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الالئحة الداخلية للمؤتمر الثاني للمرأة الفلسطينية

الالئحة الداخلية للمؤتمر الثاني للمرأة الفلسطينية
المادة  :1تكون المؤتمر من جميع المندوبات المنتخبات من قبل الفروع.
المادة  :2حق حضور جلسات المؤتمر:
 -1تكون جلسات المؤتمر علنية فيما عدا الحاالت التي تقرر فيها صراحة عكس
ذلك.
 -2ال يجوووب باافووافة الوود المنوودوبات السوومام بوودخو المووؤتمر اال لال ووخا
المذكورين فيما بعد-:
أ -مموووثالت عووون الهيلوووات والنخاووويات النسوووائية العربيوووة والعالميوووة -اللجنوووة
التحضيرية للمؤتمر أو األمانة العامة لالتحاد.
ب -ممثلوووي المنتموووات النقابيوووة :الفلسوووطينية – العربيوووة التوووي تووودعو ا اللجنوووة
التحضيرية.
جـ -المكلفات من قبول اللجنوة التحضويرية باالعموا ااداريوة للموؤتمر ترجموة
طباعة مرافقة وفود.)..
د -مراقبات من فروع االتحاد تحدد ا اللجنة التحضيرية.
المادة  :3مكتب المؤتمر:
ينتخب مكتبه من رئيسة ونائبتين للرئيسة ومقررتين.
المادة  :4حق مخاطبة المؤتمر:
 -1ال يجووب اليوة مندوبوة ان تخاطووب الموؤتمر موا لول تطلووب الكلموة مون الرئيسووة
وتأذن لها بها.
 -2ال يجوب للمندوبات ان يتحدثن أكثور مون مورة واحودة عون النقطوة الواحودة أو
االقتراع أو التعديل الواحد اال باذن خوا

مون رئيسوة الموؤتمر وللمندوبوة

التي تثير نقطة أو تتقدم بواقترام أو تعوديل حوق الكوالم مورتين موا لول يكون قود
تقرر قفل باب المناقنات.
 -3يجوب للرئيسة ان تطلب من المندوبة انهاء حديثها اذا كانت اقوالهوا خارجوة
عن موفوع المناقنات.
 -4يجوب للعضو ان تثير في أي وقت نقطة نتام علد الرئيسة ان تقرر ما يتبع
بنأنها في الحا .
 -5يجوب لممثلوي المنتموات ريور االعضواء التوي وجهوت اليهوا الودعوة لحضوور
المؤتمر وكذلك المراقبات اال تراك في المناقنة دون التاويت.
المادة  :5اآلراء واالقتراحات والتعديالت:
 -1ال يناقش أي اقترام أو أي تعديل ما لل يكن قد ثنت علية عضوة أخرى.
 -2اآلراء المتعلقة باالجراءات يجوب اثارتها فهيا وبدون اخطار سابق.
وتنمل اآلراء الخاصة باالجراءات ما يلي-:
أ -رأي بالعودة الد نتر الموفوع.
ب -رأي بتأجيل النتر في الموفوع.
جـ -رأي بارجاء الجلسة.
د -رأي بارجاء المناقنة في موفوع معين.
ـ رأي بأن ينتقل المؤتمر الد البند الثاني من جدو اعما الجلسة.
 -3جميع االقتراحات واالتعديالت فيما عدا اآلراء الخاصة بواالجراءات يجوب ان
تقدم كتابة.
 -4ال يجوب في جلسات انعقاد المؤتمر اثارة أي اقترام يتعلق بأحود بنوود جودو
االعمووا مووا لوول يكوون رأيووا خاصووا بوواالجراءات اال اذا سوولمت نسووخة منووه الوود
سكرتارية المؤتمر قبل الجلسة بيوم واحد علد االقل.

 -5تكوون االقتراحوات المتعلقووة بمسوائل ريوور مدرجوة فوي جوودو اعموا المووؤتمر
خافعة باافافة الد احكام ذه المادة للقواعد الخاصة المناوو

عليهوا

في المادة .)11
 -6يجوب التقدم بمنروعات تعوديل االقتراحوات بتسوليل نسوخة مون نود التعوديل
الد مكتب المؤتمر قبل اثارته.
 -7أ -تؤخذ األصوات علد التعديالت قبول أجوراء التاوويت علود االقتورام الوذي
تناولته.
ت -اذا كانت ناك عدة تعديالت للرأي الواحد أو االقترام الواحد تحدد الرئيسة
الترتيب الذي تناقش بموجبه وتطرم للتاويت مع مراعاة االحكام التالية:
 -1يجب ان يجري التاويت بالنسبة لكل رأي أو لكل اقترام أو تعديل.
 -2يجوب ان تؤخذ األصوات علد التعديالت فرادى أو الواحد فد األخورى طبقوا
لما تقرره الرئيسة ولكن في حالة اخذ األصوات علود بعوا التعوديالت فود
البعا ال ياير تعديل الرأي أو االقترام اال بعد التاويت فورا علد التعديل
الذي ظفر بأكبر عدد من األصوات االيجابية واقراره.
 -3اذا ما عد رأي أو عود اقتورام نتيجوة التاوويت يجوب ان يجوري التاوويت
النهائي علد الرأي المعد أو االقترام المعد .
 -8أ -يجوب سحب أي منروع تعديل بواسطة النخد الذي تقدم به ما لول يكون
ناك منروع معد لهذا التعديل تحت المناقنة أو تحت الموافقة علية.
ب-يجوووب ألي موون أعضوواء المووؤتمر اآلخوورين ودون اخطووار سووابق تبنووي أي
منروع تعديل سحب مقدمه علد النحو المذكور اعاله.
 -9يجوب الية عضو في اية لحتة ان توجه النتر الد الئحة النتام األساسي لول
راع وتادر الرئيسة قرار ا في ذه الحاله.
المادة  -6قفل باب النقاش:
 -1يجوب الية عضو ان تتقدم بأقترام قفل باب المناقنة سواء بالنسبة القتورام
أو تعديل معين أو بالنسبة للوفع عموما.

 -2علد الرئيسة ان تطرم للتاويت أي رأي يقفل باب المناقنوة اذا ثنوي عليوه
بثالث عضوان علد االقل.
المادة  :7ال يجوب ان يثار في أي من جلسات المؤتمر منروع خا

ما لل تورد

في بند من بنود جدو االعما .
المادة  :8نتام التاوي:
 -1يادق المؤتمر برفع االيدي.
 -2يكون التاويت برفع االيدي فيما عدا الحاالت المذكورة فيما بعد.
 -3تقوم السكرتارية بعد األصوات المعطاة برفع االيدي وتعلن النتيجية.
 -4في حالة كون النتيجة موفوع وك يجووب للرئيسوة ان تطلوب باخوذ األصووات
نداء باالسل.
 -5يجوري التاووويت نووداء باالسوول بووأن ينووادى علوود كوول عضووو وترفووع كوول عضووو
صوتها بالترتيب اال بجدو السماء المندوبات.
 -6تسوووجل األصووووات المعطووواة بواسوووطة سوووكرتارية الموووؤتمر وتعلووون بواسوووطة
الرئيسة.
 -7تثبت اسماء العضوات اللواتي صوتن نداء باالسل في محضر الجلسة.
المادة  :9المؤتمر:
-1يعتمد المؤتمر عند بداية اعماله سكرتارية.
-2تناط سكرتارية المؤتمر مسؤولية:
أ -استالم وطبع وتوبيع الوثائق والتقارير والتوصيات.
ب -امساك ار يف وسجالت المؤتمر.
جـ -كل عمل آخر قد يرى المؤتمر من المناسب تكليفها بها.
المادة  :10اعتماد العضوية:
 -1تكلف دائرة التنتيل النوعبي واللجنوة التحضويرية باعتمواد عضووية عضووان
المؤتمر.

 -2تعد االمينة العامة والمكتب محضرا عن اوراق اعتمواد الوفوود ويوفوع وذا
التقرير مع اوراق االعتماد في متناو المنودوبات فوي اليووم السوابق الفتتوام
دورة المؤتمر.
 -3يعد االعتراض رير مقبو

كال في الحاالت االتية:

أ -اذا لل يودع االعتراض لدى االمينة خال مدة ال تتجاوب  24ساعة من تاريخ
افتتام دورة المؤتمر.
ب -اذا ظلت مقدمة االعتراض مجهولة.
جـ -اذا كوان االعتوراض يسوتند الود وقوائع أو ادعواءات سوبق للموؤتمر ان نواقش
مثيالتها وقرر انها رير متعلقة بالموفوع أو ال اساس لها.
 -4تتبع االجراءات االتية القرار ما اذا كان االعتراض مقبوال كال:
أ -تبحث لجنة اعتماد العضوية بالنسبة لكول اعتوراض موا اذا كوان ينطبوق عليوه
أي من أسباب عدم القبو المناو

عليها في الفقرة الرابعة.

ب -اذا اتخذت اللجنة قرارا باالجماع بنأن قبو االعتراض كان قرار ا نهائيا.
جـ -اذا لل تال لجنة اعتماد العضوية الد قرار باالجماع بنأن قبو االعتراض
تحيل االمر الود الموؤتمر موع تدويوده بسوجل لمناقنوات اللجنوة وبتقريور يتضومن
رأي موون االرلبيووة واالقليووة موون اعضووائها وياوودر المووؤتمر دون اسووتطراد فووي
المناقنة قراره بقبو االعتراض أو عدمه.
د -في كول حالوة ال تعلون فيهوا لجنوة اعتمواد العضووية أو االعتوراض ريور مقبوو
كال ينبغي عليها ان تراعي ما اذا كان االعتراض قود بنوي علود أسوس سوليمة
وان تتقدم للمؤتمر بتقرير عاجل بنأنه.
ـ -اذا قدمت لجنة اعتماد العضوية تقريرا يوصي المؤتمر بان يورفا السومام
لمندوب بدخوله يجب علد الرئيسة ان تحيل ذا التقرير علود الموؤتمر لياودر
حكمووه فيووه واذا ثبووت للمووؤتمر ان المندوبووة لوول تعووين وفقووا لمقتضوويات الدسووتور
يجوب ان يرفا بارلبية ثلث األصوات المسجلة للمندوبات المحافرات السمام
للمندوبات بدخوله.

االجراءات الذي يتبع عند نتر المؤتمر في المنروعات المقترحة لتعديل دستور
االتحاد:
المادة  :11ادراج المقترحات الخاصة بتعديل دستور االتحاد في جدو االعما :
 -1ال ينتووور الموووؤتمر فوووي أي اقتووورام خوووا

بتعوووديل النتوووام الوووداخلي

واالساسووي لالتحوواد العووام الموورأة الفلسووطينية مووا لوول يكوون المجلووس قوود
ادرج ووذا االقتوورام فووي جوودو اعمووا المووؤتمر وقبوول موعوود افتتووام
الدورة التي سيناقش فيها االقرام بما ال يقل عن هرين.
لجان المؤتمر
المادة  :12حق اال تراك في اعما اللجان:
 -1يجووووب للمراقبوووات حضوووور اجتماعوووات اللجوووان ويكوووون لهووون جميوووع حقووووق
اعضائها فيما عدا حق التاويت.
 -2يجووووب لال وووخا

التوووالي بيوووانهل حضوووور اجتماعوووات اللجوووان ويجووووب لهووول

اال تراك في مناقنتها دون التاويت.
أ -ممووثالت الهيلوووات والنخاوويات النسوووائية العربيووة والعالميوووة التووي يووودعو ا
المؤتمر.
ب -ممثلي المنتمات النقابية الدولية أو االقليمية المدعوة لحضور المؤتمر.
المادة  :13جلسات اللجان:
 -1تحدد رئيسة اللجنة مواعيد انعقاد جلساتها.
 -2تعلن الرئيسة افتتام الجلسات وفضها وتحيط اللجنة بأية رسوالة يخاوها ثول
تبدأ بجدو االعما .

 -3توودير الرئيسووة المناقنووات وتحف و النتووام وتضوومن اتبوواع الالئحووة وتمنووع أو
تسحب من العضو حق كخاطبة اللجنة وفقا الحكام النتوام األساسوي وتطورم
الموفوعات للتاويت وتعلن النتيجة.
 -4في حالة تغيب الرئيسة عن أحدى الجلسات أو جودء منهوا تحول محلهوا نائبوة
الرئيسة.

