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الفصل األول: الخلفية والمنهجية

مقدمة
تلع��ب الن�ض��اء الفل�ض��طينيات اأدوارا م�ضاعف��ة وتتاأث��ر مكانته��ن بعوام��ل معق��دة، خارجية وداخلية. فمن ناحية ت�ض��تمر الن�ض��اء بالإ�ض��هام يف عملية 
الن�ض��ال الوطن��ي، وال�ض��عي نح��و اإقام��ة دول��ة فل�ض��طينية م�ض��تقلة، وم��ن ناحية اأخ��رى تعمل من اأجل حتقي��ق التنمية، و�ضمان امل�ض��اواة والعدالة يف 
احلقوق والواجبات. و�ضمن هذا ال�ض��ياق، حققت الن�ض��اء اإجنازات قيِّمة يف جمالت التعليم وال�ضحة والعمل وامل�ض��اركة املجتمعية وال�ضيا�ض��ية. 
كما ا�ض��تطاعت الن�ض��اء حتقيق ن�ض��ب اأعلى من امل�ض��اركة يف ع�ضوية العديد من املجال���س والهيئات العامة الوطنية )كاملجل�س الت�ضريعي واملجل�س 
الوطن��ي الفل�ض��طيني واللجن��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة التحري��ر الفل�ض��طينية(، اإىل جانب تويل العديد من الن�ض��اء منا�ضب عليا يف موؤ�ض�ض��ات ال�ض��لطة 

الوطنية الفل�ض��طينية كمن�ضب الوزير، واملحافظ، والقا�ضي، وال�ض��فر.

ولعل اأبرز جمالت التقدم هي تلك املتعلقة مب�ض��اركة الن�ض��اء يف احلكم املحلي الفل�ض��طيني حيث اأكد���ت خطة التنمية الوطنية )2014-2016( 
عل��ى اأهمي��ة تعزي��ز احلك��م املحل��ي وم�ض��اركة الن�ض��اء في��ه. كم��ا اأن ال�ض��رتاتيجية الوطنية ع��رب القطاعية لتعزيز امل�ض��اواة والعدالة بني اجلن�ض��ني 
)2013-2011( هدفت اإىل تعزيز م�ضاركة الن�ضاء يف مواقع �ضنع القرار الوطنية منها واملحلية كافة. واأكد الإطار ال�ضرتاتيجي لوزارة احلكم 
املحل��ي 2014-2010 عل��ى اأهمي��ة اعتم��اد الن��وع الجتماع��ي يف اإع��داد اخلط��ة ال�ض��رتاتيجية العام��ة لل��وزارة وتنفيذه��ا، وعل��ى �ض��رورة متك��ني 
الهيئات املحلية من امتالك قدرات موؤ�ض�ض��اتية فاعلة وحتفيزها على امل�ض��اركة مع القطاع اخلا�س والعام، وموؤ�ض�ض��ات املجتمع املحلي من اأجل 
حتقي��ق تنمي��ة م�ض��تدامة، حتقيق��ا للمزي��د م��ن الدميقراطي��ة وال�ض��فافية وامل�ض��اركة يف قط��اع احلك��م املحلي(1). كم��ا ن�س القانون عل��ى تخ�ضي�س 

ح�ض��ة ت�ض��ل اإىل 20% م��ن مقاع��د الهيئ��ات املحلي��ة للن�ض��اء م��ا اأ�ض��هم يف تعزي��ز دوره��ن على �ضعيد الرت�ض��ح لهيئات احلكم املحل��ي وع�ضويتها. 

كم��ا اأدت النتخاب��ات املحلي��ة الأخ��رة يف ال�ضف��ة الغربي��ة )2012( اإىل م�ض��اركة 738 ام��راأة يف ع�ضوي��ة الهيئ��ات املحلي��ة م��ن ب��ني 3505 )اأي 
بن�ض��بة 21%. و�ض��كلت الن�ض��اء نح��و 20% م��ن الأع�ض��اء املنتخب��ني ونح��و 22% م��ن الأع�ض��اء الفائزي��ن بالتزكية. كما �ض��اركت الن�ض��اء يف الت�ضويت 
بن�ض��بة 42.71% م��ن جمم��وع املقرتع��ني(2). كم��ا اأ�ض��همت الن�ض��اء يف العدي��د م��ن اللج��ان الفنية و�ض��اركت يف الكثر من برامج بن��اء القدرات التي 

2010 - 2014.  http://www.molg.pna.ps/studies/strategic_plan.pdf ،1. وزارة احلكم املحلي، الطار ال�ضرتاتيجي لوزارة احلكم املحلي
2013، https://www.elections.ps/ar/tabid/1044/language/en-US/ 2. جلن��ة النتخاب��ات املركزي��ة - فل�ض��طني. تقري��ر النتخاب��ات املحلي��ة 30 ،2012 اأيل��ول

Default.aspx
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نفذنه��ا وزارة احلك��م املحل��ي وموؤ�ض�ض��ات حملي��ة ودولي��ة. و�ضم��ن ه��ذا 
ال�ض��ياق اأ�ضبح من ال�ضروري تقييم املرحلة ال�ض��ابقة، وتعلم الدرو���س 
م��ن ه��ذه التجرب��ة الغني��ة واملرتاكم��ة م��ن اأج��ل التخطي��ط للم�ض��تقبل، 

وحت�ض��ني الأداء يف ه��ذا املج��ال. 

وم��ن اأج��ل ذل��ك، يق��دم ه��ذا التقري��ر نتائ��ج درا�ض��ة ق��ام به��ا مرك��ز 
العامل العربي للبحوث والتنمية )اأوراد( ل�ضالح جمعية املراأة العاملة 
)GIZ( الفل�ض��طينية للتنمي��ة، وبدع��م م��ن موؤ�ض�ض��ة التع��اون الأمل��اين
)برنامج متكني الن�ض��اء يف �ضنع القرار يف ال�ض��رق الأو�ض��ط املنفذ من 
قبل »GIZ« بتفوي�س من الوزارة الحتادية للتعاون القت�ضادي والتنمية 
الأملانية »BMZ«(. نفذ الدرا�ضة فريق موؤهل من الباحثني، من خالل 
اأ�ض��اليب بحثية متعددة منها: ا�ض��تخدام م�ض��ح ميداين لعينة ممثلة يف 
عم��وم مناط��ق ال�ضف��ة الغربي��ة. كم��ا مت ا�ض��تخدام املقاب��الت املتعمق��ة 
م��ع ذوات وذوي املعرف��ة والعالق��ة املبا�ض��رة يف املو�ضوع قيد الدرا�ض��ة، 
وعقدت ور�س عمل مركزة للتباحث مع خمت�ضات وخمت�ضني يف موا�ضيع 
امل��راأة واملوؤ�ض�ض��ات الن�ض��وية والهيئات املحلية. وق��د مت البحث امليداين 
يف الف��رتة الواقع��ة ب��ني 7 �ض��باط و3 اأذار 2016. ويق��دم التقري��ر نب��ذة 
تاريخي��ة - قانوني��ة مل�ض��األة م�ض��اركة الن�ض��اء يف هيئ��ات احلك��م املحلي، 
كم��ا يت��م حتلي��ل البيئ��ة املحيط��ة الت��ي توؤثر عل��ى طبيعة هذه امل�ض��اركة. 
وم��ن ث��م يت��م تق��دمي نتائج ا�ض��تطالع الراأي حول اأهم جوانب م�ض��اركة 
الن�ض��اء وتعزيزه��ا بنتائ��ج املقاب��الت املعمقة، وور�ض��ات العم��ل املركزة 
التي تعطي اإ�ضافات نوعية للتحليل. كما يتم حتليل جتارب الع�ضوات 
يف الهيئ��ات وتقيي��م ع��دد م��ن املبادرات التي دعمت الن�ض��اء يف احلكم 

املحل��ي، وتق��دمي جمموع��ة م��ن الدرو���س امل�ض��تقاة م��ن هذه املب��ادرات. 
ويف النهاي��ة يت��م تق��دمي تو�ضي��ات لتعزي��ز م�ض��اركة الن�ض��اء يف احلك��م 

املحلي وهيئاته. 

اأهداف الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�ضة اإىل ا�ضتعرا�س واقع م�ضاركة املراأة الفل�ضطينية يف 
اأعمال الهيئات املحلية يف فل�ضطني وحتليلها، وتقييم املمار�ضات والآليات 
الت��ي م��ن �ض��اأنها زي��ادة امل�ض��اركة الفاعل��ة للن�ض��اء، وحتفي��ز املوؤ�ض�ض��ات 
الن�ضوية واملوؤ�ض�ضات ذات العالقة بتطوير وتنمية هذه امل�ضاركة. وب�ضكل 

عام تهدف هذه الدرا�ضة اإىل ما ياأتي: 

· الإ�ض��هام يف تطوي��ر �ضيا�ض��ات احلك��م املحل��ي، واأداء املوؤ�ض�ض��ات 
املجتمعية العاملة يف جمال حت�ض��ني وتطوير م�ض��اركة املراأة يف احلكم 

املحلي.

· الإ�ض��هام يف زيادة الوعي لدى املجتمع والأحزاب ال�ضيا�ض��ية باأهمية 
امل�ضاركة ال�ضيا�ضية للن�ضاء.

· الإ�ض��هام يف ت�ض��جيع الن�ض��اء للم�ض��اركة يف احلك��م املحل��ي م��ن خالل 
ت�ضليط ال�ضوء على اأهم الإجنازات واأبرز التحديات.

· تق��دمي مقرتح��ات وتو�ضي��ات ح��ول اآلي��ات زي��ادة م�ض��اركة امل��راأة يف 
احلك��م املحل��ي م��ن خالل العملي��ة الدميقراطي��ة والنتخابات.

اأما الأهداف البحثية التي حتاول الدرا�ضة حتقيقها فهي كما ياأتي: 
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م�ساركة الن�ساء الفل�سطينيات يف احلكم املحلي

· تق��دمي خلفي��ة تاريخي��ة وقانوني��ة ع��ن م�ض��اركة الن�ض��اء يف املج��ال 
ال�ضيا�ض��ي عام��ة، واحلك��م املحل��ي خا�ض��ة.

· قيا���س وحتلي��ل توجه��ات املجتم��ع جت��اه م�ض��اركة امل��راأة يف احلك��م 
املحل��ي ل�ض��يما بع��د م��رور دورت��ني انتخابيت��ني للحك��م املحل��ي.

· تقيي��م التجرب��ة الن�ض��وية يف احلك��م املحل��ي وخ�ضو�ض��ا يف الهيئ��ات 
املحلية.

· حتليل املبادرات وامل�ضاريع الهادفة لدعم وانخراط الن�ضاء يف احلكم 
املحلي وتقييم التجربة وتعلم الدرو�س من اأجل التخطيط امل�ضتقبلي.

· تقيي��م الفج��وات الت��ي توؤثر على و�ضع الن�ض��اء يف احلكم املحلي التي 
تواجه الن�ضاء املر�ضحات لع�ضوية املجال�س والهيئات املحلية.

· تق��دمي التو�ضي��ات والنتائ��ج املتعلق��ة بتطوي��ر م�ض��اركة الن�ض��اء يف 
احلك��م املحل��ي(3).

منهجية اإعداد الدرا�سة
اعتمدت هذه الدرا�ضة منهج البحث الت�ضاركي، ال�ضمويل واملو�ضوعي. 
كم��ا ارتك��زت عل��ى الدمج ب��ني طرائق واأدوات البح��ث الكمي والكيفي. 

3. تاأت��ي ه��ذه الدرا�ض��ة كا�ض��تكمال وحتدي��ث لدرا�ض��ة قام��ات بها جمعية امل��راأة العاملة 
الفل�ض��طينية للتنمي��ة، الن�ض��اء يف املجال���س والهيئ��ات املحلية - واق��ع وحتديات، 2009، 

اإعداد و�ضيم اأبوفا�ضة. 

اأما اأهم الأدوات البحثية فهي ما ياأتي: 

اأ. مراجع��ة الأدبي��ات: ق��ام فري��ق اأوراد مبراجع��ة الأدبي��ات املتوف��رة 
ح��ول م�ض��اركة امل��راأة يف اأعم��ال الهيئ��ات املحلي��ة كاف��ة. وب�ض��كل رئي���س 
مت مراجع��ة الوثائ��ق والتقاري��ر الت��ي اأ�ضدرته��ا وزارة احلك��م املحل��ي 
وبيان��ات جلن��ة النتخاب��ات املركزي��ة ح��ول م�ض��اركة الن�ض��اء يف اأعم��ال 
الهيئات املحلية كافة. كما مت مراجعة التقارير والدرا�ض��ات ال�ضادرة 
ع��ن موؤ�ض�ض��ات ومراك��ز اأبح��اث حملي��ة واإقليمي��ة وعاملية)مرفق قائمة 

باملراج��ع يف ملح��ق رق��م 1(.

ب. البيان��ات الكمي��ة: مت اإج��راء م�ض��ح مي��داين للتع��رف عل��ى اآراء 
املواطنات واملواطنني حول م�ضاركة املراأة يف الهيئات املحلية، من خالل 
عين��ة ممثل��ة للم��دن والبلدات والقرى الفل�ض��طينية يف ال�ضفة الغربية. 

هذا ويلخ�س الق�ض��م التايل منهجية امل�ض��ح امليداين: 

· ال�ستمارة 

مت ت�ضمي��م ال�ض��تمارة بن��اء عل��ى مرجعيات البحث املتفق عليها، وبعد 
الت�ضاور املعمق مع خبرات جمعية املراأة العاملةالفل�ضطينية للتنمية. 
ولق��د عك���س ت�ضميم ال�ض��تمارة حم��اور عديدة اأبرزها؛ واقع م�ض��اركة 
املراأة الفل�ضطينية، وتقييم اأداء املجال�س املحلية، وتقييم دور املراأة يف 
هذه املجال�س والأمناط وال�ضلوكيات ال�ضائدة يف املجتمع حول التعامل 
مع ع�ضوات املجال�س املحلية، وم�ضتويات م�ضاركة املراأة يف النتخابات 
املحلي��ة، ودور »الكوت��ا«  واملوؤ�ض�ض��ات الن�ض��وية والأح��زاب واملوؤ�ض�ض��ات 
الأخ��رى ذات العالق��ة بواق��ع امل��راأة واحلك��م املحلي)اأ�ض��ئلة ال�ض��تمارة 
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ونتائج الدرا�ضة امليدانية متوافرة يف ملحق النتائج التف�ضيلية رقم 2(.

· العينة 

ا�ض��تهدف امل�ض��ح املواطن��ني م��ن اجلن�ض��ني )18 عام��ا فم��ا ف��وق( يف 
ال�ضف��ة الغربي��ة. بلغ حجم العينة )784( مواطنا ومواطنة، وت�ضمنت 
العينة عددا مت�ض��اويا من الذكور والإناث. لقد مت تنفيذ امل�ض��ح  يف 45 
موقعا ممثال للهيئات املحلية ح�ضب تباين التعداد ال�ضكاين يف �ضمال 
وو�ضط وجنوب ال�ضفة الغربية. لقد مت اختيار عينة مواقع البحث ب�ضكل 
ع�ضوائي وممثل بحيث ت�ضمل القرى والبلدات واملدن الفل�ضطينية كافة 
، وذلك اعتمادا على القوائم املتوافرة لدى اجلهاز املركزي لالإح�ضاء 
الفل�ض��طيني، وجلن��ة النتخاب��ات املركزي��ة. ويب��ني ملح��ق رق��م )3( اأن 

العين��ة موزع��ة ب�ض��كل ممث��ل للفئ��ات الجتماعية كافة.

· العمل امليداين 

مت الب��دء بالعم��ل املي��داين اخلا���س به��ذا امل�ض��ح ي��وم 7 �ض��باط 2016 
35 ف��ردا م��ن الباحث��ات  2016. نف��ذ البح��ث  اآذار   3 واكتم��ل يف 
والباحث��ني امليداني��ني وامل�ض��رفني ومدخل��ي البيان��ات. وقب��ل ب��دء العمل 
امليداين، مت تنظيم برنامج تدريبي مكثف من خالل ور�ضة عمل ملدة يوم 
كامل. ول�ضمان اأق�ضى درجات اجلودة واملهنية يف العمل امليداين فقد 
ا�ضتعملت )اأوراد( اأ�ضاليب عديدة منها: تعيني م�ضرفات وم�ضرفني لكل 
فريق عمل يف كل منطقة جغرافية. كما نفذت امل�ضرفات زيارات رقابة 
بعدي��ة )اأي بع��د خ��روج الباحثات من منازل العينة املبحوثة(. وب�ض��كل 

عام، فقد جرى العمل امليداين على نحو �ضل�س، دون عقبات تذكر.

· اإدخال البيانات، وتنظيمها، وحتليلها 

مت ا�ض��تكمال جتهيز البيانات بالكامل بو�ض��اطة فريق اإدخال البيانات 
والإح�ض��اءات التاب��ع ملرك��ز »اأوراد«، حي��ث اأع��د الفري��ق كت��اب ترمي��ز 
للمقاب��الت. وق��د روعي��ت يف عملي��ة الرتمي��ز املعاي��ر الدولي��ة املعتمدة 
م��ن قب��ل املرك��ز. وق��د مت اإدخ��ال البيان��ات يف مبن��ى املرك��ز واقت�ضرت 
على �ضخ�ضني فقط ل�ضمان ال�ضرية واجلودة. ثم متت مراجعة اأوراق 
ت�ضحي��ح البيان��ات كافة، وتدقيق معلوم��ات املقابالت من جانب فريق 
البح��ث. وتب��ع ه��ذا، �ضل�ض��لة اإ�ضافي��ة م��ن الختبارات بو�ض��اطة برنامج 
»تدقي��ق« �ضم��م خ�ضي�ض��ا له��ذا الغر���س، حيث مت تدقيق كل ا�ض��تبيان 
للتاأك��د م��ن التنا�ض��ق الداخلي للبيانات. واأخرا، مت ا�ض��تخدام برنامج 

احلا�ض��وب »SPSS« لتبوي��ب البيانات وحتليلها.

ج. البيان��ات الكيفي��ة: للتكام��ل م��ع البيان��ات الكمي��ة ولتعمي��ق التحلي��ل 
مت جم��ع البيان��ات الكيفية من خالل جمموعة من الأدوات البحثية: 

· املقاب��ات املعمق��ة: مت اإج��راء 41 مقابل��ة م��ع جمموع��ة متنوع��ة م��ن 
اخلبرات واخلرباء يف جمايل املراأة واحلكم املحلي ميثلون الأطراف 
الرئي�ض��ة كوزارة احلكم املحلي، وجلنة النتخابات املركزية، وروؤ�ض��اء 
وع�ض��وات جمال���س حملي��ة، وممثلني/ممثالت عن موؤ�ض�ض��ات املجتمع 
املحل��ي، وموؤ�ض�ض��ات دولي��ة داعم��ة للحك��م املحل��ي. م��ن اأج��ل ذل��ك، مت 
ا�ض��تخدام دلي��ل توجيه��ي خا���س م��ن اأج��ل احل�ض��ول عل��ى املعلوم��ات 
الالزم��ة )م��ن اأج��ل قائمة املقاب��الت، الرجاء العودة للملحق رقم 4(.
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· الور�س��ات املركزة: نظم اأوراد ثالث جمموعات مركزة يف ال�ضفة الغربية، �ض��ارك فيها 45 من ممثالت وممثلي الهيئات املحلية، وموؤ�ض�ض��ات 
املجتمع املحلي، واملوؤ�ض�ض��ات ال�ض��بابية والن�ض��وية. ا�ض��تهدفت اإحدى الور�ض��ات ال�ضبان وال�ضابات اأع�ضاء املجال�س ال�ضبابية يف حمافظة طولكرم، 
بينما ا�ضتهدفت اأخرى ع�ضوات جمال�س الظل والنا�ضطات الن�ضويات يف حمافظة رام اهلل والبرة. اأما الور�ضة الثالثة فقد ا�ضتهدفت ع�ضوات 
وممثالت الهيئات املحلية يف منطقة جنوب ال�ضفة الغربية. )قائمة بور�س العمل متوافرة يف ملحق رقم 5، كما تتوافر قائمة بالأ�ضئلة التوجيهية 

للمقابالت وور�س العمل يف ملحق رقم6(.

· مراجعة الدرا�س��ة: متت مراجعة الدرا�ض��ة وتقدمي مالحظات معمقة حولها من جمموعة من اخلبرات وممثالت املوؤ�ض�ض��ات ذات العالقة. 
ومت تعديل الدرا�ضة بناء على مالحظة امل�ضاركات )اأ�ضماء املراجعات مرفقة يف املالحق(.

وب�ضكل عام، فاإن العملية البحثية متت من دون معوقات تذكر، با�ضتثناء �ضعوبة احل�ضول على معلومات دقيقة و�ضاملة حول الربامج  والتدخالت 
املختلفة من اأجل حتليلها، وو�ضع ت�ضورات لتطويرها. 



13

الفصل الثاني: خلفية السياق وتحليله لمشاركة النساء في الحكم المحلي

مقدمة
اإن درا�ضة م�ضاركة الن�ضاء يف هيئات احلكم املحلي ل تنف�ضل عن العوامل الجتماعية والثقافية والتاريخية والقانونية، ول عن خ�ضو�ضية حالة 
التحرر الوطني التي ما زالت متر بها الق�ضية الفل�ض��طينية. كما اأن ن�ض��وء ال�ض��لطة الوطنية له اأثر يف ماأ�ض�ض��ة حقوق الن�ض��اء، واإ�ضدار القوانني 
وال�ض��رتاتيجيات الوطني��ة مب��ا يتما�ض��ى م��ع القان��ون الأ�ضا�ض��ي الفل�ض��طيني، وم��ع الأط��ر الت�ض��ريعية والأع��راف الدولي��ة م��ن ناحي��ة، وم��ع الرتاجع 
الن�ض��بي لدور املجتمع املدين يف التنمية املجتمعية وال�ضيا�ض��ية من ناحية اأخرى. �ض��يتم يف هذا الق�ض��م ا�ض��تعرا�س ال�ض��ياق التاريخي- ال�ضيا�ض��ي 
مل�ضاركة الن�ضاء الفل�ضطينيات يف احلياة ال�ضيا�ضية ب�ضكل عام، واحلكم املحلي ب�ضكل خا�س. كما يتم البحث يف اأهم العوامل التي توؤثر - اإيجابا 
اأو �ض��لبا - عل��ى م�ض��اركة الن�ض��اء، مب��ا يف ذل��ك حمدودي��ة العملي��ة الدميقراطي��ة والنتخابي��ة وكذل��ك املح��ددات الجتماعي��ة والقانوني��ة واملتعلق��ة 

بال�ضيا�ض��ات واخلطط الوطنية(4). 

ال�سياق التاريخي- ال�سيا�سي مل�ساركة املراأة الفل�سطينية
تعود م�ض��اركة الن�ض��اء الفل�ض��طينيات يف العمل ال�ضيا�ض��ي اإىل نهايات القرن التا�ض��ع ع�ض��ر، وا�ض��تمرت لحقا من خالل عقد املوؤمترات ال�ضيا�ضية، 
وتاأ�ضي�س اجلمعيات اخلرية، وامل�ضاركة يف التظاهرات �ضد الهجرة اليهودية والنتداب الربيطاين. وتبع ذلك ت�ضكيل الحتادات الن�ضائية والتي 
ن�ض��ت د�ض��اترها عل��ى ح��ق امل��راأة يف العم��ل ال�ضيا�ض��ي(5). وكان للمراأة اإ�ض��هامات كربى يف ث��ورة عام 1939-1936. و�ضاعف الو�ضع الفل�ض��طيني 
املتاأزم بعد نكبة فل�ضطني عام 1948 من التحديات اأمام املراأة التي وا�ضلت القيام بدورها من خالل تاأ�ضي�س اجلمعيات اخلرية لرعاية الأيتام 
وامل�ض��ردين والالجئ��ني. وان�ض��ب الهتم��ام عل��ى اخلدم��ات ال�ضحي��ة والتعليمي��ة للمراأة والأ�ض��رة ورفع م�ض��توى تعلي��م الفتي��ات(6). وتابعت احلركة 
الن�ض��ائية ن�ضالته��ا املجتمعي��ة والإن�ض��انية بتق��دمي اخلدم��ات لالأ�ض��ر الفل�ض��طينية يف خميم��ات الداخ��ل وال�ض��تات. وبع��د ت�ض��كل الحت��اد الع��ام 

4. من اأجل نظرة كلية حول امل�ضاركة ال�ضيا�ضية والن�ضاء، ميكن مراجعة درا�ضة متت ل�ضالح جمعية املراأة العاملة الفل�ضطينية للتنمية، 
.Strengthening Women's Political Participation in Palestine، A Baseline Research Study، January 2016

http://bit.ly/1Nm59OB :5. عبر حيدر، 2013 ، على الرابط
6. اإ�ضالح جاد، 2000، �س 55.
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م�ساركة الن�ساء الفل�سطينيات يف احلكم املحلي

للمراأة الفل�ضطينية مع تاأ�ضي�س منظمة التحرير الفل�ضطينية عام 1964 
�ض��اركت الن�ض��اء يف موؤ�ض�ض��ات املنظم��ة واأجهزته��ا املختلف��ة، وكان له��ا 

م�ض��اركة مبا�ضرة يف الثورة الفل�ضطينية(7).

وتتجل��ى م�ض��اركة امل��راأة يف املوؤ�ض�ض��ات ال�ضيا�ض��ية ملنظم��ة التحري��ر من 
خالل املجل�س الوطني الأول، والذي عقد يف القد�س بتاريخ 29-5-1964 
حيث �ضاركت املراأة الفل�ضطينية بع�ضر ع�ضوات ممثالت عن الهيئات 
الن�ض��ائية الفل�ض��طينية يف الأردن و11 ع�ض��وة ع��ن غ��زة والتجمع��ات 
الفل�ض��طينية يف الأقط��ار العربي��ة، وذل��ك م��ن اأ�ض��ل 422 ع�ض��وا مت��ت 
دعوتهم لال�ض��رتاك يف املجل���س الوطني يف دورته الأوىل(8). ومل تكتف 
امل��راأة الفل�ض��طينية مب�ض��اركتها ال�ضيا�ض��ية، واإمن��ا انخرط��ت يف العم��ل 

النقابي العمايل ب�ضكل مكثف(9). 

هذا و�ضهدت م�ضاركة الن�ضاء ومتثيلهن �ضعودا وانخفا�ضا عرب املراحل 
التاريخية. وكان لنطالقة النتفا�ضة الأوىل عام 1987 دور يف تعزيز 
ال��دور ال�ضيا�ض��ي للن�ض��اء، فق��د �ض��اركن ب�ض��كل فاع��ل يف  التظاه��رات 
واملواجه��ات وتوزي��ع املن�ض��ورات واإلق��اء احلج��ارة عل��ى ق��وات الحتالل 
ال�ض��رائيلي، بالإ�ضاف��ة اإىل زياراته��ن لعائ��الت ال�ض��هداء واجلرح��ى 
واملعتقلني، وت�ض��كيل الأطر واملوؤ�ض�ض��ات اجلماهرية واملجتمعية. فعلى 
الرغم من اأن هذه املرحلة �ضهدت توحيدا لالأطر الن�ضوية واملنبثقة عن 
الأحزاب واملوؤ�ض�ضات املهتمة يف املجل�س الن�ضوي الأعلى، اإل اأن العالقة 

http://bit.ly/1YIlMVu :7. املو�ضوعة الفل�ضطينية، على الرابط
http://bit.ly/1WfbuNA :8. بكر اأبو بكر على الرابط التايل

9. املرجع ال�ضابق.

ب��ني احلرك��ة الن�ض��وية والأح��زاب ما زالت قيد النقا���س من حيث قدرة 
الأحزاب على ال�ضتجابة للمطالب الن�ضوية وت�ضمينها ب�ضكل فعلي يف 
اأجنداتها وهياكلها التنظيمية. كما �ضهدت مرحلة ما بعد اإن�ضاء ال�ضلطة 
الوطني��ة تركي��زا اأكرب عى الق�ضايا الجتماعية والتنموية واملطلبية ما 
اأ�ضهم بتطوير مراكز وموؤ�ض�ضات ن�ضوية كانت موجودة واأخرى حديثة 
العه��د رك��زت ج��ل عمله��ا عل��ى ق�ضاي��ا جمتمعي��ة مب��ا يف ذل��ك العن��ف 
وامل�ضاواة يف العمل ورفع الوعي بق�ضايا املراأة الجتماعية والت�ضريعية، 
وكذل��ك عل��ى امل�ض��اركة ال�ضيا�ض��ية ويف جم��الت �ضن��ع الق��رار(10). ويف 
مرحل��ة الت�ض��عينات، مل تك��ن امل��راأة مبن��اأى ع��ن تاأث��رات مرحل��ة اتف��اق 
اأو�ض��لو والتحدي��ات الت��ي يفر�ضه��ا الواقع على الرغ��م من �ضعف متثيل 
الن�ضاء يف الفرتة التح�ضرية لأو�ضلو، كما اأن »الوعي الن�ضوي كان املنقذ 
للحركة الن�ضوية من ال�ضياع، وفتح اأمامها اأفاق عمل وبرامج جديدة، 
وبداأ الهتمام بالت�ض��ريعيات والإعالم، وق�ضايا التنمية وفر�س العمل 

والتعليم والثقافة وال�ضحة«(11).

ن�سوء ال�سلطة الوطنية والتوجه نحو الأطر الدولية
ن�ض��اأت ال�ض��لطة الوطني��ة الفل�ض��طينية بع��د التوقي��ع عل��ى اتف��اق اأو�ض��لو 
عام 1993. واأدرجت مرحلة بناء موؤ�ض�ضات ال�ضلطة مبا�ضرة على �ضلم 
اأولّي��ات منظم��ة التحري��ر وال�ض��لطة به��دف التحرك قدم��ا نحو اإحداث 
التنمية الالزمة والتح�ضر لإقامة الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة. وتطورت 
مرحلة البناء هذه ب�ضكل مت�ضارع، وبداأت ماأ�ض�ضة ق�ضايا الن�ضاء لت�ضبح 

10. اإ�ضالح جاد، 2000، �س55.
11. املرجع ال�ضابق.



15

 جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية

ج��زءا م��ن �ضيا�ض��ات ال�ض��لطة الوطني��ة وتوجهاته��ا، وكذل��ك مت دخ��ول الن�ض��اء اإىل املجل���س الت�ض��ريعي بن�ض��بة 1996( %4( و2006( %13.7( بع��د 
اإقرار نظام الكوتا، ومت اإن�ضاء دوائر املراأة )لحقا دوائر النوع الجتماعي( يف الوزارات والهيئات احلكومية، وكذلك اإن�ضاء وزارة �ضوؤون املراأة يف 
اإط��ار احلكوم��ة الفل�ض��طينية. كم��ا مت تبن��ي العدي��د م��ن التفاقيات الدولية كاتفاقية الق�ضاء على كافة اأ�ض��كال التمييز �ضد املراأة )2009( والتي 
ت�ضكل مرجعية مهمة يف تقنني احلقوق املت�ضاوية للمراأة والرجل. كما اأن التوجهات ال�ضرتاتيجية لل�ضلطة الوطنية، واملعلنة يف العديد من وثائقها 
توؤكد على حيوية ا�ضتكمال البناء املوؤ�ض�ضي للدولة على اأ�ض�س احرتام حقوق الن�ضان وحرياته الأ�ضا�ضية وحقوق املواطنة، والتمتع بحماية القانون 
دون متييز يف كنف �ضلطة ق�ضائية م�ضتقلة وفاعلة، وموؤ�ض�ضة اأمنية مهنية؛ وتعزيز فعالية املوؤ�ض�ضات احلكومية واملحلية والرتقاء بقدراتها على 

تقدمي اخلدمات ذات اجلودة للمجتمع بكفاءة وفاعلية، وتر�ضيخ امل�ضاركة املجتمعية والتوجه الالمركزي يف �ضنع القرار وامل�ضاءلة العامة(12). 

وج��اءت وثيق��ة ال�ض��رتاتيجية الوطني��ة ع��رب القطاعي��ة لتعزي��ز امل�ض��اواة والعدال��ة ب��ني اجلن�ض��ني 2013 -2011 ال�ض��ادرة ع��ن وزارة �ض��وؤون امل��راأة 
لتوؤكد على التزام ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية  بتحقيق مبداأ العدالة واحرتام حقوق الن�ضان، وامل�ضاركة الفاعلة يف اإزالة جميع اأ�ضكال التمييز 
م��ا ب��ني اجلن�ض��ني، وتعت��رب ه��ذه ال�ض��رتاتيجية اأداة لتلبي��ة الحتياج��ات احلقيقي��ة للم��راأة الفل�ض��طينية وح��ل الإ�ض��كاليات التي حت��ول دون ح�ضول 

املراأة على موقع مت�ض��او يف املجتمع(13).

الت�سريعات الفل�سطينية والأعراف الدولية
اإن مب��داأ تكاف��وؤ الفر���س وامل�ض��اواة ب��ني اجلن�ض��ني وردت يف العدي��د م��ن القوان��ني والأعراف الدولي��ة واملحلية، فقد جاء يف ن�س القانون الأ�ضا�ض��ي 
الفل�ض��طيني املعدل لعام 2003 يف املادة رقم 9 »الفل�ض��طينيون اأمام القانون والق�ضاء �ض��واء ل متييز بينهم ب�ض��بب العرق اأو اجلن���س اأو اللون اأو 

الدي��ن اأو ال��راأي ال�ضيا�ض��ي اأو الإعاق��ة«(14). وه��و يوؤك��د عل��ى احلق��وق الآتي��ة:

1. ت�ضكيل الأحزاب ال�ضيا�ضية والن�ضمام اإليها وفقا للقانون.

2. ت�ضكيل النقابات واجلمعيات والحتادات والروابط والأندية واملوؤ�ض�ضات ال�ضعبية.

http://bit.ly/1VHWoRz :12. خطة التنمية الوطنية 2014 ،2016-2014 على الرابط التايل
13. وثيقة ال�ضرتاتيجية الوطنية عرب القطاعية لتعزيز امل�ضاواة والعدالة بني اجلن�ضني، وزارة �ضوؤون املراأة.

2003: http://bit.ly/1QGuKkZ 14.  ن�س القانون الأ�ضا�ضي املعدل ل�ضنة
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3. الت�ضويت والرت�ضيح لالنتخابات لختيار ممثلني يتم انتخابهم بالقرتاع العام(15).

هذا، ووقع الرئي�س حممود عبا�س يف الأول من ني�ضان عام 2014 على اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال العنف �ضد املراأة »�ضيداو« )ال�ضادرة 
ع��ام 1979( والت��ي ن�ض��ت عل��ى اأهمي��ة اتخ��اذ ال��دول الأط��راف تداب��ر خا�ض��ة موؤقت��ة ت�ض��تهدف التعجي��ل يف امل�ض��اواة الفعلية بني الرج��ل واملراأة، 

والق�ضاء على التمييز �ضد املراأة يف احلياة ال�ضيا�ضية والعامة(16).

التطورات يف جمال احلكم املحلي
ترافق��ت التط��ورات ال�ض��ابقة م��ع بن��اء وتاأ�ضي���س وزارة احلك��م املحل��ي الت��ي �ض��رعت بتغي��ر واق��ع الهيئ��ات املحلية، فق��د ُحدد الإطار ال�ض��رتاتيجي 
ل��وزارة احلك��م املحل��ي 2014-2010 م��ن خ��الل روؤي��ة ال��وزارة الت��ي تتمثل يف بناء حكم حملي ر�ض��يد، قادر على حتقيق تنمية م�ض��تدامة مب�ض��اركة 
جمتمعية فاعلة، ومن بني اأهداف ال�ضرتاتيجية توفر بيئة عمل منا�ضبة تراعي احتياجات النوع الجتماعي(17). كما و�ضعت وحدة النوع الجتماعي 
ر�ض��التها الت��ي ته��دف اإىل زي��ادة م�ض��اركة امل��راأة يف جمال���س الهيئ��ات املحلي��ة، والعم��ل عل��ى تفعيل ومتكني م�ض��اركة الن�ض��اء، واإدم��اج ق�ضايا النوع 

الجتماعي يف �ضيا�ضات وخطط وبرامج الوزارة، وج�ضر فجوة النوع يف جمالت احلكم املحلي كافة. 

وم��ع اهتم��ام ال��وزارة به��ذا النه��ج، اإل اأن التط��ورات ج��اءت بطيئ��ة وغ��ر مكتمل��ة يف الكث��ر م��ن الأحي��ان. فقام��ت يف منا�ض��بات عديدة با�ض��تبدال 
الهيئات املحلية �ض��واًء اأكانت منتخبة اأو معينة بهيئات جديدة �ض��كلتها العائالت والقوى ال�ضيا�ض��ية«(18). ولكن امل�ض��رع الفل�ض��طيني �ضحح مواقفه 

بالتاأكي��د على النتخابات كنهج دميقراطي لحقا. 

ويف نف�س ال�ضياق، اأُوكلت لوزارة احلكم املحلي مهمة تطوير »م�ضروع قانون جمال�س الهيئات املحلية عام 1996« ومناق�ضته داخل اأروقة املجل�س 
الت�ضريعي بالتعاون مع قانونيون وروؤ�ضاء واأع�ضاء جمال�س وهيئات حملية، وممثلو وزارة احلكم املحلي، ونا�ضطات ونا�ضطني مدنيني. ومت اخلروج 
مب�ض��روع القرار ب�ض��كله النهائي بتاريخ (19).»1996-12-16 ويتيح هذا القانون احلق يف النتخاب والرت�ض��ح لكال اجلن�ض��ني. وبعد عام مت اإقرار 

http://bit.ly/1Nl4iOl :15. الهيئة الفل�ضطينية امل�ضتقلة حلقوق املواطن، 2005 على الرابط
1979: http://bit.ly/1bjVxun 16. اتفاقية الق�ضاء على جميع ا�ضكال التمييز �ضد املراأة ال�ضادرة للعام

http://bit.ly/22Q7a7F :17. الطار ال�ضرتاتيجي لوزارة احلكم املحلي 2014-2010 على الرابط التايل
http://bit.ly/1qYrQP8 :18. رائد فريد مقبل. 2010، �س 41: على الرابط اللكرتوين

http://bit.ly/1XI6wrv  :19. كمال ابراهيم عالونة، 2009 على الرابط  اللكرتوين التايل
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»م�ض��روع قان��ون الهيئ��ات املحلي��ة الفل�ض��طينية« �ض��هر كان��ون الأول عام 
(20)1997. ومبراجعة هذا القانون جنده قد و�ضع من �ضالحيات ومهام 

ال�ض��لطات املحلية يف جمالت عديدة يف احلياة العامة يف فل�ض��طني.

ويف ع��ام 1998 اأ�ض��در وزي��ر احلك��م املحل��ي تعميم��ا يق�ض��ي بتعي��ني 
ام��راأة واح��دة عل��ى الأقل يف جميع املجال���س املحلية والبلدية، ومل تكن 
ال�ضيغة ملزمة، وتعامل روؤ�ضاء املجال�س واأع�ضاءها مبزاجية مع هذا 
التعميم، وباملح�ضلة مت تعيني 61 �ض��يدة من اأ�ضل 3739 ع�ضوا معينا 
مب��ا ل يتج��اوز ن�ض��بة )1.6%( كله��ا يف ال�ضف��ة الغربي��ة، يف ح��ني مل 

ت�ضتجب بلديات قطاع غزة لهذا التعميم(21). 

مراحل التعديل على قوانني النتخابات
ع��دل قان��ون رق����م )5( ل�ض��نة 1996 ثالث مرات، وج��اء التعديل الأول 
بتاري��خ 30/11/2004 لين���س عل��ى انتخاب »رئي���س الهيئة املحلية من 
قبل اأع�ضائها« وتخ�ضي�س مقعدين للن�ضاء يف كل جمل�س حملي كحد 
اأدن��ى. وبع��د ه��ذا التعديل، اأجريت النتخاب��ات على مرحلتني؛ املرحلة 
الأوىل بتاريخ 23/12/2004 يف ال�ضفة الغربية وبتاريخ 27/1/2005 
يف قط��اع غ��زة. وتر�ض��حت يف ه��ذه املرحل��ة 100 ام��راأة. اأم��ا املرحل��ة 
الثانية، فكانت بتاريخ 5/5/2005 يف ال�ضفة والقطاع ومت اتباع نظام 
الأغلبية )الدوائر( على اأ�ضا�س نظام الأكرثية. وبتاريخ 2005 /15/8 

20. املرجع ال�ضابق.
http://bit.ly/22N8FTS :21. رميا كتانة نزال، 2006 على الرابط التايل

اأُق��ر قان��ون جدي��د رق��م )10( ل�ض��نة 2005، حي��ث اعتم��د النظ��ام 
النتخابي الن�ضبي )القوائم(. واأقر التدخل الإيجابي بتخ�ضي�س مقاعد 
م�ضمونة للن�ض��اء يف ع�ضوية املجال���س املحلية، حيث ن�ضت املادة 17/ 
قانون رق����م )10( ل�ضنة 2005 على اأنه »يجب األ يقل متثيل املراأة يف 
اأي م��ن جمال���س الهيئ��ات املحلي��ة ع��ن 20% عل��ى اأن تت�ضم��ن كل قائم��ة 

من القوائم حدا اأدنى لتمثيل املراأة ل يقل عن:

اأ. امراأة من بني الأ�ضماء الثالثة الأوىل يف القائمة.

ب. امراأة من بني الأ�ضماء الأربعة التي تلي ذلك.

ج. امراأة من بني الأ�ضماء التي تلي ذلك.

 اأم��ا التعدي��ل الثال��ث، فق��د ج��اء بتاري��خ 29/8/2005 ومت اإع��ادة 
النظر يف مقاعد الكوتا الن�ضائية، ل�ضمان متثيل امراأتني على الأقل يف 
املجال�س املحلية بدل من 20%، وت�ضر املادة )17( من قانون النتخاب 
جمال���س الهيئ��ات املحلي��ة رق��م )12( ل�ض��نة 2005 املع��دل اإىل م��ا يل��ي: 

1. يف الهيئ��ة املحلي��ة الت��ي ل يزي��د ع��دد مقاعده��ا ع��ن ثالث��ة ع�ض��ر 
مقع��دا يج��ب األ يق��ل متثي��ل امل��راآة ع��ن مقعدي��ن:

اأ. امراأة واحدة من بني اخلم�ضة اأ�ضماء الأوىل يف القائمة.

ب. امراأة واحدة من بني اخلم�ضة اأ�ضماء التي تلي ذلك.

2. يف الهيئ��ة املحلي��ة الت��ي يزي��د عدد مقاعدها عن ثالثة ع�ض��ر مقعدا 
يخ�ض�س مقعد للمراأة من بني الأ�ضماء التي تلي البند )ب( اأعاله.



18

م�ساركة الن�ساء الفل�سطينيات يف احلكم املحلي

3. ي�ضتثنى من اأحكام البند )اأ( اأعاله الهيئات املحلية التي يقل عدد 
الناخبني فيها وفقا للجدول النهائي للناخبني عن األف ناخب، ويف هذه 
احلال ترتك للقوائم النتخابية حرية اختيار الأماكن املخ�ض�ضة للمراأة 

من بني مر�ضحيها.

4. اإذا �ضغر مقعد للمراأة يف جمل�س الهيئة املحلية، حتل مكانها املراأة 
التي تليها يف ت�ضل�ضل املقاعد املخ�ض�ضة للمراأة يف نف�س القائمة التي 

تنتمي اإليها.

وارتباطا بالتطوير القانوين والت�ضريعي، وهي م�ضاألة غاية يف الأهمية 
من حيث التحول الدميقراطي واأي�ضا من حيث �ضمان متثيل املجموعات 
املختلف��ة، ف��اإن غي��اب دور املجل���س الت�ض��ريعي يوؤث��ر �ض��لبا عل��ى املطالب 
الن�ض��وية، وعل��ى حتقي��ق اإجن��ازات يف جم��ال العم��ل م��ن اأج��ل التغي��ر 

وحتقيق امل�ضاواة. 

النتخابات املحلية 2004 و2005
�ض��كل ق��رار ال�ض��لطة الوطني��ة الفل�ض��طينية باإج��راء انتخاب��ات املحلي��ة 
بتاري��خ 2004 -5-10 انعطاف��ة تاريخي��ة يف العم��ل الدميقراط��ي، على 
الرغم من النظرة املتباينة للمجتمع الفل�ض��طيني جتاه م�ض��اركة املراأة 
ال�ضيا�ض��ية(22). وبتتب��ع ن�ض��بة متثي��ل امل��راأة يف ه��ذه النتخاب��ات جن��د اأن 
املرحلتني الأوىل والثانية عقدتا بناء على قانون الأغلبية، وبكوتا ن�ضائية 
بن�ض��بة مقعدي��ن فق��ط )اأي م��ا يع��ادل 15% م��ن املقاع��د املخ�ض�ض��ة(، 

http://bit.  :22. كم��ال ابراهي��م عالون��ة، 2009 عل��ى املوق��ع اللك��رتوين الت��ايل
ly/1XI6wrv

وبالن�ض��بة للمرحلت��ني الثالث��ة والرابع��ة م��ن النتخاب��ات فق��د اأجري��ت 
النتخابات على القانون اجلديد »النظام الن�ضبي« مع اإ�ضافة ب�ضيطة 
للكوتا الن�ض��وية وهي ثالثة مقاعد للمجال���س التي يزيد عدد اأع�ضائها 

13 ع�ض��وا. ع��ن 

 واأم��ا معطي��ات اللجن��ة العلي��ا لالنتخاب��ات املحلي��ة، فت�ض��ر اإىل اأن 51 
امراأة تر�ضحن لالنتخابات املحلية عام 2004، ولكن بعد اإقرار نظام 
الكوت��ا الن�ض��وية )تخ�ضي���س 20% ع�ضوي��ة املجل���س للن�ض��اء بواق��ع 
ع�ضوت��ني يف كل دائ��رة( ارتف��ع ع��دد املر�ض��حات يف املرحل��ة الأوىل اإىل 
150 امراأة يف ال�ضفة الغربية، و82 امراأة يف قطاع غزة(23). وباملجمل، 

فم��ن اأ�ض��ل 2732 فائ��زا بالنتخاب��ات فق��د ف��ازت 537 ام��راأة )اأي 
بن�ض��بة بلغ��ت 19.6%( يف النتخاب��ات املحلي��ة يف ال�ضف��ة وغ��زة بينهن 
135 ام��راأة �ضم��ن املناف�ض��ة، و402 عل��ى نظ��ام الكوت��ا، مم��ا ي�ض��ر اىل 

اأن نظام الكوتا �ض��جع الن�ض��اء على الرت�ضح(24). 

ويب��دو اأن تط��ور املراح��ل القانوني��ة مل�ض��اركة امل��راأة يف احلك��م املحل��ي 
كان ل��ه اأث��ر كب��ر عل��ى اإقب��ال الن�ض��اء عل��ى امل�ض��اركة يف ي��وم الق��رتاع، 
حيث اأظهرت بيانات جلنة النتخابات املركزية تقاربا كبرا يف ن�ضب 
املقرتعني الذكور والإناث يف املراحل الأربع التي اأجريت فيها النتخابات 

املحلي��ة ب��ني عام��ي 2004 و2005. وبالتف�ضي��ل:

· املرحل��ة الأوىل: بلغ��ت ن�ض��بة املقرتع��ني الذك��ور )52.5%( بينم��ا 
بلغ��ت ن�ض��بة الإن��اث )%47.5(. 

http://bit.ly/22N8FTS :23. رميا كتانة نزال، 2006 على الرابط التايل
http://bit.ly/1rnya33 :24. عماد مو�ضى، 2015 على الرابط التايل
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· اأما املرحلة الثانية: بلغت الن�ضبة بني الذكور والإناث )51.5%( و)48.5%( على التوايل.

· مل تختلف املرحلة الثالثة حيث بلغت ن�ضبة الذكور )51.6%( مقابل )48.4%( لالإناث. 

· ازدادت الفروقات بني كال اجلن�ضني يف املرحلة الرابعة بواقع )53.5%( للذكور مقابل )46.5%( لالإناث(25). 

ويو�ض��ح اجل��دول اأدن��اه املراح��ل الأربع��ة الت��ي م��رت به��ا النتخاب��ات املحلي��ة 2004 و2005 وع��دد الفائزي��ن والفائ��زات وو�ضعي��ة الكوتا واملناف�ض��ة 
اآنذاك ح�ضب بيانات جلنة النتخابات املركزية.

جدول )1(: نتائج النتخابات املحلية 2004 و2005

مناف�سةكوتةذكوراإناثفائزوناملراحل
424733513439الأوىل

8641676977196الثانية

10142098052090الثالثة

43088342880الرابعة

27325372195402135املجموع

النتخابات املحلية 2012
يف 14 اأيار 2012، اأ�ضدر الرئي�س حممود عبا�س مر�ضوما رئا�ضيا »قرارا بقانون« ب�ضاأن تعديل قانون انتخابات جمال�س الهيئات املحلية رقم 10 
ل�ضنة 2005، وذلك يف خطوة متهيدية لإجراء النتخابات املحلية يف حمافظات الوطن خالل الفرتة املقبلة. و�ضرح وزير احلكم املحلي ال�ضابق 
يف حين��ه »اأن تعدي��ل قان��ون النتخاب��ات املحلي��ة ج��اء مل�ض��اعدة احلكوم��ة باتخ��اذ قرار من �ض��اأنه اإجراء النتخابات باأ�ض��رع وقت ممك��ن، والتعديل 

http://bit.ly/1SsYMIl :25. تقرير جلنة النتخابات املركزية، 2004 و 2005 على الرابط التايل
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ي�ض��مح باإج��راء النتخاب��ات عل��ى مراح��ل يف ح��ال تع��ذر ذل��ك يف ي��وم واح��د وه��و ما كان ين���س عليه القان��ون قبل التعدي��ل(26). واختلف��ت انتخابات 
ع��ام 2012 ع��ن انتخاب��ات 2004 و2005 يف اقت�ضاره��ا عل��ى ال�ضف��ة الغربي��ة، ولكنه��ا مت��ت اأي�ض��ا �ضم��ن مراح��ل اأربع��ة.

وبع��د انته��اء النتخاب��ات املحلي��ة التكميلي��ة الأوىل والثاني��ة، تب��ني اأن اإجم��ايل ع��دد القوائ��م النتخابي��ة الت��ي اعتم��دت ل��دى جلن��ة النتخاب��ات بل��غ 
)673( قائمة بعد رف�س )33( قائمة، وان�ض��حاب )44( قائمة لتنتهي النتخابات بخو�س 651 قائمة ت�ض��كلت من خمتلف التوجهات ال�ضيا�ض��ية 

وامل�ضتقلني. 

وفيما يخ�س التمثيل الن�ضوي يف ال�ضفة الغربية، فقد �ضاعد تطبيق نظام الكوتا على و�ضول الن�ضاء اإىل الهيئات املحلية، ولكن الزيادة ل ميكن 
و�ضفها على اأنها �ضجلت اخرتاقات ن�ضبية حيث ل زالت م�ضاركة الرجال تفوق م�ضاركة الن�ضاء، فقد و�ضلت ن�ضبة القرتاع اإىل ما يقارب 43% يف 
اأو�ضاط الن�ضاء، مقابل 57% يف اأو�ضاط الذكور. ومقارنة مع النتخابات املحلية 2005 ،2004، فاإن البيانات ت�ضر اإىل ارتفاع معدلت الرت�ضيح 
بالن�ض��بة للن�ض��اء م��ن 19% يف انتخاب��ات 2004 اإىل 24% يف انتخاب��ات 2012. وكذل��ك، فق��د ارتفع��ت ن�ض��بة الع�ض��وات يف ال�ضفة الغربية اإىل %21. 

كم��ا تاأث��رت العملي��ة الدميقراطي��ة ب�ض��كل وا�ض��ح يف ه��ذه النتخاب��ات حي��ث مت��ت بالتزكي��ة يف 61% م��ن الهيئ��ات املحلي��ة م��ن خ��الل التواف��ق عل��ى 
قائم��ة موح��دة اأو غي��اب التناف���س، ومل يح�ض��ل انتخاب��ات يف 4.5% م��ن الهيئ��ات يف ال�ضف��ة الغربية(27). اأما عدد الن�ض��اء الفائ��زات بالتزكية فبلغ 

467 ام��راأة م��ن جمم��وع 2124 فائزا وفائزة. 

 وم��ن جان��ب اآخ��ر، فق��د تر�ض��حت قائم��ة ن�ض��وية يف كل م��ن مدين��ة اخللي��ل وقري��ة �ضف��ا لالنتخاب��ات. ومل حت�ض��ل اأي منهم��ا عل��ى جمم��وع اأ�ض��وات 
يوؤهله��ا للو�ض��ول اإىل ن�ض��بة احل�ض��م، كم��ا تراج��ع و�ض��ول امل��راأة لرئا�ض��ة الهيئ��ات املحلي��ة حيث حظي��ت امراأة واح��دة فقط مبن�ضب رئي���س البلدية 
)بلدي��ة بي��ت حل��م(، وبرتاج��ع ع��ن املرحل��ة ال�ض��ابقة الت��ي تربعت على رئا�ض��ة البلديات 3 ن�ض��اء يف بلديات رام اهلل وبني زي��د الغربية وعبوين(28).

http://bit.ly/26eQRFP :26. خرب بعنوان » مر�ضوم رئا�ضي ب�ضاأن تعديل قانون النتخابات املحلية«. تاريخ 17.5.2012 على الرابط التايل
http://bit.ly/1rnq9Lu :27. موقع جلنة النتخابات املركزية ، 2012 على الرابط التايل

2013: http://bit.ly/26gbJfP ، 28. مفتاح
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الفصل الثالث: تحليل المواقف المجتمعية)الفرص والمعوقات المجتمعية(

مقدمة
يق��دم ه��ذا الق�ض��م حتلي��ال لنتائ��ج الدرا�ض��ة امليداني��ة �ض��واء الكمي��ة اأو 
الكيفية من وجهة نظر املجتمع )ن�ضاء ورجال( وح�ضب جتربة الن�ضاء 
الع�ض��وات يف الهيئ��ات املحلي��ة، ويت��م م��ن خ��الل ذلك حماول��ة الإجابة 
ع��ن اأ�ض��ئلة البح��ث حول الفر�س والتحديات، وتقييم م�ض��اركة الن�ض��اء 
يف النتخاب��ات املحلي��ة الأخ��رة، واملعرف��ة والتقدي��ر ل��دور الن�ض��اء يف 
احلكم املحلي، وتقييم اأداء الهيئات املحلية والع�ضوات، وجتربة الن�ضاء 
الع�ض��وات يف الهيئ��ات، واملوق��ف م��ن تب��واأ الن�ض��اء ملنا�ض��ب قيادي��ة يف 
هيئات احلكم املحلي، وتقييم دور املوؤ�ض�ضات احلكومية وغر احلكومية 
يف تطوي��ر م�ض��اركة الن�ض��اء مب��ا يف ذل��ك دور وزارة احلك��م املحل��ي، 
وال�ضيا�ضات والربامج التي ت�ضتهدف تعزيز م�ضاركة الن�ضاء، وحتديد 
الفجوات واملعوقات والتحديات التي توؤثر على م�ضاركة الن�ضاء، وكذلك 
اأهم التوجهات لتطوير م�ضاركة الن�ضاء يف احلكم املحلي.هذا وقد مت 

ت�ضني��ف النتائج حت��ت العناوين الآتية:

حرية حمدودة وفر�ص متباينة للم�ساركة يف الهيئات 
املحلية

عل��ى الرغ��م م��ن التق��دم الكب��ر يف جم��ال م�ض��اركة الن�ض��اء يف هيئ��ات 
احلك��م املحل��ي، اإل اأن العتق��اد م��ا زال �ض��ائدا ب��اأن فر�س الن�ض��اء غر 
متكافئة مع فر�س الرجال. فما زال ثلث امل�ضتطلعني من الن�ضاء والرجال 

يعتقدون باأن الن�ضاء ل يتمتعن باحلرية الكافية للم�ضاركة يف الهيئات 
املحلي��ة، بينم��ا اعت��رب 67% م��ن امل�ض��تطلعني ب��اأن للن�ض��اء احلري��ة يف 
امل�ضاركة. وكما يظهر من الر�ضم البياين اأدناه فاإن الن�ضاء اأكرث �ضعورا 
به��ذه احلري��ة مقارن��ة بالرج��ال، حيث �ضرحت بذل��ك 70% من الإناث 
)27% ب�ضكل كبر، و43% ب�ضكل متو�ضط(، بينما �ضرح بذلك 63% من 

الذكور )19% ب�ضكل كبر، و44% ب�ضكل متو�ضط(.

ر�س��م بي��اين )1(:ن�س��بة الذي��ن يعتق��دون ب��اأن للن�س��اء احلري��ة 
بامل�س��اركة يف الهيئ��ات املحلية بح�س��ب اجلن���ص

ذكراأنثىاملجموع

ب�سكل كبريب�سكل متو�سطب�سكل قليلليوجد م�ساركة

9%
8%

10%

24%

21%

26%
44%

19%

27%

23%
43%

43%
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ويف اإطار تقدير مدى احلرية التي تتمتع بها الن�ضاء للم�ضاركة، تظهر 
نتائج املقابالت والور�ضات تاأكيدا للتباين بني الن�ضاء والرجال يف اإطار 
احلرية املتاحة. فمن ناحية )تقف اأمام الن�ضاء جمموعة من املعوقات 
الثقافية والجتماعية ملمار�ضة حياتهن يف املجال العام( بح�ضب اإحدى 
النا�ضطات يف موؤ�ض�ضة ن�ضوية. ومن ناحية اأخرى فاإن النظرة الدونية 
)النابع��ة م��ن الثقاف��ة الديني��ة والع��ادات ال�ض��ائدة جتعل املراأة حبي�ض��ة 
البيت يف اأغلب الأحيان( بح�ضب باحث يف ق�ضايا النوع والنتخابات. 
هذا وت�ضيف الأعباء الأ�ضرية والإجنابية حمدودية قدرة الن�ضاء على 
احلركة بح�ضب اإحدى ع�ضوات الهيئات التي تعرب عن ذلك من خالل 
قولها )اأ�ض��عر اأحيانا باحلاجة للراحة بعد ال�ضغط ال�ض��ديد واملقاومة 
مل�ض��اركتي، لأنن��ي ل  اأ�ض��تطيع التخل��ي ع��ن اأبنائ��ي وبيت��ي فاإنني اأ�ضطر 
ب الأمور  للتنازل عن م�ضاركتي خارج املنزل، وخ�ضو�ضا اأن الزوج ُي�ضعِّ

على حركتي اأحيانا(.  

كم��ا تدل��ل البيان��ات اأن هن��اك حال��ة �ض��ائدة من ع��دم اليقني  من حيث 
تواف��ر فر���س امل�ض��اواة الفعلية بني الن�ض��اء والرج��ال، ويت�ضح اأن هناك 
�ضعورا �ضائدا )55%( باأن الفر�س املتوافرة للن�ضاء غر م�ضاوية لتلك 
املتوافرة للرجال يف اإطار الرت�ضح لع�ضوية الهيئات املحلية. كما اأن %30 
يعتق��دون اأن الفر���س )مت�ض��اوية اإىل ح��د م��ا(. ويف املقاب��ل، ف��اإن %15 
فقط يعتقدون اأن هناك درجة كبرة من امل�ضاواة بني الن�ضاء والرجال 
بالن�ض��بة لفر���س الرت�ض��ح لع�ضوي��ة الهيئ��ات املحلية. ولي���س هناك فرق 

يذكر بني الن�ضاء والرجال يف تقدير الفر�س املتوافرة.

ر�س��م بي��اين )2(:ن�س��بة العتق��اد بتمت��ع الرج��ال والن�س��اء 
بنف�ص الفر�ص للرت�سح لع�سوية الهيئات املحلية بح�سب اجلن�ص 

ذكراأنثىاملجموع

نعم،ل، اإىل حد مال، اأبدا
اىل حد ما

نعم،
اإىل حد كبري

15%

15%

15%

31%

28%

30%

30%

33%

31%

24%

22%

23%

اإن العتقاد ال�ضائد باأن امل�ضاواة الفعلية واملتكافئة غر متوافرة يوؤدي 
اإىل الدعوة لتطبيق نظام الكوتا وزيادة ح�ضة الن�ضاء يف ذلك. فح�ضب 
م�ضوؤول يف موؤ�ض�ضة انتخابية فاإن )تر�ضيح الن�ضاء يف قوائم وحدهن لن 
ينج��ح لأن كث��را م��ن النا���س ل��ن ي�ض��وت لمراأة من حي��ث املبداأ، ولكن 
ل اأح��د يق��ول اأنن��ي ل��ن اأ�ضوت لرجل لأنه رج��ل، بينما هناك غالبية لن 
ت�ض��وت لم��راأة لأنه��ا ام��راأة، اأو اأنهم ي�ضعون �ض��روطا تعجيزية لإيجاد 
م��ربر لع��دم الت�ضوي��ت له��ن(. وكم��ا تع��رب اأح��دى نا�ض��طات املجال���س 
ال�ضبابية فاإنه )مل يكن هناك فر�س كبرة لفوز الن�ضاء من دون اإجبار 
من القانون للفعاليات املحلية لدمج الن�ضاء يف القوائم(. ومع اأن اأكرث 
م��ن ن�ض��بة م��ن الن�ض��اء املن�ضو�س عليها قد ف��زن يف انتخابات مفتوحة 
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من دون الكوتا يف جولت �ضابقة، اإل اأن الكوتا عززت فر�س الن�ضاء ومل تدع جمال لل�ضك وللمقاومة اإل يف مناطق حمدودة حيث اأجربت الن�ضاء 
على عدم امل�ضاركة يف عدد من البلدات، حيث مت تزكية القوائم دون ت�ضويت. 

لي���س غريب��ا اأن التكاف��وؤ يف الفر���س غ��ر مهي��اأ حت��ى الي��وم، يف الوق��ت الذي ما زالت في��ه النظرة للمراأة متييزية لكونها ام��راأة، فما زالت الغالبية 
يف�ضلون الرجل على املراأة بغ�س النظر عن ت�ض��اوي الكفاءة. فعند ال�ض��وؤال عن اختيار امل�ض��تطلعني من بني رجل وامراأة ميتلكان نف���س املوؤهالت 
والكفاءة لع�ضوية املجل�س املحلي، �ضرح ثلثي امل�ضتطلعني باأنهم �ضيختارون الرجل لهذا املن�ضب، مقابل ربع �ضيختارون املراأة. ويالحظ يف هذا 
ال�ض��دد فج��وة ك��ربة ب��ني الن�ض��اء والرج��ال، حي��ث يخت��ار الرج��ل نحو 79% م��ن الرجال ويختاره اأي�ضا 53% من الن�ض��اء )فج��وة جندرية ت�ضل اإىل 

26 نقطة(. ويف�ضل اختيار املراأة كع�ضوة 12% من الرجال و39% من الن�ضاء.

ر�سم بياين )3(: تف�سيل الرجال على الن�ساء لع�سوية املجل�ص املحلي بح�سب اجلن�ص 

12% 9%

79%

39%

53%

26%

8%8%

66%

ذكراأنثىاملجموع

املراأةالرجالل اأعرف/ل راأي
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اإن النظرة املجتمعية لدور الن�ضاء يف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية ل زالت تقلل 
من اأهمية دورهن واإمكانية تبواأهن لع�ضوية الهيئات املحلية، واأحيانا 
تت�ضابه اإىل حد كبر اآراء الن�ضاء اأنف�ضهن بالنظرة العامة جتاه املراأة 
ودورها املجتمعي. ول يقت�ضر التمييز �ضد الن�ضاء على الت�ضريح املبدئي 
بتف�ضي��ل الرج��ل عل��ى امل��راأة حت��ى يف ح��ال ت�ض��اوي الكف��اءة، ب��ل ميت��د 
اإىل معار�ضة ما يقارب الن�ضف لتبواأ الن�ضاء ملن�ضب رئا�ضة االهيئات 
املحلية. وتربز فجوة النوع الجتماعي يف هذا املجال اأي�ضا، حيث توؤيد 
57% من الن�ض��اء تروؤ���س امراأة للهيئة املحلية )ويعار�س 40% منهن(، 

ويتف��ق م��ع ذل��ك 40% م��ن الرجال فقط )ويعار���س 55% منهم(. 

اإن التميي��ز �ض��د الن�ض��اء ظاه��رة متع��ددة الأبع��اد: اجتماعي��ة وثقافي��ة 
واقت�ضادي��ة و�ضيا�ض��اتية، فق��د ات�ض��ح م��ن النتائج اأن هناك �ض��بكة من 
العوام��ل الت��ي حتي��ط بالن�ض��اء كالدوائ��ر القا�ض��ية، اإن جت��اوزن واح��دة 
منه��ا يواجه��ن دوائ��ر اأخ��رى حتي��ط به��ن وعليه��ن الكف��اح لعبوره��ا. 
فبالإ�ضافة اإىل موؤ�ض��رات التمييز الظاهرة يف الفقرات ال�ض��ابقة، فاإن 
نتائ��ج ال�ض��تطالع تو�ض��ح دور البيئ��ة املحيط��ة يف التاأثر على م�ض��اركة 

الن�ض��اء يف احلك��م املحلي. 

العوامل املجتمعية
يوؤك��د 55% م��ن امل�ض��تطلعني اأن املجتم��ع ميي��ز �ض��د الن�ض��اء، ويتف��ق 
م��ع ذل��ك اإىل ح��د م��ا 27% اآخ��رون. ول يق��ر 17% بوج��ود اأي متيي��ز. 
وياأت��ي الإق��رار املوؤك��د بالتميي��ز بدرج��ات اأكرب بني الن�ض��اء )61%( من 
الرج��ال )50%(. ه��ذا ويق��ر 45% م��ن امل�ض��تطلعني اأن الرجال ما زالوا 

ل يتعامل��ون م��ع الن�ض��اء بجدي��ة يف اإط��ار الهيئ��ات املحلي��ة، ويوافق على 
ذل��ك اإىل ح��د ما %26. 

وينظ��ر البع���س للتميي��ز م��ن حي��ث متت��ع الن�ض��اء بالتعلي��م واخل��ربة 
احلياتية، وبالرغم من اأن معدلت التعليم اجلامعي اأ�ضبحت متقاربة 
اإىل ح��د كب��ر ب��ني اجلن�ض��ني، اإل اأن 54% م��ن امل�ض��تطلعني ي��رون اأن 
»حمدودية التعليم بني الن�ضاء« عامل مهم يف حتديد م�ضاركة الن�ضاء. 
وقد يكون الق�ضد بالتعليم، كمفهوم وا�ضع، اخلربة املجتمعية والعامة، 
حيث يرى 60% اأن »قلة اخلربة يف ال�ضوؤون العامة بني الن�ضاء« عامل مهم 
يف حتديد م�ضاركتهن. كما اأن البع�س يرى اأن املهارات التي حتتاجها 
الن�ضاء للم�ضاركة يف الهيئات املحلية غر متوافرة. ومن املهم التاأكيد 
هن��ا عل��ى اأن احلدي��ث ع��ن مواق��ف الن�ض��اء وخرباته��ن ووعيه��ن ق��د ل 
يختل��ف كث��را يف حال��ة البح��ث يف و�ض��ع الرج��ال وخربته��م ونظرته��م 
لأنف�ض��هم يف الهيئ��ات املحلي��ة، ول ب��د م��ن الوع��ي اأي�ض��ا اإىل اأن هن��اك 
نظ��رة )مزدوج��ة املعاي��ر( و)�ضعبة املنال/تعجيزية( عند البحث يف 
الق�ضايا املتعلقة بالن�ضاء عند تقييم كفاءتهن وخربتهن وما ي�ضتطعن 

اأن ي�ضاركن به. 

وب�ض��كل ع��ام، ي��رى امل�ض��تطلعون اأن التقالي��د الع�ض��ائرية/العائلية ه��ي 
العامل الأهم )يف حتديد قدرة الن�ضاء على امل�ضاركة، يليه قلة الوعي 
املجتمع��ي لأهمي��ة م�ض��اركة الن�ض��اء، ورف���س الأ�ض��رة مل�ض��اركة الن�ض��اء، 
والتف�ض��ر اخلاطئ لل�ض��ريعة، واإىل عدم وجود رغبة يف امل�ض��اركة لدى 

الن�ض��اء، وقلة التمويل كما يبني الر�ض��م البياين الآتي:



25

 جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية

ر�سم بياين )4(: اأهم العوامل التي حتدد م�ساركة الن�ساء

التقاليد العائلية/الع�سائرية يف و�سع قوائم املر�سحني

قلة الوعي لأهمية م�ساركة الن�ساء

رف�ص الأ�سرة مل�ساركة الن�ساء

التف�سري اخلاطئ لل�سريعة

عدم وجود رغبة يف امل�ساركة لدى املراأة

قلة التمويل

28%

 42%

 23%

29%

 15%

9%

 10%

15%

15%

 6%

 4%

 4%

التحدي الثاين التحدي الأول

امل�ساركة يف النتخابات املحلية 
�ض��رح/ت 50% م��ن امل�ض��تطلعات وامل�ض��تطلعني باأنه��م �ض��اركوا بالت�ضوي��ت يف النتخاب��ات املحلي��ة الأخ��رة )2012(، بينم��ا �ض��رح/ت 37% باأنه��م 
مل ي�ض��اركوا بالت�ضوي��ت، يف الوق��ت ال��ذي و�ضل��ت ن�ض��بة الذي��ن مل تنطب��ق عليه��م ال�ض��روط 13%، وذل��ك ب�ض��بب العم��ر اأو لع��دم ح�ض��ول انتخاب��ات 
يف مناطقهم اأو لختيار الأع�ضاء والع�ضوات بالتزكية. وعك�ض��ت نتائج ال�ض��تطالع الفجوة اجلندرية يف امل�ض��اركة الفعلية يف النتخابات املحلية 
يف حين��ه، حي��ث �ض��رح 54% م��ن الرج��ال باأنه��م �ض��اركوا يف الت�ضوي��ت، بينم��ا �ضرح��ت بذل��ك 47% م��ن الن�ض��اء. ويف املقاب��ل، �ض��رح 33% م��ن 

الرجال و40% من الن�ض��اء باأنهم/ن مل ي�ض��اركوا يف الت�ضويت.
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ر�سم بياين )5(:الت�سريح بامل�ساركة يف النتخابات املحلية الأخرية  بح�سب اجلن�ص

 54%

 47%
 50%

 35%

 13%

 1%

 13%

 1%

 13%

 2%

 39%

 32%

ذكراأنثىاملجموع

نعملل ينطبقل، اأبدًا

وب�ض��كل ع��ام ل ميك��ن الف�ض��ل ب��ني م�ض��توى امل�ض��اركة يف الت�ضوي��ت لالنتخاب��ات وجمموع العوامل ال�ضيا�ض��ية واملوؤ�ض�ض��اتية والجتماعي��ة والثقافية 
والقانونية كما يتم تو�ضيحه ب�ض��كل اأكرث تف�ضيال يف الف�ضل التايل الذي يبحث يف جتارب الن�ض��اء يف احلكم املحلي. 
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الفصل الرابع: تجربة النساء الفلسطينيات في الهيئات المحلية

مقدمة
عل��ى الرغ��م م��ن و�ض��ول الن�ض��اء اإىل ع�ضوي��ة ه��ذه الهيئ��ات اإل اأنه��ن واجه��ن واقع��ا معقدا ي�ض��مل الفر�س واملعوق��ات، فما زالت املعرف��ة املجتمعية 
بتمثيل الن�ضاء جمزوءة، كما التقدير لدورهن واأدائهن. ويف نف�س الوقت، فاإن الن�ضاء يواجهن �ضعوبات اأ�ضرية وموؤ�ض�ضاتية عديدة يف ممار�ضة 
دورهن كع�ضوات فاعالت. يقدم هذا الف�ضل من الدرا�ضة حتليال لعدد من اجلوانب املتعلقة بتجربة الن�ضاء يف الهيئات املحلية من حيث املعرفة 

والتقدير، وكذلك التحديات التي تواجههن.

املعرفة بتمثيل الن�ساء
بع��د �ض��نوات طويل��ة م��ن وج��ود الن�ض��اء يف الهيئ��ات، ات�ض��ح اأن اأك��رث م��ن ثل��ث امل�ض��تطلعات وامل�ض��تطلعني ل يعلم��ون اأو غ��ر متاأكدي��ن م��ن اأن هن��اك 
متثي��ال للن�ض��اء يف الهيئ��ات املحلي��ة. ويف املقاب��ل ف��اإن نح��و الثلث��ني يعرفون بهذه احلقيقة.  ومن بني الذين �ضرح��وا باأنهم يعلمون عن وجود متثيل 
للن�ض��اء يف الهيئة املحلية يف منطقة �ض��كناهم، �ضرح 38% باأن الن�ض��اء الع�ضوات يف املجال���س والهيئات املحلية معروفات بالن�ض��بة اليهم، و�ضرح 
49% باأنه��ن معروف��ات اإىل ح��د م��ا، و�ض��رح 13% باأنه��ن غ��ر معروف��ات. اإن ه��ذه الن�ض��ب تعن��ي اأن رب��ع امل�ض��تطلعني ب�ض��كل ع��ام ي�ضرح��ون باأنه��م 

يعرف��ون فع��ال ع�ض��وات الهيئ��ة املحلي��ة يف منطق��ة �ض��كناهم، مم��ا يطرح ت�ض��اوؤل حول قدرة اأفراد املجتمع على تقدير دور الن�ض��اء عامة يف احلكم 
املحل��ي واإمكاني��ة دعمه��م امل�ض��تقبلي له��ن. وكانت ن�ض��بة املعرفة بالع�ضوات بني الن�ض��اء اأك��رب )42%( منها بني الرجال )%33(. 

ر�سم بياين )6(: ن�سبة الت�سريح باملعرفة باأن الن�ساء ممثالت يف الهيئات املحلية بح�سب اجلن�ص

 66%  66%  66%

 24%

 10% 11% 10%

 23% 25%

نعملغري متاأكد

املجموع

اأنثى

ذكر
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وبالن�ض��بة لأ�ض��باب �ضع��ف املعرف��ة بتمثي��ل الن�ض��اء يف الهيئ��ات املحلي��ة فكان��ت متع��ددة، حي��ث �ضرح��ت اإح��دى النا�ض��طات الن�ض��ويات اأن الن�ض��اء 
الع�ضوات يف بلدتها )غر نا�ضطات حيث يعتربن اأن دورهن انتهى مع و�ضولهن للع�ضوية مما يدلل على اأن بع�ضهن كان جمربا على امل�ضاركة(. 
بينما �ضرحت نا�ض��طة �ض��بابية اأن )غالبية الن�ض��اء الع�ضوات عامالت بالإ�ضافة اإىل الع�ضوية ونادرا ما يتوافر لديهن الوقت للقيام بجولت يف 
املنطقة(. اأما مدير اإحدى البلديات فيو�ضح اأن التمييز �ضد الن�ض��اء ي�ض��هم يف حجبهن عن املجتمع )فنادرا ما تظهر الع�ضوات يف الن�ض��اطات 
واملنا�ض��بات العام��ة، وغالب��ا م��ا يتح��دث الرئي���س بالنياب��ة ع��ن البلدي��ة(. واأكدت باحثة يف جمال الن��وع الجتماعي )اأنه ل يوج��د فروق كبرة بني 
الأع�ضاء والع�ضوات، فغالبيتهم ل ين�ض��طون يف الهيئات، كما اأن ا�ض��تقالة العديد من الأع�ضاء والع�ضوات مبكرا اأدت اإىل اأن ين�ض��اهم النا���س(. 

تقييم اأداء الهيئات املحلية والع�سوات والأع�ساء فيها
�ض��يوؤثر تقيي��م املجتم��ع لأداء الهيئ��ات املحلي��ة وللع�ض��وات ولالأع�ض��اء فيها على فر�س تر�ض��حهن/م والفوز يف النتخابات املقبلة. بالن�ض��بة لتقييم 
اأداء الهيئات املحلية والأع�ضاء والع�ضوات فيها، تظهر النتائج وب�ضكل عام، اأن تقييم اأداء املجال�س املحلية مييل للو�ضطية اأو ال�ضلبية، حيث قيَّم 
اأداءها اإيجابيا 27% من امل�ض��تطلعني، بينما قيَّم اأداء املجال���س على اأنه متو�ض��ط 43% وقيَّمها �ض��لبيا 29%. ومتيل الن�ض��اء لالإيجابية ب�ض��كل اأكرب 

من الرجال يف تقييم عمل املجال�س، حيث ترى 74% من الن�ضاء ان اأداء املجال�س اإيجابي اأو متو�ضط، بينما ي�ضاركهن الراأي 66% من الرجال. 

ر�سم بياين )7(:تقييم اأداء الهيئات املحلية بح�سب اجلن�ص

 25%
 28%  27%

 43%

 29%
 25%

 34%

 46%

 40%

ايجابيمتو�سط�سعيف

املجموع

اأنثى

ذكر
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وعند تقييم اأداء الأع�ضاء والع�ضوات كل على حدة، فاإن ثالث ظواهر تطفو على ال�ضطح: 

مون اأداء الع�ضوات، بينما ي�ضرح بنف�س ال�ضي 4% من امل�ضتطلعني عند تقييم اأداء الأع�ضاء.  · اأول، ل يعرف اأكرث من خم�س امل�ضتطلعني كيف ُيقيِّ
اإن هذه النتيجة توؤكد على ما ورد �ضابقا من عدم معرفة ن�ضبة كبرة بتمثيل الن�ضاء يف الهيئات املحلية، وبالتايل �ضعف املعرفة باأدائهن. 

· ثانيا، تظهر النتائج ميال ل�ض��لبية اأكرب عند تقييم اأداء الن�ض��اء الع�ضوات، حيث قّيم ربع امل�ض��تطلعني اأداءهن �ض��لبيا، بينما قّيم اأداء الأع�ضاء 
�ضلبيا خم�س امل�ضتطلعني. 

· ثالث��ا، ميي��ل الرج��ال لل�ض��لبية يف تقيي��م اأداء الأع�ض��اء والع�ض��وات ب�ض��كل ع��ام، حي��ث قّي��م ثل��ث الرج��ال اأداء الع�ض��وات �ض��لبيا، بينم��ا قيمت ربع 
الن�ضاء اأداء الع�ضوات �ضلبيا. كما قّيم ربع الرجال اأداء الأع�ضاء �ضلبيا، بينما قيمت 16% من الن�ضاء اأداء الأع�ضاء �ضلبيا.  تتوافق هذه النتائج 
مع غالبية نتائج ا�ضتطالعات اأواردال�ضابقة، حيث متيل الن�ضاء لالإيجابية اأكرث من الرجال بالن�ضبة ملثل هكذا ق�ضايا. وقد يعود ذلك لعدة عوامل: 
اأول، ت�ضعر الن�ضاء بتاأثر اأي تغيرات اإيجابية على حياتهن ب�ضكل اأكرب ن�ضبيا من الرجال كتعبر عن التمييز التاريخي �ضدهن، وحرمانهن من 
العديد من احلقوق. ثانيا، الن�ضاء اأكرث تلم�ضا للتغيرات الإيجابية املتعلقة باحلكم املحلي لأن عمل الهيئات املحلية مي�س ب�ضكل مبا�ضر الأدوار 
املنزلية والإجنابية التي ما زالت الن�ضاء تقوم بها ب�ضكل �ضبه كامل. ثالثا، متيل الفئات الأكرث ن�ضاطا يف احليز العام لتوقع اإجنازات اأكرب، مما 
يوؤدي بها اإىل درجة اأعلى من النقد لأداء املوؤ�ض�ض��ات كافة ، ومع اأن ن�ض��ب امل�ض��اركة العامة والتوقعات الأعلى ما زالت متيل وب�ض��كل عام ل�ضالح 

الرجال، فاإن الن�ضاء يعربن عن درجة اأعلى من الإيجابية يف غالبية املجالت. 

جدول)2(:تقييم اأداء اأع�ساء وع�سوات الهيئات املحلية بح�سب اجلن�ص

تقييم اأداء الأع�ساءتقييم اأداء الع�سوات
املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

29.9%31.2%28.6%15.4%18.8%12.0%اإيجابي

45.6%47.7%43.5%35.2%35.8%34.5%متو�ضط

20.3%15.5%25.1%28.8%25.1%32.5%�ضعيف

4.2%5.6%2.8%20.6%20.3%21.0%ل اأعرف
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وب�ض��كل ع��ام، ف��اإن ه��ذه النتائج تثر م�ض��األتني مرتابطت��ني اأولها الأداء 
الفعلي للن�ضاء الع�ضوات، وثانيها روؤية املجتمع لهذا الأداء، وحمدودية 
قدرة الع�ضوات على اإظهار اجنازاتهن يف املجتمع املحيط. ومن الوا�ضح 
اأن اأداء الع�ض��وات مرتب��ط بعوام��ل ع��دة: اأوله��ا، متعل��ق ب��الأداء الع��ام 
لالأع�ض��اء الذك��ور والع�ض��وات الإن��اث، فهن��اك درج��ة من ع��دم الر�ضا 
ع��ن اأداء الهيئ��ات ب�ض��كل ع��ام. وح�ض��ب ت�ضري��ح اإح��دى امل�ض��اركات يف 
ور�ض��ة عم��ل ف��اإن )الهيئ��ات بذكوره��ا واإناثه��ا مل تقدم الكث��ر للمجتمع 
حي��ث اأن دور الهيئ��ات انح�ض��ر اأك��رث واأك��رث يف خدم��ات تقليدي��ة وغ��ر 
تنموي��ة(. كم��ا اأن ا�ض��تقالة اأع�ض��اء وع�ض��وات يف العدي��د م��ن الهيئ��ات 
اأدى اإىل قي��ام اللجن��ة املعين��ة - والت��ي غالبه��ا م��ن الذك��ور- مبهم��ات 
الهيئة باحلد الأدنى. ويف نف���س الوقت، فاإن املعيقات كافة التي ت�ض��ر 
اإليها جتربة الن�ضاء، التي �ضيتم ذكرها بالتف�ضيل لحقا، �ضعبت على 
الن�ض��اء القي��ام مبهماته��ن كع�ض��وات فاع��الت، ولتاأكي��د ذل��ك �ضرح��ت 
اإحدى الع�ضوات باأن )كل العقبات املبا�ضرة وغر املبا�ضرة التي و�ضعت 
بوجهي ووجه الع�ضوات �ضعبت علينا القيام بدورنا، فالتعامل الفوقي 
من بع�س الأع�ضاء، والتمييز املبا�ضر اأحيانا لإبعاد الن�ضاء، وحماولت 
التطفي�س واعتبارهن عباأ غر مرغوب فيه، كل ذلك اأدى اإىل و�ضعنا 
يف م��كان �ضع��ب، فاإم��ا الدخ��ول يف معركة م�ض��تمرة الكث��رات منا غر 
مهيئات لها ب�ضبب اإن�ضغالتنا الكثرة، وواجباتنا املنزلية، وعدم توافر 
دعم من الوزارة عندما نحتاجه، اأو نتنازل ونبتعد، فالبع�س منا اختار 
املواجه��ة بينم��ا اخت��ارت العدي��دات البتع��اد لتف��ادي امل�ض��كالت(. كما 
ف�ضر بع�س النا�س �ضعف الأداء بقلة خربة الن�ضاء يف ال�ضوؤون العامة، 

وهذا ما ورد يف املقابالت والور�ض��ات على النحو الآتي:

· »الن�ض��اء عن��ا بالقري��ة م��ا ح��دا دعمه��ن وم��ا عنده��ن طاق��ة يداف�ض��و 
لأنه ما يف عندهن خربة«. )نا�ض��طة ن�ض��وية(.

· »لالأ�ض��ف يت��م تر�ض��يح ع�ض��وات قليالت خ��ربة يف احلكم املحلي لأنه 
اأ�ضهل التحكم بهن من قبل الأهل« )مدير يف بلدية(.

وعلى الرغم من ذلك، فاإنه يجدر التنويه اإىل جناحات غر م�ضبوقة، 
واأداء متميز يف كثر من الأحيان من قبل الع�ضوات، ال�ضيء الذي يتم 
الإ�ضارة اإليه يف مواقع خمتلفة من هذا التقرير. ومنها ما توؤكده �ضهادات 

الن�ضاء الع�ضوات اأنف�ضهن ن�ضردها هنا على �ضبيل املثال ل احل�ضر:

· »اأن��ا كل امل�ض��اريع �ض��ارت تيج��ي م��ن خ��اليل وكث��ر بعم��ل اأن�ض��طة 
طبية وخ�ضومات مل�ضت�ضفيات العيون، وجبت خ�ضومات ملر�س ه�ضا�ضة 

العظ��ام بالتن�ض��يق م��ع دكت��ور خمت���س« )ع�ض��وة يف جمل���س حمل��ي(.

· »اأن��ا دعي��ت اأع�ض��اء املجل���س لجتم��اع م��ن اأج��ل تغير خزان��ات املياه 
ملدر�ضة الذكور لأنهم م�س �ضحيات، وت�ضليح زجاج مدر�ضة البنات وثاين 

يوم مت العمل مبا�ضرة على حل امل�ضكلتني« )ع�ضوة يف جمل�س حملي(.

· »اإحن��ا بنلب��ي احتياج��ات كث��ر نا���س وم��ا بن�ض��تنى الأع�ض��اء يجيب��و 
�ض��يء، وبالعك���س اإحن��ا بن�ض��وف اإن��ه املناف�ض��ة م��ع الرج��ال زادت وه��ذا 

ح�ض��ن اأداء املجل���س« )ع�ض��وة يف جمل���س حمل��ي(.

اأهم املعوقات والفجوات:
تعك���س جترب��ة الن�ض��اء يف هيئ��ات احلكم املحلي التحدي��ات ولكن اأي�ضا 
املداخ��ل لتطوي��ر احلل��ول للو�ض��ول للم�ض��اواة والتكاف��وؤ. وبتقييم جتربة 
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الن�ضاء يف الهيئات، ميكن الو�ضول اإىل النتائج الآتية حول اأهم املعوقات:

التعامل اجلدي مع الن�ساء: اإن النتائج اأعاله توؤكد اأن هناك انق�ضاما 
ح��ول م��دى جدي��ة الرج��ال يف تعامله��م مع اإ�ض��هامات الن�ض��اء، وينطبق 
ال�ضيء ذاته يف داخل الهيئة املحلية حيث اأن 13% من امل�ضتطلعني فقط 
ي�ضعرون اأن اآراء ع�ضوات الهيئات يتم الإ�ضغاء اإليها من باقي الأع�ضاء 
الذكور يف الهيئة، وي�ضعر 43% اأن اآراء الن�ضاء م�ضموعة )اإىل حد ما(، 
وي��رى 28% ب��اأن اآراء الن�ض��اء غ��ر م�ض��موعة يف هيئ��ات احلك��م املحل��ي. 
كم��ا اأن 15% )ل يعرف��ون(. وياأت��ي ه��ذا التعام��ل م��ع معوقات جمتمعية 

وثقافية منها ح�ضب ت�ضريحات الع�ضوات:

· الأبوية يف التعامل مع الن�ضاء وافرتا�س اأبناء عائالتهن اأو اأحزابهن 
باأنهم يعرفون اآرائهن وباأنهم ميثلون الن�ضاء يف حال غيابهن.

· التعامل بفوقية يف بع�س الأحيان مع الن�ضاء عند التعبر عن اآرائهن.

· يحاول الرجال  ا�ض��تثناء الن�ض��اء فيختارون الأع�ضاء الذكور لتمثيل 
الهيئة، ويتم انتدابهم للتدريبات والجتماعات اخلارجية.

· التعام��ل م��ع الن�ض��اء كديك��ور ل ب��د من��ه خ�ضو�ض��ا اأم��ام الوف��ود 
اخلارجي��ة وبع���س امل�ض��وؤولني.

· التعام��ل م��ع الكوت��ا )ك�ض��ر ل ب��د من��ه( بالت��ايل عدم التعام��ل بجدية 
يف اختيار ن�ضاء كفوؤات للقوائم. 

معيقات تنظيمية: ويرى ن�ضف امل�ضتطلعني باأنه يتم عقد اجتماعات 
الهيئ��ات يف اأوق��ات منا�ض��بة للن�ض��اء م��ع الأخ��ذ بعني العتب��ار اأدوارهن 

الجتماعي��ة والأ�ض��رية، كم��ا ي��رى 24% ب��اأن ذل��ك يت��م )اإىل ح��د م��ا(، 
وي��رى 22% ب��اأن الجتماع��ات ل تراع��ي م�ض��وؤوليات الن�ض��اء الأخ��رى، 
والأوقات التي تنا�ضبهن. وبغ�س النظر عن الن�ضبة التي تعرب عن راأي 
اجلمهور العري�س، اإل اأن جتربة الن�ض��اء املوثقة عرب املقابالت وور���س 
العم��ل توؤك��د اأن ع��ددا م��ن املعوق��ات مرتبط��ة بالتعام��ل داخ��ل الهيئ��ات 
جتعل من اإ�ض��هامات الن�ض��اء اأقل قيمة مما ميكن لها اأن تكون يف حال 
تهياأت الظروف املواتية. ومن بني هذه املعوقات الداخلية، التي ل ميكن 
تعميمها على الهيئات كافة، اإل اأنها منت�ضرة ب�ضكل كاف لت�ضكل ق�ضية 

ت�ضتحق املعاجلة:

· توقيت الجتماعات من حيث الأيام وال�ضاعات.

· طريقة الإعالن عن الجتماعات وخ�ضو�ضا الطارئة واملتخ�ض�ضة، 
حيث لحظت العديد من الع�ضوات اأنه ل يتم دعوتهن يف الوقت املنا�ضب 

اأو ل يتم دعوتهن اأبدا.

· الجتماع من دون ح�ضور اأو دعوة الن�ض��اء، واتخاذ قرارات حا�ض��مة 
دون م�ضاركتهن، فتقول اإحدى الع�ضوات: )اجتمعوا دون علمي، واأر�ضلوا 
يل ورقة متعلقة بامليزانية للتوقيع عليها، ولكني رف�ضت وطالبت بعقد 
اجتم��اع جدي��د(. وت�ضرح ع�ضوة اأخ��رى باأن الأع�ضاء )طلبوا مني اأن 

اأر�ضل زوجي لالجتماعات فهذا يريح اجلميع(. 

دور وزارة احلك��م املحل��ي: اإن التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا الن�ض��اء عن��د 
قيامهن بدورهن يف هيئات احلكم املحلي ل تقت�ضر على اأجواء الهيئات 
نف�ضها، بل متتد لت�ضمل م�ضتويات احلكم املحلي كافة، وقد عددت الن�ضاء 

الع�ضوات الق�ضايا الآتية كق�ضايا ت�ضتحق التعامل معها:
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م�ساركة الن�ساء الفل�سطينيات يف احلكم املحلي

· ترواح اجلدية يف تطبيق ا�ضرتاتيجيات الوزارة نحو حتقيق امل�ضاواة بح�ضب قيادة الوزراة والعاملني والعامالت فيها. 

· تركي��ز �ضن��ع الق��رار يف مرك��ز ال��وزارة وع��دم متك��ني املديري��ات ب�ض��كل كاف للعم��ل م��ع الع�ض��وات. بالإ�ضاف��ة اإىل التعام��ل املتباي��ن يف امل�ض��توى 
واجلدية مع الن�ض��اء الع�ضوات بح�ض��ب طبيعة املدراء ووجهات نظرهم يف املناطق، مع و�ضوح دور املديريات كداعم للن�ض��اء اأو كمراقب عليهن.

· ال�ض��عور بغمو���س العالق��ة م��ع وزارة احلك��م املحل��ي، وع��دم معرف��ة ع��دد م��ن الع�ض��وات حقوقه��ن وواجباتهن، وب��اأن الوزارة �ض��تدعمهن يف حال 
احتجن لذلك.

· �ض��عور العدي��د م��ن الع�ض��وات باأن��ه ل متثي��ل فعل��ي له��ن يف ال��وزارة، فهن��اك حمدودية يف القدرات الب�ض��رية املتوافرة يف وح��دة النوع الجتماعي 
فيه��ا، ويف قدرته��ا عل��ى الو�ض��ول اإىل الع�ض��وات كاف��ة، والتعام��ل مع احتياجات الدعم وبناء القدرات لهن، ول توفر الوزارة ب�ض��كل منتظم الدعم 

الإر�ض��ادي، واملعلوماتي اأو القانوين للع�ضوات.

النظرة لتاأثري ع�سوية الن�ساء: على الرغم من العقبات، اإل اأنه ل ميكن اإل النظر اإىل تاأثر وجود الن�ضاء على عمل الهيئات املحلية، فعندما 
�ضاألنا امل�ضتطلعات/ين عن تاأثر م�ضاركة الع�ضوات يف و�ضع الربامج اأو امل�ضاريع للهيئات املحلية، اأظهرت النتائج اأن 55% يعتقدون باأن لهن تاأثر 
يف الربامج وامل�ضاريع )اإىل حد كبر اأو اإىل حد ما(، بينما ل يعتقد ذلك 31% من عموم امل�ضتطلعني. وياأتي تقدير الن�ضاء لإ�ضهامات الع�ضوات 

اأك��رب )60%( م��ن تقدي��ر الرج��ال لذل��ك )%51(. 

ر�سم بياين )8(: النظرة لتاأثري الن�ساء الع�سوات على امل�ساريع والربامج املحلية بح�سب اجلن�ص
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 جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية

وم��ا تظه��ره النتائ��ج الكيفية )مع الع�ضوات والنا�ض��طات املجتمعيات( 
يتطاب��ق اىل ح��د كب��ر م��ع النتائ��ج الكمي��ة م��ن حي��ث ال�ضعوب��ات الت��ي 

تواجه الع�ضوات: 

· ح�ضر الع�ضوات بق�ضايا متعلقة بالن�ضاء فقط: »اقت�ضرت م�ضاركة 
الع�ضوات على املتابعة مع بع�س املوؤ�ض�ضات التي تعمل يف قطاع تعزيز 
دور الن�ض��اء، ومن ثم مل ت�ض��تطع الع�ضوات ال�ض��تمرار« )رئي�س جمل�س 

قروي(.

· م�ض��اركة تنته��ي م��ع انته��اء النتخاب��ات: »الن�ض��اء يف بلدت��ي مطل��وب 
منهن امل�ضاركة ب�ضكل فاعل يف الت�ضويت والرت�ضح للكوتا، بعد ذلك ل 
يقمن ب�ضيء اإ�ضايف« )نا�ضطة �ضبابية(. ويوؤكد ذلك م�ضوؤول يف اإحدى 
البلدي��ات فيق��ول:  »اإن واق��ع م�ض��اركة الن�ض��اء مري��ر يف جمل�ض��نا، فل��م 
ت�ض��ارك الن�ض��اء يف جل�ض��ات املجل���س اإل يف اأول �ض��هرين من انتخابهن 

من العام2013 الأمر الذي غيب دور الن�ض��اء يف املجل���س«.

· ح�ضر الن�ضاء يف جلان معينة: »تقت�ضر م�ضاركة الن�ضاء يف البلدية 
عل��ى اللجن��ة الجتماعي��ة والثقافي��ة فقط، كما اأنها م�ض��اركة حمدودة، 

فالن�ضاء م�ضغولت يف اأمور اأخرى« )موظف بلدية(.

· ت�ض��جيع امل�ض��اركة ال�ضورية: »اإن م�ض��اركة ع�ضوات املجال���س املحلية 
حتى اليوم هي م�ضاركة �ضورية يف غالبيتها وخ�ضو�ضا اأمام املمولني، 

دون توقع فعالية يف املجل�س« )نا�ضطة ن�ضوية(.

· �ضيا�ض��ة التعي��ني تق�ض��ي الن�ض��اء: »اإن ا�ض��تقالة العدي��د م��ن املجال���س 
اأدى لتعيني جلان ل ت�ضمل الن�ضاء، وتعمل من دون م�ضاءلة، ومبرجعية 

حكومي��ة ب��دل �ض��عبية، وبالت��ايل ف��اإن دور الن�ض��اء والرج��ال املنتخب��ات 
واملنتخب��ني كان مغيبا ل�ض��نوات« )ع�ضوة بلدية(

نظ��رة قا�س��رة لعم��ل امل��راأة يف الهيئات املحلية: ما زال هناك انق�ض��ام 
حت��ى بالن�ض��بة لتوظي��ف الن�ض��اء يف الهيئ��ات املحلي��ة، حي��ث يوؤي��د %44 
من العينة توظيف الن�ضاء للعمل يف املجال�س املحلية، بينما يوؤيد %43 
توظيفه��ن يف بع���س الوظائ��ف، بينما يعار���س 13% الفكرة من اأ�ضلها. 
وم��ن ناحي��ة الفروق��ات ب��ني كال اجلن�ض��ني تظه��ر النتائ��ج اأن 54% م��ن 
الإن��اث يوؤي��دن توظي��ف الن�ض��اء للعمل يف املجال���س املحلية، وي�ض��اركهن 
الراأي ذاته 34% من الذكور. اأما م�ضدر املقاومة الرئي�س لدور الن�ضاء 
كموظفات فياأتي من النظرة التقليدية لدور املراأة، ويعرب عن ذلك مدير 
يف اإح��دى البلدي��ات حي��ث يق��ول )اإن الأج��دى بامل��راأة البق��اء يف املن��زل 
والعناي��ة باليب��ت والأ�ض��رة، يف ح��ال كانت املراأة عزب��اء وغر م�ضطرة 
للعناية بالأ�ضرة، ي�ضبح الأمر اأ�ضهل(. كما اأن البع�س ما زال ي�ضعر اأن 
العمل البلدي بعيد عن الن�ضاء، ولي�س له عالقة بهن، فح�ضب نا�ضط يف 
جمل�س �ضبابي )البلدية مكان �ضعب ومعقد، وهناك متطلبات متعددة، 

واجتماعات متاأخرة ل ت�ضتيطع الن�ضاء القيام بها(. 

وانق�ض��م امل�ض��تطلعون ب�ض��اأن العالق��ة ب��ني وج��ود الن�ض��اء كموظف��ات يف 
املجال���س، وم�ض��األة ت�ض��هيل و�ض��ول اخلدم��ات اإىل فئ��ات املجتم��ع كافة، 
فقد راأت اأكرثية )46%( باأن وجود الن�ضاء كموظفات يف املجل�س املحلي 
�ضي�ضهل اإمكانية و�ضول اخلدمات لفئات املجتمع كافة، بينما راأى %42 
باأن ذلك لن يحدث فرقا، وعلى العك���س، يرى 9% باأن ذلك �ضينعك���س 
�ضلبا. ومن  ناحية الفروقات بني كال اجلن�ضني تظهر النتائج اأن %55 
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م��ن الإن��اث و36% م��ن الذك��ور يعت��ربون اأن وجود الن�ض��اء �ض��وف ي�ض��هل 
و�ضول اخلدمات ب�ضكل اإيجابي. وبزيادة التوظيف للن�ضاء يف املجال�س 
�ضيعزز من مكانة فهم ومعرفة الن�ضاء لدور قطاع احلكم املحلي، ويزيد 

من فكرة تقبل املجتمع لدخول املراأة معرتك العمل املحلي والبلدي. 

دور الأحزاب ال�سيا�سية: تظهر ا�ضتطالعات الراأي العام تراجعا كميا 
ونوعي��ا يف دور الأح��زب ال�ضيا�ض��ية يف التاأث��ر عل��ى الواقع الفل�ض��طيني 
عل��ى م�ض��توى اإنه��اء الحت��الل، وعل��ى م�ض��توى الق�ضاي��ا الداخلي��ة. ومع 
ذلك تتباين الأحزاب ال�ضيا�ضية يف نظرتها حلقوق الن�ضاء وامل�ضاواة، 
فهن��اك اأح��زاب ت��رى يف الن�ض��اء تابع��ات وقا�ض��رات اإل م��ن ال�ض��وت 
النتخاب��ي، واأخ��رى و�ض��طية ت��رى اأن ال��دور الن�ض��ايل للن�ض��اء يعط��ي 
ال�ضرعية حل�ضول الن�ضاء على حقوق ح�ضب القانون الأ�ضا�ضي، وهناك 
اأح��زاب اأخ��رى ول��و �ضغرة احلجم والتاأثر تتبنى اأجندة اأكرث تقدمية 
جتاه حقوق الن�ضاء. وب�ضكل عام فاإن متثيل الن�ضاء يف �ضنع القرار يف 
الأح��زاب ال�ضيا�ض��ية م��ا زال حم��دودا، وعل��ى الرغ��م ب��اأن حزبا �ضغرا 
)ف��دا( ق��د تبن��ى �ضيا�ض��ة املنا�ضف��ة، وو�ض��ع ام��راأة رئي�ض��ة ل��ه، اإل اأن 
دور الن�ض��اء الفعل��ي يف الأح��زاب م��ا زال ج��د حم��دود عل��ى امل�ض��تويات 
كاف��ة. اأم��ا بالن�ض��بة للحك��م املحل��ي، فبالرغ��م م��ن اهتم��ام الأح��زاب 
به��ذا القط��اع قب��ل النتخاب��ات مبا�ض��رة، اإل اأنها ل تلع��ب دورا فعليا يف 
احلياة املحلية اربتاطا بدور هيئات احلكم املحلي. وح�ضب تعبر اأحد 
مدي��ري البلدي��ات فاإن )الأح��زاب ت�ضع ممثيلها يف البلديات، ومن ثم 
تغيب عن ال�ضورة ول تتحمل اأي م�ضوؤولية جتاه الق�ضايا ال�ضعبة التي 
نواجهه��ا(. كم��ا اأن الأح��زاب، وب�ض��كل رئي���س، تنظ��ر للن�ض��اء كر�ضي��د 
ت�ضويت��ي ي��وم النتخاب��ات، وحتثه��ن عل��ى امل�ض��اركة لتحقي��ق الف��وز، ما 

ي�ضبب درجة من الإحباط لدى الكثر من الن�ضاء، وح�ضب قول ع�ضوة 
يف جمل���س �ض��بابي )الأحزاب تريد اأ�ضواتنا يوم النتخابات، ول تريد 
اأن ت�ضمع اأ�ضواتنا باقي ال�ضنة(. وتوؤكد ع�ضوة هيئة حملية على الدور 
املحدود لالأحزاب من حيث النظرة لرت�ضيح الن�ضاء لالنتخابات )طلبو 
من��ي الرت�ض��ح و�ضغط��وا عل��ي لو�ض��ع ا�ض��مي عل��ى قائمتهم، وبع��د الفوز 
مل يدعمني اأي من الأ�ض��خا�س الذين طلبو مني الرت�ض��ح، اأ�ض��عر اأنهم 
ا�ضتخدموين للفوز مبقعد ومن ثم اأهملوين(. كما اأن الأحزاب، وعلى 
الرغ��م م��ن موافق��ة قياداته��ا على مبداأ متثيل الن�ض��اء بن�ض��بة 30%، اإل 
اأنه��ا مل تق��م ب��اأي خط��وة فعلية ل�ضمان ذلك. وتع��رب عن هذا التناق�س 
نا�ضطة ن�ضوية )عملنا معهم يف اأوقات كثرة على وثائق �ضرف، ووافقو 
عل��ى كل م��ا طالبن��ا ب��ه، واأعلن��و ذل��ك اأم��ام الإعالم، ولكنه��م يف الواقع 
يج��دون الأع��ذار للته��رب من �ضمان 30% للن�ض��اء(. وب�ض��كل عام، فاإن 
دور الأح��زاب م��ا زال مهم��ا بالن�ض��بة لالنتخاب��ات املحلي��ة، وما تتطلبه 
من تعامل مع عوامل �ضيا�ضية وع�ضائرية معقدة، وما حتتاجه احلمالت 
م��ن م�ض��ادر تتواف��ر ل��دى الأحزاب، ما يدعو ح�ض��ب نا�ض��ط يف جمل���س 
�ض��بابي ل�ض��تمرار العم��ل م��ع الأح��زاب على الرغم م��ن ال�ضعوبات )ل 
ميك��ن و�ض��ع الأحزاب جانبا، فه��ي لديها القدرة املالية واجلماهرية، 

ولديه��ا التاأث��ر على العائالت واملجموع��ات املختلفة يف املجتمع(.

وب�ض��كل ع��ام، ف��اإن جمم��وع العوام��ل املذك��ورة اأع��اله ت�ض��كل �ض��بكة م��ن 
املعوقات التي حتول دون الو�ضول اإىل امل�ضاواة الفعلية. ومن اأجل ذلك 
مت ت�ضميم العديد من الربامج والتدخالت وتنفيذها للتغلب على هذه 

املعوقات، ولتوفر بيئة مواتية للن�ضاء يف قطاع احلكم املحلي.
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الفصل الخامس: تقييم مبادرات وتجارب للعمل مع عضوات الهيئات المحلية

مقدمة
يق��دم ه��ذا الف�ض��ل حتلي��ال لواق��ع التدخ��الت الت��ي مت��ت خ��الل ال�ض��نوات الأخ��رة لدعم الن�ض��اء يف احلك��م املحل��ي، وخ�ضو�ضا املوجه��ة لع�ضوات 
الهيئات املحلية، ويتم النظر لهذه املبادرات على �ضبيل املثال ل احل�ضر. كما اأن الدرا�ضة ل تقدم تقييما لكل تدخل على حدة، فهذا لي�س �ضمن 
جمال الدرا�ضة، ولكنه يقدم حتليال للتجارب من العوامل امل�ضرتكة للنجاح اأو الف�ضل. كما اأن غياب ال�ضجالت الدقيقة وموؤ�ضرات املتابعة والتقييم 
للعديد من الربامج وامل�ضاريع، وخ�ضو�ضا برامج التدريب، ل ي�ضهم يف معرفة مدى تاأثرها وفعاليتها يف تطوير اأو�ضاع الن�ضاء وحتقيق امل�ضاواة 
عل��ى اأ�ضا���س الن��وع. ويف الكث��ر م��ن احل��الت ف��اإن العدي��د م��ن الإجن��ازات ل تتعدى كونه��ا مدخالت )مثل �ضيا�ض��ات اأو خط��ط اأو برامج تدريبية( 
مت تنفيذها ب�ض��كل جزئي وغر �ض��امل، ولي���س من الوا�ضح قيمة دورها الفعلي يف التاأثر على اأو�ضاع الن�ض��اء. كما اأنه من ال�ضعب التعرف اإىل 
العوام��ل الفردي��ة املتعلق��ة بالع�ض��وات اأنف�ض��هن، وذل��ك لتع��دد ه��ذه العوامل وتداخلها، لأنها يف غالبيتها �ض��خ�ضية مرتبطة بعوام��ل ذاتية وعائلية 

وع�ضائرية وحزبية وغر ذلك.  

احلملة الوطنية لتطوير م�ساركة املراأة ال�سيا�سية
مل تك��ن التط��ورات يف جم��ال م�ض��اركة الن�ض��اء يف احلك��م املحل��ي لتتحق��ق م��ن غ��ر ن�ض��ال وجهود م�ض��تمرة و�ضعبة م��ن قبل املجتم��ع املدين عامة، 
والحت��ادات واملوؤ�ض�ض��ات الن�ض��وية خا�ض��ة. فمن��ذ ب��دء تاأ�ضي���س ال�ض��لطة الوطني��ة �ض��ارعت املوؤ�ض�ض��ات الن�ض��وية واحلقوقية لتفعيل دوره��ا يف تعزيز 
م�ضاركة الن�ضاء يف احلياة ال�ضيا�ضية ب�ضكل عام، ويف احلكم املحلي ب�ضكل خا�س. لقد قام طاقم �ضوؤون املراأة، و�ضمن برامج مبكرة، بفتح الباب 
اأم��ام النقا���س يف جم��ال احلك��م املحل��ي م��ن وجه��ة نظ��ر الن�ض��اء، وكان هذا من خالل بحث قام ب��ه الطاقم بعنوان )املراأة الفل�ض��طينية - التنمية 
والنتخاب��ات ملجال���س احلك��م املحل��ي - (29))1995. وفت��ح ه��ذا الهتم��ام املجال للعديد من التدخالت والن�ض��اطات الفكري��ة والتوعوية والن�ضالية 
لتغير واقع م�ضاركة الن�ضاء يف احلكم املحلي. وبعد مناو�ضات عديدة مع املجل�س الت�ضريعي، قامت املوؤ�ض�ضات والأطر الن�ضوية وموؤ�ض�ضات املجتمع 
امل��دين مبحاول��ة ل�ضم��ان دور اأك��رب واأك��رث فعالي��ة للم��راأة يف النتخاب��ات املن��وي عقده��ا خالل عام��ي 2004و2005. وطالبت تلك املوؤ�ض�ض��ات بكوتا 
خا�ض��ة للن�ض��اء بحي��ث يك��ون للم��راأة 20% م��ن الع��دد الكل��ي لأع�ض��اء الربمل��ان، و30% م��ن قوائ��م الأح��زاب والق��وى ال�ضيا�ض��ية. اإ�ضاف��ة اإىل اإط��الق 
حم��الت توعي��ة يف �ضف��وف الن�ض��اء م��ن خ��الل تعريفه��ن بالأنظم��ة النتخابية املختلفة. ومن اأجل ذلك قامت تلك املوؤ�ض�ض��ات الن�ض��وية واحلقوقية 

29. نادر عزت �ضعيد، 1995.
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مع الحتاد العام للمراأة الفل�ضطيني باإطالق »احلملة الوطنية لتطوير م�ضاركة املراأة ال�ضيا�ضية«، وجعلت من ت�ضمني الكوتا يف القانون النتخابي 
هدفًا رئي�ضًا لها، وعملت على اإ�ضدار مذكرة تطالب بالكوتا وتعديل النظام النتخابي. و�ضكلت جمموعات �ضغط على اأع�ضاء املجل�س الت�ضريعي 
ل�ضمان ت�ضويتهم ل�ضالح الكوتا الن�ضوية. وبعد جهود حثيثة و�ضاغطة، مع بع�س النك�ضات، توا�ضلت احلملة الوطنية يف فعالياتها، اإ�ضافة اإىل 
العدي��د م��ن البيان��ات واملواق��ف الت��ي اتخذته��ا الأط��ر الن�ض��وية واملوؤ�ض�ض��ات املعنية كافة باملو�ضوع اإىل اأن عقدت جل�ض��ة املجل���س الت�ض��ريعي بتاريخ 
1/12/2004، فت��م اإع��ادة الت�ضوي��ت عل��ى الق��رار ال�ض��ابق املتعل��ق ب�ض��طب الكوت��ا الن�ض��ائية، واأي��د املجل���س اقرتاحًا يعطي الن�ض��اء اأك��رث من %20. 

وكان��ت امل��ادة الت��ي واف��ق املجل���س عل��ى اإ�ضافته��ا تن���س عل��ى اأن��ه »يج��ب األ يق��ل حج��م م�ض��اركة املراأة يف املجال���س املحلي��ة اأو البلدية ع��ن مقعدين 
كحد اأدنى، حيثما كان هناك تر�ض��يح للن�ض��اء«. 

مل يتوقف العمل مع انتهاء احلملة، بل توا�ضلت اجلهود من اأجل تهيئة الن�ضاء للرت�ضح لالنتخابات وتعزيز دورهن كع�ضوات يف الهيئات املحلية. 

تقييم ال�سيا�سات ودور املوؤ�س�سات
ترتاف��ق التحدي��ات املجتمعي��ة م��ع حتدي��ات �ضيا�ض��اتية وموؤ�ض�ض��اتية، فاإنهاء التمييز يحتاج جلهود املوؤ�ض�ض��ات ذات العالق��ة كافة. وعند تقييم دور 

املوؤ�ض�ضات ذات العالقة جاءت النتائج كما ياأتي:

يتفق حد كبر من امل�ضتطلعون 22% باأن احلكومة تعزز ال�ضيا�ضات والربامج التي تدعم الن�ضاء يف هيئات احلكم املحلي، ويتفق مع هذه العبارة 
اإىل ح��د م��ا 42% م��ن امل�ض��تطلعني، ول يتف��ق م��ع: اأن احلكوم��ة تق��وم به��ذا الدور 27% من امل�ض��تطلعني. 

ر�سم بياين )9(: النظرة لدعم ال�سيا�سات والربامج احلكومية للن�ساء يف الهيئات املحلية بح�سب اجلن�ص 

22%22%22%

42%44%
40%

نعم، اإىل حد كبرينعم، اإىل حد مال، اإىل حد مال، اأبدا

14%15%12%
17%

10% 14%
املجموع

اأنثى

ذكر
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بالن�ض��بة اإىل دور وزارة احلك��م املحل��ي، ف��اإن 18% م��ن امل�ض��تطلعني يعتق��دون باأنه��ا ت�ض��هم ب�ض��كل اإيجاب��ي يف تعزي��ز ال�ض��ورة الإيجابي��ة للن�ض��اء يف 
هيئ��ات احلك��م املحل��ي، ويعتق��د ذل��ك اإىل ح��د م��ا 43%، ول يتفق م��ع اأن الوزارة تقوم بهذا الدور 28% من امل�ض��تطلعني.

ر�سم بياين )10(: تقييم اإ�سهام وزارة احلكم املحلي يف حت�سني م�ستوى م�ساركة املراأة يف الهيئات املحلية بح�سب اجلن�ص 

 16%

 20%
 18%

 43%

 14%  14% 14%
 11%

 14%
 17%

 42%
 45% ذكراأنثىاملجموع

نعم، اإىل حد كبرينعم، اإىل حد مال، اإىل حد مال، اأبدا

ويحظ��ى الإع��الم بتقيي��م اأك��رث اإيجابي��ة م��ن وزارة احلك��م املحل��ي، حي��ث يعتقد 28% من امل�ض��تطلعني اأن و�ض��ائل الإعالم ت�ض��هم يف تعزيز ال�ضورة 
الإيجابية للن�ض��اء يف هيئات احلكم املحلي، ويتفق اإىل حد ما 47%، ول يتفق 23% من امل�ض��تطلعني مع اأن الإعالم يقوم بذلك. 

ول ميك��ن ف�ض��ل دور وزارة احلك��م املحل��ي ع��ن دور وزارة �ض��وؤون امل��راأة الت��ي تعم��ل عل��ى م�ض��توى ال�ضيا�ض��ات والقوان��ني، وعل��ى الرغ��م م��ن بع���س 
النجاحات العامة يف هذه املجال، اإل اأن تاأثر وزارة �ضوؤون املراأة يف الدفع باجتاه حتقيق امل�ضاواة ما زال حمدودا، ويبقى على امل�ضتويات اجلزئية 
)كالتدريب والتوعية(، ول يذهب بعيدا لتغير جوهري يف ال�ضيا�ضات، اأو ل�ضمان تطبيق ما هو متوافر من �ضيا�ضات اإيجابية، اأو �ضمان تطبيق 

باقي الوزارات ل�ضيا�ض��ات وبرامج تهيء بيئة مواتية مل�ض��اركة الن�ض��اء يف احلكم املحلي.

من املهم الإ�ض��ارة اإىل اأن »�سندوق تطوير واإقرا�ض البلديات« يدعم دور الن�ض��اء يف احلكم املحلي من خالل جهوده التدريبية وال�ضيا�ض��يتية، 
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وخ�ضو�ضا يف و�ضع اخلطط، حيث ا�ض��رتط ال�ضندوق حديثا باأن عملية التخطيط للم�ض��اريع ل بد اأن تت�ضمن 30% من امل�ض��اركات الن�ض��اء، ولن 
ي�ضتكمل ال�ضندوق النظر يف امل�ضاريع يف حال غياب الن�ضاء.

ر�سم بياين )11(: النظرة لإ�سهام و�سائل الإعالم يف تعزيز ال�سورة الإيجابية عن  الن�ساء يف الهيئات املحلية بح�سب اجلن�ص 

 28%
 33%

 22%

 47% 45%
 49%

نعم، اإىل حد كبرينعم، اإىل حد مال، اإىل حد مال، اأبدا

 13% 13% 13%  13%
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 10% املجموع

اأنثى

ذكر

اأما بالن�ض��بة للموؤ�ض�ض��ات الن�ض��وية، فرى 32% من امل�ض��تطلعني اأنها ت�ض��اهم يف حت�ض��ني م�ض��توى م�ض��اركة الن�ض��اء يف هيئات احلكم املحلي، ويتفق 
اإىل حد ما 45%، ول يتفق مع اأن املوؤ�ض�ض��ات الن�ض��وية تقوم بذلك 19% من امل�ض��تطلعني. ويالحظ من البيانات ان الرجال اأكرث نقدا للموؤ�ض�ض��ات 

الن�ضوية من الن�ضاء. 

ر�سم بياين )12(: النظرة لإ�سهامات املوؤ�س�سات الن�سوية يف حت�سني م�ستوى م�ساركة املراأة يف الهيئات املحلية بح�سب اجلن�ص 

املجموع

اأنثى

%32 ذكر
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اإطار )1(: اإ�ساءات كيفية عن دور املوؤ�س�سات الن�سوية
· »دور املوؤ�ض�ضات الن�ضوية يقت�ضر على التوعية والتثقيف«. )ع�ضوة 

جمل�س حملي(

· » انا ل املوؤ�ض�ض��ة الن�ض��وية ول احلزب �ض��األوين بيوم من اليام عن 
اأي عقبات اأو م�ضكالت بتواجهني يف عملي ودوري«. )نا�ضطة ن�ضوية(

·  جمعي��ة امل��راأة العامل��ة الفل�ض��طينية للتنمي��ة بت�ض��تغل م��ع الن�ض��اء 
م��ن 6-5 �ض��نني م��ن خ��الل جمال���س الظ��ل مبجال���س قروي��ة وبعمل��وا 
على تاأهيل الن�ضاء واعطاءهم دورات كمية ونوعية.) نا�ضطة ن�ضوية(

· »املوؤ�ض�ض��ات ل تعم��ل بج��د م��ع الن�ض��اء اإل يف ف��رتة النتخاب��ات، ول 
تعم��ل قب��ل ذل��ك اأو تق��وم بالإع��داد اجلي��د جليل ال�ض��باب اأو الن�ض��اء« 

)م�ض��وؤول يف جلن��ة النتخابات املركزية(

ملتقى النوع الجتماعي واحلكم املحلي
ج��اءت فك��رة ت�ض��كيل ملتق��ى الن��وع الجتماعي يف قط��اع احلكم املحلي 
بع��د انتخاب��ات 2005 وذل��ك لتثبي��ت الإجن��ازات والبن��اء عليه��ا، حي��ث 
ي�ضم امللتقى يف ع�ضويته 24 موؤ�ض�ض��ة ت�ضم وزارات وموؤ�ض�ض��ات اأهلية 
ونا�ضطات يف هذا املجال. ومن بني املوؤ�ض�ضات الع�ضوة يف امللتقى وزارة 
احلكم املحلي، ووزارة �ضوؤون املراأة، والحتاد العام للمراأة الفل�ضطينية، 
واملبادرة الفل�ضطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية )مفتاح(، 
وجمعية النجدة الجتماعية، وجمعية املراأة العاملة الفل�ضطينية للتنمية 
و�ضندوق تطوير واإقرا�س البلديات، وجمعية العمل الن�ض��ائي، وطاقم 

�ضوؤون املراأة، وجمعية املراأة الريفية، واملر�ضد، و�ضخ�ضيات اعتبارية. 
ومن بني اأهم الداعمني للملتقى موؤ�ض�ضة التعاون الأملاين. لقد مت حتديد 
الغاية من تاأ�ضي�س امللتقى باأن يكون اآلية فاعلة للتن�ضيق، وتنظيم اجلهود 
ب��ني املوؤ�ض�ض��ات احلكومي��ة واملدنية العاملة يف جم��ال النوع الجتماعي 
واحلكم  املحلي. ومن اأجل ذلك عقد امللتقى العديد من الجتماعات 
حت��ت مظل��ة وزارة احلك��م املحلي واإدارة وحدة النوع الجتماعي فيها. 
وا�ضتطاع امللتقى اأن يفعل اآليات تبادل املعرفة والتخطيط امل�ضرتك ببني 
املوؤ�ض�ضات، فقد مت و�ضع اخلطة ال�ضرتاتيجية مللتقى النوع الجتماعي 
واحلك��م املحل��ي 2016-2014، الت��ي حت��دد الأه��داف ال�ض��رتاتيجية 
للقط��اع والأن�ض��طة الرئي�ض��ية والفرعي��ة املطلوب��ة واملوؤ�ض�ض��ات القائم��ة 

عليها، وحتدد اأهم موؤ�ضرات القيا�س. 

كم��ا مت و�ض��ع نظ��ام داخل��ي كام��ل للملتق��ى يح��دد الأه��داف واآلي��ات 
العم��ل. كم��ا اأ�ض��هم امللتق��ى م��ع وزارة احلك��م املحل��ي باإع��داد تقري��ر 
ح��ول اإجن��ازات وخط��ط املوؤ�ض�ض��ات الفاعل��ة يف جم��ال م�ض��اركة امل��راأة 
2014 كان��ت  اأن  الفل�ض��طينية يف احلك��م املحل��ي )2014(. ويب��دو 
�ض��نة منتج��ة للملتق��ى بالإجنازات املذكورة اأع��اله. ويف املقابل، لوحظ 
موؤخ��را اأن عم��ل امللتقى قد �ض��هد فت��ورا، فانخف�ضت عدد الجتماعات 
والتقارير وامل�ضاريع امل�ضرتكة بني الأع�ضاء. كما اأنه وب�ضكل عام، كان 
من ال�ضعب الربط بني تو�ضيات امللتقى وقيام املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية 
بتنفيذ الأهداف والن�ض��اطات املحددة اإل ب�ض��كل جزئي و�ضمن الدعم 
املتواف��ر م��ن املوؤ�ض�ض��ات الدولي��ة. وكم��ا الأج�ض��ام التن�ض��يقية امل�ض��ابهة 
كاف��ة، ل ب��د م��ن التنبي��ه اإىل الق�ضايا التالية ل�ضمان جناح وا�ض��تدامة 

فاعلي��ة  مثل هك��ذا ملتقى:
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· م��ا زال ا�ض��تمرار العم��ل يف امللتق��ى معتم��دا عل��ى التموي��ل ال��دويل، 
ومل يتم تخ�ضي�س موازنة من �ضمن موازنة خم�ض�ضة لوزارة احلكم 
املحلي لدعم عمل امللتقى، فتخ�ضي�س موازنة لتمكينه من ال�ضتمرار 
يف اجتماعات��ه وممار�ض��ة ن�ض��اطاته التن�ض��يقية ه��و م��ن اأهم املوؤ�ض��رات 
على اللتزام احلكومي، ما يجعل الدعوة لبقاء امللتقى ب�ضيغته احلالية 

)حتت مظلة الوزارة( م�ض��األة غر متنا�ض��قة مع الواقع.

· ل ب��د م��ن التنبي��ه اإىل اإمكاني��ة وج��ود م�ضال��ح معنوي��ة اأو مادي��ة 
للموؤ�ض�ض��ات الأع�ض��اء �ضم��ن ع�ضويته��ا يف امللتق��ى، م��ا يدع��و للت�ض��اوؤل 
ح��ول )ت�ض��ارب يف امل�ضال��ح( مت�ضم��ن يف طبيع��ة الرتكيب��ة احلالي��ة 
للملتق��ى، وطبيع��ة الن�ض��اطات املقرتح��ة، وم��دى خدمته��ا فع��ال للن�ض��اء 
عامة، مقابل املوؤ�ض�ضات نف�ضها واملوؤ�ض�ضات الداعمة بتاأثرها وح�ضورها 
يف امللتقى. كما اأن عمل الوزارة مع املوؤ�ض�ض��ات الأهلية يت�ضمن اأحيانا 
تعار�ضا واقعيا يف املرجعيات الفكرية واملنطلقات املوؤ�ض�ضاتية للوزارة 
من ناحية، وللموؤ�ض�ضات املدنية من ناحية اأخرى. على الرغم من وجود 
اتف��اق مكت��وب حول مرجعيات امللتقى، فمن ناحية هناك فائدة كبرة 
من الت�ض��اور والتن�ض��يق لتحقيق اأعلى م�ض��توى من التاأثر، ولكن هناك 
ق�ضايا تتطلب وجود موؤ�ض�ضات املجتمع املدين يف اخلارج للقيام بدور 
املعار�ض��ة يف ح��ال وج��ود بع���س الق��رارات اأو ال�ضيا�ض��ات غ��ر املواتي��ة 

لتحقيق امل�ضاواة. 

· على الرغم من اأن امللتقى يقع �ضمن مهمات الوزارة، اإل اأن اأي تراجع 
يف دور الوزارة يوؤدي لتعطيل العمل، وبالتايل ل بد من تطوير تفاهم وا�ضح 
وواقعي حول قيادة امللتقى من ناحية، واإدارته واآلية �ضنع القرار يف داخله. 

· م��ا زال��ت امل�ض��األة اجلوهري��ة فيم��ا يتعل��ق بامللتق��ى ه��ي يف حتدي��د 
ال��دور الفعل��ي ل��ه يف الواق��ع املمار���س، ال�ض��يء ال��ذي يعك���س نف�ض��ه على 
امل�ض��ائل املذك��ورة اأع��اله كاف��ة، فمن ناحية هن��اك مهمات احلوار حول 
ال�ضيا�ض��ات والتوجه��ات والتوجي��ه الع��ام للقط��اع وبالت��ايل للموؤ�ض�ض��ات 
العامل��ة يف املج��ال، وم��ن ناحي��ة اأخرى يقوم امللتقى بدور التن�ض��يق بني 
موؤ�ض�ض��ات حم��ددة يف القط��اع، وي�ض��ع اخلط��ط وين�ض��ق م��ع املمول��ني. 
اإن ه��ذه الأدوار جتع��ل م�ض��األة املرجعي��ات والأدوار غ��ر وا�ضح��ة، م��ن 
ال�ضرورة مبكان و�ضع اآلية وطنية حمايدة وفوق امل�ضالح املوؤ�ض�ض��اتية 
والفردي��ة )جمل���س وطن��ي لتطوي��ر م�ض��اركة الن�ض��اء يف احلك��م املحل��ي 
مث��ال( م��ن اأج��ل احل��وار ح��ول التوجه��ات وال�ضيا�ض��ات والتوجي��ه العام 
للقطاع وحتديد الأوليات تت�ضكل من �ضخ�ضيات اعتبارية ذات ح�ضا�ضية 
للنوع الجتماعي وخربة وتعمق يف املجال، واآلية اأخرى تن�ضيقية لتبادل 
املعلومات واخلربة والتن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات املدنية خا�ضة ويتم متثيلها 

يف ع�ضوية املجل���س امل�ض��ار اإليه اأعاله.

�سبكة ع�سوات الهيئات املحلية الفل�سطينية
مت الإعالن ر�ضميا عن ت�ضكيل ال�ضبكات يف نهاية ت�ضرين الثاين 2013. 
و�ضم��ن و�ض��ف ال�ض��بكة عل��ى �ضفحته��ا الجتماعي��ة )الفي�ض��بوك( فاإن 
ال�ض��بكة ته��دف اإىل تب��ادل املعرف��ة، وال�ض��تفادة من خ��ربات الع�ضوات 
ومناق�ضة ق�ضايا لها عالقة بطبيعة عمل قطاع احلكم املحلي، وم�ضاندة 
الع�ضوات لبع�ضهن البع�س والإ�ضهام بحل م�ضاكلهن من خالل وجودهن 
حت��ت مظل��ة وزارة احلك��م املحل��ي، وج�ض��ر الهوة بني الع�ض��وات ووزارة 
احلكم املحلي من خالل التوا�ضل املبا�ضر. وبالنظر ل�ضفحة املجموعة 
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فاإن��ه يت�ض��ح اأن غالبي��ة الن�ض��اطات الت��ي تربزه��ا متعلق��ة بن�ض��اطات 
بلدية معينة، وزيارات ودروات وندوات �ض��ارك فيها ع�ضوات واأع�ضاء 
من الهيئات املحلية. وت�ض��تثمر املوقع موؤ�ض�ض��ات ذات عالقة من خالل 
ن�ضر اإعالنات حول ن�ضاطاتها. ويبقى ن�ضاط املوقع يف الأ�ضهر الأخرة 
حمدودا حيث ترتاوح املدة الزمنية بني خرب واآخر بني 4 اأيام يف اأف�ضل 
الأحوال، واأكرث من اأ�ضبوعني يف اأحوال اأخرى. وب�ضكل عام، فاإن وجود 
ال�ضبكات يف املحافظات واأدائها ما زال ي�ضوبه الكثر من الت�ضاوؤلت. 
فبالرغ��م م��ن دور بع�ضه��ا يف رب��ط الع�ضوات على امل�ض��توى ال�ض��خ�ضي 
وتقوي��ة عالقاته��ن ودعمه��ن لبع�ضهن البع�س، فلي���س هناك موؤ�ض��رات 
لتقييم الأثر الفعلي لهذه ال�ضبكات. ويف نف�س الوقت، قامت الع�ضوات 
يف بع�س املحافظات بو�ضع قائمة بالحتياجات وخطط العمل التي يتم 
تقدميها لوزير احلكم املحلي. يف املقابل، فاإن غالبية ال�ضبكات مل تخرج 
اإىل حي��ز التنفي��ذ اأو مل ت��دم لوقت طويل لعدم توافر عنا�ضر جناحها. 
ومع ما تبقى من �ضبكات يف عدد قليل من املحافظات ما زال هناك قلق 
كبر على دورها وتاأثرها وا�ضتدامتها. ومرة اأخرى، وعلى الرغم من 
اأن ال�ضكبات كما هي ما زالت م�ضوؤولية الوزارة، اإل اأن دورها قد تراجع 
ب�ضكل كبر خالل ال�ضنوات ال�ضابقة. كما عينت الوزارة من�ضقات للنوع 
الجتماعي يف املديريات كمن�ض��قات لل�ض��بكات، ما يدعو للت�ضاوؤل حول 
مدى ا�ضتقاللية هذه ال�ضبكات، ومدى �ضعور الع�ضوات بقدرتهن على 
التعبر عن اأنف�ضهن وعن هموم من ميثلن ومطالبهن بحرية. حيث اأن 
ع�ضوية الن�ضاء يف ال�ضبكة مرتبطة بع�ضويتهن يف الهيئات املحلية، فاإن 
التغير القادم عرب النتخابات املقرة )2016- 10 - 8( �ض��يوؤدي اإىل 
تغي��رات كب��رة يف الع�ضوي��ة، م��ا يجعل م�ض��األة ال�ض��تفادة من خربات 

بع���س الع�ض��وات الكف��وؤات م�ض��األة يف غاي��ة الأهمي��ة للمرحل��ة القادمة. 
اإن التبن��ي الفعل��ي وعل��ى اأعل��ى م�ض��تويات الإرادة ال�ضيا�ض��ية يف الوزارة 
لل�ض��بكات ي�ض��كل عن�ضرا مهما يف اإعادة تفعيلها. كما اأنه يجب النظر 
اإىل ال�ض��بكات كاآلي��ة لتعزي��ز الدميقراطي��ة والالمركزي��ة، الأم��ر ال��ذي 
يتطل��ب اأدوات وق��رارات متكنه��ا م��ن العم��ل بحرية، وحتم��ي الع�ضوات 

فيها، ومتكن املجتمع املدين من العمل معها. 

التدريب وبناء القدرات
قامت العديد من املوؤ�ض�ض��ات، منها جمعية املراأة العاملة الفل�ض��طينية 
للتنمية وطاقم �ضوؤون املراأة ومفتاح، بالعمل مع الن�ضاء يف جمال احلكم 
املحلي من اأجل دعم دورهن القيادي داخل الهيئات املحلية من خالل 
عقد ور�س العمل التدريبية والتي جاءت ا�ضتجابة لحتياجات الع�ضوات. 
كما قامت موؤ�ض�ضات اأخرى بتعزيز امل�ضاركة ال�ضيا�ضية للن�ضاء، وتعزيز 
التوا�ضل بني اأع�ضاء وع�ضوات الهيئات املحلية و�ضناع و�ضانعات القرار 
يف وزارة احلك��م املحل��ي. ومم��ا ل �ض��ك في��ه اأن بع���س الن�ض��اء اللوات��ي 
�ضاركن يف هذه التدريبات ا�ضتفدن منها على عدة م�ضتويات ذكرن منها:

الثق��ة بالنف���ض: ع��رب ع��دد م��ن الع�ضوات عن ازدياد ثقتهن باأنف�ض��هن 
وقدراتهن القيادية كنتيجة للتدريبات، ولتبادل التجارب واخلربات من 

خالل لقائهن بع�ضوات اأخريات.

امله��ارات الفني��ة: وع��رب ع��ن ذل��ك ع��دد م��ن الع�ض��وات حي��ث اأك��دن 
ا�ض��تفادتهن م��ن التدريبات القانونية والتخطيطي��ة، وتنمية مهاراتهن 

يف تنفي��ذ الن�ض��اطات وامل�ض��اريع.
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التمك��ن م��ن ع�سوي��ة جل��ان متخ�س�س��ة: اأك��د عدد م��ن الع�ضوات من 
اأن التدريبات التي تلقينها �ضاعدتهن يف جمالت املوازنة، والتخطيط 
العم��راين، مم��ا مكنه��ن من ع�ضوية بع���س اللجان التي اعتربت حكرا 

على الرجال.

ويف نف���س الوق��ت، انتق��دت بع���س الع�ض��وات برام��ج تعزي��ز الق��درات 
والتدريب، من حيث كفايتها، ونوعيتها اأو ا�ضتمراريتها، حيث اعتربن 
اأن هذه التدريبات على الرغم من اأهمية بع�ضها اإل اأنها مل ت�ضكل تراكما 
فعليا ميكن العتماد عليه. وبح�ضب اإحدى الع�ضوات فاإن )التدريبات 
الت��ي ح�ضل��ت عليه��ا كان��ت فر�ض��ة جميل��ة لرف��ع مهارات��ي، ولكنن��ي مل 
ا�ض��تخدم اأغلبه��ا يف عمل��ي كع�ضوة(. ويعود هذا جزئيا، ح�ض��ب اإحدى 
امل�ضوؤولت يف وزارة احلكم املحلي اإىل )ت�ضتت جهود املمولني ورف�ضهم 
للعمل �ضمن برنامج موحد وطويل املدى(. كما مت الإ�ضارة اإىل نق�س 
يف قدرة الع�ضوات على التعريف والتوعية باإجنازاتهن، فح�ضب اإحدى 
الع�ضوات )اأقوم �ضخ�ضيا بالكثر، دائما هناك اإجنازات، ولكني اأ�ضعر 
باأنه لي�س من املنا�ضب التباهي بالإجناز(. واأ�ضارت ع�ضوة اأخرى اإىل 
اأن )نق�س التدريب الإعالمي للن�ضاء وعدم ا�ضتخدامهن ب�ضكل مكثف 

لالإعالم الجتماعي يوؤدي اإىل دفن اإجنازاتهن وكاأنها مل حتدث(. 

جمال�ص الظل يف احلكم املحلي
تاأت��ي جمال���س الظ��ل كامت��داد للن�ضال الن�ض��وي لتمكني ومتثيل الن�ض��اء 
يف املواقع كافة ، وجاء هذا العمل الذي بادرت اإليه جمعية املراأة العاملة 
الفل�ض��طينية للتنمي��ة مبك��را لدم��ج الن�ض��اء يف اللج��ان املعين��ة لإدارة 

الهيئات املحلية، والتهيئة لنتخابات دميقراطية، وتدريب الن�ضاء من 
اأجل امل�ضاركة. وو�ضل عدد جمال�س الظل حتى اليوم اإىل 70 جمل�ضا يف 
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. �ضكلت هذه املجال�س اإطارا لتعزيز القدرات 
املعرفية، ورفع الوعي بني الن�ضاء بحقوقهن وربط الن�ضالت الن�ضوية 
بالتحول الدميقراطي. وقامت املجال�س مبراقبة عمل الهيئات املحلية 
واخلروقات التي مت�س حقوق الع�ضوات املنتخبات، والتدخل لتغير اأو 
تعدي��ل القرارات وال�ضيا�ض��ات غ��ر امللتزمة مبنظور النوع الجتماعي، 
ودع��م ع��دد اأك��رب م��ن الن�ض��اء للرت�ض��ح والتوا�ض��ل ب��ني الع�ض��وات وب��ني 
الن�ض��اء. وقامت املجال���س اأي�ضا بالعمل على تغطية الفجوات التنموية 
التي ل حتققها الهيئات املحلية، فاأن�ضاأت مراكز للطفولة والأمومة يف 
بع�س املواقع، و�ضكلت جمل�ضا لالأمهات ارتباطا باملدر�ضة، وتوفر حافلة 
لنق��ل الطالب��ات. وتتمي��ز جمال���س الظ��ل مبنهجها القائ��م على املجتمع 
والقريب من الع�ضوات والن�ضاء يف مواقعهن مع الرتكيز على اجلانب 
التمكيني والتنموي من مفهوم النوع الجتماعي. وقد يجد هذا املنهج 
مقاوم��ة يف بع���س املواق��ع حيث مل يتم اإن�ض��اء جمال���س ظل فيها ب�ض��بب 
مقاومة الهيئة املحلية اأو بع�س اأفراد املجتمع لها. كما اأن  العديد من 
الن�ضاء النا�ضطات يف املجال�س ر�ضحن اأنف�ضهن للهيئات املحلية وفزن 
بالعديد من املواقع. من غر الوا�ضح كيف ينعك�س العمل على امل�ضتوى 
املحلي بالن�ضبة لل�ضيا�ضات واخلطط والت�ضريعات على امل�ضتوى الوطني 

حيث يتم اتخاذ القرارات الأهم يف حياة الن�ضاء.
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التدقيق من منظور النوع الجتماعي
 )Gender Audit(

لق��د مت النته��اء م��ن اإع��داد التقاري��ر الالزم��ة للتدقي��ق م��ن منظ��ور الن��وع الجتماع��ي يف خم���س هيئ��ات حملي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة )اخللي��ل، بيت 
حلم، برزيت، اجلفتلك واملتحدة(. ودعا التدقيق اإىل تطوير منهجية للتدريب يف النوع الجتماعي على م�ضتويات الإدارة العليا ومتخذي القرار، 
العاملني والعامالت يف الربامج، واأي�ضا يف وظائف الدعم، وكذلك للوظائف الفنية. ودعا اأي�ضا اإىل تطوير واعتماد منهجية قائمة على امل�ضاركة 
الوا�ضعة وتطوير خطة للتنمية ال�ضاملة والعادلة. واأكد على اأهمية تطوير معاير وموؤ�ضرات تقييمية للربامج وامل�ضاريع كافة، وكذلك على اأهمية 
�ضد الفجوات يف جمالت عمل الهيئات كافة للو�ضول اإىل و�ضع اأف�ضل. وعلى الرغم من اأن القيام بعملية التدقيق هي عملية توعوية وتغيرية - كما 
كان وا�ضحا يف عدد من الهيئات امل�ضتهدفة- اإل اأن تطبيق التو�ضيات على م�ضتوى وا�ضع �ضيكون له اأثر كبر يف تغير واقع الهيئات املحلية، لي�س 

فقط على م�ضتوى حتقيق امل�ضاواة والعدالة الجتماعية، بل على ال�ضعد التنموية كافة لت�ضبح امل�ضاواة والعدالة نهج حياة يف املجتمع املحلي.

دعم الن�ساء من خالل امل�ساريع
جاءت فكرة �ضندوق دعم مبادرات الع�ضوات )م�ضروعي( لتمكني الن�ضاء من اأخذ مواقع منا�ضبة يف اأعمال الهيئات املحلية من خالل اإعطائهن 
فر�ض��ة للقي��ام باإجن��از ملمو���س يف املجتم��ع املحل��ي، ويف قي��ادة عملي��ة تنفي��ذ املب��ادرات، م��ا �ض��يوؤدي اإىل تعزي��ز مواقعهن ورف��ع قدراتهن يف جمال 
احلك��م املحل��ي وامله��ارات املطلوب��ة م��ن اأج��ل ذل��ك. وق��د ا�ض��تطاع ال�ضن��دوق دع��م اإح��دى وع�ض��رين مب��ادرة بتموي��ل كل��ي و�ض��ل اإىل 170 األف يورو 
)مبعدل 80-25 األف �ضيكل للمبادرة(. لقد اأدى هذا اجلهد التجريبي اإىل تعزيز مكانة الن�ضاء الع�ضوات يف هيئاتهن املحلية، واأبرز اإجنازاتهن 
للمجتم��ع املحل��ي. وم��ن اجلدي��ر ذك��ره اأن العم��ل عل��ى مث��ل هذه املبادرات �ضي�ض��تمر من قبل وزارة احلكم املحلي والتعاون الأملاين، و�ض��يتم تو�ض��يع 
دائرة امل�ض��تفيدات، وكذلك تعميم التجربة على دول حميطة مثل الأردن ولبنان. ومن املوؤكد اأن التجربة القائمة اأدت اإىل ا�ض��تخال�س عدد من 

الدرو�س امل�ضتفادة من اأجل التطوير ومنها:

1. اأهمية ا�ضتكمال العمل على امل�ضاريع غر املنجزة ب�ضكل كامل.
2. تخ�ضي�س مبالغ اأكرب للم�ضاريع. 

3. العمل مع الع�ضوات على اخلروج باأفكار اأكرث اإبداعية وتخدم يف نف�س الوقت الفئات الأكرث حاجة يف املجتمع. 
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4. تطوير اآلية الختيار واملعاير للتاأكد من �ضموليتها ومو�ضوعيتها.
5. حتدي��د اأدوار الأط��راف ذات العالق��ة مب��ا ي�ض��هل عملي��ة التنفي��ذ 

و�ضم��ان ال�ض��فافية.
6. تطوي��ر اآلي��ات الدع��م الفني وموؤ�ض��رات املتابعة واملراقبة للتاأكد من 

جودة امل�ضاريع و�ضمان تاأثرها وا�ضتدامتها. 
ه��ذا وم��ن املتوق��ع اأن تدع��م موؤ�ض�ض��ات دولي��ة )مث��ل �ضن��دوق الأمم 
املتحدة للمراأة( مبادرات م�ض��ابهة ملبادرة )م�ض��روعي( لتو�ضيع نطاق 

التاأث��ر بالتعل��م من الدرو���س امل�ض��تفادة م��ن التجربة. 
ا�ستهداف مناطق )جيم(

تقوم موؤ�ض�ضة اأدوار بالعمل مع التجمعات البدوية يف مناطق )ج( من 
ال�ضفة الغربية لتعزيز امل�ضاركة ال�ضيا�ضية واملجتمعية للن�ضاء البدويات. 
وي�ض��عى امل�ض��روع لتنمية قيم احلوكمة وامل�ض��اركة ال�ضيا�ض��ية للن�ض��اء يف 
مناط��ق )ج( الواقع��ة جن��وب يطا يف حمافظ��ة اخلليل. كما يهدف اإىل 
اإلق��اء ال�ض��وء عل��ى واق��ع الن�ض��اء ال�ضيا�ض��ي يف حمافظ��ة اخللي��ل م��ن 
حيث تبووؤها مواقع �ضنع القرار ال�ضيا�ض��ي الر�ض��مي، وتعزيز امل�ضاركة 
ال�ضيا�ضية للن�ضاء البدويات يف املناطق املهم�ضة، وتطوير اآليات الت�ضبيك 
والتع��اون م��ع املجال���س املحلي��ة ووزارة احلك��م املحل��ي. كم��ا يه��دف اإىل 
توعي��ة املجتمع��ات امل�ضنف��ة )ج( حول اأهمية دور الن�ض��اء يف امل�ض��اركة 
ال�ضيا�ضية اإىل جانب الرجال، واحلد من ال�ضورة النمطية ال�ضلبية حول 
اأدوار الن�ضاء. اإن مثل هذه املبادرات توؤكد على حيوية الهتمام مبناطق 
)ج( و�ضكانها الذين ي�ضكلون فئات مهم�ضة على امل�ضتويات كافة. ومع 
اأن مث��ل ه��ذه امل�ض��اريع م��ا زال��ت جتريبي��ة وحم��دودة يف تغطيته��ا، فاإنه 

م��ن امله��م تقيي��م التجرب��ة وتو�ض��يعها ب�ض��كل متط��ور عل��ى املناطق كافة 
من خالل و�ضعها على اأجندة املوؤ�ض�ضات احلكومية والأهلية والدولية.

 اجلانب الإعالمي

لق��د متي��زت التجرب��ة الفل�ض��طينية بالعدي��د م��ن املناب��ر الرائع��ة، الت��ي 
تقوم على تظهر وتعزيز اخلطاب الن�ض��وي مبا يف ذلك اإذاعة خا�ضة 
بالق�ضاي��ا الن�ض��وية واملجتمعي��ة )ن�ض��اء اأف اأم Nisaa FM( و�ضحيف��ة 
)�ض��وت الن�ض��اء( وبرنام��ج )�ض��د ال�ضمت( التي ي�ض��رف عليها طاقم 
�ض��وؤون امل��راأة، وبرنام��ج )بعي��ون الن�ض��اء( ال��ذي ت�ض��رف علي��ه جمعي��ة 
املراأة العاملة الفل�ضطينية للتنمية. واأ�ضهمت هذه املبادرات يف النقا�س 
والتوعية حول ق�ضايا النوع الجتماعي، وحتقيق امل�ض��اواة يف الق�ضايا 
املختلف��ة مب��ا فيه��ا امل�ض��اركة ال�ضيا�ض��ية ويف احلك��م املحل��ي. كما نفذت 
بع�س املوؤ�ض�ضات تدريبات وقدمت برامج اإعالمية لتعزيز قدرات الن�ضاء، 
ولإظه��ار اأدوار الع�ض��وات يف الهيئ��ات املحلية ووجهات نظرهن ، وجاء 
برنامج )اأ�ضواتهن يف احلكم املحلي( بهدف تقوية الع�ضوات ومتكينهن 
اإعالميًا، وتدريبهن على التعبر عن اآرائهن، ونقل ق�ضاياهن وطرحها 
واإي�ض��ال الفك��رة الت��ي يردنه��ا ح��ول اأي مو�ض��وع يتعلق بق�ضايا الن�ض��اء 
وع�ضوات الهيئات )عرب راديو ن�ضاء FM( من خالل مقابالت حوارية 
معه��ن. لق��د  مت الرتكي��ز يف ه��ذا الربنام��ج عل��ى اإجن��ازات الع�ض��وات 
واأهمية تواجدهن يف الهيئات املحلية لإي�ضال �ضوت الن�ض��اء للمجتمع 
املحلي، وكذلك تغير ال�ضورة النمطية املاأخوذة عنهن، وتعزيز قدرات 
الع�ض��وات الأخري��ات م��ن خالل ه��ذا الربنامج. وبالفعل مت ا�ض��ت�ضافة 
ع�ضرات الع�ضوات، ومناق�ضة ق�ضايا حيوية تهم الن�ضاء والهيئات املحلية 
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ب�ض��كل ع��ام. وعل��ى الرغ��م  م��ن حيوية مث��ل هذا الظه��ور الإعالمي، اإل 
اأن��ه غ��ر م�ض��تدام، اقت�ض��ر على �ض��تة اأ�ض��هر، ما يعني اأهمية ا�ض��تدامة 
هذه الربامج وتبنيها من قبل جهات وطنية اإعالمية بغ�س النظر عن 
التموي��ل. كم��ا اأن اقت�ض��اره عل��ى حمط��ة اإذاعي��ة متخ�ض�ض��ة قد يوحي 
باأن مثل هذه الربامج مهمة للن�ضاء فقط، حيث مل يتم تبني مثل هكذا 

برامج من قبل موؤ�ض�ضات اإعالمية وا�ضعة ذات و�ضول وطني �ضامل.

ا�ستنتاجات حول مبادرات العمل مع الن�ساء يف الهيئات 
املحلية

اإن ق��راءة نقدي��ة له��ذه املب��ادرات كاف��ة، الت��ي ن�ض��ردها هن��ا على �ض��بيل 
املثال ل احل�ضر، توؤدي اإىل ال�ض��تنتاجات الآتية:

1. ان�ض��ب الرتكي��ز عل��ى ع�ض��وات الهيئ��ات املحلي��ة اللوات��ي يبدي��ن 
ال�ض��تعداد للم�ض��اركة يف مث��ل هك��ذا مب��ادرات، ول ي�ض��مل العدي��د م��ن 
الع�ض��وات اللوات��ي ل يب��دن ه��ذا ال�ض��تعداد، وق��د يك��نَّ اأك��رث حاج��ة 
للم�ض��اركة، م��ا يعن��ي اأهمية درا�ض��ة ظ��روف هوؤلء الع�ض��وات، وفح�س 
عوامل عدم م�ضاركتهن كقدرتهن على التوفيق بني العمل البلدي واأعباء 
الواجبات املنزلية، والعوامل الأ�ضرية واملجتمعية التي تعيق م�ضاركتهن 

الت��ي مت �ض��ردها يف مواق��ع خمتلف��ة من ه��ذا التقرير.

2. كان��ت غالبي��ة التدخ��الت مقت�ض��رة على الن�ض��اء، وعل��ى الرغم  من 
اأهمية ذلك يف �ض��بيل متكينهن للم�ض��اركة على قدم امل�ض��اواة يف العمل 
البلدي، اإل اأن غياب الرجال عن جمموع التدريبات والور�ضات التوعوية 
قد ي�ضهم يف ح�ضر ق�ضايا الع�ضوات والتحديات التي تواجههن بالن�ضاء 

فقط، ول ت�ضعها يف اإطار جمتمعي �ضامل.

3. تع��ددت املب��ادرات وب��دت يف كث��ر م��ن الأحي��ان عل��ى اأنه��ا جتريبي��ة 
مل يت��م حتويله��ا ملب��ادرات وطنية �ض��املة، ومل حتقق تغيرات جمتمعية 
وقانوني��ة وبيئي��ة متك��ن الن�ض��اء كاف��ة من العم��ل يف اأج��واء مواتية وبيئة 

ممكنة.

4. ت�ض��تت العدي��د م��ن اجله��ود، ف��كل جه��ة متويلي��ة تعم��ل م��ن دون 
تن�ض��يق كاف م��ع اجله��ات الأخ��رى، وتعم��ل مع موؤ�ض�ض��ات حملية معينة 
على م�ضاريع موؤقتة وغر مرتابطة بال�ضرورة، ما يوؤدي لهدر امل�ضادر 

ويجع��ل تاأثره��ا جزئيا وغر م�ض��تدام. 

5. على الرغم من ر�ضد عدد من النجاحات امللفتة لن�ضاء �ضاركن يف 
ن�ضاطات تدريبية، ولحقا كع�ضوات موؤثرات يف هيئاتهن املحلية، مل يتم 
اخلروج باأدلة كافية لتاأكيد التاأثر بعيد املدى ملثل هذه التدخالت من 
حيث قدرتها التحويلية على متكني الن�ضاء من تثبيت موقعهن ال�ضيا�ضي 
واملجتمعي، وقدراتهن على التحول من ع�ضوات يف الهيئات املحلية اإىل 
قي��ادات جمتمعي��ة لتب��واأ منا�ضب اأعلى اأو للرت�ض��ح ملنا�ضب اأكرث تغطية 
جغرافيا، والرت�ضح ملواقع اأكرث عمومية على م�ضتوى املنطقة اأو الوطن. 

6. علىالرغ��م م��ن النجاح��ات املهم��ة الت��ي مت الحتف��ال به��ا لنم��اذج 
ن�ضائية متميزة، اإل اأن العديد من الع�ضوات عربن عن عدم ا�ضتعدادهن 
للموا�ضل��ة يف ه��ذا املج��ال، ب��ل كانت التجرب��ة يف احلكم املحلي مثبطة 
لعزائمه��ن، وبالت��ايل نيته��ن يف املوا�ضل��ة فا�ض��تقال اأو تغي��ب بع�ضه��ن 

و�ض��يعزف الكث��ر منهن ع��ن النتخابات القادمة.
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7. م��ن املوؤك��د اأن الأف��كار والأه��داف الت��ي عمل��ت عليه��ا املب��ادرات املذك��ورة كافة مهمة من حي��ث املبداأ، اإل اأن عدم القدرة على ماأ�ض�ض��تها كجزء 
ل يتجزاأ من منظومة احلكم املحلي �ضيوؤدي اإىل انتهاء العديد منها عند انتهاء التمويل، و�ضيحدد تاأثرها على جمموعات �ضغرة من الع�ضوات 
امل�ضاركات وا�ضتثناء عدد اآخر، مع اأهمية التنويه لأهمية ا�ضتهداف جيل جديد من القياديات املحليات لتعزيز التواجد الن�ضوي يف احلكم املحلي، 

وا�ضتدامة التاأثر للربامج والتدخالت.

8. اإن اجلان��ب الأك��رث اأهمي��ة يف كل ه��ذه التدخ��الت ه��و يف حتويله��ا اإىل �ضيا�ض��ات وتغي��رات قانونية وجمتمعية تتطلب م�ض��توى عال وم�ض��وؤول من 
التن�ض��يق ب��ني اجله��ات احلكومي��ة وغ��ر احلكومي��ة، وبالتايل فاإن التناف���س املوؤ�ض�ض��ي وال�ض��خ�ضي ل ي�ض��هم يف حتقيق هذا اله��دف. كما اأن توحيد 

اجلهود يتطلب التزاما �ضيا�ض��يا و�ضيا�ض��اتيا وقيادة فكرية قادرة ومتكينية وملهمة على اأعلى امل�ض��تويات. 
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الفصل السادس: التوجهات المستقبلية والتوصيات من أجل التطوير

مقدمة
نق��دم يف ه��ذا الف�ض��ل عددا من التوجهات والتو�ضيات امل�ض��تقبلية من 
اأج��ل دم��ج منظ��ور الن��وع الجتماع��ي يف قطاع احلك��م املحلي، وحتقيق 
امل�ض��اواة يف ه��ذا املج��ال. ت�ض��كل ه��ذه التو�ضي��ات يف جممله��ا برنام��ج 
عم��ل ياأخ��ذ بع��ني العتب��ار املعوق��ات والفج��وات والفر���س والإمكانيات 
املتوافرة. هذا، وتتوافق هذه التو�ضيات يف كليتها مع التو�ضيات الواردة 
يف خط��ة ملتق��ى الن��وع الجتماع��ي يف احلك��م املحل��ي، وتو�ضيات وزارة 
احلكم املحلي، واملوؤ�ض�ض��ات ال�ض��ريكة وامل�ضاركات وامل�ضاركني يف ور�س 

العمل واملقابالت. 

ال�سيا�سات والتعديالت القانونية 
اإن ال�ضيا�ض��ات والقوانني ت�ض��كل الإطار الناظم لإرادة املجتمع وقيادته 

ال�ضيا�ضية. ومن هذا املنطلق يتم تقدمي التو�ضيات الآتية: 

1. توافر الإرادة ال�ضيا�ضية والقناعة واللتزام باأهمية امل�ضاواة و�ضمان 
حق��وق الن�ض��اء ل��دى اأعلى م�ض��تويات �ضناعة الق��رار، وذلك كما ن�ضت 
عليه��ا وثائ��ق دولي��ة مثل )�ض��يداو( التي وقعت عليها ال�ض��لطة الوطنية، 

ووثيقة القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني.

2. ال�ضتمرار يف تطوير اإطار �ضيا�ضاتي جامع لروؤية واأهداف ال�ضلطة الوطنية 
وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين لتطوير م�ضاركة الن�ضاء يف قطاع احلكم املحلي.

3. العم��ل عل��ى متك��ني وح��دة النوع الجتماع��ي يف وزارة احلكم املحلي 
لت�ضب��ح ق��ادرة عل��ى القي��ام باملهمات العديدة املوكل��ة لها، والعمل على 
تعزيز دمج النوع الجتماعي يف مناحي عمل وزارة احلكم املحلي كافة. 
كما اأن هناك اأهمية خا�ضة للعمل مع مديريات الوزارة يف املحافظات 
كافة لتعزيز قدرتها على خدمة املر�ض��حات والع�ضوات، ومراقبة اأداء 
الهيئ��ات املحلي��ة م��ن حيث تقيده��ا بتو�ضيات تدقيق الن��وع الجتماعي 

املذكورة اأدناه.

4. اإع��ادة النظ��ر يف تطبي��ق نظ��ام الكوت��ا م��ن حي��ث فعاليت��ه كو�ض��يلة 
)وحيدة( موؤقتة لتثبيت امل�ضاركة املن�ضفة للن�ضاء، وعدم الركون اإليها 
كعامل وحيد يف اإحداث التغير املجتمعي والثقايف، فال بد اأن يرتافق 
تطبيقه��ا م��ع جه��ود لإح��داث تغي��ر جمتمع��ي وثق��ايف نوع��ي م��ن خ��الل 
الربامج املكثفة وامل�ضتمرة من اأجل اإحداث التغير املطلوب. ويتطلب 
هذا درا�ضة حتليلية للواقع بعد ظهور نتائج النتخابات املحلية القادمة 

)ت�ضرين اأول 2016(.

5. كهدف ا�ضرتاتيجي، ال�ضتمرار يف العمل على تثبيت مبداأ املنا�ضفة 
يف الهيئ��ات املحلي��ة لي�ضب��ح القاع��دة املعم��ول بها يف الهيئ��ات املحلية، 
حيث يوؤيد غالبية من الفل�ض��طينيني )68%( رفع ن�ض��بة ح�ضة الن�ض��اء 
)الكوتا( اإىل اأكرث من 20%. ولن تكون املطالبة بتطبيق مبداأ املنا�ضفة 
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م�ساركة الن�ساء الفل�سطينيات يف احلكم املحلي

م�ض��األة غ��ر معت��ادة، فق��د مت تبني��ه يف اأقط��ار عربي��ة اأخ��رى كاملغ��رب 
وتون�س واجلزائر. 

6. و�ض��ع برنام��ج عم��ل ن�ض��ايل وا�ض��ح املع��امل ومتفق عليه ومن�ض��ق بني 
املوؤ�ض�ض��ات ذات العالق��ة  للو�ض��ول اإىل التعدي��الت القانوني��ة املطلوبة، 
ويت�ضمن هذا الربنامج التعامل مع معطيات ت�ضر اإىل اأن هناك تاأييدا 
للعدي��د م��ن املطال��ب املقدمة من قبل احلركة الن�ض��وية والدميقراطية 

مبا يف ذلك ما ياأتي: 

· 88% يوؤي��دن مق��رتح تعدي��ل قان��ون النتخاب��ات املحلي��ة برف��ع متثي��ل 
الن�ض��اء يف الكوت��ا م��ن 20% اإىل %30

· 73% يوؤي��دن مق��رتح من��ع اإدراج اأق��ارب م��ن الدرج��ة الأوىل يف نف���س 
القائمة املرت�ضحة لالنتخابات املحلية

·  84% يوؤيدن ا�ضتخدام نظام القائمة املفتوحة )نظام يتيح للناخبني 
اختيار مر�ضحني من عدة قوائم(

· 44% يوافق��ن عل��ى تخفي���س عم��ر الرت�ض��يح لالنتخاب��ات املحلي��ة من 
21، و49% ل يوافق��ن(30) 25 اإىل 

7. م��ن اأج��ل حتقي��ق ه��ذه املطال��ب، ل ب��د م��ن اإع��ادة تعزي��ز اآلي��ات 
الت�ض��بيك ب��ني املوؤ�ض�ض��ات الن�ض��وية واحلقوقي��ة لال�ض��تمرار يف املطالبة 

م��ن خ��الل لوب��ي ق��وي وموؤثر.

30. مرك��ز الع��امل العرب��ي للبح��وث والتنمي��ة، 2016، متوف��ر عل��ى املوق��ع اللك��رتوين: 
www.awrad.org

8. ال�ض��تمرار يف العم��ل م��ع الأح��زاب ال�ضيا�ض��ية عل��ى تثبي��ت مب��داأ 
املنا�ضف��ة العمودي��ة والأفقي��ة يف قوائمهم الوطني��ة واملحلية على املدى 

البعيد.

9. ا�ض��تمرار العم��ل عل��ى التغي��ر الثق��ايف م��ن خ��الل تطوي��ر املناه��ج 
ومكونات الثقافة ال�ضائدة الناجتة عن تفاعل املوؤ�ض�ضة الدينية والأ�ضرية 
والع�ض��ائرية واحلكومي��ة، وتطوي��ر احلم��الت الإعالمي��ة والتثقيفي��ة 

والتوعوي��ة الهادفة. 

10. اإن�ض��اء اآلي��ة وطني��ة للدع��م الفن��ي والتخطيط��ي للن�ض��اء املهتم��ات 

يف احلك��م املحل��ي مث��ل حا�ضن��ة )Incubator( يق��دم للن�ض��اء خدم��ات 
اإر�ض��ادية وفني��ة ودع��م للو�ض��ول لالأهداف املتف��ق عليها.

11. اإن�ضاء اآلية وطنية م�ضتقلة ومي�ضرة لل�ضكاوى ب�ضاأن املخالفات التي 

تتعر���س له��ا بع���س الع�ض��وات واملوظفات يف الهيئات املحلية مب�ض��اركة 
مدنية، وقد يتم ت�ضمني هذه الآلية يف اإطار قائم مثل الهيئة امل�ض��تقلة 

حلقوق الإن�ضان. 

تطبيق تو�سيات التدقيق الجتماعي
ال�ض��تمرار يف القي��ام بتدقي��ق الن��وع الجتماع��ي عل��ى م�ض��توى الهيئات 
املحلية كافة وتطبيق تو�ضيات التدقيق الذي قامت به الوزارة بالتعاون 
م��ع التع��اون الأمل��اين )GIZ(. وم��ن اأج��ل ذل��ك، ق��د يك��ون م��ن املفي��د 
البدء بعدد حمدود من الهيئات الكبرة وتطبيق التدقيق فيها وتقييم 
التجرب��ة وتعل��م الدرو���س م��ن اأج��ل ال�ض��تمرار يف تطبي��ق التدقي��ق يف 

كافة الهيئات ب�ض��كل منتظم.

اأهم تو�سيات التدقيق من منظور النوع الجتماعي 
مت ه��ذا التدقي��ق م��ن خ��الل العم��ل م��ع وح��دة الن��وع الجتماعي، وخرج بالتو�ضي��ات اأدناه لتطوير ح�ضا�ض��ية النوع الجتماع��ي ودجمها يف الهيئات 

املحلية:

1. تطوي���ر خط���ط عم���ل  داخ���ل الهيئ���ات املحلي���ة وماأ�ض�ض���تها ، ت�ض�تهدف رفع الوعي وبن���اء قدرات اأع�ضاء/ع�ض�وات املجال�س وال�كادر الوظيف�ي 
من اجلن�ضي�ن، ح�ول اأهمية الن�وع الجتماع�ي يف الهيئ�ات املحلي�ة املدققة وكيفي�ة اإدماجها. 

2. اإن�ض�اء وح�دات اأو ملف�ات خا�ض�ة ملتابع�ة العم�ل ع�لى اإدماج الن�وع الجتماعي. 

3. زي���ادة امل�ض���اركة املجتمعي���ة للفئ���ات كاف���ة ل �ض���يما الن�ض���اء، واعتم���اد نه���ج التخطي���ط الت�ض���اركي يف عملي���ات التخطي���ط، واإدم���اج الن���وع 
الجتماع��ي يف مراح��ل التخطي���ط والربام��ج وامل�ض���اريع واملوازن���ات والأن�ض���طة كاف���ة.

4. تطوي���ر معاي���ر وم���وؤ�ضرات لإدماج الن���وع الجتماع���ي يف تنفيذ الربام���ج وامل�ض���اريع والأن�ض���طة كاف���ة، واعتماده���ا عن���د التقييم وقي�ا�س الأثر 
وامل�ض�اءلة. واإن�ض�اء قواع�د بيان�ات ومعلوم�ات وت�ضنيفها ح�ض�ب اجلن�س،  وبن�اء ق�درات املوظف�ني/ات لتمكينهم/ه�ن م�ن حتليل هذه البيان�ات 

واملعلوم�ات من منظ�ور النوع الجتماع�ي، وتوظيفها �ضمن اإط�ار وح�دات العمل. 

5. العم���ل عل���ى حت�ض���ني الثقاف���ة الداخلية للهيئ���ات املحلي���ة جتاه  ق�ضاي���ا الن���وع الجتماع���ي، وحت�ضي���ن ال�ض���ورة العام���ة واللغة امل�ض���تخدمة يف 
منتجات الهيئ���ات املحلية املدققة كاف���ة، لت�ض���هم يف حتقي���ق بيئ���ة داعم���ة لق�ضاي���ا امل���راأة وتعزي���ز م�ض�اركتها ك�ضري�ك حقيق���ي ل�ه جميع احلق�وق 

والواجبات. 

6. املب�ادرة يف بن�اء �ضراكات مع املوؤ�ض�ض�ات تهدف لزي�ادة وتعزيز اإدم�اج النوع الجتماع�ي على امل�ض�توى املحلي والوطن�ي والدويل. 

7. تبن���ي اإج��راءات و�ضيا�ض���ات م�ض���تجيبة للن���وع الجتماع���ي مث��ل: زي���ادة ن�ض���بة الن�ض���اء العام���الت، تكاف���وؤ الف���ر�س يف الرتقي���ات والبتع���اث، 
ومرون���ة يف الإج���ازات واأذون��ات املغ���ادرة. 

8. تطوير وتعميم �ضيا�ضات خا�ضة بالتحر�س اجلن�ضي. 

9. ماأ�ض�ض�ة جميع املمار�ض�ات الداعم�ة للن�وع الجتماع�ي �ضمن اأنظم�ة ومنهجي�ات العم�ل املختلفة.
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اأهم تو�سيات التدقيق من منظور النوع الجتماعي 
مت ه��ذا التدقي��ق م��ن خ��الل العم��ل م��ع وح��دة الن��وع الجتماعي، وخرج بالتو�ضي��ات اأدناه لتطوير ح�ضا�ض��ية النوع الجتماع��ي ودجمها يف الهيئات 
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5. العم���ل عل���ى حت�ض���ني الثقاف���ة الداخلية للهيئ���ات املحلي���ة جتاه  ق�ضاي���ا الن���وع الجتماع���ي، وحت�ضي���ن ال�ض���ورة العام���ة واللغة امل�ض���تخدمة يف 
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العمل على تطوير كمي ونوعي لتوظيف الن�ساء يف الهيئات املحلية
اإن م�ض��األة توظيف الن�ض��اء يف املجال���س املحلية اأحد اأهم مرتكزات وتعزيز امل�ض��اواة والعدالة الجتماعية بني كال اجلن�ض��ني يف املجال���س املحلية. 
كما اأن وجود الن�ضاء كموظفات �ضيو�ضع من مفهوم التنمية ورقعة التاأثر للعمل البلدي، وي�ضع الأوليات يف ن�ضابها. كما اأن وجود الن�ضاء �ضي�ضهل 
و�ضول اخلدمات ب�ضكل اإيجابي لفئات املجتمع كافة. و�ضيعزز من معرفة الن�ضاء لدور قطاع احلكم املحلي وفهمها، ويزيد من فكرة تقبل املجتمع 

لدخول املراأة معرتك العمل املحلي والبلدي ك�ضانعات قرار. 

اإن دعم الن�ضاء املوظفات يف الهيئات املحلية يتطلب جمموعة من الإجراءات منها:

1. مراجع��ة قان��ون الهيئ��ات املحلي��ة والتاأك��د م��ن متت��ع الن�ض��اء بحق��وق قانوني��ة م�ض��اوية للرج��ال وتاأخ��ذ بع��ني العتب��ار الحتياج��ات العلمي��ة 
وال�ض��رتاتيجية للن�ض��اء. 

2. دعم الن�ضاء العامالت يف وظائف مهنية متخ�ض�ضة من خالل التدريب وبناء القدرات. 

3. ت�ضميم وتنفيذ برامج تدريبية على امل�ضتوى املهني والتخ�ض�ضي لهوؤلء املوظفات. 

التوعية املجتمعية وتهيئة جيل جديد من النا�سطات
1. التوعية بدور الن�ض��اء يف الهيئات املحلية من خالل ن�ض��ر وتعميم ق�ض�س جناح ت�ض��كل مناذج ولي�ض��ت ا�ض��تثناءات، كما تدعم الن�ض��اء اللواتي 

حقق��ن جناح��ات وا�ضح��ة يف هيئاته��ن م��ن حي��ث اأ�ض��لوبهن يف العم��ل مع املجتمع، وكذل��ك اإجنازاتهن املتحققة عل��ى اأر�س الواقع.

2. حت�ض��ر جي��ل جدي��د م��ن الن�ض��اء للرت�ض��ح يف النتخاب��ات القادم��ة، بالرتكي��ز عل��ى �ض��ابات لديه��ن الطم��وح والرغب��ة يف الرت�ض��ح، وبالعم��ل م��ع 
جميع الأحزاب واجلهات امل�ضتقلة لرت�ضيح ن�ضاء يتم متكينهن وت�ضجيعهن على الرت�ضح. كما ميكن ال�ضتفادة من خربة ن�ضاء ع�ضوات ناجحات 

يف ه��ذا ال�ضدد )امراأة-ل-امراأة(.

3. تطوير دور الإعالم يف تعزيز ق�ضايا الن�ضاء، وت�ضليط ال�ضوء على التحديات التي تواجههن، واملخالفات التي تقع بحقهن.

4. ال�ض��تمرار يف ال�ضغ��ط عل��ى الف�ضائ��ل والأح��زاب ب�ض��رورة اللت��زام بوثيق��ة ال�ض��رف )2012(، وبتو�ضي��ة املجل���س املرك��زي بزي��ادة ن�ض��بة 
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م�ض��اركة الن�ض��اء )2012(، وميثاق النوع الجتماعي الذي يهدف اإىل 
حتقيق امل�ضاواة يف الهيئات املحلية، ومت حت�ضره من قبل ملتقى النوع 

الجتماعي وتوقيعه من الع�ضرات من الهيئات على مراحل متعددة. 

تهيئة البيئة املحلية لهيئات حملية اأكرث ح�سا�سية 
للنوع الجتماعي

1. العمل على �ضمان ا�ض��تفادة الن�ض��اء من خدمات وم�ض��اريع الهيئات 
املحلي��ة، وذل��ك م��ن خ��الل دم��ج حتلي��ل الن��وع الجتماع��ي يف ت�ضمي��م 
اخلدم��ات وامل�ض��اريع، وتقيي��م املتواف��ر منه��ا ل�ضمان تكاف��وؤ الفر�س يف 
امل�ض��اركة، وال�ض��تفادة منها �ض��واء يف ت�ضميم اخلدمات وامل�ضاريع، اأو 
يف التخطيط لها اأو يف تنفيذها اأو ال�ضتفادة من نتائجها على م�ضتوى 
التوظي��ف اأو التدري��ب اأو الدخ��ل، وتقييم هذه اخلدمات وامل�ض��اريع من 

وجهة نظر الن�ض��اء ومن منطلق منظور النوع. 

2. ال�ضعي للتاأكد من تطبيق مبادئ واأدلة امل�ضاركة املجتمعية )املتوافرة 
يف وزارة احلكم املحلي( يف الواقع املعا�س، والتاأكد من دمج الن�ضاء يف 
عملية التخطيط الكلية ملجتمعاتهن املحلية، ودمج روؤيتهن يف اأي خطة 

قادمة )الن�ضاء ير�ضمن م�ضتقبل جمتمعاتهن(. 

بيئة العمل للع�سوات يف الهيئات املحلية
1. تفعيل دور احلكم املحلي وموؤ�ض�ض��ات املجتمع املدين )مثل جمال���س 
الظ��ل( يف ر�ض��د النته��اكات الت��ي تواج��ه الن�ض��اء يف املجال���س القروية 
والبلدي��ة، والعم��ل عل��ى متابع��ة حله��ا، والرقابة على عمله��ا من منظور 

النوع الجتماعي ب�ض��كل دوري، وامل�ض��وؤولية احلكومية يف اإيجاد و�ض��ائل 
دعم اجتماعي للن�ض��اء لتعزيز دورهن يف احلياة العامة.

2. العم��ل عل��ى تر�ض��يخ م�ض��اركة الن�ض��اء يف جل��ان الهيئ��ات املحلي��ة 
كافة، وخ�ضو�ضا تلك التي تعترب ذكورية مثل اللجان املالية، املوازنات 

والهند�ض��ة والتخطيط.

3. احلاج��ة ل�ض��تكمال برام��ج التدري��ب وبن��اء الق��درات للع�ض��وات 
لالإ�ض��هام الفعل��ي يف عم��ل الهيئ��ات املحلي��ة، ب�ض��رط اأن ترك��ز ه��ذه 
التدريب��ات عل��ى احتياج��ات فعلي��ة مهني��ة وفني��ة وقانوني��ة للع�ض��وات.

4.  ال�ض��تمرار يف متك��ني الن�ض��اء يف الهيئ��ات والتو�ض��ع يف ذل��ك، ودعم 
دوره��ن م��ن خ��الل ربط امل�ض��اريع والربامج مب�ض��اركة الع�ض��وات فيها، 
ب�ض��رط تدريبه��ن يف جم��ال اإدارة ومتابع��ة ه��ذه امل�ض��اريع، وتو�ضي��ح 
اأدواره��ن كم�ض��وؤولت ممث��الت للهيئ��ة املحلي��ة، ولي���س كموظف��ات يف 

امل�ضروع.

5. العمل على اإعادة تقييم جتربة )ملتقى النوع الجتماعي يف احلكم 
املحل��ي( وحتدي��د اأف�ضل ل��الأدوار واملهمات والواجب��ات لكل الأطراف، 
وتقرتح الدرا�ض��ة اأن يتم ت�ض��كيل �ض��بكة من املوؤ�ض�ضات يتم ا�ضت�ضافتها 
ب�ضكل دوري من قبل املوؤ�ض�ضات الأع�ضاء يف ال�ضبكة لتحقيق درجة من 

ال�ضتقاللية والفاعلية.

6. العم��ل عل��ى ت�ض��كيل جمموع��ة م��ن الأع�ض��اء الرج��ال الداعم��ني 
للن�ض��اء يف الهيئ��ات املحلي��ة، م��ن خ��الل م�ض��اركة اأك��رب م��ن الرج��ال يف 
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ور�ض��ات العمل والتدريبات والن�ض��اطات ذات العالقة بتحقيق امل�ضاواة 
يف قط��اع احلك��م املحل��ي.

7. اإن�ضاء موقع األكرتوين لدعم الن�ضاء الع�ضوات واملوظفات يف هيئات 
احلك��م املحل��ي، وكاآلي��ة لتوف��ر املعلوم��ات من قبل الوزارة واملوؤ�ض�ض��ات 

ذات العالقة، وتبادل اخلربات املحلية والدولية.

النتخابات املحلية القادمة
عل��ى امل��دى الق�ض��ر، ي�ض��تمر العم��ل م��ن اأجل رفع ن�ض��بة متثيل الن�ض��اء 
يف النتخابات من 20% اإىل 30% و�ضول للمنا�ضفة على املدى البعيد، 
حيث يقوم الحتاد العام للمراأة الفل�ض��طينية بقيادة جهد للموؤ�ض�ض��ات 
والأحزاب من اأجل حتقيق ذلك. وما زالت احلركة الن�ضوية جتمع على 
املطالب��ة بع��دد من الإ�ضالحات يف القانون النتخابي، فبالإ�ضافة اإىل 

رفع ن�ضبة الكوتا، تتلخ�س اأهم املطالبات مبا يلي:

1. خف�س عمر الرت�ضيح لع�ضوية الهيئات املحلية من 25 اإىل 21.

2. منع تر�ضح الأقارب من الدرجة الأوىل يف نف�س القائمة.

3. ا�ض��تخدام »نظ��ام القائم��ة املفتوح��ة« حي��ث ميك��ن للناخب��ني اختي��ار 
مر�ض��حني م��ن قوائ��م خمتلف��ة، ب��دل من النظ��ام احلايل حي��ث ي�ضوت 

الناخب��ون للح�ضول عل��ى قائمة كاملة.

ه��ذا وتلق��ى املقرتح��ات ح��ول رف��ع ن�ض��بة التمثيل، ومنع تر�ض��ح الأقارب 
وا�ضتخدام نظام القائمة املفتوحة تاأييدا لدى غالبية الن�ضاء يف املجتمع، 

بينما تنق�ضم الن�ضاء حول مقرتح تخفي�س العمر(31). اإن التاأييد الوا�ضع 
لهذه املقرتحات ميكن احلركة الن�ضوية من تعزيز مطالبها وا�ضتخدام 
ذلك لل�ضغط ب�ضكل اأكرب على مواقع �ضنع القرار. ومن اأجل ال�ضتجابة 
ملتطلبات مرحلة ما قبل النتخابات املحلية )ت�ضرين اأول 2016( ب�ضكل 
مبا�ضر وذلك من خالل التفاق على برنامج عمل وا�ضح املعامل، ويكون 
بالتن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات ذات العالقة للعمل مبا�ضرة على املحاور الآتية:

1. العم��ل عل��ى حمل��ة وا�ض��عة لت�ض��جيع الن�ض��اء عل��ى الت�ضوي��ت يف 
النتخاب��ات ورف��ع م�ض��توى م�ض��اركتهن ع��ن املع��دلت ال�ض��ابقة.

2. و�ض��ع برنام��ج حم��دد للعم��ل م��ع املوؤ�ض�ض��ات الن�ض��وية واحلقوقي��ة 
املحلية لختيار ن�ضاء مهتمات بال�ضاأن العام، وخ�ضو�ضا الهيئات املحلية، 

والعمل معهن من اأجل ت�ضجيعهن للرت�ضح لالنتخابات. 

3. ت�ضمي��م برنام��ج تدريبي للن�ض��اء املر�ض��حات، مع اأهمي��ة اإيجاد اآلية 
م�ضتمرة ومتوافرة ب�ضكل وا�ضع لتقدمي الدعم والإر�ضاد للمر�ضحات.

4. العمل مع الأحزاب واملفاتيح العائلية و�ضانعي القرار يف التجمعات 
ال�ضكانية لتاأمني متثيل يفوق التمثيل احلايل بهدف الو�ضول اإىل %30 
واقعي��ا، وم��ن خ��الل و�ض��ع الن�ض��اء يف مواق��ع متقدم��ة يف القوائ��م 

املر�ض��حة، مع توزيع العمل بني املوؤ�ض�ض��ات ح�ض��ب املناطق.

5. اختي��ار ع��دد م��ن التجمع��ات ال�ض��كانية )30 جتمع��ا مث��ال( والت��ي 
يحتم��ل فيه��ا تر�ض��يح ن�ض��اء كرئي�ض��ات لقوائ��م بن��اء على حتلي��ل الو�ضع 

31. مرك��ز الع��امل العرب��ي للبح��وث والتنمي��ة، 2016، متوف��ر عل��ى املوق��ع اللك��رتوين: 
www.awrad.org
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الجتماع��ي والثق��ايف يف ه��ذه التجمع��ات، وتواف��ر ن�ض��اء راغب��ات وموؤه��الت ورج��ال وموؤ�ض�ض��ات داعم��ة لرت�ض��يح الن�ض��اء ملن�ض��ب )رئي�ض��ة( للهيئة 
املحلي��ة. يت��م ذل��ك اأي�ض��ا بالتن�ض��يق م��ع وزارة احلك��م املحل��ي والأح��زاب ال�ضيا�ض��ية. 

6. ت�ضكيل فرق ميدانية من ال�ضابات وال�ضباب للعمل تطوعا مع الن�ضاء املر�ضحات، والعمل على متكني عدد من ال�ضابات خلو�س النتخابات.

خامتة
اإن العم��ل املج��دي م��ن اأج��ل تعزي��ز التعام��ل م��ع حق��وق الن�ض��اء م��ن منظ��ور )الن��وع الجتماعي( تبن��ي مفهوما تنموي��ا ودميقراطيا �ض��امال، فربط 
م�ضاركة الن�ضاء مع املطالب العامة يف عملية التحول نحو الدميقراطية ي�ضهم يف توفر الأجواء مل�ضاركة فاعلة للمواطنني واملواطنات كافة، مع 
الأخذ بعني العتبار التحديات اخلا�ضة بكل فئة على حدة. كما اأن الرتويج مل�ضاركة الن�ضاء يف النتخابات كجزء ل يتجزاأ من عملية تنموية توؤثر 

على جميع مناحي احلياة: القت�ضادية والتعليمية وال�ضحية وغرها،  يوؤدي اإىل اأن ت�ضبح مطالب الن�ضاء مطالب جمتمعية عامة.

كم��ا يتطل��ب العم��ل الناج��ح التحال��ف ب��ني  مكونات احلركة الن�ض��وية والقوى املدني��ة واحلزبية واحلقوقية املختلفة، وت�ض��كيل التحالفات والتنظيم 
والتن�ض��يق بني املوؤ�ض�ض��ات، مع توافر قيادة وا�ضحة للجهد املبذول. ويف النهاية، فاإن العمل على حتقيق امل�ض��اواة ل يتوقف عند حملة بعينها، بل 
يجب اأن ي�ض��تمر بعد حتقيق الفوز للن�ض��اء يف ع�ضوية الهيئات املحلية ورئا�ض��ة بع�ضها. فال بد اأن تتواىل امل�ض��اريع والربامج الهادفة لدعم عمل 
الع�ضوات واأدائهن، وحت�ضني فر�ضهن يف لعب اأدوار اأكرب يف هيئاتهن وجمتمعاتهن. وهناك اأهمية لت�ضكيل اأج�ضام تن�ضيقية على امل�ضتوى الوطني 
واأخرى لتبادل التجربة واملعرفة بني الع�ضوات. وب�ضكل عام، فاإن الربامج وامل�ضاريع ل بد اأن ت�ضهم يف التغير املجتمعي والثقايف والقانوين على 

املدى البعيد.
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ملحق )2( : اأ�سئلة ال�ستمارة ونتائج الدرا�سات امليدانية
1. اىل اأي مدى ت�ضعر/ين باأن للمراأة احلرية بامل�ضاركة يف هيئات/جمال�س احلكم املحلي/املجال�س البلدية؟

املجموع اأنثىذكر
23.3%27.2%19.4%ب�ضكل كبر

43.4%43.1%43.7%ب�ضكل متو�ضط

23.6%21.1%26.1%ب�ضكل قليل

9.0%8.1%10.0%ل يوجد م�ضاركة  

0.6%0.5%0.8%ل اأعرف/ ل راأي

2. هل ت�ضعر/ين باأن الرجال والن�ضاء يتمتعون/ن بنف�س الفر�س للرت�ضح لع�ضوية املجل�س املحلي؟

املجموع اأنثىذكر
14.7%14.7%14.6%نعم، اإىل حد كبر

29.8%28.4%31.3%نعم، اإىل حد ما

31.4%32.7%30.0%ل، اإىل حد ما

23.1%22.3%23.8%ل،  اأبدا 

1.0%1.8%0.3%ل اأعرف/ ل راأي

3. يف حال تقدم رجل وامراأة بنف�س املوؤهالت/الكفاءة لع�ضوية املجل�س املحلي، اأيهما �ضتختار؟

املجموع اأنثىذكر
25.7%39.3%12.0%املراأة

65.9%52.5%79.3%الرجال

8.4%8.1%8.7%ل اأعرف/ ل راأي
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4. هل �ضبق واأن �ضوت يف انتخابات املجل�س املحلي )الأخرة( يف بلدتك؟  

املجموع اأنثىذكر
50.4%47.2%53.7%نعم

35.3%38.8%31.7%ل

يك��ن  مل  )العم��ر  ينطب��ق  ل 
13.0%12.9%13.0%منا�ض��با/مل يخ�ض��ل انتخاب��ات(

1.3%1.0%1.5%ل،  اأبدا 

50.4%47.2%53.7%ل اأعرف/ ل راأي

5. ب�ضكل عام، هل تعتقد/ين باأن املوؤ�ض�ضات الن�ضوية ت�ضهم ب�ضكل اإيجابي يف حت�ضني م�ضتوى م�ضاركة املراأة يف جمال�س احلكم املحلي؟

املجموع اأنثىذكر
32.2%36.5%27.9%نعم، اإىل حد كبر

44.5%46.2%42.7%نعم، اإىل حد ما

9.8%8.4%11.3%ل، اإىل حد ما

9.8%6.3%13.3%ل، اأبدا 

3.7%2.5%4.9%ل اأعرف/ ل راأي
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6. براأيك، هل ت�ضهم و�ضائل الإعالم يف تعزيز ال�ضورة الإيجابية للن�ضاء يف جمال�س احلكم املحلي؟

املجموع اأنثىذكر
27.5%33.2%21.7%نعم، اإىل حد كبر

46.8%44.7%48.8%نعم، اإىل حد ما

12.9%12.7%13.0%ل، اإىل حد ما

9.7%6.9%12.5%ل، اأبدا 

3.2%2.5%3.8%ل اأعرف/ ل راأي

7. هل تعتقد/ين باأن وزارة احلكم املحلي ت�ضهم ب�ضكل اإيجابي  يف تعزيز ال�ضورة الإيجابية للن�ضاء يف جمال�س احلكم املحلي؟

املجموع اأنثىذكر
18.2%20.3%16.1%نعم، اإىل حد كبر

43.3%41.9%44.8%نعم، اإىل حد ما

13.8%14.0%13.6%ل، اإىل حد ما

14.1%11.2%17.1%ل،  اأبدا 

10.6%12.7%8.4%ل اأعرف/ ل راأي
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8. هل تعتقد/ين باأن احلكومة تعزز ال�ضيا�ضات والربامج التي تدعم الن�ضاء يف جمال�س احلكم املحلي؟

املجموع اأنثىذكر
22.3%22.3%22.3%نعم، اإىل حد كبر

41.9%44.2%39.6%نعم، اإىل حد ما

13.6%15.2%12.0%ل، اإىل حد ما

13.6%10.2%17.1%ل،  اأبدا 

8.5%8.1%9.0%ل اأعرف/ ل راأي

الق�سم الثاين: متثيل املراأة يف املجال�ص املحلية
9. هل تعلم/ين اإذا كان هناك متثيل للن�ضاء كع�ضوات يف املجل�س املحلي يف مكان �ضكنك )�ضواء بالنتخابات اأو من خالل التعيني( ؟

املجموع اأنثىذكر
65.6%65.7%65.5%نعم

24.1%23.4%24.8%ل

10.3%10.9%9.7%غر متاأكد

10. اإذا كانت الإجابة  بنعم، اإىل اأي مدى الن�ضاء الع�ضوات معروفات بالن�ضبة اليك؟

املجموع اأنثىذكر
37.7%42.1%33.3%معروفات كثرا

49.2%46.3%52.2%معروفات اإىل حد ما

13.0%11.6%14.5%ل�ضن معروفات اأبدا
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11. ما هو تقييمك لأداء املجل�س املحلي يف بلدتك؟

املجموع اأنثىذكر
26.9%28.4%25.3%اإيجابي

42.9%45.7%40.2%متو�ضط 

29.3%24.6%34.0%�ضعيف

0.9%1.3%0.5%ل اأعرف

12. ما هو تقييمك لأداء الن�ضاء الع�ضوات يف املجل�س املحلي يف بلدتك؟

املجموع اأنثىذكر
15.4%18.8%12.0%اإيجابي

35.2%35.8%34.5%متو�ضط

28.8%25.1%32.5%�ضعيف

20.6%20.3%21.0%ل اأعرف

13. هل توافق/ين اأو ل توافق/ين على اأن تتوىل املراأة من�ضب رئي�س املجل�س املحلي/البلدي؟

املجموع اأنثىذكر
48.8%57.1%40.4%اأوافق

47.1%39.5%54.7%ل اأوافق

4.1%3.3%4.9%ل اأعرف
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14. ما هو تقييمك لأداء الرجال الأع�ضاء يف املجل�س املحلي يف بلدتك؟

املجموع اأنثىذكر
29.9%31.2%28.6%اإيجابي

45.6%47.7%43.5%متو�ضط

20.3%15.5%25.1%�ضعيف

4.2%5.6%2.8%ل اأعرف

15. براأيك، اأي من الق�ضايا التالية ت�ضكل عائقا حقيقيا يوؤثر على مدى م�ضاركة الن�ضاءالع�ضوات يف املجال�س املحلية؟ وهل ت�ضكل  عائقا اأم ل؟

املجموع اأنثىذكر

حمدودية التعليم بني الن�ساء

54.1%55.1%53.2%نعم

18.7%19.0%18.4%اإىل حد ما

27.0%25.9%28.1%ل

.1% .3%ل اأعرف

قلة اخلربة يف ال�سوؤون العامة بني الن�ساء

59.9%58.1%61.6%نعم

23.1%22.8%23.3%اإىل حد ما

16.4%18.5%14.3%ل

.6%.5%.8%ل اأعرف

لي�ص لدى الن�ساء وعي كاف لأهمية دورهن يف املجتمع

45.5%43.9%47.1%نعم

25.7%23.6%27.9%اإىل حد ما

26.6%30.5%22.8%ل

2.2%2.0%2.3%ل اأعرف
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الرجال ل يتعاملون مع الن�ساء بجدية يف املجال�ص املحلية

44.8%48.0%41.7%نعم

26.1%22.6%29.7%اإىل حد ما

22.0%21.3%22.8%ل

6.9%7.9%5.9%ل اأعرف

الن�ساء لي�ص لديهن املهارات املنا�سبة للم�ساركة يف املجال�ص املحلية

37.1%32.3%41.9%نعم

24.6%22.6%26.6%اإىل حد ما

34.1%40.5%27.6%ل

4.2%4.6%3.8%ل اأعرف

اجتماعات املجل�ص املحلي جتري يف اأوقات غري منا�سبة للن�ساء نظرا مل�سوؤولياتهن 
الجتماعية واملنزلية

49.2%47.5%50.9%نعم

23.7%24.6%22.8%اإىل حد ما

21.5%22.6%20.5%ل

5.6%5.3%5.9%ل اأعرف

املجتمع مييز �سد املراأة

55.2%60.7%49.6%نعم

27.3%24.4%30.2%اإىل حد ما

16.9%14.2%19.7%ل

0.6%0.8%0.5%ل اأعرف
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16. ما هو راأيك جتاه توظيف الن�ضاء للعمل يف املجال�س املحلية؟

املجموع اأنثىذكر
43.9%53.8%34.0%اأوؤيد

42.5%37.8%47.3%اأوؤيد ولكن يف بع�س الوظائف

13.2%8.4%18.2%ل اأوؤيد

0.3%0.5%ل اأعرف

17. هل تعتقد/ين باأن وجود الن�ضاء كموظفات يف املجل�س املحلي �ضي�ضهل من اإمكانية الو�ضول للخدمات من قبل فئات املجتمع كافة ؟

املجموع اأنثىذكر
45.6%55.3%35.8%نعم، ب�ضكل اإيجابي 

42.3%35.0%49.6%لن يحدث اأي فرق

9.0%6.6%11.5%نعم ولكن ب�ضكل �ضلبي

3.1%3.0%3.1%ل اأعرف

18. هل تعتقد/ين باأنه يجب رفع متثيل الن�ضاء يف املجال�س املحلية اأكرث من الن�ضبة احلالية اأي اأكرث من 20%؟

املجموع اأنثىذكر
42.4%53.3%31.5%نعم

26.2%25.1%27.4%اإىل حد ما

26.6%17.0%36.3%ل

4.7%4.6%4.9%ل اأعرف/ل راأي
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19. اإىل اأي مدى ت�ضعر/ين اأن اآراء ع�ضوات املجل�س املحلي يف بلدتك تلقى اأذانًا �ضاغية من قبل الأع�ضاء الآخرين يف املجل�س؟

املجموع اأنثىذكر
13.2%15.5%11.0%نعم، اإىل حد كبر

43.4%45.2%41.7%نعم، اإىل حد ما

14.5%12.4%16.6%ل، اإىل حد ما

13.6%10.9%16.4%ل،  اأبدا 

15.2%16.0%14.3%ل اأعرف/ ل راأي

20. اإىل اأي مدى ت�ضعر/ين اأن هناك تاأثر للن�ضاء ع�ضوات املجل�س يف و�ضع الربامج/امل�ضاريع يف البلدة؟ 

املجموع اأنثىذكر
12.4%15.0%9.7%نعم، اىل حد كبر

42.8%44.7%40.9%نعم، اىل حد ما

14.5%12.7%16.4%ل، اىل حد ما

16.8%13.7%19.9%ل،  اأبدا 

13.5%14.0%13.0%ل اأعرف/ ل راأي
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21. ما هما اأهم حتديني تواجههما املراأة يف امل�ضاركة يف املجال�س املحلية اليوم؟

التحدي الأول 

املجموع اأنثىذكر
22.9%23.9%22.0%قلة الوعي لأهمية م�ضاركة الن�ضاء 

4.1%5.3%2.8%قلة التمويل 

10.1%7.6%12.5%التف�ضر اخلاطئ لل�ضريعة 

41.5%39.3%43.7%التقاليد العائلية/الع�ضائرية يف و�ضع قوائم املر�ضحني 

15.0%15.7%14.3%رف�س الأ�ضرة مل�ضاركة الن�ضاء 

6.2%7.9%4.6%عدم وجود رغبة يف امل�ضاركة لدى املراأة 

0.1%0.3% ل اأعرف/ ل اإجابة

التحدي الثاين  

املجموع اأنثىذكر
14.8%16.5%13.0%قلة الوعي لأهمية م�ضاركة الن�ضاء 

3.7%4.1%3.3%قلة التمويل 

9.0%10.4%7.7%التف�ضر اخلاطئ لل�ضريعة 

التقالي��د العائلية/الع�ض��ائرية يف و�ض��ع 
28.2%28.2%28.1%قوائ��م املر�ض��حني 

29.2%26.6%31.7%رف�س الأ�ضرة مل�ضاركة الن�ضاء 

14.5%13.2%15.9%عدم وجود رغبة يف امل�ضاركة لدى املراأة 

0.6%1.0%0.3%ل اأعرف/ ل اإجابة
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ملحق )3(: توزيع العينة

%العمر %املحافظة 
3044.1-10.818جنني

4021.3-6.831طولكرم

34.6اأكرث من 2.440قلقيلية

%العمل15.7نابل�س
13.9عامل2.3�ضلفيت

17.6موظف2.2طوبا�س

0.5%مزارع15.5رام اهلل والبرة

9.3يعمل يف التجارة15.2القد�س

2.2متخ�ض�س2.3اأريحا

7.4مهني/حريف6.8بيت حلم 

6.6طالب20.1اخلليل 

31.9ربة بيت%امل�ستوى التعليمي

9.1ل يعمل1.3 مل يح�ضل على اأي تعليم ر�ضمي - اأمي 

1.5متقاعد1.4يقراأ ويكتب 

%قطاع العمل7.9مدر�ضة ابتدائية 
16.4حكومي29.4مدر�ضة اعدادية (التعليم الثانوي)

80.9خا�س27.5مدر�ضة ثانوية )بكالوريا( 

1.3اأهلي3.3تكوين مهني
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1.5اأخرى26.2جامعة 

%العمل2.9اأعلى من اجلامعي )ماج�ضتر/ دكتوراه(
40.4نعم، دوام كامل%احلالة الجتماعية 

10.1نعم، دوام جزئي 27.0عازب/عزباء

49.5ل 68.4متزوج

%الدخل4.6اأخر )مطلق/ة واأرمل/ة(

16.4فوق املتو�ضط%اجلن�ص

66.9متو�ضط49.8ذكر

16.8�ضعيف50.2اأنثى

ملحق )4(: قائمة املقابالت
- ه�ضام كحيل، جلنة النتخابات املحلية 

- حنان م�ضيح، وزارة احلكم املحلي 
- فاطمة ردايدة، وزارة �ضوؤون املراأة 
- جهاد �ضرور، ع�ضوة بلدية البرة 

- اأمل خري�ضه، جمعية املراأة العاملة الفل�ضطينية للتنمية
- معايل برقاوي، جمعية املراأة العاملة الفل�ضطينية للتنمية

- ملي�س ال�ضعيبي، مفتاح 
- ليايل زهران، طاقم �ضوؤون املراأة 

 GIZ،هبة تيجاين  -
UNWOMEN ،حنان قاعود -

- رميا نزال، الحتاد العام للمراأة الفل�ضطينية 
- عارف جفال، املر�ضد 

- خليل فرحان، بلدية الرام 
- اإيهاب التميمي، جمل�س قروي دير نظام 
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ملحق )5(: قائمة امل�ساركني يف ور�سات العمل
ور�سة عمل )1(: ن�ساء ع�سوات جمال�ص حملية وجمال�ص ظل )رام اهلل( 

النبي �ضالح �ضامية متيمي 
قراوة بني زيد �ضمية عرار 

قراوة بني زيد مرمي جا�ضر عبد املجيد 
قراوة بني زيد كيان عرار 

ابو �ضخيدم فاتن �ضاكر 
ابو �ضخيدم رحاب عثمان 

ابو �ضخيدم وفاء قنداح 
دير ال�ضودان فداء عبد الرازق 

الفل�ض��طينية �ضرين ناجي علي  العامل��ة  امل��راة  جمعي��ة 
للتنمي��ة 

ابو �ضخيدم عفاف قنداح 
دير ال�ضودان اإقبال عمر 

قراوة بني زيد �ضلمى �ضاكر 
قراوة بني زيد با�ضمة جعفر 

بلعنياأ�ضماء اأبو رحمة 
دير ال�ضدان يا�ضمني ر�ضدي 

خربثا جميلة اأبو حالوة 
نعلني جنالء نافع 

نعلني اآمنة اخلواجا 
�ضلواد �ضهلة حماد 

بلعني �ضماهر اأبو ر�ضحة 
بلعني اأماين ذيب 

خربثة بني حارث ريا �ضليم 
دير ال�ضودان لينا  عبد القادر 

دير ال�ضودان غادة حممد 

الفل�ض��طينية نعمة ع�ضاف  العامل��ة  امل��راأة  جمعي��ة 
للتنمي��ة 

ور�سة عمل )2(: ن�ساء ع�سوات جمال�ص حملية حمافظة بيت حلم 

جمعية نه�ضة املراة والطفل زينب طقاطقة 
جلنة املراأة ي�ضرى ديرية 
بلدية اخل�ضر كوثر �ضالح 

بلدية الدوحة ربيحة عي�ضى 
جورة ال�ضمعة منى عبد الرحمن 

جمل�س قروي هندازة منى عبيات 
جمعية املراأة العاملة ع�ضو جمل�س وجدان العزة 

حو�ضان اأمل حممد 
ور�سة عمل )3(: جمال�ص ظل �سبابية يف حمافظة طولكرم 

جمل�س حملي عنبتا اأحمد عارف بركات 
جمل�س حملي عنبتا ا�ضماء �ضبوبي 

جمل�س حملي عنبتا بيان الزايد 
جمل�س �ضبابي عالر يزن ق�ضوع 

جمل�س �ضبابي عالر جمد �ضديد 
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جمل�س �ضبابي عالر فاتن فايق 
كفر اللبد هنادي رجب 

كفر اللبد ر�ضاد رجب 
كفر اللبد قتيبة عبد املنعم 
عالر طاهر اخلطيب 

قائمة امل�ساركات يف مراجعة الدرا�سة

ا�سم املوؤ�س�سهال�سمالرقم
جمعية املراأة العامله/نابل�س�ضمر هوا�س1
�ضندوق دعم البلدياتنان�ضي امل�ضري2
جمعية املراأة العامله /رام اهللامال خري�ضه3
جمعية املراأة العامله /رام اهللرهام هل�ضة4
وزارة �ضوؤون املراأة/رام اهللفاطمة ردايدة5
احتاد املراأة�ضامية �ضوان6
جمعية العمل الن�ضوي�ضو�ضن �ضنار7
احتاد املراهمنى اخلليلي 8
GIZهبة التيجاين9

كاتبهرميا نزال10
جمعية املراأة العامله /رام اهللرزان بطران11
جمعية املراأة العامله /رام اهللجمانه عبده12
موؤ�ض�ضة مفتاحملي�س �ضعيبي13
جمعية املراأة العامله /طولكرممعايل برقاوي14

ملحق )6(: ال�سئلة التوجيهية لور�سات العمل
اأهداف الدرا�ضة: 

- تقيي��م �ضيا�ض��ات وزارة احلك��م املحل��ي واأداء املوؤ�ض�ض��ات املجتمعي��ة 
املتعلق��ة بتطوير وحت�ض��ني م�ض��اركة امل��راأة يف احلكم املحلي. 

- تق��دمي مقرتح��ات وتو�ضي��ات ح��ول اآلي��ات زي��ادة م�ض��اركة امل��راأة يف 
احلك��م املحل��ي م��ن خالل العملي��ة الدميقراطي��ة والنتخابات. 

- الإ�ضهام يف زيادة الوعي لدى املجتمع والأحزاب ال�ضيا�ضية ب�ضرورة 
م�ضاركة املراأة ال�ضيا�ضية. 

- الإ�ض��هام يف ت�ض��جيع الن�ض��اء للم�ض��اركة يف احلك��م املحل��ي م��ن خالل 
ت�ضليط ال�ضوء على ق�ض�س النجاح واإبراز التحديات. 

فيما يلي املحاور الرئي�ضة التي �ضيتم نقا�ضها يف الور�س واملقابالت:)يتم 
تعديلها بح�ضب ما يلزم لكل جمموعة/مقابلة(

الق�ضم الأول: متثيل الن�ضاء يف املجال�س املحلية 

- ما واقع دور الن�ضاء والرجال يف ع�ضوية املجل�س املحلي؟

- ما نوعية امل�ضاركة والإجنازات للن�ضاء الع�ضوات؟

- م��ا طبيع��ة نق��اط ال�ضع��ف والفج��وات مل�ض��اركة الن�ض��اء كع�ض��وات يف 
املجل�س املحلي؟ 



70

م�ساركة الن�ساء الفل�سطينيات يف احلكم املحلي

- ما هي الأثار)الإيجابية اأو ال�ض��لبية( لرفع م�ض��تويات م�ض��اركة املراأة يف املجال���س املحلية وانعكا�ض��اتها على املجتمع، والأ�ض��رة يف منطقتك؟ ما 
حجم اإ�ضهامات الن�ضاء الع�ضوات يف املجل�س املحلي يف تطوير عمل املجل�س وتقدمي اخلدمات وامل�ضاركة املجتمعية؟

- ب�ضكل عام، كيف تقيم دور الع�ضوات يف جمل�ضك املحلي اأو اأي ع�ضوات يف جمال�س اأخرى اأنت على معرفة بهن؟ هل م�ضاركتهن تفيد املجتمع؟ 
وهل تعرب عن �ضوت الن�ضاء؟ وهل ح�ضنت من اأداء املجل�س املحلي؟ وهل تود الإ�ضارة اإىل اأي جوانب اأخرى عن دور الن�ضاء فيه؟

- ب�ضكل عام، ما الفرق بني املجل�س املحلي اجلديد الذي فيه ع�ضوات ن�ضاء، وبني جمال�س �ضابقة مل ت�ضتمل على ن�ضاء؟ وهل قدم هذا املجال�س 
لك اأو لأ�ضرتك اأو ملجتمعك ما هو جديد؟

- ما اأهم التحديات اأمام م�ضاركة املراأة يف �ضنع القرار يف املجل�س املحلي؟

- ما الفر�س املتاحة لتعزيز م�ضاركة املراأة يف �ضنع القرار يف املجل�س املحلي؟

- ما دور الكوتا يف دمج الن�ضاء يف ع�ضوية املجال�س املحلية؟ هل هذا اإيجابي اأم �ضلبي؟

- ارتباط��ا بالنتخاب��ات املحلي��ة الت��ي ج��رت يف املرحل��ة الأوىل )2005-2004( واملرحل��ة الثاني��ة )2012-2011(، كي��ف تقي��م توجه��ات كل م��ن 
الأحزاب ال�ضيا�ضية والعائالت ملو�ضوع الكوتا والنظام النتخابي وتاأثرها على م�ضاركة الن�ضاء يف احلكم املحلي؟ 

الق�ضم الثاين: تقييم دور املوؤ�ض�ضات يف تطوير م�ضاركة الن�ضاء يف احلكم املحلي

- ما تقييمك لدور وزارة احلكم املحلي يف تعزيز م�ضاركة الن�ضاء يف �ضنع القرار يف املجال�س املحلية؟ 

- هل لل�ضيا�ضات التي تتبناها الوزارة دورا يف تعزيز وتطوير دور الن�ضاء يف احلكم املحلي؟ 

- م��ا تقييم��ك ل��دور املوؤ�ض�ض��ات غ��ر احلكومي��ة يف تعزي��ز م�ض��اركة الن�ض��اء يف �ضن��ع الق��رار يف املجال���س املحلية؟ وم��ا هي املب��ادرات املختلفة التي 
قامت بها املوؤ�ض�ض��ات لدمج الن�ض��اء يف ع�ضوية املجال���س املحلية؟)الإ�ض��ارة اإىل ال�ض��بكات، جمال���س الظل ال�ضبابية والن�ضوية(  

- ما تقييمك لدور الأحزاب ال�ضيا�ض��ية واحلركة الن�ض��وية يف تعزيز م�ض��اركة الن�ض��اء يف املجال���س املحلية ارتباطا باملراحل املختلفة التي مت فيها 
تنفيذ النتخابات املحلية/البلدية )2005 و 2012؟ 
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الق�سم الثالث: التو�سيات 
- ما تو�ضياتك لتح�ضني امل�ضاركة الكمية والكيفية يف م�ضاركة الن�ضاء كع�ضوات اأو كطاقم املجل�س املحلي؟ كيف ميكن متكني الن�ضاء ليكن اأكرث 

فاعلية وتاأثرا يف �ضنع القرار يف املجال�س املحلية؟ 

- ما الحتياجات التمكينية والتدريبية لتحقيق ذلك؟

- بالن�ض��بة ل�ض��تفادة الن�ض��اء م��ن فر���س التدري��ب، م��ا ه��ي التحدي��ات الت��ي يواجهنه��ا يف حتقي��ق ذل��ك؟ ه��ل هن��اك احتياج��ات تدريبي��ة خا�ض��ة 
بالن�ض��اء الع�ضوات/املر�ض��حات؟

- ماذا ميكن )للمجل�س، للمجتمع املحلي اأو ال�ضركاء( تقدمي ما ي�ضجع الن�ضاء على �ضغل الرت�ضح لع�ضوية املجال�س املحلية؟

- ما دور وزارة احلكم املحلي واملجل�س املحلي يف تعزيز دور الن�ضاء يف املجال�س املحلية ؟ 

- براأيك، ماذا ميكن للمجتمع املدين والأحزاب ال�ضيا�ضية واملوؤ�ض�ضات التمويلية امل�ضاعدة يف هذا الطار؟




