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من نحن
املحافظــات  كافــة  مــن  فلســطينية  شــبابية  مجموعــة  نحــن 

الفلســطينية املحتلــة، نتشــارك بالهمــوم والتحديــات وباألحــام، 

واالغلبيــة منــا هــي مــن الشــابات، حيــث التخصصــات والخلفيــات 

االجتامعيــة املختلــة، ناهيــك عــن عضويتنــا يف عــدد مــن املؤسســات 

االهليــة والقاعديــة، التقينــا عــدة مــرات يف سلســلة مــن الــدورات 

الذهنيــة  التــي طــورت ومكنــت قدراتنــا ومهاراتنــا  التدريبيــة 

والقياديــة ومنهــا: اهميــة ورضورة انخــراط الشــباب عامــة والنســاء 

بشــكل خــاص يف العمــل الســيايس الفلســطيني ملــا يف ذلــك فائــدة 

عــى مجمــل العمــل الســيايس وخدمــة للقضيــة الفلســطينية، 

وذلــك يف ظــل التغــرات السياســية الدوليــة واالقليميــة. انجزنــا 

ــة  ــي تطرقــت للقضي ــة الت أيضــا مجموعــة مــن الجلســات التدريبي

النســوية كأليــة كفاحيــة ملواجهــة البنيــة املجتمعيــة التــي ال تعــرف 

بحقــوق الشــباب والنســاء، ومواجهــة عمليــات التمييــز الجنادريــة 

ــة.  ــة االجتامعي ــاواة والعدال ــي املس ــي تلغ الت

ــا يعــر عــن  ــا عــى صياغــة ميثاق ــات التدريــب اتفقن وخــال عملي

تطلعاتنــا واحامنــا، ميثاقــا عــادال وشــفافا يدعــو لالتــزام باملســاواة 

الحقيقيــة والعدالــة االجتامعيــة للجميــع بغــض النظــر عــن الجنــس 

او الديــن او الفكــر. ســنتعامل مــع هــذا امليثــاق كمرجعيــة لعملنــا 

الســيايس واالجتامعــي، ويف نشــاطاتنا املختلفــة، وتدخاتنــا امليدانيــة 

واإلعاميــة والتنظيميــة الهادفــة اىل الحــد مــن النظــرة الســلبية 

للمــرأة ومشــاركتها يف كافــة نواحــي الحيــاة لتحقيــق املســاواة 

الحقيقيــة يف كافــة املياديــن السياســية واالقتصاديــة والقانونيــة 

والثقافيــة، وغرهــا كــام هــي يف وثيقــة اعــان االســتقال مــن العــام 

1988، وكافــة اإلعانــات واملواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة وعــى 

ــة ســيداو.  راســها اتفاقي
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الـميثاق السيايس النسوي



ماذا 
يد نر

احلد من تأثير  النظام البطريركي االبوي على عملية املشاركة السياسية

القرار  لتبوء مكانا يف صناعة  املتاحة  الفرص  والنساء بشكل خاص من  الشباب عامة  بطريركية تحرم  نعيش يف ظل نظم  نحن 

السيايس، حيث هيمنة الثقافة العشائرية والعصبية التي تصادر الحريات والحقوق، وارتفاع وترة العنف عامة والعنف املبني عى 

أسس جنادرية ضد املرأة بشكل خاص.

املساهمة يف إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
وعاصمتها القدس

للمشاركة  والنساء  الشباب  امام  املجال  يفتح  العشائرية  التدخات  الحد من  ان 

الفاعلة يف العمليات النضالية والكفاحية التي تحكمها مناهج املقاومة الشعبية 

الفلسطينية  الدولة  وبناء  واالستقال  الحرية  وتحقيق  االحتال،  إلنهاء  السلمية 

التي تلتزم بالحريات والعدالة واملساواة لكافة املواطنني بغض النظر عن الجنس 

او الدين او الراي السيايس او العقيدة، الدولة الفلسطينية التي تلتزم بالفقرة 12 

من وثيقة اعان االستقال، والتي تلتزم باالتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تم 

الدوليني  والعهدين  االنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعان  راسها  عليها، وعى  التوقيع 

االممي  القرار  مثل  الشأن  ذات  الدولية  والقرارات  سيداو،  ومعاهدة  للحقوق، 

1325، واالرتقاء بالترشيعات والقوانني الفلسطينية اىل سقف هذه االتفاقيات. 

نشر النسوية )الفكر النسوي( 
والعدالة  الكاملة  املساواة  عى  تستند  حقيقية  نسوية  لرؤيا  وفقا  نعمل  نحن 

كام  املواطنة  بحقوق  املرأة  متتع  حيث  الحقيقية،  والدميقراطية  االجتامعية 

السيايس  النظام  يف  املساواة  قضية  وتضمني  الحياة،  مناحي  كافة  للرجل يف  هي 

قرارات  اتخاذ  اىل  إضافة  العادلة،  والترشيعات  القوانني  وتبني  الفلسطيني، 

والتنفيذية  الترشيعية  الهيئات  كافة  يف  املرأة  ومتثيل  لدعم  مؤقتة  وخطوات 

يف  هي  كام  تجميلية  وليست  حقيقية  مرحلية  كوتا  إقرار  خال  من  والقضائية 

قرار املجلس املركزي من العام 2014 البالغة 30%، والنضال إليصالها اىل 50% عى 

املستوى االسراتيجي، وذلك بهدف املشاركة الكاملة، وإيجاد ثقافة سام حقيقية 

تضمن االمن واألمان للمرأة الفلسطينية، حيث البيئة الجاذبة واالمنة للمشاركة 

يف عمليات اتخاذ القرارات سواء كان ذلك عى املستوى الوطني او املحيل، وهذا 

يحفز املرأة والشباب الفلسطيني عى توسيع حدود مشاركتهم اإليجابية إقليميا 
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 انهاء كافة اشكال التمييز ضد املرأة

 سنناضل ضد عمليات التمييز ضد املرأة، فعمليات التمييز هي خرق فاضح ملبادئ املساواة يف الحقوق والواجبات، وخرق للكرامة 

اإلنسانية، فبقاء عقلية وأنظمة القمع والتمييز ستقف عائقا ليس فقط امام تحرير االنسان ألخية االنسان، بل ستأخر تحرير األرض 

من االحتال. 

تعزيز الدميقراطية السياسية واالقتصادية
تحقيقها خال  تم  التي  الدميقراطية  املكاسب  عى  الحفاظ  اجل  من  سنناضل   

وسيكون  السياسية،  الدميقراطية  مستوى  عى  املايض  القرن  من  الثاين  النصف 

جل عملنا للمطالبة باحرام القوانني الفلسطينية والدولية فيام يتعلق يف قضية 

واملحلية.  والترشيعية  الرئاسية  االنتخابات  وعقد  التمثيل  وعمليات  املشاركة 

وسنعمل بشكل ملحوظ وجريء أيضا عى جبهة الدميقراطية االقتصادية لتعزيز 

العدالة االجتامعية من خال مواجهة وتعرية سياسات الخصخصة التي انتجت 

األرباح  املواطن، حيث  وبلقمة عيش  الفلسطيني،  بالسوق  تتحكم  قطط سامن 

التي يجنوها من جيوب الفقراء والطبقة الوسطى، وتدمر اقتصادنا وزيادة تبعيتنا 

لاقتصاد اإلرسائييل ناهيك عن نقل األرباح واالستثامر خارج الوطن مام أدى اىل 

هجرة طوعية ملئات االالف من الشباب املهني للبحث عن العمل خارج الوطن.

املشاركة االصيلة يف العملية الدستورية
للدولة  فلسطيني  دستور  لصياغة   1999 عام  منذ  سيايس  قرار  هناك  ان  مبا 

مسودات  أربع  الرسمية  الدستورية  اللجنة  أصدرت  وقد  العتيدة،  الفلسطينية 

للدستور الفلسطيني والتي لألسف ال تؤسس للدولة الدميقراطية الحقيقية، فتلك 

نناضل  اننا  ومبا  الرجل.  مع  املساواة  قدم  عى  املرأة  مع  تتعامل  مل  املسودات 

يف  واملساهمة  املشاركة  واجبنا  من  ان  نرى  فنحن  واملساواة،  العدالة  اجل  من 

العملية الدستورية إليجاد ترشيعات وقوانني فلسطينية جنادرية تضمن املشاركة 

كافة  عن  بعيدا  الكاملة  واملدنية  السياسية  الحقوق  أرضية  عى  للمرأة  الكاملة 

انواع التمييز، حيث كافة حقوق املواطنة والحريات، واملشاركة يف صناعة القرار، 

كل  مرة  دورية  تكون  ان  بالرضورة  التي  االنتخابية  العملية  يف  الحرة  واملشاركة 

اربع سنوات، واملشاركة كمرشحات وكناخبات وكمراقبات عى العملية االنتخابية.
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مــن قبــل املركــز الفلســطيني لقضايــا الســام والدميقراطيــة: 

ــام  ــوم  الس ــز مفه ــة لتعزي ــر ربحي ــتقلة غ ــة مس ــة أهلي جمعي

العــادل اســتنادا إىل إعــان االســتقال الفلســطيني مــن 1988 

وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة مــن أجــل الوصــول إىل حــل 

الدولتــني، ويعمــل املركــز عــى نــرش مفاهيــم العدالــة االجتامعيــة 

واملســاواة مــا بــني املــرأة والرجــل، باالضافــة اىل الحقــوق السياســية 

للنســاء لتتمكــن مــن الوصــول اىل مواقــع صنــع القــرار، كــام يعمــل 

املركــز عــى االرتقــاء بالقوانــني الفلســطينية عــى أرضيــة املواطنــة 

لتحقيــق املســاواة الكاملــة والحقــوق بغــض النظــر عــن الجنــس او 

ــراي الســيايس. ــن او ال الدي

وقد تم تنفيذ   الـمرشوع
ومركــز شــؤون املــرأة: جمعيــة أهليــة نســويه مســتقلة غــر ربحيــة 

تهــدف إىل متكــني النســاء و تعزيــز  حقــوق املــرأة و املســاواة 

الجندريــة  مــن خــال برامــج بنــاء القــدرات واألبحــاث واملنــارصة. 

يلتــزم مركــز شــؤون املــرأة خــال تحقيقــه لرؤيتــه ورســالته مببــادئ 

املســئولية وااللتــزام بحكــم  التــي تشــمل  اإلنســان و  حقــوق 

القانــون و الشــفافية والتســامح و العدالــة واملســاواة وعــدم التمييز 

ــات املهشــمة. واملشــاركة والتمكــني للفئ
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