محضر اجتماع المجلس اإلداري المنتخب لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية في
جدول األعمال:

2009/4/24

.1انتخاب رئيسة وعضوات مكتب رئاسة المجلس اإلداري
الفلسطينية

.2انتخاب رئيسة وعضوات األمانة العامة لالتحاد العام للمرأة

عقدد المجلدس اإلداري المنتخدب مد المدمتمر الخدامس لالتحداد العدام للمدرأة الفلسدطينية

ت د ددار

 2009/5/)24-12اجتماعد د د األول ي د ددوم  2009/5/24الس د دداعة الخامسد د ددة

بحض ددور عضد ددو اللجن ددة التنفي د ددة األخ محم ددود إسد ددماعي مس ددمول دائ د درة المنظمد ددات
الشعبية في منظمة التحر ر الفلسطينية،

بعددد التأكددد م د عدددد الحضددور ألغ د ار

اكتمددال النبدداب ،وكدداا العدددد المتواجددد71:

عضوه ،تم اعتماد جدول األعمال .و انتخب المجلس األخت سلوى أبو خض ار رئيسدة
للمجلددس اإلداري واألخ دوات ندددى رددو ر ،رسددمية عددودة ،ومعددا أبددو يسددا عض دوات

مكتب الرئاسة.

ناقش المجلس اقتراحي مقدمي م العضدوات علدا الوجد التدالي -1:انتخداب رئيسدة
للمجلس و مقررتي  -2انتخاب رئيسة مجلس وثالث مقدررات ،وقدد تدم إقدرار المقتدرح
الثدداني .واندداي علي د تددم ترحددي األخددت سددلوى أبددو خض د ار كرئيسددة للمجلددس و انتخابعددا

باإلجماع،وتم وانتخداب ثدالث مقدررات مد أصد أراد مرحدحات ،واد ا أصدتحت ئي دة
المكتب م األخوات ندى رو ر ،رسمية عودة ،معا أبو يسا.

ت ددم انتخ دداب األخ ددت انتبد ددار ال ددوة ر رئيس ددة لالتح دداد العد ددام للمد درأة واألخد دوات التاليد ددة
اسمائعم عضوات األمانة العامة
 .1انتبار الوة ر
 .2سامية بامية

.10ئيثم عرار

.11نعا ة محمد

 .3آمنة سليماا

.12اعتدال األحعب

 .5منا الخليلي

.14ر ما نزال

 .4دالل سالمة

 .6نعيمة الشي علي
 .7آمال حمد

 .8فر ال عبد الرحم
 .9خول األةرق

.13خلدات حسي
.15ختام سعافي

.16اكتمال حمد

 .17رضا

.18منا النمورة

.19فايزة ابو العيجاي .20سوس حنار .21ابتسام ةعانيي

تم التبدو ت باإلجمداع علدا القائمدة بجميد عضدواتعا والمكوندة مد  21أخدت .ثدم تدم
انتخاب السيدة انتبار الوة ر باإلجماع رئيسة لالتحاد العام للمرأة الفلسدطينية .ئن دت
األخددت سددلوى أبددو رئيسددة المجلددس ،رئيسددة وعضدوات األمانددة العامددة الجديدددة متمنيددة

لعد جميعدا النجداح بانطالقدة جديددة لعمد االتحداد وتجداوة العدتدات ،و دعدت األمانددة

العامددة إلددا اإلس دراع بوض د الئحددة عملعددا الداخليددة ،وخطددع عم د اللجدداا أو الدددوائر

ليبار الجتماع قر ب للمجلس اإلداري العتمادئدا و تفعيد دور عضدوات المجلدس

اإلداري في إرار ئ ه الخطع.

وقد وجعت األخت أم جعاد تحية لألخوات في األمانة المستقيلة وأكدت علا مواصدلة
العم علا تحقيق أئداف االتحاد بالتحر ر ودحر االحتالل و تحقيق الدولدة المسدتقلة
وعاصمتعا القدد

الشدر  ،كمدا أكددت علدا أئميدة أا تسدارع األماندة العامدة الجديددة

الئحتعا الجديدة وتتاحر أعمالعا.

