
 

 

                       
 

 من  مقدمة  ةی مذكره نسو 

 ة ی النسو  اتی واالطر والمؤسسات والمراكز والفعال  ةی ن یالعام للمرأة الفلسط االتحاد

 والمشاركة الفاعلة للنساء  ھین یالفلسط ةی جھود المصالحة الوطن  لدعم

 المجتمعة بالقاھرة ةی ن ی الفصائل الفلسط إلى

  ة ی مقراط ی والد  ةی اسی الس  اةی للح   عيی الشاملة وعودة المسار الطب  ةی للشراكة الوطن   سای تاس

ھي األساس النجاز    ةی المطلق بان الوحدة الوطن   ماننای وانطالقا من إ  ن،ی فلسط  في دولة

االحتالل من  الوطني  الفلسط  واقامة التحرر  القدس،    ةی نی الدولة  وعاصمتھا  المستقلة 

التارو  الفلسط  خيی انطالقا من الدور  في النضال من اجل التحرر    كةی كشر ةی ن ی للمرأة 

  ز، یی اشكال التم  كافة حر قائم على العدالة والمساواة وخالي من  موقراطي ی وبناء مجتمع د 

 تنای والدولي القائم ومستوى المخاطر المحدقة بقض   مي ی وادراكنا لخطورة الوضع اإلقل

  وإتاحة  ني،ی والمتمثلة في العمل الممنھج للقضاء على المشروع الوطني الفلسط  ة،ی الوطن 

والحصار    د ی والتھو   ر ی القتل والتدم  اتیبشعبنا ممعنا في عمل  االحتالل المجال الستفراد

 .  طانی واالست

  ة ی النسو   اتی واألطر والمؤسسات والمراكز والفعال  ةی نی االتحاد العام للمرأة الفلسط  عرب ی 

ترح الرئاسي   سی الرئ   ادةی س  بإصدار بھمی عن  المرسوم  مازن"  "أبو  عباس  محمود 

بمراحلھا عامة  انتخابات  إلى  التشر  بالدعوة  الوطني    ةی والرئاس  ةی ع ی الثالث  والمجلس 

  ن ی في دولة فلسط ةی مقراط ی الد ةی وإلعادة االعتبار للعمل  ةی مدخال الستعادة الوحدة الوطن 

 االجتماعي.  جی وحفاظاً على السلم األھلي ووحدة النس

الفلسط  اننا  للمرأة  العام  االتحاد  والفعال  ةی نی في  والمراكز  والمؤسسات   اتی واالطر 

على جھودھا المخلصة والمتواصلة من اجل    ةی عربمصر ال  ةی جمھور  يیاذ نح   ة، ی النسو 

المصالحة، وإتمام  االنقسام  الوطني    نی المشارك  يی ونح إنھاء  الحوار  اجتماع  في 



 

 

  خ ی وحاسمة من تاره  حرج  ةی خی في القاھرة، في لحظة تار  ومی ال  نعقدی الذي    نيی الفلسط

  صفحة   على طي  عی جمال  ھای ف  تطلعی   لي، ی نضالنا الوطني وصراعنا مع العدو اإلسرائ

لقطع    ةی من استعاده وحدتنا الداخل هن ی نضالنا الوطني، وتمك   رةیاالنقسام السوداء من مس 

  ة ی سی الرئ   ةی االعتبار لألولو  دی وتع   ة،یالوطن  تنای قض  ةی كل محاوالت تصف  على  قی الطر

  ر ی المص  ری المشروعة والمتمثلة بحق العوده وتقر  ةی الوطن   حقوقنامن اجل  في نضالنا  

 وعاصمتھا القدس.  ادةی الس كاملة ةالمستقل  ةی ن ی الفلسط ةواقامة الدول

لمواصلة ة  القوة والشجاع  متلكنیاللواتي    نی لنساء فلسط  ةی خی التار  ةمن الشراك  وانطالقا

واللواتي    ة،ی واالستقالل والعدالة االجتماع   ةی من اجل الحر   واالجتماعي  النضال الوطني 

ات  /نی لكافة المشارك  نی مؤكد  ،هات ی وتداع  االنقسام  إلستمرار  جةی دفعن ثمنا مضاعفا نت

القاھرة ال  وصلنای ان    ات ی متمن   الجاري  دعمنا الكامل للحوار الوطني  وم،ی في اجتماع 

 :الجراء االنتخابات الشاملة وفقاً للمرسوم الرئاسي و ندعو إلى

في كافة اماكن    نيی لشعبنا الفلسط  دی كممثل شرعي ووح  ری منظمة التحر   ری وتطو   لی تفع   -

القو   كفلی  بما  تواجده، إل  ىانضمام كافة  استنادا   ةی مقراطی وعلى اسس د  ھای والفصائل 

  ة ی في عضو   ة ی المنظمات الشعب   لینسبة تمث والحفاظ على    الكامل،  النسبي  لی لمبدأ التمث

 .ةی نی الفلسط ری من قواعد منظمة التحر  كقاعدة نيی المجلس الوطني الفلسط

مختلف   هی الدعوة إلى استكمال الحوار عبر حوار وطني شامل رسمي وشعبي تشارك ف -

الس  دی لمناقشة سبل توح   ةی االجتماع  القطاعات والتوافق على    ني،ی الفلسط  اسيی النظام 

االسرائ   ھای عل  مجمع  ةی وطن   ةی جی استرات  االحتالل  شعبنا،    ة ی وحما  ليی لمقاومة  حقوق 

وذلك   ،ة ی الى القواعد الشعب  هبل نقل ةی ادی االطر الق في والعمل على عدم اختزال الحوار

على  ضای سنوات االنقسام، وقادر ا وجراح ثارآلوعي شعبي قادر على تجاوز  رای تطو 

 .المصالحة والدفاع عنھا اتی اتفاق ةی حما

  ة ی النسو   اتی واألطر والمؤسسات والمراكز والفعال  ةی ن ی في االتحاد العام للمرأة الفلسط  اننا

لسنة  (  1)التي جرت مؤخرا على قانون االنتخابات العامة رقم    التی التعد   إذ نرى في 

المت   ،2007 بالبند  ح  بالنساء  علقوالخاصة  مع    توافقیال    ب،ی والترت  ةالحص  ثیمن 

في   30عن % قلی بما ال  المرأة لی الوطني والمركزي والقاضي بتمث نی قراري المجلس

واألحزاب    ةیالوطن   ندعو كافة القوى  ه ی كافة مراكز صنع القرار وصوال للمناصفة، وعل

 :إلى



 

 

المرأة بما ال    لی على نسبة تمث  نص ی  ثی قانون االنتخابات بح  لیالعمل على تعد •

 نی قرارات المجلس  قیبتطب   ةی القوائم االنتخاب   بی في ترت  وااللتزام  ،  30قل عن %ی 

مقاعد مع خفض سن الترشح    3امرأة في كل    وجود  الوطني والمركزي، وضمان

 .واشراك عدد اكبر من الشباب

الى تضم  • االنتخاب   نی ندعو  المرأة   ةی البرامج  بالحفاظ على مكتسبات  لألحزاب 

لوث   زھا،ی وتعز  ةی ن ی الفلسط المجلس    قة ی استنادا  عن  الصادره  االستقالل  اعالن 

الفلسط الدول  1988  عام   نيی الوطني  عل  ةی وباالتفاقات  وقعت  دولة   ھا ی التي 

  ن یی الدول  ن یی ضد المرأة والعھد  زییالتم   إنھاء كافة اشكال  ةی وخاصة اتفاق  نی فلسط

 .ةی ن یالمرأة الفلسط  حقوق  قة ی للمرأة ووث   ة ی واالقتصاد  ةی واالجتماع  ة ی للحقوق المدن 

الوطن   لنعمق للوحدة  اساسا  والمصالحة  الحوار  لموقفنا   بای وتصل  ة، ی نی الفلسط  ة ی نھج 

وتعم الحر  لنضال   قای الوطني  نحو  وحبا    ةی شعبنا  األبرار  لشھدائنا  وفاء  واالستقالل 

المبادرة أصحاب  البواسل،  الوطن   األولى  ألسرانا  كل    ة،ی نی الفلسط  ةی للوحدة  ولتتحد 

الفلسط االسرائ   ةی ن یالجھود  االحتالل  الفلسط  واقامة  لي، ی النھاء  المستقلة    ةی ن ی الدولة 

الالجئ  وعودة  القدس،  واألس  ریوتحر  نی وعاصمتھا  العدالة   قیولتحق  راتیاألسرى 

 والمساواة.

 واالستقالل   ةی نواصل النضال من اجل الحر  ای وسو  معا

 والخلود لشھدائنا االبرار  المجد

 ة ی ن یاالتحاد العام للمرأة الفلسط

 ة ی والحقوق ةیالنسو  اتی واالطر والمؤسسات والمراكز والفعال


