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مقدمة

تنامت مجالس الهيئات املحلية بشكل كبري ما قبل االنتخابات املحلية يف العام 2004. ترأس 
وقاد مجالس الهيئات املحلية مجالس تم تعيينها من قبل وزارة الحكم املحيل، ارتبطت 
عملية التعيني بالتمثيل العشائري والعائيل. خلق هذا الواقع فجوة يف ثقة املجتمع املحيل 
النسوي ساعد  التمثيل  بالسلطة.  عىل صعيد  وارتباطها  املجالس ضمن عالقاتها  تلك  يف 
تطبيق نظام الكوتا عىل وصولهن إىل مجالس الهيئات املحلية، ولكن هذه الزيادة - والتي 
ميكن وصفها أيضا باخرتاق نسبّي- ما زالت بحاجة إىل تقييم، ارتباطا بالبيئة الداخلية التي 
تقاد فيها مجالس الهيئات املحلية، من حيث عملية اتخاذ القرار ضمن منظومة عالقات 

النوع االجتامعي. 

املحلية  الهيئات  مجالس  وتشكيل  املحلية  االنتخابات  قانون  رافقت  التي  التغريات  ومع 
من  والرابعة  الثالثة  املرحلتني  يف  النسبي  النظام  إقرار  ناحية  من  سواء   ،2005 العام  يف 
االنتخابات املحلية،  أو إقرار الكوتا، غدا التمثيل النسوّي أمرا مقرا بحكم القانون، يف حني 
كانت ال تزيد نسبة النساء يف مجالس الهيئات املحلية املعينة عن 1.4 % يف العام 2000، 

فقد أقّر  القانون حدا أدىن للتمثيل النسوي ال يقل عن 20 %. 

تأيت ورقة الحقائق هذه، إلبراز أهم املؤرشات حول االنتخابات املحلية األخرية، والتي تم 
انجازها يف العامني 2012 و2013، لتوثقيها وتقديم قراءة أولية لها ضمن مضامني ومنظور 

النوع االجتامعي. 
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مجالس الهيئات املحلية1

وصل عدد مجالس الهيئات املحلية يف الضفة الغربية إىل 354 هيئة محلية،  أنجزت االنتخابات 
املحلية األخرية عىل ثالث مراحل يف العام 2012 والـ 2013، ومل تعقد إال يف 123 هيئة محلية 
فقط، وقد جرى توافق يف غالبية مجالس الهيئات املحلية لصالح كتلة واحدة )215 هيئة محلية(، 
غلب عليها الطابع العشائري والعائيل2. خلق الواقع القائم تنميطا هيكليا يف مجالس الهيئات 
باتجاه  النساء  لوجود  داخلها، ونظرتها  األدوار  توزيع  القرار وطبيعة  املحلية من حيث سلطة 
األدوار التقليدية وعىل رأسها الدور اإلنجايّب. يف حني ضمن القانون وصول النساء إىل مجالس 
الهيئات املحلية،  مل تتوافر آليات واضحة داخل مجالس الهيئات املحلية لكرس الصورة النمطية 

تجاه النساء بل بقي الوضع متامشيا مع النمط االجتامعي السائد.

1. عدد الهيئات االنتخابية حسب الحالة االنتخابية

16
ال انتخابات

123
انتخاب

215
تزكية

عدد مجالس الهيئات احمللية 354

1  البيانات حول االنتخابات مصدرها »لجنة االنتخابات املركزية«
2  أنظر تقرير لجنة االنتخابات املركزية )القوائم املنشورة(
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أصحاب حق االنتخاب واملنتخبون الفعليون )املقرتعون(

يحق االنتخاب لـ 594،840 ناخبا وناخبة، انتخب منهم فعليا 319،852. 

2. أصحاب الحق االنتخايب واملنتخبني الفعليني حسب الجنس

52.18 % 47.82 %
يحق لهم االنتخاب

57.29 % 42.71 %
انتخبوا

ما زالت مشاركة الرجال تفوق مشاركة النساء يف العملية االنتخابية، حيث وصلت نسبة االقرتاع 
يف هذه االنتخابات إىل ما يقارب 43 % نساء، مقابل 57 % رجال.

ومع ارتفاع النساء يف االنتخابات املحلية، ال يعني ذلك بالرضورة حرية التصويت، فمن األهمية 
للثقافة  حبيسة  النساء  أصوات  يبقى  القائم  واالجتامعّي  الطبقّي  السياق  أن  التنويه  مبكان 
عائليّا  قرارا  هو  النساء  من  لبعض  االنتخايّب  القرار  أن  املختلفة  التقارير  تشري  السائدة، حيث 

بامتياز3.  

home.birzeit.edu/cds)2004-2007( 3  انظر مسوحات مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بريزيت
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الرتشيح لالنتخاب

بالرغم من ارتفاع نسبة املشاركة يف التصويت، ما زالت نسبة الرتشيح لدى النساء ضعيفة، حيث 
مل تزد عن ربع املرشحني بالعموم، فقد بلغت نسبة املرشحات من املجموع العام ما يقارب 25 %،

من بني5809 مرشح/ة.

3. نسبة املرشحني واملرشحات يف االنتخابات املحلية األخرية

75.10 % 24.90 %

وكانت النسبة األقل يف ترشيح النساء حسب املحافظات املختلفة يف محافظة القدس )22 %(، أما 
النسبة األعىل فكانت يف محافظة سلفيت )29 %(، وتراوحت النسب األخرى ما بني 23 % - 25 %

يف باقي املحافظات.

لعبت العائلة –وما زالت- تلعب دورا رئيسيا يف عملية الرتشيح نتيجة املرجعية العشائرية، التي 
بدأت ترسم خيوطها يف إدارة وانتخاب مجالس الهيئات املحلية، وهذا بالتأكيد يضعف املشاركة 

املحلية بالعموم ومشاركة النساء بشكل خاص. 
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وتشري البيانات بشكل عام إىل  أن نسب الرتشيح للنساء قد زادت يف االنتخابات املحلية األخرية، 
التمثيل  إقرار نظامي  العام 2005-2004، يعود ذلك إىل  التي جرت يف  مقارنة مع االنتخابات 
النسبي والكوتا. ولكن امللفت للنظر أن املشاركة االنتخابية لدى النساء يف االنتخابات السابقة 
باعتبارها  الوطن،  أيضا عىل مستوى  كبريا  كان  االهتامم  أن  العلم  الحالية، مع  أكرب من  كانت 

التجربة األوىل التي تجري فيها انتخابات محلية يف عهد السلطة الفلسطينية.

2005-20042013-2012

24.8 %19.2 %نسبة ترشح النساء

47.8 %48.7 %نسبة املسجالت لالقرتاع

21 %13.7 %نسبة العضوات يف املجلس

42 %47.8 %نسبة املقرتعات

نتائج االنتخابات

• وصلت 738 امرأة لعضوية مجالس الهيئات املحلية من ما مجموعه 3505 عضوا وصولوا 	
إىل عضوية مجالس الهيئات املحلية انتخابا أو بالتزكية.

• وصلت نسبة متثيل النساء يف مجالس الهيئات املحلية إىل 21 %، وهي نسبة تفوق النسبة 	
املحددة يف الكوتا بـ 1 %. 

• النساء الفائزات باالنتخاب: فازت 271 امرأة انتخابيا من ما مجموعه 1381 فائزا/ة. ومل 	
تقفز نسبة النساء عن الحد األدىن املحدد قانونيا »الكوتا« بل قلت »0.4 %«.
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• النساء الفائزات بالتزكية: فازت 467 امرأة بالتزكية من ما مجموعه 2124 فائزا/ة. وارتفعت 	
نسبة التعيني عن الكوتا املحددة بـ 2 %. 

4. نسبة النساء و الرجال الفائزين يف االنتخابات املحلية األخرية

78 % 22 %
التزكية

80.40 % 19.60 %
االنتخاب

وبدا التمثيل الشبايب واضحا يف هذه االنتخابات بني الرجال والنساء عىل حد سواء، حيث تصل 
إمكانية تطوير  اللوايت تقل أعامرهن عن 45 سنة إىل 70 %. وهذا يشري إىل  العضوات  نسبة 
أرضية  وتشكل  املحلية،  الهيئات  مجالس  يف  تعمل  شابة  نسوية  قيادة  لبلورة  معهن  العمل 
لالنتخابات العامة يف فلسطني. مع أهمية األخذ بعني االعتبار، أن وصول النساء – نسبيا-  إىل 
مجالس الهيئات املحلية يف سياق الصبغة العشائرية )للهيئات املشكلة أو تلك املنتخبة(، ال يعني 

أن مشاركتهن السياسية واملجتمعية أصبحت متاحة بيرس وسهولة. 
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5. عدد أعضاء مجالس الهيئات املحلية حسب الفئة العمرية والنوع االجتامعي

549 272 814 245
25-35 سنة 45-36 سنة

عدد أعضاء مجالس الهيئات احمللية النساء

894 181 510 40
55-46 سنة <= 56 سنة

عدد أعضاء مجالس الهيئات احمللية الرجال

وصول رئاسة مجلس الهيئة املحلية: ترأس امرأة واحدة فقط بلدية، وهي بلدية بيت لحم وهذا 
يشكل تراجعا ملحوظا مقارنة مع االنتخابات السابقة، حيث تربعت ثالث نساء عىل رئاسة ثالث 

بلديات وهي: )رام الله، بني زيد الغربية وعبوين(. 

كام خاضت كتلة نسوية يف مدينة الخليل االنتخابات املحلية، وحصلت عىل مجموع أصوات مل 
يؤهلها للوصول إىل نسبة الحسم، حيث حصلت هذه القامئة عىل 2.5 % من مجموع األصوات، 

وهي النسبة األقل التي حصلت عليها القامئة مقارنة بالقوائم األخرى.  

النسبة  الفائزين والفائزات حسب املحافظات تبني الجداول الالحقة، أن  وفيام يتعلق بتوزيع 
العليا تم تزكية عضويتهم يف مجالس الهيئات املحلية دون انتخاب. 



9 |

االنتخابات املحلية 2012 - 2013 عدد الفائزين بالتزكية حسب املرحلة

املجموع الكيلاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل 

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراملنطقة االنتخابية

1634115514419250القدس

18049351014422963جنني

7219198009127طولكرم

28883003611طوباس

2025823137223273نابلس

10126007210828قلقيلية

319 319000سلفيت

26573411014432087رام الله والبرية

2169200308أريحا

18850720019552بيت لحم

1453663422019359الخليل

املجموع
13963751635698361657467

17712191342124

ويبني الجدول التايل الفائزين والفائزات حسب املحافظات من خالل صندوق االقرتاع، وكام تشري 
النتائج فقد كانت محافظة سلفيت  املحافظة الرئيسة التي اتجهت نحو االنتخابات فيام كانت 

محافظة القدس األقل إقباال عىل االنتخابات حيث فازت أغلبية القوائم بالتزكية.
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االنتخابات املحلية 2012 - 2013  عدد الفائزين باالنتخاب حسب املرحلة

املجموع الكيلاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل 

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراملنطقة االنتخابية

2049272368القدس

135362960016442جنني

651692007418طولكرم

399112005011طوباس

114273089215337نابلس

399164726215قلقيلية

103251447212431سلفيت

15040391014420354رام الله والبرية

19514400339أريحا

7919921129923بيت لحم

811720411211223الخليل

املجموع
8442072004866161110271

1051248821381

ال تشري تلك البيانات إىل وجود فجوات مناطقية ألن العدد مرتبط بعدد مجالس الهيئات املحلية 
الواقعة يف كل محافظة، وان القانون االنتخايب كان واضحا فيام يتعلق بتمثيل نسوي كحد أدىن 

 .% 20
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الخالصة الرئيسية

مجالس الهيئات املحلية والعملية االنتخابية الدميقراطية يف تراجع 
• ظهر تراجع واضح يف االهتامم باالنتخابات املحلية األخرية، من حيث حجم املشاركة ونسبة 	

املسجلني واملقرتعني مقارنة مع االنتخابات التي حصلت يف األعوام 2004 و 2005، بالرغم 
من حصول انتخابات للمرة األوىل يف بلديات كربى مثل بلدية الخليل. 

• وعكس هذا الرتاجع نفسه بشكل جيل من خالل التأثري عىل العملية الدميقراطية االنتخابية، 	
حيث تم تزكية عضوية 61 % من مجالس الهيئات املحلية، من خالل التوافق املحيل عىل 
قامئة واحدة وغياب التنافس الدميقراطي، كام مل يحصل أي انتخابات يف 4.5 % من هيئات 

الضفة الغربية.
• مل تجر أية انتخابات محلية يف قطاع غزة، أسوة بهذه االنتخابات نتيجة االنقسام السيايس، 	

وهذا أيضا مؤرش سلبي عىل العملية الدميقراطية للهئيات املحلية ودورها التنموي.

مؤرشات تستدعي االنتباه فيام يتعلق بقضايا النوع االجتامعي
• أفرزت االنتخابات املحلية متثيال قويا للطيف العشائري، حسب املراجعات األولية  لصيغ 	

العائلية  سطوة  أن  واضحا  بدا  التوافقية،  أو  املتنافسة  تلك  سواء  وتشكيالتها  القوائم 
والعشائرية، وكيف لعبت دورا مركزيا يف التحالفات وتشكيالتها، وما ندر أن يكون الحزب 
السيايس وحده قد لعب دورا يف تشكيلة االنتخابات املحلية، بل كانت الصيغة التحالفية 

تقاد عشائريا، أجربت األحزاب السياسية اللحاق بها. 
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• ما زالت الحصصية »الكوتا« النسوية تلعب دورا مركزيا يف وصول النساء للهيئات املحلية. 	
ترتفع  أن  املتوقع  من  كان  األخرية، حيث  االنتخابات  يف  بشكل جيّل  نفسه  وعكس هذا 
النسبة مع حجم الجهود املبذولة من قبل املؤسسات املختلفة وعملها عىل هيئات الحكم 

املحيل، باتجاه أال تبقى فقط مرهونة بنظام الكوتا كحد أدىن.  

بيئة عمل مجالس الهيئات املحلية ... بيئة غري مستجيبة للنوع االجتامعي 
مل تحدث التجربة النسوية يف االنتخابات األوىل أي نوع من التغريات يف أدوار النوع االجتامعي، 
ومل تؤّد  لخلخلة العالقات األبوية يف املجتمع، بل أصبح املجتمع املحيط يضع قيودا عىل حرية 
وحركة النساء، وعىل تعزيز األدوار التقليدية للنساء، مام أدى إىل غياب املشاركة الحقيقية للنساء:

• مشاركة النساء يف مجالس الهيئات املحلية تقابلها قيود و/أو اشرتاطات اجتامعية وثقافية 	
عديدة، حيث أضعفت هذه االشرتاطات من املشاركة الحقيقية للنساء، سواء يف الوصول 
إىل مجالس الهيئات املحلية، أو يف غياب بيئة تعزز من املشاركة الحقيقية للنساء داخل 

مجالس الهيئات املحلية.  
• ومجالس 	 املحيل  للحكم  املؤسساتية  املنظومة  يف  الفردية  والتوجهات  االتجاهات  أعاقت 

الهيئات املحلية- وبالرغم من التسهيالت املفرتضة التي أضافها القانون- الوصول  السلس 
لصنع القرار، ويف تغييب األجواء املريحة واآلمنة للنساء الفائزات يف مجالس الهيئات املحلية. 

• الحركة النسوية – كحركة اجتامعية سياسية، هي الرافعة والحاملة للتغيري داخل مجالس الهيئات 	
املحلية...... وهذا بحاجة اىل دور أكرث فعيل للرتكيز عىل قياديات يف مجالس الهيئات املحلية، 
وخاصة أن العنرص النسوي املتاح حاليا هو من فئة الشباب داخل مجالس الهيئات املحلية.  

• الحكم 	 النساء يف  إدماج  السيايس ألهمية  املستوى  فاعل وقناعة عىل  رضورة وجود دور 
املحيل وعمل مجالس الهيئات املحلية.   


