
 

 

 

 

 

 

 

 السياسية   لألحزاب موجهة  مفتوحة    رسالة 

ي السادس والع   ة لخوض االنتخابات المحلية عىل أبواب تشكيل القوائم المرشح ونحن  
ين  ف  شر

 قبل س الم  ذار مار آ من  

 2022  كانون ثان   30

ي الحكم المحىلي برسالته  
  ىل إوكذلك الفلسطينية    ة يإىل جميع األحزاب السياس يتوجه منتدى النوع االجتماعي ف 

خوض االنتخابات  و االجتماعية والسياسية المستقلة المعنية بتشكيل القوائم االنتخابية    والحراكات  القوى  كافة
الثانية   مرحلتها  ي 

ف  المجالس  المحلية  ي 
ا  ،(ب )و    (أ) المصنفة  المحلية  ف  يعي  المسج  وهو  عىل  إلشكالية  لة 

ي بسبب  االنتخابات  
انتخاب هيئات    مخالفتها قانونمن غالبية القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدن 

ي بالالحكم المحىلي  
ي يوم واحد قاض 

    ،تنظيمها ف 
ً
المرسوم  بتحديد موعدها وإصدار  الحكومة  تفرد  كذلك  مسجال

نقسام السياسي  بسبب اإل عليها  والحصول عىل التوافق بي   القوى السياسية  الالزم  إجراء الحوار  قبل    الخاص
ي مع قطاع غزة

  من االنتخابات وأعىط الذريعة الالزمة لحركة حماس   قطاع غزة  ى إىل حرمانما أد  م  والجغراف 
 . لمقاطعتها 

  و فإن المنتدى    ،كذلك
ْ
ي كانون    جراء المرحلة األوىلإ نتخابات المحلية بعد  إجراء المرحلة الثانية من اإل   يتفهمإذ

ف 
  لكنه  ،  2021األول  

ً
قطاعأيضا عن طريق  ديدجتإىل    القصوى  غزة  يرى حاجة  الها  وإعادة  حق االنتخابات 

جميع    األمر الذي نتج عنه تحويل  ،2004منذ عام  من المواطني   والمواطنات إليهم  اختطف  الذي  ديمقراطي  ال
ي قطاع  

ىل  إحاجة القطاع  إضافة إىل    انفرادي بحكم قوة األمر الواقع بشكل  نة  معي  زة إىل مجالس  غالمجالس ف 
ي ال   عتداءات المدمرةسلسلة اإل ترميم وصيانة البنية التحتية المدمرة بعد  

من قبل االحتالل  القطاع   ا ض لهتعر    ت 
ة  مطار األ وهو األمر الذي كشفت عيوبه األ  ي ال  خي 

  وبشكل خاص   معاناتهم    عىل  زادت من معاناة المواطني    ت 
ة   ي المخيمات،   الطبقات الفقي 
ي  ف 

زالت    ما و الهجمات العدوانية  بب تدمي  بيوتها خالل  بس  نزحت والعائالت الت 
 تنتظر إعادة اإلعمار. 

 من أهداف منتدى  
ً
ي الحكم المحىلي  وانطالقا

ي تالنوع االجتماعي ف 
ورات الت  ، ومن موقع سس من أجلها أوالض 

اإل  للقوائم  اإل و نتخابية  مراقبته   عالمية  الحمالت 
ً
ة     السابقة وخصوصا ي جرت  االنتخابات األخي 

ي كانون  الت 
ف 



ي  والعنف اإل   السلوكيات  جملة منووثق  فقد الحظ المنتدى  ،  2021ول  األ ية  ت لاة و السلبياألنماط  و نتخان  ميي  
ي و   للمرأة المسيئة  

ف الموقع  بنود  تعارض مع  ت  الت  ي منظمة التحرير  مع ج ميثاق الشر
ميع األحزاب المنضوية ف 

لها  اأقو ال زالت  والفصائل السياسية    حزاببأن األ لدى قطاع كبي  من المجتمع  يؤشر  األمر الذي    ،الفلسطينية
جعلها  ويوضع برامجها ومبادئها عىل المحك واالختبار  عالوة عىل  يفقدها المصداقية  مما  تتعاكس مع أفعالها  

ي تكريس الثقافة النمطية
   تسهم ف 

ً
ي عمل  عن    عوضا

ض ف  تكريس  اتجاه دورها المناط بها ل  ما يلزمكل  دورها المفي 
 للمرجعيات المعتمدة ثقافة العدالة والمساواة  

ً
    . وفقا

 

ي  أمام هذه  
ي يشهدها موقع المرأة ف 

اجعة الت   الحكم المحىلي الحالة المي 
ي منتدى  ،  من تميي   واقصاء   بت 

فإننا ف 
 : ي الحكم المحىلي نطالبكم بما يىلي

 النوع االجتماعي ف 

األ   أوال:  تقوم  فأن  الشر ميثاق  توقيعها عىل  جمة  بي     حزاب 
ً
لمنظمة    وفقا والمركزي  ي 

الوطت  المجلسي    لقرار 
من بي   كل    امرأة   عضوةإدراج  يتم  عىل أن  نساء  % من عضوية قوائمها لل30بتخصيص    التحرير الفلسطينية

ي القائمة  
إىل  والتوعوية    جه التعبويةعي  برامالمنتدى  تجسيد النسبة حيث سيدعو  ضمن  بما يو ثالثة أسماء ف 

م بالنسبة وإ ي تلي  
م بالنسبة  عدم دعىل  دعم القوائم الت  ي ال تلي  

امها م القوائم الت  تيب من حيث أنها وبعدم الي   والي 

امها لحقوق المواطنة للنساء إنما تعكس  ي وتكشف عن عدم احي   . سلوكها التميي  

 :
ً
تجاهل  و حزاب والقوائم المستقلة إىل النأي بأنفسهم عن ظواهر إخفاء صور المرشحات  يدعو المنتدى األ   ثانيا

ي أسمائهن 
ي هوية عالمية، حيث سيقوم المنتدى بالكشف عن الوسائل اإل جميع ف 

  جميع القوائم االنتخابية الت 

ي النهوض بواقع المجالس وأعمالها الوظيفية. 
ام المرشحات ودورهن ف  م باحي   ال تلي  

ي مرحلة الدعاية االنتخابية  ثالثا: 
ي الظهور االعالمي ف 

اك المرأة ف  وعدم  يدعو المنتدى القوائم االنتخابية إىل إشر
ام  وذلك توخيا لتكريس ثقافة بديلة تقوم عىل  عضاء  والسيطره عليه من قبل األ احتكاره   حق المواطني    احي 

 . والمواطنات بالعمل العام

ورة    رابعا:  ي برامجها االنتخابية  والديمقراطية  قيام القوائم المرشحة بوضع القضايا االجتماعية  ض 
ي المقدمة  ف 

وف 
ي أولويات سياساتها التطويرية. 

 منها إيالء األهمية الالزمة لدور ومشاركة المرأة ووضع احتياجاتها ومطالبها ف 

 :
ً
   يطالب المنتدى   خامسا

 
ي بداية المهلة المخصصة لتقديم القوائم حيث يتست   مشك

ىلي القوائم تقديم القوائم ف 
طريقةالتعرف  للعضوات   إل   عىل  وكذلك  معرفتهن  عدم  حال  ي 

ف  وترتيبهن  أمامهن ترشيحهن  الفرص  تاحة 
 .  للتعديل والتغيي 

  ،
ً
ي الحكم المحىلي  فوختاما

ام بإجراء ام  تيأن  يتطلع إىل  إن منتدى النوع االجتماعي ف  ي موعدها االلي  
النتخابات ف 

وأن   امالمحدد  االلي   اهة  محددات  ب  يتم  والي   ديمقراطية  والمشاركة  الشفافية  أجواء  ظل  ي 
لف  لجميع  تتيح 

ي االعالم الرسمي   مناالستفادة  
امج   ات-ي   تمكي   المواطنلو   ،الحصول عىل فرص متساوية ف  من االطالع عىل الي 

ام القوائم وف ارنات عقد المقو مختلفة ال   إللي  
ً
ي  اجاتهتيواح بمصالحه قا

   . من سينتخب رر عىل أساسها يق الت 

 

 رام هللا  

ي  
    2022كانون الثان 


