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 :األعمالجدول 
 
 اإلداري مكتب رئاسة المجلس رئيسة وعضوات  .انتخاب1 
العامة لالتحاد العام للمرأة  األمانةعضوات رئيسة و  .انتخاب2 

 الفلسطينية
   

الخدامس لالتحداد العدام للمدرأة الفلسدطينية  رمد  المدمتم تخدبنالم اإلداري  عقدد المجلدس
 السدددددداعة الخامسددددددة 24/5/2009يددددددوم  األولاجتماعدددددد   5/2009(/24-12تددددددار    
المنظمددددات  دائددددرةمسددددمول  إسددددماعي  محمددددود األخعضددددو اللجنددددة التنفي  ددددة  بحضددددور

 الشعبية في منظمة التحر ر الفلسطينية، 
 

 71، وكدداا العدددد المتواجددد:اكتمددال النبدداب ألغددرا التأكددد مدد  عدددد الحضددور  بعددد
عضوه، تم اعتماد جدول األعمال. و انتخب المجلس األخت سلوى أبو خضرا رئيسدة 
للمجلددس اإلداري واألخددوات ندددى رددو ر، رسددمية عددودة، ومعددا أبددو  يسددا عضددوات 

  .مكتب الرئاسة
 

انتخداب رئيسدة  -1علدا الوجد  التدالي: العضدواتاقتراحي  مقدمي  م   المجلسناقش 
رح تدالمق إقدراروثالث مقدررات، وقدد تدم  مجلسانتخاب رئيسة  -2 و مقررتي  للمجلس

انتخابعددا  وللمجلددس  خضددرا كرئيسددة أبددوسددلوى  األخددتتددم ترحددي  الثدداني. واندداي عليدد  
واد ا أصدتحت ئي دة  ،مرحدحات أراد  أصد مقدررات مد   ثدالث وانتخداب ،وتمباإلجماع

  يسا. أبوندى رو ر، رسمية عودة، معا  األخواتالمكتب م  
  



 
التاليددددة  واألخددددواتانتبددددار الددددوة ر رئيسددددة لالتحدددداد العددددام للمددددرأة  األخددددتتددددم انتخدددداب 
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. ثدم تدم أخدت 21علدا القائمدة بجميد  عضدواتعا والمكوندة مد   باإلجمداعتم التبدو ت 
ئن دت  رئيسة لالتحاد العام للمرأة الفلسدطينية. باإلجماعار الوة ر انتخاب السيدة انتب

األخددت سددلوى أبددو  رئيسددة المجلددس، رئيسددة وعضددوات األمانددة العامددة الجديدددة متمنيددة 
لعد  جميعدا النجداح بانطالقدة جديددة لعمد  االتحداد وتجداوة العدتدات، و دعدت األمانددة 

وخطددع عمدد  اللجدداا أو الدددوائر  العامددة إلددا اإلسددراع بوضدد  الئحددة عملعددا الداخليددة،
ليبار الجتماع  قر ب  للمجلس اإلداري العتمادئدا و تفعيد  دور عضدوات المجلدس 

 اإلداري في إرار ئ ه الخطع. 
علا مواصدلة  وأكدتالمستقيلة  األمانةفي  لألخواتجعاد تحية  أم األختوقد وجعت 

تحقيق الدولدة المسدتقلة االتحاد بالتحر ر ودحر االحتالل و  أئدافالعم  علا تحقيق 
العامدة الجديددة  األماندةتسدارع  أا أئميدةعلدا  أكددتوعاصمتعا القدد  الشدر  ، كمدا 

 .أعمالعاالئحتعا الجديدة وتتاحر 
  



 

 
 
 


