
 

 

 

 

رسالة موجهه لألحزاب السياسية والقوى الديمقراطية  

 / ن  ات ـــوالمستقلي 

ي االنتخابات المحلية القادمة "
 " نحو مشاركة أوسع للنساء والشباب ف 

 

ي  
عىل أثر تحديد موعد انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية من قبل مجلس الوزراء عىل مرحلتي   ؛ االوىل ف 

  ( ج)هيئة محلية وتشمل المجالس المصنفة   376لما مجموعه  2021كانون اول من العام  الحادي عشر من  

ون من آذار من العام  لة  المرحو   ،والمجالس القروية ي السادس والعشر
أ و  ) للمجالس المصنفة    2022الثانية ف 

ي قطاع غزة  (ب
  من قبل المج  ،بما فيها كافة الهيئات المحلية ف 

ً
تمع  شهدت الساحة الفلسطينية حراكا واسعا

ي عموما 
والحقوقية خصوصا   ،الفلسطين  النسوية  والمؤسسات  ي 

المدن  المجتمع  ي ظل    ،ومؤسسات 
ف  خاصة 

ي  ئتجز 
ي سبق وتقدم بها المجتمع المدن 

ي ظل عدم أخذ الحكومة الفلسطينية بالتعديالت الن 
ة االنتخابات وف 

ي الحكم المحىلي والمؤسسات النسوية والحقوقية واالئتالفات المتنوعة بما فيه منتدى النوع ا
ي    ،الجتماعي ف 

والن 

وصوال للمناصفة انسجاما مع توصيات وقرارات المؤتمرين ،  % كحد ادن  30رزها رفع نسبة الكوتا اىل  أب كان من  

ي األعوام  
ي اللذان ُعِقدا ف 

شح    ، 2018و    2015المركزي والوطن  فرصة أوسع للمشاركة    عطاءل وتخفيض سن الت 

ي االنتخابات 
   . اىل تعديالت عديدة اخرى افةبالضالشبابية ف 

  ، قصاء الشباب والنساء عن المشاركة بالحياة السياسيةإ، ونظرا لتخوفنا من استمرار  اتعىل أرضية هذه الحراك

ومواطنات الفاعلة كمواطني    بالمشاركة  ا عىل حقنا 
ً
ي    ،وتأكيد

ف  القائمة  الظل  مجالس  ي 
ف  ي    93فأننا 

ف  موقع 

وقط الغربية  الضفة  انحاء  مجتمعاتهن  مختلف  ي 
ف  المؤثرات  النساء  مئات  عضويتها  ي 

ف  تضم  ي 
والن  غزة  اع 

ي  ، المحلية اكة الكاملة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ذات االمتداد الجماهت  ومن منطلق    ،وبالشر

ي الشأن العام.. فإننا نؤكد عىل أن االنتخ
ي المشاركة المتساوية ف 

ابات استحقاق كوننا مواطنات مؤمنات بحقنا ف 

ي الصعوبة من حيث أنها تنعقد مجزأة عىل مرحلتي   
ي ظل ظروف غاية ف 

ي ومجتمعي رغم أنها تنعقد ف 
  ، قانون 

ي يعيشها المواطن نتيجة  
ي الساحة الفلسطينية عىل إجرائها بهذا الشكل وحالة الحباط الن 

وعدم وجود إجماع ف 

ي  
ي  ، ونتيجة ادارة  يواجها األزمات المتالحقة الن 

الظهر من قبل الحكومة الفلسطينية لمطالب المجتمع المدن 

  . بما فيه المؤسسات الحقوقية والنسوية 

 



 رغم كل العوامل اآلنفة الذكر 
ً
 واقعا

ً
فإننا كنساء فلسطينيات ندعو االحزاب  ، وعليه وبعد ان أصبح إجراؤها أمرا

 : القوى المستقلة إىل ما يىلي السياسية والقوى الديمقراطية والحراكات الشبابية واالجتماعية و 

 

ورة تجاوز الخالفات ووضع المصلحة العليا فوق المصالح الفئوية والفردية، والحفاظ عىل الوجه   • ض 

، والتأكيد عىل أهمية الحفاظ عىل السلم األهىلي وإعطاءه األولوية القصوى   الحضاري لوطننا الغاىلي

  أثناء التعاطي مع العملية االنتخابية. 

ورة الحف • ي كافة مراحلها وتعزيز الشفافية ومبدأ سيادة القانون  ض 
اظ عىل نزاهة العملية االنتخابية ف 

 كمبدأ يجب ممارسته والحفاظ عليه. 

ورة التأكيد عىل أهمية تقيد   • ورة التوجه لتشكيل قوائم انتخابية قائمة عىل المهنية والكفاءة، مع ض  ض 

ي برفع نسبة  االحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والكتل ال 
مستقلة بقرار المجلس المركزي والقاض 

إىل   الجارية 30الكوتا  التفاوض  عملية  ي 
ف  والشباب  النساء  اك  واشر للمناصفة،  أدن  وصوال  % كحد 

ي كافة حيثيات تشكيل  
لتشكيل القوائم االنتخابية وعدم االكتفاء بوضع اسماء النساء دون انخراطهن ف 

ا  ادراج  مع ضمان  برمتها،  االكتر  القائمة  الدعم  وسيكون  القوائم  هذه  متقدمة عىل  مواقع  ي 
ف  لنساء 

ي تتواجد فيها النساء مناصفة. 
ي ترأسها نساء والن 

  للقوائم الن 

المستقلة    الديمقراطية والتكتالترفع مستوى التنسيق والتحالفات ما بي   االحزاب السياسية والقوى   •

بر  عىل  كت   
والت  العشائرية  للتوجهات  التصدي  اجل  نساء من  شعبنا  وحاجات  اولويات  تالمس  امج 

 
ا
لمواجهة االلتفاف عىل العملية الديمقراطية عتر الت  كية مما يتطلب تعزيز توجهات    ة.... والدعو ورجال

كة لمواجهة الفئوية والعشائرية  . الشباب والنساء لتشكيل قوائم مشت 

ورة ان تلعب االحزاب السياسية والكتل المستقلة والقوى   • ي دعم النساء  ض 
الديمقراطية دورا اساسيا ف 

ي كافة مراحل العملية االنتخابية. 
/ات وناخبي   /ات ف    والشباب كمرشحي  

ي الذي تواجهه   • م جميع االطراف بالتصدي للعنف االنتخانر امها بمدونة السلوك   المرأةان تلت   عتر الت  

ي وقعتها مع 
ي  لجنةالن 

ين أول ٢٥ االنتخابات المركزية ف   . ٢٠٢١ تشر

نا    ولقناعتنا أن النساء آإن معايت 
ً
 وإناثا

ً
نابعة من إيماننا أن مجتمعنا بحاجة لكفاءات مهنية ذكورا الذكر  نفة 

ي العمل عىل تغيت  نظرة المجتمع    مواطنات
، وف  ي عملية البناء المجتمعي

يكات ف    ة. تجاه قضايا المرأفاعالت وشر

 

أبناء الفئوي  وبنات  كما وندعو  االبتعاد عن  إىل  اثناء شعبنا  أو  شيح  الت  ي عملية 
ف  والعائلية سواءا  والعشائرية  ة 

من المواطني   والمواطنات، والنأي عن أية خالفات أو تناقضات أمام هموم شعبنا    ــاتــ/ مرشحي   الانتخاب  

استمرار   ي ظل 
ف  اليومية خاصة  حياته  تفاصيل  تنعكس سلبا عىل  وتناحرات  تناقضات  يحتمل  ما عاد  الذي 

ي ظل محاوالته المستميتة تاريخيا ل إجراءات االحتالل القمعي 
، وف  ي

ي تستهدف شعبنا الفلسطين 
ضعاف  ة الن 

ا للحفاظ  مالبلديات  ي استعصت تاريخيا عىل المحتل وكانت منتر
ما يخدم أهداف االحتالل، هذه البلديات الن 

ي لقضيتنا الوطنية مما يتطلب اختيار كفاءات مهنية قادرة عىل التصدي لهذه ال 
  . محاوالتعىل البعد الوطن 



ي فلسطي     محطةولتكن االنتخابات المحلية  
ولتكن االحزاب السياسية والقوى    ،لتعزيز العملية الديمقراطية ف 

/ات أو   ي العمليات االنتخابية سواء ناخبي  
التقدمية والقوى المستقلة روافع لزيادة مشاركة النساء والشباب ف 

/ات نوع  ،مرشحي    نقلة  المحلية  االنتخابات  إحباط  ولتشكل  من  تكتنفه  بما  بالمرحلة  الثقة  إعادة  نحو  ية 

   .وتراجع

 

ام والت فا مع  قدير. ئق االحت 
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