بعد فتح باب النقاش على التقرير العام تبلورت أبرز المالحظات فيما يلي -:

* ضرورة انتظام انعقاد المؤتمر في مواعيده الدورية  ،وكذلك انتظام الحياة
الديمقراطية وتجديد الهيئات القيادية لالتحاد.

* اهمية التواصل بين االمانة العامة وفروع االتحاد وخاصة في الشتات وضرورة
تعميم نتائج مشاركة االمانة بالمؤتمرات العربية والدولية .

* االهتمام بتدريب كادر االتحاد عبر مشاركة فروع االتحاد في المؤتمرات
العربية والدولية ومؤتمرات االمم المتحدة .

تفعيل الجانب النشاطي في عمل االتحاد في الجوانب المختلفة القانونية

والثقافية وتفادي تغليب العمل التنظيمي على العمل النشاطي .
*

ضرورة توحيد الرؤيا لدى االمانة العامة في عدد من التشريعات والقوانين

مثل قانون االحوال الشخصية .

* التركيز على االستقاللية المالية لالتحاد وايجاد مصادر دخل ثابتة من خالل
موازنة الصندوق القومي لمنظمة التحرير  ،وجمع االشتراكات وتنمية الموارد
والمبادرات الذاتية وغيرهما من المشاريع .

 توجيه نقد لالمانة العامة لعدم توزيع التقرير على كافة الفروع وعضوات
المؤتمر مسبقا  .وبعد ذلك تم

قرار  :اقرار التقرير باالجماع بين رام هللا وقطاع غزة واالردن على ان يتضمن
المالحظات المقدمة .

* أعمال اللجان-:

 -1لجنة النظام االساسي

شارك في اعمال هذه الجنة  37عضو ناقشت المقدمة واالهداف والعضوية والهيئات

التشريعية من النظام االساسي واجرت تعديالتها وحولت نتائج عملها الى المؤتمر

الذي قرر

قرار  :احالة النظام االساسي بالتعديالت المقترحة عليه من اللجنة الى المجلس
االداري المنتخب الق ارره واصداره وتعميمه على الفروع .

 -2لجنة التوجيهات البرنامجية

شارك في اعمال هذه اللجنة  45عضو ناقشت الوثيقة البرنامجية واقرت التوجهات

البرنامجية  ،وقد ناقش المؤتمر نتائج عمل اللجنة .
قرار :تم اقرار التوجيهات البرنامجية
 -3اللجنة السياسية والبيان الختامي

ناقشت اللجنة مشروع البيان الختامي المقترح وادخلت التعديالت الالزمة عليه  ،وتلي

البيان في المؤتمر .
قرار  :تم اقرار البيان الختامي الصادر في المؤتمر
الجلسة الختامية
*بعد ان أقر المؤتمر اعمال اللجان  ،قدمت االخت سلوى ابو خض ار االمينة
العامة لالتحاد استقالة االمانة العامة .

* اشرف االخ محمود اسماعيل رئيس دائرة التنظيم الشعبي في منظمة التحرير
على انتخاب المجلس االداري

* قرر المؤتمر انتخاب مجلس اداري من  73عضو  ،تم فتح باب الترشيح

لعضوية المجلس  ،واقترحت قائمة الوحدة الوطنية للمجلس االداري من 73

عضو وفازت بالتزكية .

وانتهت اعمال المؤتمر بجو من الحماس والتفاؤل بمرحلة جديدة من العمل والتطور

لصالح المرأة الفلسطينية .

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

المؤتمر العام الخامس المنعقد تحت شعار
وحدة األرض والشعب تحت راية
منظمة التحرير الفلسطينية
حرية – عودة – استقالل
تنمية و مساواة
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