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  "دعم الدور القیادي للنساء داخل مجالس الھیئات المحلیة"

  

  : مةدمق

من األھداف االستراتیجیة للمبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة  "مفتاح"  انطالقا
في المساھمة في التأثیر على مستوى السیاسات والتشریعات بما یضمن حمایتھا للحقوق المدنیة واالجتماعیة 

القیادات النسویة السیاسیة بین  التأمت جلسة السیاساتلجمیع الفئات، والتزامھا بمبادئ الحكم الصالح. 
عرض موقف القیادات   والمجتمعیة وفئة الشباب مع أعضاء اللجنة القانونیة في المجلس التشریعي بھدف

سنة إلى  25من قانون انتخابات مجالس الھیئات المحلیة بما یتعلق بخفض سن الترشح من النسویة والشباب 
باتجاه مشاركة أوسع تضمن تمثیل النساء والشباب داخل مجالس ونظام القوائم االنتخابیة الفلسطینیة سنة  21

ً عن الفئویة وا لحزبیة، باإلضافة إلى طرح آلیات تعزیز دور عضوات مجالس الھیئات الھیئات المحلیة بعیدا
  المحلیة من خالل االتصال والتواصل مع ممثلي الفصائل الفلسطینیة. 

   والتونسیة المغربیة التجربة

 قوائم ضمن 305 للبرلمان االنتخابات تجري حیت للبرلمان عاما 23ب الترشح سن القانون حدد المغرب:
 للشباب مقعد 30و للنساء مقعد 60( الوطنیة القائمة في مقعدا 90 انتخاب و دائرة 92 في ائتالفیةأو  ،حزبیة
  .واقيبالأكبر  ونظام الكامل النسبي التمثیلأساس  على) عاما 40 عن اعمارھم تقل الذین

 عاما 20 والجھویة البلدیة لالنتخابات الترشح سنأما  .عاما 23 البرلمانیة لالنتخابات الترشح سن :تونس
 والرجال النساء بین التناصف مبدأأساس  على والجھویة البلدیة المجالس لعضویة الترشیحات تقدموأن 

 رئاسة في والرجال النساء بین التناصفأساس  على الترشیحات تقدم كما القائمة، داخل التناوب وقاعدة
 یزید ال مترشحأو  مترشحة تضم ان قائمة كل على ویتعین دائرة، منأكثر  في واالئتالفیة الحزبیة القائمات

 المقاعد توزیع ویتم ،الشروط ھذه تحترم ال التي القائمة تقبل والاألوائل،  الثالثة بین من عاما 35 عن ةسن
  .البواقيأكبر  وطریقة الكامل النسبي التمثیلأساس  على

  ملعاا راطإلا: شلنقاا

  :االنتخابات المحلیة -
. مع اإلشارة إلى أن قانون بالتزامن ھام، وأن تجري في الضفة الغربیة وقطاع غزةوطني استحقاق  -

، أكد على إجراء االنتخابات وفق 96االنتخابات المحلیة الذي أقر في جلسة المجلس التشریعي عام 
نظام األغلبیة، وأن رئیس المجلس البلدي بمعزل عن انتخابات المجلس ذاتھ، في حین جرى تعدیل 

یتم من قبل أعضاء المجلس البلدي  ، أكد على أن انتخاب الرئیس2004على ھذا القانون في العام 
 المنتخب. 
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مشاركة المرأة في االنتخابات ضمن نظام الكوتا، بحیث یخصص مقعدان للنساء في  * نظام الكوتا:  -
 أن *%. 50 عن ال یقل بما القرار صنع مراكز جمیع في المرأة تمثیل ووجوب  *  كل ھیئة محلیة.

 السیاسي، العمل خوض في الشابات دعم * .للمرشح الشارع قبول تعكس حسم نسبة ھناك تكون
 تتمثلأن  *االنتخابیة.  القوائم رأس على النساء تكون أن *%. 30 إلى الكوتا في تمثیلھن ورفع
 أساس على مستقلة ولیست مندمجة قائمة ضمن لھ وندا الرجل جانب إلى انتخابات أي في المرأة
 مكانة سیضمن باعتباره القادمة، االنتخابات في الكامل النسبي التمثیل نظام إلى السعي * .الكوتا
 على الضوء تسلیط یستوجب ما النساء، فیھا أبدعت المحلیة، المجالس بعض بأن علما .للمرأة جیدة

 الذي دورھا المرأة وإعطاء الشكلیات على التركیز عدم *. نجاحات من حققنھ ما وعلى إبداعاتھن،
 في للعضوات القیادي الدور تعزیز * .الشأن ھذا في السیاسیة القوى دور على التحفظ مع تستحق،
 .أیضا مجتمعھا بناء في بل فقط، االحتالل مواجھة في لیس المختلفة، الفصائل

، 2005لسنة  10، أقر المجلس التشریعي، قانون االنتخابات رقم 2005في آب انون االنتخابات: ق -
تتضمن القوائم مرشحات في المقاعد الخمسة األولى من كل معتمدا نظام التمثیل النسبي، بحیث 

قانون االنتخابات الحالي یتیح لمعظم الھیئات المحلیة إجراء تغییرات في توزیع في حین، أن  قائمة.
 المناصب. 

لجنة علما بأن للترشح لالنتخابات العامة، وفق قانون االنتخاب.  25تحدید سن سن الترشح:  -
% إلى 8نسبة الحسم من بمسودة تعدیالت كان جوھرھا تخفیض االنتخابات خالل العام المنصرم 

منع ترشح أقارب من الدرجة األولى في انتخابات المجالس المحلیة یمنع الفساد، ویحقق آلیة و %.5
 المرشحین لدى الترشح سن خفض عن الحدیث لدى أساسي شيء الخبرة اعتبار دمج النساء.

، وتخفیض سن الشباب وجیل القدیم الجیل خبرات بین والمزج الخبرات، في التنوعو .نتخاباتلال
 عاما. 21الترشح إلى 

تفعیل دور االعالم في تسلیط الضوء على قضایا المرأة وتعزیز دورھا القیادي، دور اإلعالم:  -
الناخبین بحریة والتأكید على تضمین منھاج الحكم المحلي في الجامعات، ورفع وعي وثقافة 

 ومقصر جدا ضعیففي واقعھ الحالي  المحلي االعالمعلما بأن  ول السلمي للسلطة.ااالختیار، والتد
 .القیادي دورھا تغییب في ویساھم وقضایاھا، المرأة مواكبة في

، حیث أن نسبتھم في قطاع النظام السیاسي الفلسطینيالشباب مغیبون في جمیع دوائر دور الشباب:  -
% . ومن حق الشباب المطالبة بدور وتمثیل سیاسیین في 0,50العامة ال تتجاوز أل:  الخدمة

 صنع مراكز إلى الوصول من لتمكینھم للشباب، تأھیلیة برامج ووضع أحزابھم وفصائلھم السیاسیة.
 السیاسیة فیما األحزاب .التشریعي المجلس انتخابات في أو المحلیة، المجالس في سواء القرار
 فالتغییر .ذاتھا األحزاب وكذلك الشباب، دور یقوي ذلك ألن الداخلیة، الدیمقراطیة بتعزیز مطالبة

 الفكر على العمل یجب وبالتالي. التغییر رواد الدوام على باعتبارھم الشباب عاتق على فقط یقع
 الشباب انخراط یضمن شامل واجتماعي سیاسي حراك إلى والدعوة .األشخاص على ولیس

 المجلس أن حین في النساء، دور تقویة اتجاه الحكومة سیاسة انتقاد .فیھ الفاعلة ومساھمتھم
 .الشباب اتجاه دور بأي األحزاب تقوم ال بینما معطل، التشریعي
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اقتصار االنتخابات في الضفة الغربیة فقط، سیعزز االنقسام، وإجراءھا في غزة تأثیر االنقسام:  -
 الجھة المسیطرة على القطاع اآلن. سیحسمھا لصالح

 یجب أن یختار بنفسھ رئیس المجلس المحلي، ولیس أعضاء المجلس المنتخبین. :المجتمع المحلي -
بما  بین ممثلي الفصائل والعضوات، التأكید على أھمیة اللقاءات ودیمومتھا والتواصل المستمر -

  یعزز دور المرأة ویقوي دورھا داخل المجالس المحلیة.
والتثقیف دور مؤسسات المجتمع المدني في موضوعي التوعیة تعزیز مؤسسات المجتمع المدني:  -

 ول السلمي للسلطة.اأھمیة االنتخابات والتدفي ، أفرادا وجماعاتللمجتمع، 

  التوصیات

    :ترشح األقاربأوال: 

  آلیة صنع الضغط باتجاه منع ترشح أقارب من الدرجة األولى في نفس القائمة، ما یؤثر على
ن ما ھو قائم كالقرار فیما بعد، ویعتبر معوقا أساسیا أمام النساء في دمجھم بآلیات اتخاذ القرار، ل

 .حالیا یعزز الفئویة
 .ضمان تحقیق الدیمقراطیة وانخراط النساء في المشاركة بصنع القرار  

  خفض سن الترشح:: ثانیا

 لالنتخابات المرشحین لدى الترشح سن خفض عن الحدیث لدى أساسي شيء الخبرة عتبارا . 
  الشباب وجیل القدیم الجیل خبرات بین والمزج الخبرات، في لتأكید على التنوعا. 

  الكوتا النسائیة: : ثالثا

  منھا من 30التأكید على موضوع الكوتا النسائیة، بحیث تشتمل كل قائمة على ما ال یقل عن %
  المجلس المركزي األخیرة.النساء، وإقرار ذلك استنادا إلى قرارات 

 50 عن یقل ال بما القرار صنع مراكز جمیع في المرأة تمثیل وجوب .% 
 للمرشح الشارع قبول تعكس حسم نسبة ھناك تكون أن . 
 االنتخابیة القوائم رأس على النساء تكون السیاسي، وأن العمل خوض في الشابات ودعم.  

المطالبة بتضمین منھاج الحكم المحلي في الجامعات الفلسطینیة على  التأكید علىالمناھج التعلیمیة: رابعا: 
  نحو إلزامي.

العمل على تفعیل دور وسائل االعالم المختلفة في تسلیط الضوء، على دور النساء  خامسا: وسائل االعالم:
لقیادیات من ، ویعزز دور العضوات اداخل الھیئات المحلیة، بما یساھم في تغییر الصورة النمطیة عن المرأة

  مختلف الفصائل.
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وزیادة المشاركة في  رفع وعي الناخبین بحریة االختیار والتداول السلمي للسلطة.ثقافة الناخبین: سادسا: 
  االقتراع.

العمل بنظام  القائمة المفتوحة، بما یحقق حریة االختیار من ضمن القائمة ولیس القائمة المفتوحة: سابعا: 
   الفرصة أمام لحریة االختیار، بما في ذلك النساء من ضمن القوائم. الطواقم، وإتاحة االنفراد بمن یترأس تلك

  

  


