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 تعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة والشباب في مجالس الھیئات المحلیة

  
 

عبد اهللا، غالب یاسین ، عالء یاغي،  نانسي المصري، حنان امسیح، عبد اهللا الحضور ( مع حفظ األلقاب):
قیس عبد الكریم، جھاد حرب، میسر دیان، حیاة البزار، نجاة أبو بكر ، مفلح نادي، واصل أبو یوسف، جمیل 
شحادة، نجاة األسطل، ھناء مصلح، میسون القواسمي، میسر الفقیھ، ابراھیم خریشھ، عبیر الكیالني، سامر 
الخطیب، سالم أبو عید، وفاء زكارنھ، أریج الخلیلي، رشا موسى، شروق القافي، رحاب برھوم، غازي أبو 

ي، شیرین شحادة، نجاة ناصر حسن مصطفى، نعیمة الریماوالھیجا، حسن العایدي، عیسى أحمد جالیطة، 
ارمیلیة، سعید یقین، سفیان بركات، محمد دویكات، محمد ربیع، سائد أبو عید، حسام الشیخ، سوزان عبد 

نظام الشولي، ھال ھب الریح، السالم، وفاء غزاونھ، عبداهللا قبھا، خالدة جرار، ھشام كحیل، ولید خالد، 
، مھیب عواد، فھمي شاھین، زھیرة كمال، خالد موسى نصار، بیسان جرادات، سامي مطیر، عفاف غطاشة

  لیلي فیضي.مصلح، صھیب عطایا، نصرة القیالني، جمال بنورة، و
  

  نجوى یاغي، لمیس الشعیبي، محمد عبد ربھ طاقم "مفتاح":
  

  مقدمة:
  

عضاء المجالس المحلیة الخامس، تأتي ھذه الورقة استكماال لنتائج اللقاء الوطني للقیادیات النسویة وأ
الذي عقدتھ المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة "مفتاح" في الرابع عشر من تشرین 

ما بین عضوات مجالس محلیة  2014، والجلسة الحواریة التي عقدت في الخامس من آذار 2013ثاني 
المحافظات الفلسطینیة المختلفة وبین قیادات سیاسة  ونشطاء سیاسیین من كافة فصائل العمل الوطني في

  وحزبیة مركزیة. 
  

الجلستان إلى تعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة والشباب في الحیاة السیاسیة وخاصة ھاتان ھدفت 
المجالس المحلیة من خالل توفیر حاضنة لفتح نقاش وطني حولھا، وخلق التواصل ما بین القیادات المحلیة 

ت السیاسیة الحزبیة المركزیة للفصائل، وجلسة متخصصة مع أعضاء في المجلس التشریعي والقیادا
  .2014ومجلس الوزراء في ... شھر نیسان  الرئاسةوقانونیین في 

  
ناقش الحاضرون في الجلسة الثانیة والثالثة ما توافق علیھ النشطاء السیاسیون والقیادات المحلیة في 

الحیاة العامة بدءًا من المجالس المحلیة والمتمثلة برفع التدخل االیجابي لصالح  المناطق لتعزیز المشاركة في
%، وتخفیض سن الترشح 20% من مقاعد المجالس المحلیة بدال من 30النساء في المجالس المحلیة إلى 

% بدال 5عاما، وتخفیض نسبة الحسم في االنتخابات المحلیة إلى  25عاما بدال من  21للمجالس المحلیة إلى 
  %.8من 

  
كما تأتي ھذه الورقة في محاولة لتسلیط الضوء على أھمیة التدخل االیجابي في تغییر مكانة المرأة 
في المجال العام وبشكل خاص في مجالس الھیئات المحلیة باعتبارھا مھمة وطنیة لتمكین المجتمع وتحقیق 

 اإلدراكقائم على أساس النوع االجتماعي. مع المساواة بین المواطنین والمواطنات وإزالة أشكال التمییز ال
أن مكانة المرأة في مراكز صنع القرار في السلطة الفلسطینیة ما زالت ضعیفة؛ حیث توضح بالعمیق 
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العلیا ما  اإلداریةالرسمیة الصادرة عن الجھاز المركزي لإلحصاء أن عدد النساء في المراكز  اإلحصائیات
في الھیئات  األمرلعمومیة أو السك الدبلوماسي أو الجھاز القضائي، وكذلك زال متدنیا سواء في الوظیفة ا

ضعف واضح لإلرادة السیاسیة في تطویر مشاركة المرأة في أماكن تستطیع  إلىالسیاسیة القیادیة، ما یشیر 
  للمرأة. تعدیالت فیھا دون وجود مقاومة للبنى االجتماعیة والثقافیة أو قوى الضغط المناھضة لمشاركة إجراء

  
  واقع المرأة في المجالس المحلیة

  
وتلك التي جرت في عامي  2005-2004تشیر نتائج االنتخابات المحلیة سواء التي جرت في العامین 

دودا دون    2013 – 2012 عبا ومح ا زال ص ة م الس المحلی ي المج د ف وز بمقاع ى الف اء عل درة النس ى أن ق إل
د   إمكانیةلصالحھا. وتوضح النتائج أن االحتكام إلى التدخل االیجابي قانونیا  ى زیادة عددھا عن الح ذي   األدن ال

ا  اهمنحھ ام  إی ة الع الس المحلی ات المج انون انتخاب ا أم   2004ق ابي أغلبی ام االنتخ ان النظ واء ك ن س ر ممك غی
  نسبیا.  

  
ى مقا       2005و 2004ففي انتخابات العام    ع نسبة حصول النساء عل ي رف ي   أسھمت الكوتا النسائیة ف د ف ع

ى حوالي     ة إل ـ        17مجالس الھیئات المحلی ة ب ازت النساء بالمنافس د (ف ل المقاع ن مجم د   10% م ن المقاع % م
ى        11% من المقاعد)؛ حیث حصلت النساء على 7وأضافت الكوتا  ة األول ن المرحل ي كل م د ف % من المقاع

ا النساء     والثانیة دون االعتماد على الكوتا، ورفعت الكوتا النسائیة نسبة المقاع ازت بھ ي ف ي  7% و6د الت % ف
ى   فقد المرحلتین األولى والثانیة على التوالي. أما في المرحلتین الثالثة والرابعة  ى  6% و11حصلت عل % عل

ى  التوالي دون االعتماد على الكوتا، ورفعت الكوتا النسویة نسبة المقاعد التي فازت بھا النساء % 15% و9 إل
  ابعة على التوالي.في المرحلتین الثالثة والر

  
الي  3505مقعدا من  739،  فقد حصلت النساء على 2013و 2012أما في انتخابات العام   مقاعد إجم

ى  %؛ حیث حصلت 21المقاعد في الھیئات المحلیة أي بنسبة  ن    272عل دا م الي مقع دا جرت    1381 إجم مقع
ـ    19.7فیھا االنتخابات أي بنسب  ة ب ازت بالتزكی دا   467%،  وقد ف ھ    مقع ا مجموع ن م د  2124م ا   امقع أي م

  1%.22نسبتھ 
  

ر    أن من الواضح  اري التدخل االیجابي لصالح المرأة ضروریا كمعب ي مجالس      إجب ا ف ز مكانتھ لتعزی
المساواة   إلىالھیئات المحلیة مما یتطلب المزید من الجھد لتحسین مشاركة المرأة في الھیئات التمثیلیة وصوال 

  فلسطین من خالل التدخل القانوني لتغییر الثقافة االجتماعیة. ما بین الرجال والنساء في 
  

ر          األحزابكما یقع على عاتق  ذا التغیی داث ھ رة إلح وطني" مسؤولیة كبی السیاسیة "فصائل العمل ال
ة        إلىمن خالل التدخل والضغط على المشرعین لتحویل ھذه المطالب  ع مكان ى رف ادرة عل ة ق نصوص قانونی

ي         المرأة في المجالس  ة ف ن أھمی ا م ا لھ ة؛ لم ات المحلی دمتھا الھیئ داث المنتخبة وفي مق ي    أح رات ف ى تغیی  البن
رار          ي صناعة الق ة وف اة العام ي الحی رأة ف االجتماعیة والثقافیة للمجتمعات المحلیة لناحیة تكریس مشاركة الم

  السیاسي.
  
  

                                                             
. 234، ص 2012انظر: لجنة االنتخابات المركزیة: تقریر االنتخابات المحلیة     1

lReport_AR.pdfhttp://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LE2012/LE2012_Fina   
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  الشباب في المجالس المحلیة
  

% من 17.7ي الضفة الغربیة وقطاع غزة حوالي سنة) ف 29-20یشكل الشباب (الفئة العمریة 
فیما تشكل الفئة العمریة  2013،2وفقا لتقدیرات الجھاز المركزي لإلحصاء منتصف تموز  ،مجموع السكان

السكان. كما یشكل الشباب المسجلون لدى لجنة االنتخابات  إجمالي% من 52سنة فأقل أكثر من  19
% من مجمل الناخبین المسجلین في 42عاما، حوالي  30 إلى 18ین ما ب أعمارھمالمركزیة، الذین تتراوح 

  السجل االنتخابي. 
  

في عضویة المجالس المحلیة من  35-25ممن أعمارھم ما بین الفئة العمریة  821ت  فیما فاز/
  %.23أي ما نسبتھ  3505 ألعدد المقاعد  إجمالي

  
عاما سیتیح فرص مشاركة أكبر  21 إلىعاما  25إلى أن تخفیض سن الترشح من  اآلراءوتشیر 

للشباب، خاصة من ھم في الدراسة الجامعیة، في المجتمعات المحلیة من ناحیة، وصقل شخصیاتھم وتطویر 
والخبرات لدى الفئات الشبابیة من ناحیة ثانیة؛ باعتبار الھیئات المحلیة مكانا لصقل القدرات  اإلمكانیات

  العمیق الحتیاجات المواطنین، والقادرة على المساھمة في الحیاة العامة. وإنتاج القیادات السیاسیة ذات الفھم
  

  تخفیض نسبة الحسم
  

الالزمة لدخول القوائم االنتخابیة في المنافسة للحصول  األصواتتمثل نسبة الحسم الحاجز أو عدد 
أو  األحزابخول على مقاعد في مجلس الھیئة المحلیة، وكلما كانت نسبة الحسم منخفضة كلما زادت فرص د

القوائم الصغیرة لمجلس الھیئة المحلیة مما یوفر تعددیة أكبر في داخل مجلس الھیئة المحلیة من جھة، وتمثیل 
  أوسع لفئات المجتمع المحلي من جھة ثانیة. كما یساھم في خلق ثقافة حوار داخل الھیئة المحلیة بشكل عام. 

  
رعتھ مؤسسة مفتاح، وورشة العمل التي أقامتھا لجنة  قدمت اقتراحات في كل من اللقاء الوطني الذي

والمجتمع المدني، تقضي بتخفیض نسبة الحسم في انتخابات  األحزاباالنتخابات المركزیة لممثلین عن 
  %. 5 إلى% 8مجالس الھیئات المحلیة من 

  
یرھا في %) لعدم تأث8على نسبة  اإلبقاءورغم وجاھة النقاش الخاص بعدم تغییر نسبة الحسم (أي 

% من 7.7نتائج انتخابات الھیئات المحلیة الصغیرة حیث یتطلب الحصول على مقعد فیھا نسبة ال تقل عن 
. والوجاھة نفسھا تنطبق على عدم النص على أي نسبة للحسم ما دامت لن تغییر أو تأثر على نتائج األصوات

القرار المحلي، وفتح المجال أمام الفصائل  توسیع المشاركة في صنع إمكانیةانتخابات المجالس المحلیة. لكن 
واالئتالفات الصغیرة في مجالس البلدیات الكبرى في البالد یستحق تعدیل القانون لتخفیض نسبة الحسم؛ 

السیاسیة  األطرافباعتبار أن الھیئات المحلیة نقطة االلتقاء األولى لخلق فرص للحوار والتعاون ما بین 
  للقیادات السیاسیة الشابة. المختلفة، وتوفیر الخبرات

  
  
  
  

                                                             
 2 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2025.pdf  
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  المطلوب لتعزیز مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحلیة
  

والفصائل الفلسطینیة دورھا الطلیعي في  األحزابإن تعزیز مشاركة المرأة والشباب لن یتأتى إال بأخذ 
النتخابیة ذات المصالح مسألة التحرر االجتماعي وفقا لفكرھا التقدمي من ناحیة، واالنفكاك من التحالفات ا

الضامنة لتحسین مكانة  األطرالضیقة للفوز بمقعد ھنا أو ھناك من ناحیة ثانیة، والعمل موحدین في تطویر 
المرأة والشباب في العمل الوطني وصناعة القرار السیاسي من ناحیة ثالثة. إذ أنھ لن یكون ھناك نھوضا 

انة المرأة الفلسطینیة في المجتمع ومؤسسات الدولة في مجتمعیا دون معالجة واضحة ودقیقة وفعالة لمك
مقدمتھا مجالس الھیئات المحلیة، وفي سبیل تطویر مشاركة المرأة والشباب في الھیئات المحلیة یمكن القیام 

  بما یلي:  
  
السیاسیة "فصائل العمل الوطني" لتعزیز وتطویر مشاركة منصفة  األحزابالعمل الحثیث من قبل  )1(

% 30مجالس الھیئات المحلیة "البلدیة والقرویة" من خالل رفع نسبة الكوتا النسائیة إلى للمرأة في 
 على األقل.

  
  .عاما 21عاما إلى  25الضغط من أجل تخفیض سن الترشح للشباب في االنتخابات من سن   )2(

 
لسطیني، تبني تقدیم مشروع قانون معدل لقانون انتخابات مجالس الھیئات المحلیة لتقدیمھ للمشرع الف  )3(

% من مجمل المقاعد في 30یتضمن ما یلي: (أ) ترفیع نسبة التدخل االیجابي لصالح المرأة الى 
عاما. (ج) تخفیض  21مجلس الھیئة المحلیة. (ب) تخفیض سن الترشح في االنتخابات المحلیة الى 

 .% للتنافس على الحصول على مقاعد في مجالس الھیئات المحلیة5% إلى 8نسبة الحسم من 
 

االلتزام بتفعیل میثاق تعزیز مشاركة المرأة في صنع القرار السیاسي الذي وقعتھ فصائل منظمة   )4(
 .2010التحریر الفلسطینیة في العام 

 
زیادة عدد النساء في القوائم االنتخابیة للمجالس المحلیة عما ھو منصوص علیھ في القانون، وضمان   )5(

مرشحین بحیث تكفل زیادة فرص النجاح لھا كوضع امرأة تقدیم النساء في المراكز األولى لقوائم ال
 الثالث األولى في القائمة. األسماءفي 

 
االلتزام بتطویر آلیة اختیار الرجال والنساء في الترشح النتخابات مجالس الھیئات المحلیة بشكل   )6(

ت المحلیة، فرز المرشحات والمرشحین القادرین على أداء األدوار والمھام في الھیئا إمكانیةیتیح 
تطویر قدراتھم وإكسابھم مھارات لالستعداد للقیام  آتوفي آجال ومدد زمنیة تتیح فرص للمرشحین/

 .بأدوارھم المستقبلیة
لتعزیز مشاركة المرأة ودعم ترشیحھا في القوائم الحزبیة دون الخضوع  األحزابتعبئة قواعد   )7(

الثقافیة للمجتمعات البنى ل ضرورة تغییر االجتماعي المناھض لمشاركة المرأة، ب اإلرثللضغوط أو 
المحلیة، والتوقف عن خوض تحالفات ضیقة مع "القوى" العشائریة للحصول أصوات انتخابیة مقابل 

أو تعطیل تقدم زیادة مشاركة المرأة في المجالس المحلیة؛ كتأخیر مراكز النساء في القوائم  اإلجحاف
المحدد "العدد" المقر  األدنىنتخابات، أو اإلبقاء على الحد االنتخابیة للتقلیل من فرص فوزھن في اال

 في قانون انتخابات المجالس المحلیة.
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 األداءالفرص لتمكین عضوات التنظیم فكریا ونسویا وسیاسیا بھدف تنمیة مھاراتھن لتطویر  إعطاء  )8(
 في العمل الوطني والسیاسي.

 
صائل العمل الوطني لمسألة التثقیف باعتبارھا أداة من قبل القیادات الحزبیة لفإیالء االھتمام الوافي   )9(

 اتصال مع قیاداتھا المحلیة وقواعدھا الحزبیة، وتعزیز قدرات القیادات الشابة والمناطقیة. 
 

العمل على توفیر التدریب الالزم من أجل تعزیز قدرات المرشحین من خالل منظمات المجتمع   )10(
وید المرشحات بالمھارات الالزمة ألداء دور فاعل في المدني باعتبارھا بیوت خبرة قادرة على تز

 .الھیئات المحلیة والمجالس والھیئات العامة
 

إلیجاد تحالف واسع ضاغط على  ،السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني األحزابالعمل مع   )11(
 .الحكومة والرئاسة لإلسراع في إصدار القانون المعّدل لقانون انتخابات مجالس الھیئات المحلیة

 
المجلس  أعضاءعرض مسودة مشروع المعد بالتنسیق مع لجنة االنتخابات المركزیة على    )12(

 التشریعي الفلسطیني.
 

الضغط على مجلس الوزراء لإلسراع في تنسیب مشروع القانون المعّدل لقانون انتخابات مجالس   )13(
من  43م المادة وفقًا ألحكا ،من جانب الرئیس الفلسطیني إصدارهالھیئات المحلیة لإلسراع في 

 القانون األساسي.
  

 


