تقرير لجنة العالقات الداخلية
للمؤتمر الثالث
لالتحاد العام المرأة الفلسطينية

بيروت 29-25شباط 1980

تقرير التنظيم والعالقات الداخلية

انطالقااا مااا مبااادر الثااراة واتااتراتيجيتيا بااطي تحرياار بلسااطيا ال يااتم باار اار
التحرير الشعبية الطريلة األمد التي تشااك بييا كل جماهيرنا الفلسطينية والعربية،
وأيمانااا باااي التنظاايم الشااعبي الااديمقراطي هاار الطريااا لتعبلااة الطاقااات الفلسااطينية
وترجيييااا بااي طريااا التحرياار مااا ألااف تحقيااا أهاادار الثااراة بااي التحرياار ال اماال
للترا الرطني الفلسطيني بار ال فااا الجمااهيرل المسال ماا اجال أقاماة الدولاة
الفلسطينية الديمقراطية لف كامل الترا الفلسطيني.
انطلقااا الماارلة الفلسااطينية للمشااااكة النكااالية ال املااة بااي جمي ا مجاااالت العماال
السياتي والنقابي والعس رل مؤكده لف شخصية المرلة الفلسطينية و لاف الادوا
الذل يجب أي تلعبه وتقرم به اتجاه قكيتيا وثراتيا.
لقد أصب اتحادنا بناء مت امال يساهم بايجابياة ماا مختلاي ميااديا ال فااا الارطني
بمااا بااي الااا ال فاااا المساال  ،ولاار نظرنااا نظاارة تااريعة ألااف الخااطااة الديم رابيااة
للشعب الفلسطيني نجد باي المرلة تش ل العدد األكبار ماا شاعبنا وهاي مرب اة بايا
ميام الحياة المختلفة ومسؤولياتيا النكالية وواجبيا الرطني.
ما هنا نتبيا أهمية قياام االتحااد العاام المارأة الفلساطينية با تباااه أطاااا ماا اطار
منظمة التحرير الفلسطينية لينظم هذه القا دة الراتعة ،وليحشاد جيردهاا ويصابيا
بي تباا الثاراة ماا مختلاي األصاعدة النقابياة والسياتاية واالجتما ياة ،لقاد مكاف
لاف انعقاااد مؤتمرناا الثاااني الاذل قاد اام  1974اارالي خمساة تاانرات أو أكثاار

كانااا مااا أصااعب الظاارور وأقصاااها وكاااي االتحاااد كج ا ء م ااا مساايرة الثااراة،
انع سا لياه تلاا الصاعربات واألبماات التاي تعرتاا لياا الثاراة تاراء بجساميا
البشرل والعس رل ومؤتساتيا الشعبية ،ومرت ظارور كاناا تيادر ألاف القكااء
لييا ،وبش ل طبيعي باي االتحاد قد تطثر بيذا المناخ وتفا ل م الثراة وشااك بي
النكال وال فاا ،وتعرض أ يانا للخلل الناجم ما هنا وما هنااك ،ل اا لاف الار م
مااا تلااا الظاارور أال أي اتحادنااا بقااي متمسااا بطهدابااه ومبادئااه ااابى لااف البناااء
التنظيمااي ،ا اام انااه تعطلااا االنتخابااات بااي بع ا

الفاارو لفتاارة طريلااة وألتاابا

اتتثنائية ،ول ا االتحاد اتتطا أي يتجااوب أالبماات وهاا هار يعقاد ماؤتمره الثالاث
بعد يا طريل.
اليرم وأمام مؤتمرنا الثالث أاى أنة ال بد واي نشير ألاف بنياة الفارو التاي أنجا ت
والتي تشا ل جسام هاذا الماؤتمر بخاالل تلاا الفتارة و لاف الار م ماا معاناتناا لاف
المسااتر ى الثاارال الاارطني و لااف المسااترى الااداخلي لممانااة العامااة أال أننااا قمنااا
براجبنا بي لجنة العالقات الداخلية باي كاي ليس كما يجب ،بل كاي أملنا باي تنظايم
العالقات بيا األمانة والفرو اكبر وقد وتعنا خطاة باي بداياة العمال ماا اجال الاا
ول ا تخلل العمل نر ما التقصاير باي العالقاة بايا األماناة العاماة وبرو ياا ياث
ابتقدنا ألف التنسيا ،وكاي ما األبكل لمسيرة العمل االتحادل أي ي ري تنسيا باي
كاال األماارا،ول ا الااا التقصااير لااه بعا

المبااراات العامااة ،مااثال أي انتشاااا جساام

االتحاد لف امتداد الرطا العربي ب ل ما يكم ما تبايا بي جمي األوتا بما بييا
األمية ،يجعل ما المتعذا بي ال ثير ما الحاالت تحقيا اليدر.

أي تبا ااد اطاار البناااء التنظيمااي ج رابيااا ااا المركا بالمناااطا متناااثرة بااي الفاار
الرا ااد والفاارو مبعثاارة مااا المحاايي ألااف الخلااي وهااذا يعنااي أي مليااة االتصااال
المباشر صعبة ،وقد أكد الا اناه ماا يار المم اا أقاماة بنااء متماتاا وقاادا لاف
التصدل للميام المنيطة به ،دوي تا تتربر أم انية اللقاء الحي المباشار بايا جميا
اطر االتحاد .وهنا نقرل بطننا لم نستطي أال تحقيا الج ء الكليل ما طمر اتنا.
بي مجال السر االيجابي ياث ال مجاال لترتا ال أكثار رصاا لاف الرقاا ،باال باد
واي نشير ألف ال ي ااات المتعددة لبع
لجاي تحكيرية بي بع
بعا

الفرو والمعاناة يث شا ل أكثار ماا مارة

الفرو و يث انه جرت أكثر ما مرة انتخابات بقد أ ادة

الفاارو انتخاباتيااا ماارتيا خااالل الفتاارة الماتااية لممانااة العامااة ،وهااذا أماار

طبيعااي ناادما تنتيااي الفتاارة النقابيااة ألل باار ال بااد واي يعيااد انتخاباتااه ،نسااتطي
القرل بطننا ما خالل أيماننا بكرواة أيجاد اطار تنظيمياة نقابياة لتكام العادد األكبار
ما نساءنا لف مدى تلاا المنااطا والفارو المبعثارة وماا اجال تشا يل كال األطار
التنظيمية لتحدث التفا ل الحقيقي بيا قيادات وجماهير المنظمة وقاد أصايب أ ياناا
بالخلل بي التطبيا والا لعادم أيجااد مقارات لابع

الفارو  ،ونظارة الرجال المارأة

و دم أتا ته المجال أماميا لتطخذ دواها الطبيعي لف أكمل وجه بي مسيرة الثراة
باإلتابة ألف أي جمي هيلاتنا القيادية بيي ير متفر ة وكثيرا ما كرادا الييلاات
تعمل ماال لخار لمراجيتياا ظارور الحيااة الصاعبة ،وهاذا كاذلا جعال الرقاا الاذل
يعطااف لالتحاااد تااليل ومجا أ كااذلا اوا االت اليااة التااي كانااا تصاايب بعا
الييلات اإلدااية ،كذلا ظروبيا األترية.

كاارادا

وهنا نشير لتلا الفرو والتاي بلاع اددها شارة تاف اآلي ونشاير ل ال بار

لاف

دة الي كل بر له ظروبه التي تختلي ا الفر اآلخر ونطمل أي يمتد االتحاد ألف
األقطاا التي يتراجد بييا شعبنا و يث يرجد أم انية لتطبيا الدتاترا العاام لالتحااد
واي تش ل اوابي المرأة الفلسطينية الم تربة بي جمي أنحاء العالم.
وتاانبدأ هنااا الحااديث ااا باارو األاض المحتلااة يااث أي هااذا الفاار

لااف تمااا

بسا ته العمل اليرمي بي مجال التصدل والصمرد بي وجه اال تالل ،و لاف الار م
مااا تلااا الظاارور الصااعبة التااي يراجييااا شااعبنا أال أي أخراتنااا بااي الااداخل قاادي
ماااؤتمرها وقاااامرا بااااإلجراءات النقابياااة والقانرنياااة وانتخبااارا هيلاااتيم اإلدااياااة.
وأاتلرا برثائا االنتخابات لتطكيد الا ،كذلا أاتلرا اتالة ال تماد مماثالت الفار
بي المؤتمر العام و يث أي هذا الفر يتمي بكرواة السرية بانه ال دا ي لإلشااة
ال كاءه.
بر األادي:
و يث يقيم العدد األكبر ما شعبنا بطي ليذا الفر كاذلا خصرصاية ناتجاة اا ادم
وجرد القات تليمة بيا الثراة الفلسطينية وبيا النظام األادني ،مما أدى ألف دم
مقاادا تنا لااف بيااااة الفاار وترتيااب أمااراه التنظيميااة والنقابيااة ببقااي يعماال الفاار
بتش يلته السابقة ول ا له دوا كبير بي الد م المادل لمرابنة األمانة وأ داث لبناي
وبياا أطفاال الصامرد وتصالنا أخباااه براتاطة بعا
باابع

األخارات وكاذلا يقارم الفاار

األنشااطة التااي مااا شااطنيا د اام نكااال الماارلة الفلسااطينية مرا يااا أوتااا ه

الذاتية والمرتر ية وقد مثل األادي سب الدتترا بعدد ( )15خمساة شار أختاا
ما بينيم كر المجلس اإلداال لالتحاد وهي أمينة تر الفر .

بر لبناي:
لقاد كااي وماا بال بار لبنااي المارلة التاي تانع س ليياا كال تلاا الظارور القاتاية
السياتية والعس رية واالجتما ية بقد كاي لتلا الحرو المت اراة وماا خلفتاه لثااا
انع سا لف العمل التنظيمي داخل الفر واثر بش ل تالبي لاف وتاعه التنظيماي
كذلا لف نشااطه وأجلاا انتخاباتاه بقاد كااي الفار يتذباذ نتيجاة لتارتر الخالباات
الداخلية أ ياناا ونتيجاة ل ياا هيلاة اإلدااياة لفتارة طريلاة ياث امتاد ياا هيلتاه
اإلدااية ام كامل أل ما

يراي تنة  1977و تف

والتبديل ألف جانب الم اجية التي تح م بع

يراي  ،1978نتيجة للت ير

األخرات بي العمل ول نيا وماا خاالل

لقاءات متعددة م بر لبناي اولناا أبالاة تلاا ال يماة ناه كاي ينطلاا ويساير باي
مسااة الطبيعي .ويقرم بدواة اتجاه مخيمات شعبنا المتناثرة واتجااه مشااايعه وقاد
كلفا الييلة اإلدااية أاتااء األتاس التنظيمياة وا تمادت بياه خمساة منااطا هاي:
بيروت – صرا – صيدا – طرابلس –بعلبا .وقد اتتطا ا هيلته اإلدااية أي تش ل
أطااااا جبيريااا متفااا ال ما اإل ااداث واتاات مل الفاار بنائااه التنظيمااي وأصااب بناااء
ديمقراطيااا مااا اجاال النياارض بطوتااا ه ،وقباال أيااام قااد مااؤتمره الثالااث بتااااي
 1980/2/17برجاارد اإلخاارة ممثلااي بعاا

الفصااائل والتنظاايم الشااعبي وأشاارار

العالقات الداخلية وائيسة اللجنة التنفيذية لالتحاد العام وقد بل ا جمعيته العمرمية

رالي  22887منتسبة وأ كائه العامالت  450كارا اامال وتام خاالل الماؤتمر
انتخا هيلته اإلدااياة الم رناة ماا  11أ ادى شار أختاا وانتخاا مماثالت الفار
للمؤتمر العام و ددها  15خمسة شر أختا.
بر ترايا:
بالنسبة لفر ترايا وبعد المؤتمر العام الثاني اتتمر الفار بط مالاه واخاذ يرتاي
أتسه التنظيمية ويرثا الصالت بايا لجااي محلياات واوابطاه اتاتعدادا لالنتخاباات
بي مر ده المحدد ،ول ا الظرور الصعبة التي مرت لف الثراة الفلسطينية كاناا
تع س نفسيا لف كل الفرو ب اي نتيجة لتلا الظرور أي تجمد الفر لفترة بمنية
نتيجة ألوتا تياتية ومنيا أمارا تنظيمياة ،بقاي بار تارايا مجمادا لفتارة ت ياد
ااا الساانة والنصااي ول ننااا اتااتطعنا أي نعيااد الفاار لنشاااطه وممااتااته وتقاار
وجيات النظر منه وتش لا بي لجنة تحكيرية تش يال جيياديا وكانا األخارات باي
األمانة العامة لاف قار دائماا ماا بار تارايا نتيجاة لرجارد العدياد مانيا هنااك،
وقاما اللجنة التحكيرية بإاتاء األتس التنظيمية السليمة و قاد الماؤتمر الثااني
لفر ترايا بتااي  ،1979/8/29بطشارار الرئيساة والعالقاات الداخلياة والتنظايم
الشعبي وانتخبا هيلته اإلدااية و ددها تساعة ومماثالت الفار للماؤتمر العاام وقاد
بل ا الجمعية العمرمية لفر ترايا .15867

بر العراق:

أما بالنسبة لفر العراق خالل الفترة الماتية قاما العالقاات الداخلياة باطول بياااة
بي ام  1975ما اجل أاتاء األتس السليمة بي بنية بر العراق ولتييئ الرت
االنتخااابي للفاار وتنساايا العالقااة باايا باار العااراق واألمانااة العامااة وترتااي قا اادة
الفاار جماهيريااا ،بقااد كاااي اادد الجمعيااة محاادودا ول ااا ت ايااد العاادد بااي الساانرات
األخياارة و قااد مااؤتمره األخياار بتااااي  1978/6/28بعااد أي أصااب

اادد جمعيتااه

العمرميااة  1000ألااي كاار وبعااد الااا ت اارات بيااااات األخاارات كااراي األمانااة
العامة وكانا تنتي برص مشااكتنا بي مؤتمرات تعقد بي العراق ويتم ماا خاللياا
اللقاء م الفر وخالل مشااكتنا بي المؤتمر التنمية لدول دم االنحياب الاذل قاد
بي العراق بي ام  1979ثم أقاراا تمثيال كارية بار العاراق باي الماؤتمر العاام
والا سب جمعيتاه العمرمياة وشاااك أالي بار العاراق باي الماؤتمر العاام الثالاث
بتسعة أخرات.
بر الج ائر:
خالل الفترة المنتيية ما تااي األماناة قمناا ب ياااة بار الج ائار أكثار ماا خمساة
مرات والا ما اجل ترتيب أمرا الفار واإلشارار لاف انتخاباتاه وقاد شا لا أول
لجنة تحكيرية بي شير شباط  ،1976وقاما باأل داد لمؤتمر الفار األول والاذل
قد بتااي  ،1976/4/14وقد أشاربا لاف الماؤتمر العالقاات الداخلياة ألاف جااني
ائيسة االتحاد وممثلي التنظيمات الشعبية ومكف الفر بعد انتخا هيلته القيادياة
بنشاااط و انااا األخاارات مااا انتااه مااا بعا

الصااعربات التااي أوادناهااا بااي بدايااة

التقرير ،و ندما أنيف الفر دواتاه االنتخابياة ،قاام باأل اداد لماؤتمره الثااني وهاذا

أمر طبيعي وقد شااك بي هذا المؤتمر  47كار ماا الرالياات التاي تشا ل االتحااد
بييااا لجانااه المنتخبااة واشاارر لااف المااؤتمر الثاااني العالقااات الداخليااة ،وانتخبااا
هيلته اإلدااية ما تس أخرات ،كذلا انتخبا ممثالت الفر للمؤتمر العام و ددها
تبعة أ كاء ،وهناك تقرير ا نشاطات الفر خالل الفترة السابقة.
بر ليبيا:
بالنسبة لفر ليبيا اولنا بي البداية االتصال ببع

األخرات كراي الفر تاابقا

ما اجل أ ادة وت الفار وترتياب وتا االنتخاباات كاي يساير الفار وباا أمارا
شر يته ونظمه ،ول ننا ندما أخفقنا بي الا اتتد ينا دد ما األخرات ما خااج
تش يلة االتحاد السابقة ،وش لنا لجنة تحكايرية وأ طيناهاا الفتارة ال ابياة لترتاي
قا دة االتحاد ولتشمل اكبر دد ما الفلسطينيات وبعد أي أنج ت اللجنة التحكيرية
منيا يث بلع دد الجمعية العمرمية  525منتسابة أجارت الفار انتخاباتاه بتاااي
 1978/3/3بطشااارار العالقاااات الداخلياااة وائيساااة اللجناااة التنفيذياااة ،وكااااي ااادد
المرشااحات تاابعة شاار أختااا بااابت ماانيا بط لبيااة األصاارات لقيااادة الفاار وباااقي
القائمة لف قائمة اال تياط وتبعة أ كاء ممثالت للفر بي المؤتمر العام .لم ي ا
بر ليبيا أ سا ال ماا بعا

الفارو التاي اناا ماا تلاا المعرقاات التاي تعياا

ركة ونشاط برو نا .وواجيا الييلاة اإلدااياة نقا
البع

باي ادد ماا األخارات ياث

منيا ترك تا ة ليبيا أما لظارور شخصاية أو ظارور اجتما ياة وبعاد الاا

قمنا ب يااة لفار ليبياا واتات مل العادد للييلاة اإلدااياة ماا قائماة اال تيااط وتركناا
الفر أمل أي ي ري نشاطه اكبار وأوتا واي يطخاذ دواه المنااط باه وكاذلا ت ارات

بيااتنااا للفاار خاصااة أثناااء قااد اجتما ااات اللجنااة التحكاايرية لالتحاااد النسااائي
العربي ول ا لمنا بالفترة األخيارة بعادم مقاداة الفار
االنتياء ما مؤتمرنا أي يدا

لاف االتاتمراا وتطمال بعاد

وت الفر جيدا إل اادة وتاعه خاصاة باطي الفتارة

االنتخابية كادت تنتيي.
بر مصر :
كانااا بيااتنااا لفاار مصاار  1975/3/31وكاااي الياادر منيااا بحااث الرت ا النقااابي
والتنظيمااي لفاار مصاار وكااذلا وت ا
تعمالي لف اأ

كاارتي األمانااة العامااة يااث بقيااا أختاااي

الييلة اإلدااية لفار مصار وهاذا خلال نقاابي ياث ال يصا الاا

سب الدتترا وطالبنا بعردة األختيا وترك الفر وممااتة صال ياتيم بي أألمانه
العامة ،ول ا بقيا األختاي تمااتا لف اأ

الفر دوي ردة لالماته العامة.

بحثنا أمرا ال فر التنظيمية ما يث جمعيته العمرمياة والتاي كااي اددها باي تلاا
السنة  96تتة وتساعري كار ومنااطا الفار خمساة منااطا هاي  :الادمردا

–

مصر الجديدة – الدقي – منشة الصدا – الرايلف.
وتركنااا الفاار

لااف أماال أصااالا األماارا وتنساايا العالقااات وأبال نااا ااا مر ااد

االنتخابات يث كانا هيلته اإلدااية ما تسعة أخارات وكاذلا قاماا األخاا جييااي
ب يااااة لبحااث األماارا المتعلقااة بتنساايا العالقااات الخاصااة باايا مساالرالت العالقااات
الخااجية والعالقات بيا الفر واالمانه ول اا جميا تلاا المساا ي التاي باذلا ماا
اجل أصالا الرت لم ت لل بالنجاا ،وقد جااءت اتفاقياة الخياناة لتحاد ماا االتصاال

بالفر و يث أصب االتصال محدود وقاد وجياا د ارة لفار مصار للمشاااكة باي
المؤتمر العام بعدد ثالثة أ كاء.
بر ال ريا:
وهناا ال بااد واي أشااير ألاف باار ال ريااا لاف انااه باار نشايي و اماال ومتفا اال ما
اإل داث التي تمر ليا الثراة الفلسطينية وكاي هذا التفا ل ما خالل النشاط والد م
المادل لمرابنة االتحاد وتبيا الد م األكبر باي مرابناة بياا أطفاال الصامرد و ياث
تاهم مساهمة كبيرة بي تطتيس هذا المشرو  ،أما لف الصعيد النقابي بقد أجرى
الفر انت خاباته مرتيا خالل الفترة السابقة والا بعد أي اتت مل الفر لجانه ياث
يرجد منطقتيا الفروانية والفحا يل وال ريا المدينة.
كااذلا قااد الفااار مااؤتمره الثااااني بااي شاااير  1979/5و يااث بلاااع اادد الجمعياااة
العمرميااة لفاار ال ريااا  1650كاارا واشاارر لااف انتخابااات الفاار مندوبااة مااا
األمانة العامة والتنظيم الشعبي وانتخبا الييلة اإلدااية و اددها أ ادى شار أختاا
وممثالت الفر للمؤتمر العام ،أما اا بيااتناا لفار ال رياا بقاد كاناا أول بياااة
لفاار ال ريااا ودولااة األمااااات بااي ااام  1976أثناااء أ ااداث لبناااي ما االنعا الييا
وكاي اليدر ما ال يااة ما اجل الد م الماادل وكاذلا هادر نقاابي وكشارا ميماة
االتحاد وبي تلا الظرور الصعبة يث خلفا تلاا الحارو المت اراة ويالتياا لاف
شعبنا والشعب اللبناني وأثناء بيااتنا لفر ال ريا اطلعنا لف أمرا الفر النقابية
والتنظيمية وتا دنا بي تذليل بعا

المشا الت ،وكاذلا قادنا ادة اجتما اات ما

الجمعيا ت النسائية واليالل األ مر ما اجل الد م المادل وكذلا تام لقااء اكبار ادد

مم ا ما النساء الفلسطينيات وبعد الا ترجه وبدنا برئاتة األخا صام ألف دولة
األمااااات مااا اجاال األهاادار نفساايا المااادل والنقااابي وانكااما األخااا تاالرى أباار
خكرا ائيسة بر ال ريا وواصلنا ألف األمااات وهنا قمنا بنفس الميمة.
ونستطي ها أي نقرل باي ما قمنا به ما لقاءات م كل الجيات المعنية بالد م لف
مسترى دولة األمااات و لف مسترى الفلسطيني مردود جيد ماا النا ياة المعنرياة
والمادية بقد كاي المبلع الذل دنا به كاي الناراة األولاف التاي تاا دت باي تطتايس
بيا أطفال الصمرد ألبناء تل ال تر.
أما المسترى النقابي لفر األمااات ،وهناا نساتطي أي نقارل أي خاالل تلاا ال ياااة
ومااا خااالل اللقاااءات المتعااددة شا لنا لجاااي تحكاايرية بااي كاال مااا أباار ظبااي ودبااي
والشااقة ،وأوكلنا اللجناة الرئيساية باي أبار ظباي ميامياا لتحكاير لالنتخاباات باي
بر األمااات وقد بحثنا الاا ما ائيساة جمعياة المارلة الظبيانياة (الشايخة باطماة)
بااطي ي ااري بر نااا هناااك تحااا اتاام لجنااة الماارلة الفلسااطينية أتاارة بباااقي اللجاااي
النسائية العربية بي دولة األمااات ،وأ طيا اللجناة التحكايرية بتارة كابياة للقياام
بميمتيا .وأجريا االنتخابات لفر األمااات بتاااي  76/5/31وبعاد ماروا ارالي
تنتيا وخالل تلا الفترة كانا هنااك معاناات بعا

الفارو األخارى ،وقمناا ب ياااة

الفر أثناء ميمتنا م وبد اللجنة التحكايرية لالتحااد النساائي العرباي و اولناا لام
شمل الييلة اإلدااية ول ا بعاد بتارة اخبرناا باطي الييلاة اإلدااياة لام تعاد تعمال لعادة
أتبا هناك ولم نربا ب يااة براية للفر .

وجاءت بيااتنا األخيرة باي الشاير الماتاي ووجادنا الييلاة اإلدااياة مساتقيلة ولام
نااتم ا باللقاااء أال بالعاادد القلياال منيااا ب اااي لاايس باالم اااي أال د اارة اكباار اادد مااا
النساء الفلسطينيات المتراجدات بي أبر ظبي وكانا الد رة ما خالل م تب منظمة
التحريااار وخاااالل تجمااا األخااارات ياااث بلاااع اااددها ااارالي ( 126مائاااة وتاااتة
و شروي) أختا تم خالليا انتخا لجنة تحكيرية لفار األماااات وأ طياا بتارة 3
شيرا أل داد الفر النتخاباته ولما كاي ال باد ماا مشاااكة الفار الاذل أتاس مناذ
ام  1976والذل كاي له مساهمة مادية ما خالل األنشطة المتعددة للفر و سب
المادة  49ما الدتترا التي تن

لف ا األماناة العاماة باي تمثيال الفارو التاي

تعذات بييا االنتخابات بي المؤتمر العام بقد اقر تمثيل بر األمااات بثالث أخرات،
وبا تباا أي االتحاد منظمة شاعبية وقا ادة ماا قرا اد الثاراة باناه ماا البادييي أي
يتطثر تلبا أو أيجابا لمجمل أوتا الثراة وظروبيا وطبيعاة العالقاات الساائدة بايا
بصائليا ،وبالتالي تتطثر قا دة االتحاد لمجمال هاذه الظارور .وهناا ال باد واي أشاير
لبع

النقاط ما اجل بناء وتطرير الجسم النقابي لمنظمتنا الشعبية وتجااوب بعا

المعانات التي انينا منيا وما اجل تعميا الديمقراطية بيا جماهير نسائنا با تباا
أي العمل الديمقراطي تدا ال يقير بإننا نرى لا تتخذ المؤتمر ترجيا قيقيا بي هذا
المجااال واتااعا ودااتااا المقتر ااات العمليااة التااي مااا شااطنيا تعميااا الترجااه نحاار
الجماااهير النسااائية .كمااا يجااب أي تتاارابر كاال الظاارور التااي تسااا د لااف ترتااي
القا دة التنظيمية وابطيا الربي السليم.

مقتر ات:
 أي ي ري المجلس اإلداال منتخب ما قبل المؤتمر وي ري له ا القراا. تش يل اللجاي المرك ياة الخاصاة باألماناة العاماة وتحدياد اجتما اات دواياةليا.
 ي ري االتحاد بي الة اتصال دائم بيا اللجنة المرك ية وبرو ه. تش يل اوابي للنساء الفلسطينيات الم تربات بي العالم ووت أتس تكابيالعالقة بينيا وبيا المرك (األمانة العامة).
 تحا بند العقربات أي تعاقب ما لم تادب اشاتراكاتيا ماا الفارو واي ت اريالعقربة اللرم أو التنبيه أو التجميد.

وثراة تف النصر

