تخفيض نسبة الحسم إلى %5
نسبة الحسم هي الحد األدنى من األصوات التي يشترط القانون الحصول عليها
من قبل الحزب أو «القائمة االنتخابية» ليكون له حق المشاركة في الحصول على
أحد المقاعد المتنافس عليها في االنتخابات.

تحديد نسبة الحسم
نسبة الحسم في انتخابات المجالس المحلية  %8من األصوات الصحيحة وفقا لقانون االنتخابات
المحلية رقم  10لسنة  2005وتعديالته.
%8

إن تخفيض نسبة الحسم في االنتخابات المحلية من  %8الى  %5سيعزز التمثيل لكافة
القوائم  ،حيث حرمت نسبة الحسم  %8في انتخابات مجالس الهيئات المحلية  2017أكثر
من  18قائمة من القوائم التي تقدمت للترشح من الفوز بمقعد واحد ،من ضمنها قوائم
مستقلة وقوائم تمثل فئات مهمشة ونساء.

نسبة الحسم حرمت القائمة النسائية في الخليل 2012
من الفوز في انتخابات مجالس الهيئات المحلية لبلدية
الخليل ،حيث حصلت على  %6فقط من األصوات.

%55

نسبة مجالس
الهيئات المحلية
التي فازت بالتزكية
في عام 2017

تخفيض نسبة الحسم إلى  %5سيشجع العديد من
النساء والشباب والمستقلين على تشكيل قوائم
خاصة والمشاركة الفاعلة في االنتخابات ،وسيضمن
التعددية في الجنس (النوع) ،والعرق ،والسن داخل
مجالس الهيئات المحلية ،وبالتالي فإنه نص مساند
لزيادة الكوتا النسائية.

نـحـو
قـانـون
انـتـخـاب
عـادل

حيث أن تخفيض نسبة الحسم من  %8إلى  %5في الهيئات المحلية من شأنه أن:

%8

من أجل تمثيل حقيقي للنساء والشباب
داخل مجالس الهيئات المحلية

%5
يمنح الفئات الضعيفة والمهمشة الفرصة من تمثيلها في مجالس الهيئات المحلية،

[وبالتالي فإن العائالت الصغيرة واألفراد المستقلين أو المنتمين إلى الفصائل الفلسطينية الصغيرة
سيتاح لهم/ن الفرصة للتصويت والمشاركة في صنع واتخاذ القرارات في القضايا التي تؤثر على
حياتهم/ن اليومية].

%5

سيمنع سيطرة واستحواذ العائالت الكبيرة على صناعة القرار داخل مجالس الهيئات
المحلية ،ويشجع العائالت الصغيرة على ممارسة حقها الديمقراطي في صنع القرار.

تم التوافق عىل هذه التعديالت خالل اللقاءين الوطنيني الخامس والسابع للنساء اللذين نظ ّمتهام «مفتاح» يف العامني  2013و ،2016
كام تم التوافق عليها بعد ذلك من خالل األمناء العامني للفصائل الفلسطينية يف منظمة التحرير الفلسطينية ،وقد تم بلورة هذه الوثيقة
من خالل لجنة استشارية مصغّرة من الخرباء يف املجال.
تم تحديد االحصائيات الواردة يف النص استناداً إىل إحصائيات لجنة االنتخابات املركزية.
تم إصدار هذه النرشة  /االنفوجرافك من خالل مرشوع "دعم املشاركة السياسية للمرأة يف الحكم املحيل من خالل تعزيز املساواة ما بني الجنسني"
املنفّذ من خالل برنامج متكني النساء يف صنع القرار يف الرشق األوسط التابع للـ  GIZبتفويض من .BMZ

تمثيل النساء في مجالس الهيئات المحلية بنسبة  %30على األقل
إن مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1سيدفع باتجاه
سياسات ملزمة تؤدي إلى المناصفة لكال الجنسين في
المشاركة السياسية وعلى كل المستويات ،ويعتبر قرار
المجلس المركزي الفلسطيني وميثاق الشرف الذي وقعت
عليه الفصائل الفلسطينية واحدا من أهم الخطوات
3،2
لتوطين االتفاقية وترجمتها بالقوانين الوطنية.

تخفيض سن الترشح النتخابات الهيئات المحلية إلى  21عام
إحدى المؤشرات حول المشاركة الشبابية :المشاركة في االنتخابات كناخبين ومرشحين

4

يشكل الشباب (أقل من  40عاما)
أي ما نسبته

%64

%64

من المسجلين لالنتخابات
(لجنة االنتخابات المركزية).

تمثيل النساء في انتخابات المجالس المحلية  13أيار 2017

 685إمرأة

3,235

عضو مجلس
محلي

إجمالي عدد
األعضاء الفائزين

عدد النساء الفائزات
بالتزكية واالنتخاب

أي ما نسبته

%21.2

=

في انتخابات المجالس

()35-25

فاز  812أي ما نسبته

%25.1

تخفيض سن
الـتـرشـح
إلى

بغض النظر عن جنسهم وفئاتهم العمرية ودياناتهم وتوجهاتهم السياسية ومكانتهم االجتماعية واالقتصادية

%31

رفع نسبة تمثيل
الـــمـــرأة إلى
الهيئات المحلية التي يكون عدد أعضائها 9

 3لــلــنــســاء

%30

%30

%0

أكثر من

يضمن وجود إمرأة واحدة
على األقل من بين كل ثالثة
أسماء في القائمة

1,000

%29

امـــرأة

الهيئات المحلية التي يكون عدد أعضائها 11

الهيئات المحلية التي يكون عدد أعضائها 13

 4لــلــنــســاء

 4لــلــنــســاء

%28.7

%29.4

فاز  543أي ما نسبته

%16.8

توفير بيئة ضامنة للمشاركة يعزز من مشاركة الشباب:
تخفيض سن الترشيح كمقترح

زيادة تمثيل النساء في الهيئات المحلية = تمكين الفئات المهمشة من المشاركة في
تحديد احتياجاتها وإعطائها الحق في التعبير عن ذاتها وإسماع صوتها
%100

فاز  928أي ما نسبته

فاز  952أي ما نسبته

أكثر من 55

إجمالي عدد الفائزين من جميع الفئات العمرية  3,235الفائزون في االنتخابات وبالتزكية

انعكاسات رفع نسبة تمثيل النساء

%50

نتائج االنتخابات المحلية  2017حسب الفئة العمرية:
()55-46
()45-36

21
عــامــًا

زيادة فرص
الناخبين
والناخبات

%15

300,000
فــرصــة

تخفيض سن
الـتـرشـح
إلى

من جمهور
الناخبين
والناخبات

21
عــامــًا

زيادة نسبة
األعضاء
المنتخبين
أقل من 35
عامًا

أكثر من

%35

أثر تخفيض سن الترشيح من
 25إلى  21عام

الهيئات المحلية التي يكون عدد أعضائها 15

رفع نسبة الكوتا النسائية من %20
في مجالس الهيئات المحلية يعني:

 5لــلــنــســاء

%30

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في االنتخابات كناخبة ومرشحة.
التشجيع على زيادة تمثيل النساء وانخراطهن في األحزاب السياسية والشأن العام.
تخطيط استراتيجي فعال لمجالس الهيئات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
ظهور النساء في الحيز العام سيزيد من فرص دمجهن في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 1المادة ( )4من االتفاقية الدولية إللغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،إذ جاء فيها « ال يعتبر اتخاذ الدول تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل في المساواة
الفعلية بين الرجل والمرأة بالمعنى الذي تأخذ به االتفاقية» ،وأوصت لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام  1988بأن « تزيد الدول االطراف من استخدامها
تدابير خاصة مؤقتة مثل إجراءات إيجابية أو معاملة تفضيلية أو نظم للحصص من أجل تعزيز إدماج المرأة في التعليم واالقتصاد والسياسة والعمالة».
 2يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني على ضرورة تحقيق المساواة الفعلية للمرأة وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين،
وأن ال تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن ( .%30الدورة السابعة والعشرون  5-4آذار .)2015
 3المادة ( )17من قانون االنتخابات المحلية رقم ( )10لسنة  2005وتعديالته أكدت على تمثيل النساء في الهيئات المحلية ،حيث يتم تخصيص مقعدين في الهيئات
المحلية التي عدد أعضائها يتضمن ( )13،11،9مقعدًا وتخصيص ثالثة مقاعد للهيئات المحلية التي تتضمن ( )15مقعدا ً.

سيضمن استهداف وتلبية احتياجات قطاع كبير من سكان المجتمع المحلي.
سيوفر البيئة الحاضنة لألفكار المعاصرة والخالقة ويجسر الهوة المعرفية بين
األجيال.
سيعزز من المشاركة السياسية للشباب في االنتخابات كناخبين ومرشحين
وخاصة الشابات.
سيزيد من فرص ظهور /فرز قيادات شابة في المجتمع الفلسطيني وانخراطهم
بالشأن العام.
سيزيد من نسبة فرصة قيادة الشباب إلدارة الخدمات المقدمة برؤية تنموية فاعلة.
سيعزز من المشاركة السياسية للشباب والشابات في األحزاب السياسية.

 4نصت المادة ( )21من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق كل إنسان بالمشاركة في الشؤون العامة إما مباشرة أو عبر ممثليه المختارين بحرية ،وأن حرمان شريحة
من المواطنين من حقوقهم السياسية يشكل اعتداء صارخا على حقوقهم األساسية التي كفلها القانون األساسي الفلسطيني.

