األساسي  واقراره.   -  

 استكمال التقرير المالي واقراره .   -   
  
 اللوائح الداخلية  -2
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 لالئحة الداخلية للمجلس االداري     اقرار ا   -   
 اقرار الالئحة الداخلية لألمانة العامة      -
 
 -قرير العام لألمانة العامة :مناقشة الت  -3

 خطة عمل األمانة العامة . -   
 أوضاع الفروع . -   
 الموازنة والتقرير المالي . -   

 
 ما يستجد من أمور.    -4

 
في  المطروحة في جدول االعمال ومحتدماكان النقاش غنيا في كافة المواضيع  

تغني مسيرة االتحاد ، وتضبط التخاذ القرارات المتوازنة التي  صوالبعض االحيان و 
ايقاع تنفيذ البرامج وتحقيق االهداف حسب امكانية االتحاد وأولوياته الضرورية التي 
من شأنها رفعة المرأة ومكانتها في شتى الميادين والمواقع حيث يتحقق تطور المرأة 

 . على جميع الصعد وفعاليتهاوتنميتها وزخم تواجدها 
 

 الستكمالمن المؤتمر العام الخامس والذي حول  النظام االساسيعلى صعيد  -أ
جميع عضوات المجلس  وشارك في النقاش، واعتمادهمواده وبنوده  مناقشة

حيث امتزجت التجربة بالواقع وأمل المستقبل وانعكست في تطوير كافة المواد 
لطباعته حيث سلم لالخوات في االمانة العامة  والبنود في مختلف ابوابه

الكادر واالعضاء  ثقيفللعمل على تو ع فروع االتحاد وهيئاته جميل توزيعهو 
وقد أقر من  والتزام برؤية موحدة وواضحةليكون الجميع على بينة واطالع 

 المجلس االداري باالجماع.
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 ومن أبرز النقاط التي تم اقرارها :
عضوة.وبناء عليه فقد تم اضافة  22 -21تم توسيع عدد االمانة العامة من  -1
 خت   فوزية جودة عضوا في االمانة العامة وبقرار باالجماع .اال
 
 يحق لعضو االمانة العامة المشاركة حسب االصول لدورتين متتاليتين فقط . -2
حل اشكالياتها وبشكل التواصل معها و  تفعيل فروع االتحاد في الداخل والشتات و -3

 خاص فرع كندا .
 " المناطق والمحليات ". ضرورة استكمال تشكيل هيئات االتحاد -4
في حال شغور عضو في هيئات االتحاد يتم انتخاب عضوا من قائمتها بدال عنها  -5

 حسب االصول .
 اقرار موقع امينة سر في فروع االتحاد. -6
 

الى المجلس االداري الستكمال  ايضا وعلى صعيد التقرير المالي المحول -ب
اء دار مجمله في ضرورة ارساء من كافة االعض احيوي انواقصه فقد كان نقاش

 مناالهداف المرجوة ولتامين موازنة تحقق أسس محاسبية حسب االصول 
 وتدفع مسيرته قدما في خدمة المرأة الفلسطينية وشعبها وقضيتها.  االتحاد

وبهذا الخصوص ولالطالع على الوثائق المالية وأصولها استكماال للتقرير 
مجلس االداري لالطالع على الوثائق المالي فقد تم تشكيل لجنة من ال

 المطلوبة . 

 
وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعها في مقر األمانة العامة حيث قامت باالطالع على 

 -الوثائق والتقارير المالية لألمانة العامة السابقة وسجلت النقاط التالية :

 
 تقارير الفروع المتوفرة مدققة . -1
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 المالي .تقارير األمانة مدققة من المحاسب  -2
 تقارير المشاريع المدققة من محاسب مالي . -3

 تقارير المدقق المالي والتي يقر فيها بصحة الحسابات . -4

 التوصيات المقدمة. -5
 

وعلى ضوء هذا االطالع والتدقيق واستنادا الى ما قدم من المدقق للحسابات في 
 -ح :اقتر ا تم كل من العناوين السابقة

 
انهاء الحسابات المالية لألمانة السابقة على ما المصادقة على هذه التقارير و  -1

 هو مثبت من رصيد.
عاله تطوير النظام المحاسبي وفق االقتراحات المدققة من اللجنة المذكورة أ -2

 والمجلس االداري عند اقرارها .

 

للمجلس االداري   تقدم  التقارير المالية شهريا لألمانة العامة ودوريا ان تنتظم  -3
ن من البناء الصحيح لوضع المالي يمك   لرير تحليالوتتضمن هذه التقا

هذا وقد عرضت اللجنة المكلفة من  ه.اد العام وجميع فروعالمتوازن لالتح
والمقترحات التي تستكمل التقرير المالي  ، داري جميع هذه النقاطالمجلس اال

المجلس  أقرالجلسة األولى حيث  7/2/2010في جلسته المنعقدة في 
وقد تضمن التقرير التوصيات  باالجماع على التقرير المالي وصادق عليه .

 -التالية :

 

 أن تعتمد األمانة العامة نظاما ماليا.  -     
وآلية تسهل ربط جميع فروع االتحاد أن تعتمد االمانة العامة برنامجا ماليا  -     

 بالمركز 
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  للمجلس االداري تقدم ا لالمانة العامة ودوريا التقارير المالية شهري ان تنتظم -     
وتتضمن هذه التقارير تحليال للوضع المالي يمكن من البناء الصحيح              

 كل هيئات االتحاد .        المتوازن في 
 

هيئة رئاسة المجلس  انتخاب استكمال وتطبيقا لما جاء في النظام األساسي فقد تم
 -كالتالي :لس االداري ومقررتين نائب رئيس للمج بانتخاب

  
 االخت  مريم االطرش             نائبة للرئيس . -
 االخت   ندى طوير                  مقررة. -
 االخت  عصمت الشخشير         مقررة . -
 
الالئحة الداخلية استنادا للنظام االساسي ناقش المجلس االداري كل من مشروعي  و

 . باالجماع ارهمااقر وتم  الئحة الداخلية للمجس االداري لالمانة العامة وال
 

تقريرها الذي حظي باالهتمام من النقاش حيث أضيفت  المنتخبة قدمت االمانة العامة
التعديالت التي مع  نقاط هامة على الصعيد السياسي والتنظيمي وقد أقر باالجماع 

لشتات ت القادمات من فروع االخواا تحتى يكتمل التقرير فقد قدماقترحها المجلس . و 
 . جميع فروع االتحاد في داخل الوطن والشتات رالتقري شمليحتى تقاريرهن 

وأما على الصعيد المالي فقد قدمت االمانة العامة تقريرها متضمنا الموازنة حيث أقرت 
من المجلس االداري  وتم رفعها  لسيادة األخ الرئيس أبو مازن ودولة األخ رئيس 

  باعتمادها.د. سالم فياض التخاذ قرار الوزراء 
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نقاش خطة العمل التي قدمتها االمانة العامة لعمل مرحلي لمدة ستة أشهر،  تم
والهميتها   دون تعديالت تذكر بهذه الخطة ، وأقرت وقد اقترحت آلية للجان للعمل 

 وضرورة االطالع عليها فاننا نرفقها كاملة بالتقرير .
 
قدمت اللجنة التي شكلها المجلس االداري من بداية  جلسوفي ختام اعمال الم 

بعد في الجلسة االخيرة وصدر بعد اقراره  لكتابة البيان الختامي حيث نوقش أعماله
على و االمانة العامة  االتحاد من قبل  فروعالوزع على جميع لياالضافات والتعديالت 

 صفحات االعالم .
مع الثامن من آذار يوم المرأة منت اتز  يالتجلسات المجلس االداري بعد انتهاء 

العالمي فقد قامت االخوات في االمانة العامة بفعالية خاصة بهذه المناسبة حضرها 
اسية لمختلف االخوة من اللجنة النتفيذية واللجنة المركزية وأعضاء المكاتب السي

قضية شعبنا و مسيرة المرأة ولالتحاد العام للمرأة الفلسطينية ل الفصائل وذلك دعما 
 العادلة .

 -:التوصيات العامة 

تقدم الدعم المالي لفروع االتحاد العام   -فرع الكويت – العمل على جعل لجنة التراث -
 تابعة لألمانة العامة .بما أنها جزء منه و 

ضرورة توثيق دائرة العالقات الداخلية لكل ما يتعلق بالفروع وايداع نسخة منها  –
 نة العامة.لدى أمانة سر األما

 -بناء مركز  احصائي معلوماتي مركزي متخصص يشمل: -
 * كل القوانين الخاصة بالمرأة .

 .عن المرأة * معلومات احصائية
 -:اعتماد موازنة ثابتة من الصندوق القومي ل م . ت. ف -

لالتحاد العام وكافية لتغطية األنشطة العادية  كمصدر تمويل  -أ
 والتطويرية .
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 خصيص موازنة محددة لكل فرع تغطي احتياجاته االدارية واألنشطة.ت -ب       
 ضرورة االلتزام برسم االنتساب واالشتراك ليكون دخال ثابتا لالتحاد . - ج        
 ضرورة تجاوزالفئوية لصالح الكفاءة في الفروع . -   
 تعبئة المقاعد الشاغرة للمستقالت في بعض الهيئات االدارية . -   
 إعادة تقييم المشاريع التثقيفية في الفروع بما يخدم تحقيق أهداف االتحاد .  -   
 .االتحاد وفروعه كبيرة تدعمتاجية نمشاريع اتبني  -   
 اضافة لجنة الموارد البشرية والمالية من خالل مشاريع يقدمها االتحاد .          -   
 -يتبع هذا التقرير ملحقات :* 
 .النظام األساسي -1
 التقرير المالي. -2
  .التقرير المقدم من االمانة العامة -3
 خطة االمانة العامة. -4
 الالئحة الداخلية لالمانة العامة. -5
 الالئحة الداخلية للمجلس االداري. -6
 البيان الختامي  -7
 قائمة الحضور والغياب ألعضاء المجلس . -6

قرر متابعة هذا الموضوع من قبل وتهذا وقد قدمت االخت ريما ترزي كتاب استقالتها 
 االخت رئيسة المجلس االداري سلوى ابو خضرا.

 
 رئيسة المجلس االداري / سلوى ابو خضرا 


