
مقدمة

يأتــي برنامــج »دعــم وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف االنتخابــات« والــذي تنفــذه جلنــة االنتخابــات املركزيــة بالتعــاون 

ــز مشــاركة  ــى دعــم وتعزي ــة القائمــة عل ــة واســتراتيجية اللجن ــذاً لرؤي ــة تنفي والشــراكة مــع احلكومــة النرويجي

وحضــور املــرأة الفلســطينية يف االنتخابــات، يف كل املواقــع، كناخبــة ومرشــحة ومراقبــة وعاملــة يف العمليــة 

ــة. االنتخابي

يهــدف البرنامــج إلــى متكــن املــرأة الفلســطينية مــن تعزيــز مشــاركتها السياســية واالنتخابيــة، وتشــجيع عناصــر 

القيــادة واملشــاركة يف عمليــات اتخــاذ القــرار وتبــوء املناصــب التمثيليــة يف الدولــة لديهــا، وذلــك مــن خــال تقــدمي 

دورات تدريبيــة متخصصــة للناشــطات النســويات، وورش عمــل تثقيفيــة لعامــة اجلمهــور.

ويأتــي هــذا الدليــل يف ســياق العمــل املتكامــل مــن قبــل اللجنــة ملراعــاة النــوع االجتماعــي يف مختلــف أنشــطتها 

وفعالياتهــا، ورفــداً لبرنامــج دعــم وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف االنتخابــات بأنشــطته املختلفــة وللمشــاركات 

بالبرنامــج باملعلومــات واخلبــرات الازمــة واملتعلقــة باملــرأة ومشــاركتها االنتخابيــة.
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الفصل األول: التعريفات العامة واإلطار القانوني

: الفرق بين مفهومي النوع االجتماعي والجنس 
ً
أوال

يســود االعتقــاد عــادة أن مفهــوم النــوع االجتماعــي »اجلنــدر« هــو ذاتــه مفهــوم اجلنــس، إال أن احلقيقــة غيــر 
ذلــك، فالنــوع االجتماعــي هــو مفهــوم اجتماعــي ثقــايف إدراكــي متغيــر، بينمــا مفهــوم اجلنــس هــو طبيعــي وثابــت 

لــدى اإلنســان.

مفهــوم النــوع االجتماعــي: الفــروق االجتماعيــة املتعــارف عليهــا بــن النســاء والرجــال والقابلــة للتغيــر علــى مــدار 
الوقــت، والتــي تتضمــن اختافــات واســعة النطــاق داخــل الثقافــة الواحــدة أو بــن الثقافــات املختلفــة، كمــا يشــمل 
الســلطة واالمتيــازات واملســؤوليات واحلقــوق والواجبــات واألدوار واملســؤوليات التــي يقــوم بهــا كل مــن الرجــل 

واملــرأة يف املجتمــع، والســلوكيات املتوقعــة منهمــا.

مفهــوم اجلنــس: الفــروق البيولوجيــة بــن الرجــال والنســاء آخذيــن بعــن االعتبــار أن هــذه الفــروق شــاملة 
وواضحــة وثابتــة بصــورة عامــة، كمــا يشــير إلــى التكويــن البيولوجــي واجلينــي الــذي نولــد بــه.

ــن  ــر وتتباي ــي يقــوم بهــا كل مــن الرجــل واملــرأة هــي أمــور يكتســبها املــرء، حيــث تتغي فــاألدوار والســلوكيات الت
ضمــن البيئــة الثقافيــة الواحــدة أو بــن بيئــة وأخــرى، كمــا تختلــف أدوارهمــا تبعــاً للفروقــات االجتماعيــة 

املرتبطــة بالواقــع السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي والثقــايف والدينــي للمجتمــع.

مفهــوم النــوع االجتماعــي يف االنتخابــات: هــو إتاحــة الفرصــة إلشــراك املــرأة يف جميــع مراحــل العمليــة 
االنتخابيــة ودمجهــا فيهــا علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل، واتخــاذ التدابيــر اخلاصــة التــي تضمــن مشــاركة 

ومتثيــل املــرأة يف العمليــة االنتخابيــة.

الفصل األول: التعريفات العامة واإلطار القانوني
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: مفاهيم عامة
ً
ثانيا

ــم االجتماعــي، ويف  ــى نوعه ــاًء عل ــراد بن ــة لبعــض األف ــة متييزي التمييــز ضــد النــوع االجتماعــي: تقــدمي معامل
العديــد مــن املجتمعــات يتضمــن هــذا املفهــوم التمييــز النظامــي والهيكلــي ضد النســاء يف توزيع الدخــل والوصول 

إلــى املــوارد واملشــاركة يف صنــع القــرار.

ــم  ــة يف وضــع أجندته ــم واملتمثل ــم مــن النســاء والرجــال بالتحكــم يف أمــور حياته ــع البشــر جميعه التمكــن: متت
اخلاصــة، واكتســاب املهــارات، وزيــادة الثقــة بالنفــس، وحــل املشــكات، وتنميــة القــدرة علــى االعتمــاد علــى النفس. 

ــع كل شــخص بفرصــة متســاوية، وخاصــة الوصــول املتســاوي لاحتياجــات، وعــدم وجــود  تكافــؤ الفــرص: متت
ــي يقــف عائقــاً يف طريــق أي شــخص أو مجموعــة اجتماعيــة. متييــز هيكل

حتليــل النــوع االجتماعــي: طريقــة تســتخدم للنظــر يف التأثيــرات املختلفــة للتنميــة والسياســات والبرامــج 
ــوع  ــات املقســمة حســب الن ــع البيان ــام األول جتمي ــي تســتلزم يف املق ــى النســاء والرجــال، والت والتشــريعات عل

االجتماعــي واملعلومــات املراعيــة للنــوع االجتماعــي. 

الوعــي بالنــوع االجتماعــي: إدراك الفــروق بــن النســاء والرجــال يف األدوار والعاقــات، وكيــف يــؤدي هــذا األمــر 
إلــى إحــداث فــروق يف عاقــات القــوة والوضــع واالمتيــازات واالحتياجــات.  

التــوازن بالنــوع االجتماعــي: مشــاركة عــدد متســاو تقريبــاً مــن النســاء والرجــال يف نشــاط، أو تنظيــم مــا، مثــل 
التمثيــل يف اللجــان ويف الهيــاكل السياســية املعنيــة بصنــع القــرار.

املســاواة بالنــوع االجتماعــي: غيــاب التمييــز بنــاًء علــى اجلنــس مــن ناحيــة توزيــع املــوارد أو املزايــا أو مــن ناحيــة 
الوصــول إلــى اخلدمــات.
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دمــج النــوع االجتماعــي: مجموعــة اإلجــراءات والسياســات التــي تهــدف يف النهايــة إلــى حتقيــق املســاواة بــن 
الرجــل واملــرأة، وتتضمــن وضــع برامــج جديــدة وتشــريعات حتقــق هــذه املســاواة.

منظــور النــوع االجتماعــي: مجموعــة مــن األدوات واإلرشــادات بشــأن كيفيــة حتديــد أثــر عاقــات وأدوار النســاء 
والرجــال علــى التنميــة، كمــا أنهــا متثــل األدوات املختلفــة التــي متكــن النــوع االجتماعــي مــن النظــر إلــى احلقائــق 

واملشــكات وحتليلها.

: أدوار النوع االجتماعي
ً
ثالثا

يعتبــر الــدور املتوقــع مــن الفــرد ذكــراً أو أنثــى يف املجتمــع مبثابــة ســلوكه داخــل مجتمعــه، ويتحــدد هــذا الــدور 
عــادة مبجموعــة مــن العوامــل السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والدينيــة. كمــا أن املجتمــع عــادة 
هــو مــن يحــدد هــذه األدوار ويرســمها لألفــراد وفــق جنســهم وتوقعــات المجتمــع منهــم، وميكــن تقســيم األدوار 

املتوقعــة إلــى أربعــة أدوار هــي:

أ. الــدور اإلجنابــي )األســري(: يرتكــز بشــكل أساســي علــى مســؤوليات حمــل الطفــل ووالدتــه ورعايتــه وتربيتــه، 
والعمــل املنزلــي.

وبالرغــم مــن أهميــة هــذا الــدور إال أنــه عــادة مــا ينظــر إليــه علــى أنــه عمــل غيــر حقيقــي، وإمنــا جــزء مــن 
الطبيعــة والفطــرة البشــرية اخلاصــة بالنســاء.

ب. الــدور اإلنتاجــي: يتعلــق بإنتــاج الســلع واخلدمــات، ومرتبــط بتولــي األعمــال والوظائــف، حيــث يقــوم بــه كل 
مــن الرجــال والنســاء، ولكــن يعــرف مجتمعيــاً علــى أنــه دور للرجــال، ومــا زال هنــاك تقســيم واضــح لهــذا الــدور 
مــا بــن النســاء والرجــال، حيــث تعــرف بعــض األدوار علــى أنهــا أدوار أنثويــة وأخــرى علــى إنهــا أدوار ذكوريــة، 

علمــاً بــأن هــذه التقســيمات متغيــرة وتتأثــر بعوامــل عديــدة.
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ج. الــدور املجتمعــي: يعتبــر امتــداداً للــدور األســري، ويركــز علــى احملافظــة علــى املجتمــع، وميتــد مــن اهتمــام 

أســري إلــى اهتمــام مجتمعــي، ويــؤدى بشــكل تطوعــي، ويعنــى بتوفيــر املــوارد واحملافظــة عليهــا وتنظيــم 
اســتخدامها مــن قبــل املجتمــع، باإلضافــة إلــى تقــدمي اخلدمــات التــي تســاعد املجتمــع، وهــي أدوار يقــوم بهــا 

ــا النســاء. ــوم به ــب تق ــت يف الغال الرجــال والنســاء، وإن كان

ــد  ــة اتخــاذ القــرار داخــل األســرة، ومتت ــدأ عملي ــث تب د. الــدور السياســي: يتلخــص بســلطة اتخــاذ القــرار، حي

لتصــل النقابــات واملجالــس احملليــة واملجالــس التشــريعية والســلطات التنفيذيــة وغيرهــا، وعــادة مــا ينظــر لهــذا 
الــدور علــى أنــه خــاص بالرجــال بالرغــم مــن اقتحــام النســاء لهــذا الفضــاء يف الســنوات األخيــرة. 

: اإلطار القانوني لمشاركة المرأة في االنتخابات
ً
رابعا

ال ميكــن للمــرأة بشــكل عــام واملــرأة الفلســطينية علــى وجــه اخلصــوص  أن ترتقــي مشــاركتها يف العمليــة 
السياســية واالنتخابيــة دون أن تســتند مطالبهــا احلقوقيــة والسياســية إلــى منظومــة قانونيــة متكاملــة، ترتكــز 
يف مجملهــا علــى مجموعــة مــن الثوابــت واحلقــوق القانونيــة التــي تســعى لتحقيــق املســاواة والتمثيــل املتكافــئ 

بينهــا وبــن الرجــل.

حيــث تســاهم هــذه املواثيــق واملبــادئ الدســتورية والتشــريعات والقوانــن يف النهــوض باملســتوى السياســي 
واالجتماعــي واالقتصــادي والثقــايف للمجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام وللمــرأة الفلســطينية بشــكل خــاص، 
كمــا تخلــق حالــة مــن التــوازن بــن الــدور الهــام الــذي متارســه املــرأة الفلســطينية وبــن احلقــوق الدســتورية 
املواثيــق  الرجــل، حيــث ميكــن تفصيــل هــذه  مــع  بهــا بشــكل متســاوي  تتمتــع  أن  يجــب  التــي  والقانونيــة 

ــي: ــا يل ــاً مل والتشــريعات وفق
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1. على الصعيد الدولي 

نّصــت املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة علــى احلقــوق السياســية للمــرأة والرجــل علــى حــد ســواء ودون أي متييــز، 
خاصــة فيمــا يتعلــق باحلــق يف تولــي املناصــب العامــة يف الدولــة، واملشــاركة السياســية، واحلقــوق االنتخابيــة مثــل 
حــق الترشــح واالنتخــاب، حيــث أقــرت األمم املتحــدة منــذ إنشــائها مجموعــة مــن املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة 
ــة فلســطن وأصبحــت  ــا دول ــم مبــا فيه ــر مــن دول العال ــا عــدد كبي ــي تصــب يف هــذا االجتــاه، وانضــم إليه الت
ملزمــة لهــذه الــدول، وميكــن إجمــال أبــرز هــذه املواثيــق وموادهــا التــي تختــص باحلقــوق السياســية واالنتخابيــة 

للمــرأة مبــا يلــي:

• اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

هــو وثيقــة احلقــوق الدوليــة التــي تبنتهــا األمم املتحــدة منــذ العــام 1948، والتــي أكــدت علــى احلقــوق السياســية 
مــن خــال املــواد اآلتيــة:

مــادة )2(: يعــد اجلميــع مؤهلــن للحصــول علــى جميــع احلقــوق واحلريــات املدرجــة يف هــذا اإلعــان، دون متييــز 
ألي فئــة، بنــاء علــى العــرق، اللــون، النــوع االجتماعــي، الديــن، اآلراء السياســية أو غيرهــا، أو األصــول 

االجتماعيــة، اخلصائــص، الســمات، مــا إلــى ذلــك.

مـادة )7(: يعد اجلميع متساوين أمام القانون ومستحقن دون أي متييز للتمتع بحماية القانون.

مادة )21( فقرة )1(: لكل مواطن احلق يف تولي دور يف حكومة بلده، مباشرة أو من خال النواب املختارين.

وقــد شــكل هــذا اإلعــان اإلقــرار األول مــن الهيئــة الدوليــة للمســاواة يف احلقــوق السياســية بــن الرجــل واملــرأة، 
وحظــر أي متييــز بينهمــا.

الفصل األول: التعريفات العامة واإلطار القانوني
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• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

هــو معاهــدة متعــددة األطــراف اعتمدتهــا اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة يف العــام 1966 تلــزم أطرافهــا باحتــرام 
احلقــوق املدنيــة والسياســية لألفــراد، مبــا يف ذلــك احلــق يف احليــاة وحريــة الديــن وحريــة التعبيــر وحريــة 

التجمــع واحلقــوق االنتخابيــة وحقــوق التقاضــي الســليمة واحملاكمــة العادلــة.
ونــّص العهــد بشــكل صريــح علــى احلقــوق السياســية واملدنيــة املتضمنــة للحــق يف االنتخابــات حيــث فّصــل هــذه 

احلقــوق وفــق مــا يلــي:
مـــــــــــادة )3(: تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذه املعاهــدة بضمــان احلقــوق املتكافئــة للرجــل واملــرأة اخلاصــة بالتمتع 

باحلقــوق املدنيــة والسياســية املدرجــة يف املعاهدة.
مــادة )25(: لكل مواطن احلق والفرصة يف:

 توّلي دوراً يف إدارة الشؤون العامة مباشرة أو من خال نواب مختارين بحرية.

ــراع املتســاوي، وجتــري  ــام واالقت ــة مــن خــال االنتخــاب الع ــة نزيه ــات دوري ــت واالنتخــاب يف انتخاب  التصوي
ــر للناخبــن. ــة التعبي ــراع الســري، مــع ضمــان حري باالقت

مـادة )26(: يعد اجلميع متساوين أمام القانون ومستحقن دون أي متييز حلماية القانون العادلة.

جــاءت هــذه املعاهــدة  لتؤكــد علــى مــا ورد يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان، وكانــت أكثــر حتديــداً يف موضــوع 
االنتخابــات حيــث نصــت علــى حــق املواطنــن دون متييــز باملشــاركة يف االنتخابــات الدوريــة كتعبيــر أساســي عــن 

دورهــم يف إدارة شــؤون بلدانهــم.

• معاهدة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو«
هــي اتفاقيــة دوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــّد املــرأة، اعتمدتهــا اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة 

يف عــام 1979، وتعــد مشــروع قانــون دولــّي حلقــوق املــرأة.
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ــادئ  ــر مب ــي تق ــرأة والت ــوق امل ــص بحق ــي تخت ــة الت ــق الدولي ــد معاهــدة ســيداو مــن أهــم املعاهــدات واملواثي تع
املســاواة بــن املــرأة والرجــل يف مختلــف املجــاالت السياســية واملدنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
وغيرهــا، كمــا جــاءت هــذه االتفاقيــة لتكــون أكثــر مباشــرة وصراحــة يف إقــرار حقــوق املــرأة يف العالــم، وخاصــة 
احلقــوق السياســية واملدنيــة، حيــث تبنــت حقــوق املــرأة يف كافــة مراحــل االنتخابــات مثــل احلــق يف التســجيل 
والترشــح واالقتــراع. باإلضافــة إلــى أنهــا وضعــت إجــراءات خاصــة ومفصلــة لتعزيــز املســاواة بــن الرجــل 

واملــرأة، وميكــن إبــراز أهــم مــا جــاء يف بنــود هــذه املعاهــدة حــول املشــاركة السياســية للمــرأة مبــا يأتــي:

مــادة )2(: يتعــن علــى الــدول األطــراف يف املعاهــدة إدانــة التمييــز ضــد املــرأة بجميــع أشــكاله واالتفــاق - بجميــع 

الوســائل املائمــة وبــدون أي تباطــؤ - علــى إتبــاع سياســة إللغــاء التمييــز ضــد املــرأة، حتقيقــاً لهــذا 
الهــدف، تتعهــد الــدول األطــراف بتجســيد مبــدأ املســاواة بــن املــرأة والرجــل يف دســاتيرها القوميــة 
أو القوانــن األخــرى مــا لــم تكــن متضمنــة يف الدســاتير، وضمــان التحقيــق العملــي لهــذا املبــدأ مــن 

خــال القانــون والوســائل املناســبة األخــرى.

مــادة )7(: تتخــذ الــدول األطــراف جميــع اإلجــراءات املناســبة إللغــاء التمييــز ضــد املــرأة يف احليــاة السياســية 
والعامــة بالدولــة، وبصفــة خاصــة تضمــن للمــرأة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل:

 التصويت يف جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة والتأهل لانتخاب جلميع الهيئات املنتخبة عانية.

ــع  ــف العامــة يف جمي ــة وأداء الوظائ ــي املناصــب العام ــة وتنفيذهــا وتول ــن سياســة احلكوم  املشــاركة يف تكوي

املســتويات احلكوميــة.

 املشاركة يف املنظمات غير احلكومية واجلمعيات املعنية باحلياة العامة والسياسية للدولة.

الفصل األول: التعريفات العامة واإلطار القانوني
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• قرار مجلس األمن رقم 1325، المرأة والسالم واألمن 

هــو قــرار دولــي حــول املــرأة والســام واألمــن صــدر باإلجمــاع مــن قبــل مجلــس األمــن الدولــي يف العــام 2000، 
ــى قــدم املســاواة وبشــكل كامــل كعنصــر فاعــل يف إحــال الســام  ــى أهميــة مشــاركة املــرأة عل حيــث شــدد عل
واألمــن، وهــو قــرار ملــزم لــألمم املتحــدة وجلميــع الــدول األعضــاء فيهــا، وأبــرز مــا جــاء فيــه حــول املشــاركة 

السياســية للمــرأة:

مــادة )8(: يدعــو جميــع املمثلــن املشــاركن، عنــد التفــاوض بشــأن اتفاقيــات الســام وتنفيذهــا، إلــى تطبيــق منظور 
املســاواة بــن اجلنســن، مبــا يشــمل: املعاييــر التــي تضمــن حمايــة واحتــرام حقــوق اإلنســان اخلاصــة 

باملــرأة والبنــت، وخاصــة فيمــا يخــص عاقتهمــا بالدســتور، النظــام االنتخابــي، الشــرطة، والقضــاء«.

شــّكل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 مرحلــة مهمــة يف تاريــخ إقــرار وتعزيــز حقــوق املــرأة كونــه صــادر عــن أعلــى 
ــى األمــن والســام  ــر عل ــز بشــكل أكب ــدول، ولكــن هــذا القــرار رّك ــزم لكافــة ال ــه قــرار مل ــة، وكون مؤسســة دولي
ــي  ــا بالنظــام االنتخاب ــرأة يف عاقته ــر حــق امل ــه أيضــاً أق ــرأة خاصــة يف مناطــق الصــراع واحلــروب، ولكن للم

والدســتور ممــا يعنــي حقهــا يف املشــاركة السياســية واالنتخابيــة املتســاوية. 

2. على الصعيد المحلي

شــّكلت وثيقــة إعــان االســتقال التــي أصدرهــا املجلــس الوطنــي الفلســطيني يف العــام 1988، أساســاً مهمــاً 
حلقــوق املــرأة الفلســطينية. 

ــوا فيهــا يطــورون هويتهــم الوطنيــة  ــة فلســطن هــي للفلســطينين أينمــا كان ــى »إن دول وقــد نّصــت الوثيقــة عل
ــم  ــة والسياســية وكرامته ــم الديني ــا معتقداته ــوق، تصــان فيه ــة يف احلق ــون باملســاواة الكامل ــة، ويتمتع والثقافي
اإلنســانية، يف ظــل نظــام دميقراطــي برملانــي يقــوم علــى أســاس حريــة الــرأي وحريــة تكويــن األحــزاب ورعايــة 
األغلبيــة حقــوق األقليــة واحتــرام األقليــة قــرارات األغلبيــة، وعلــى العــدل االجتماعــي واملســاواة وعــدم التمييــز 
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يف احلقــوق العامــة علــى أســاس العــرق أو الديــن أو اللــون أو بــن املــرأة والرجــل، يف ظــل دســتور يؤمــن ســيادة 
القانــون والقضــاء املســتقل«.

أمــا القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل لســنة 2003 فأقــر احلقــوق واحلريــات العامــة، آخــذاً مببــدأ املســاواة 
ــى أن  ــون والقضــاء، حيــث نّصــت املــادة )9( عل ــز بــن الرجــل واملــرأة أمــام القان بــن اجلنســن، فحظــر التميي
ــن أو  ــون أو الدي ــز بينهــم بســبب العــرق أو اجلنــس أو الل ــون والقضــاء ســواء ال متيي »الفلســطينيون أمــام القان

الــرأي السياســي أو اإلعاقــة«.
وبخصــوص مشــاركة املــرأة يف العمليــة االنتخابيــة فقــد نــص القــرار بقانــون بشــأن االنتخابــات العامــة رقــم 1 
لســنة 2007 بشــكل واضــح يف املــادة )28( منــه علــى حــق مشــاركة كافــة املواطنــن الفلســطينين يف االنتخابــات 
بشــكل متســاٍو ودون أي متييــز، ويف املــادة )5( منــه أوجــد للمــرأة تدابيــر خاصــة مــن خــال الكوتــة يف الترشــح.
أمــا يف االنتخابــات احملليــة فقــد كفــل قانــون انتخــاب املجالــس احملليــة رقــم 10 لســنة 2005 وتعدياتــه حــق 
املــرأة يف التصويــت بشــكل متســاٍو مــع الرجــل، باإلضافــة حلقهــا يف التمثيــل مــن خــال الكوتــة، حيــث نــص علــى 

كوتــة خاصــة للمــرأة تضمــن متثيلهــا يف الترشــح والنتيجــة.
وبالنظــر إلــى التشــريعات الفلســطينية املختلفــة املتعلقــة باحليــاة السياســية واالنتخابــات، جنــد أن املشــّرع 
الفلســطيني أولــى اهتمامــاً بحقــوق املــرأة وبضمــان املســاواة بينهــا وبــن الرجــل يف احلــق يف التصويــت والترشــح، 
باإلضافــة إلقــرار متييــز إيجابــي لهــا مــن خــال الكوتــة يف االنتخابــات العامــة واحملليــة لتســهيل وضمــان 

ــة. ــا للمناصــب التمثيلي مشــاركتها ووصوله

وميكن إجمال أهم احلقوق السياسية التي أقرتها التشريعات الفلسطينية للمرأة مبا يلي:

 حق املشاركة يف احلياة السياسية.
 حق تشكيل األحزاب واملشاركة فيها.

 احلق يف  تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

 حق تكوين النقابات واالحتادات واألندية واجلمعيات واملشاركة فيها.

الفصل األول: التعريفات العامة واإلطار القانوني
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 حق التصويت والترشح يف االنتخابات العامة واحمللية.
 احلق يف عقد االجتماعات العامة واخلاصة.

 احلق يف تولي الوظائف العامة.
 احلق يف التعبير عن الرأي وتأسيس وسائل اإلعام.

إن االجتــاه الدســتوري يف فلســطن يقــر مبــدأ املســاواة بــن اجلميــع دون متييــز ألي ســبب كان، وبالتالــي فإنــه 
ال يجــوز ألي تشــريع محلــي أن يخالــف مبــدأ املســاواة خاصــة املســاواة بــن اجلنســن، وحتــت طائلــة البطــان 

لعــدم الدســتورية.

البيئة القانونية الداعمة للمرأة في المنطقة العربية
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الفصل الثاني: االنتخابات والنوع اإلجتماعي

متّثــل االنتخابــات فرصــة ثمينــة إلشــراك املــرأة يف احليــاة السياســية بشــكل فاعــل، كونهــا باتت املدخل األساســي 
للحيــاة السياســية يف معظــم دول العالــم، حيــث أن مــن أهــم معاييــر االنتخابــات النزيهــة والدميقراطيــة يف العالــم 
هــي املســاواة، وهــذه املســاواة يجــب أن تنطبــق علــى مختلــف مراحــل الــدورة االنتخابيــة، وأن تقــوم علــى مشــاركة 

فاعلــة للمــرأة كناخبــة ومرشــحة ومراقبــة وموظفــة انتخابــات وناشــطة حزبية.

وقــد شــّكلت التشــريعات والقوانــن االنتخابيــة واملعاييــر الدوليــة واحملليــة حجــر األســاس للمســاواة بــن الرجــل 
واملــرأة يف االنتخابــات، وضمــان املشــاركة الفاعلــة للمــرأة يف العمليــة االنتخابيــة كناخبــة ومرشــحة، لكــن التطبيق 
العملــي لتلــك النصــوص القانونيــة ال زال يواجــه العديــد مــن اإلشــكاليات والتحديــات التــي تنعكــس بشــكل 
ســلبي علــى هــدف وآليــة وشــكل ممارســة املــرأة حلقوقهــا االنتخابيــة بشــكل ال يحقــق املســاواة التــي ضمنتهــا 

التشــريعات والقوانــن املختلفــة.

مــن هنــا ميكــن حتديــد ثــاث قضايــا انتخابيــة فاعلــة تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى مشــاركة املــرأة يف 
االنتخابــات، وهــي: اإلدارة االنتخابيــة، النظــام االنتخابــي، مراحــل العمليــة االنتخابيــة.

: اإلدارة االنتخابية
ً
أوال

تعــّرف اإلدارة االنتخابيــة بأنهــا اجلهــة أو الهيئــة املســؤولة عــن إدارة وســير العمليــة االنتخابيــة، ويتحــدد الهــدف 
مــن قيامهــا بــإدارة وتنفيــذ العمليــة االنتخابيــة علــى مختلــف أشــكالها »العامــة واحملليــة« ومبختلــف مراحلهــا، حيــث 
تؤثــر تركيبــة وطريقــة تنظيــم وعمــل اإلدارة االنتخابيــة بشــكل مباشــر علــى مصداقيــة وفاعليــة العمليــة االنتخابية، 
ــاج ملجموعــة مــن العوامــل السياســية، القانونيــة، والثقافيــة والتجربــة  حيــث أن اإلدارة االنتخابيــة مــا هــي إال نت

الدميقراطيــة لبلــد مــا )تعريــف املؤسســة الدوليــة للدميقراطيــة واالنتخابــات، كتــاب أشــكال اإلدارة االنتخابيــة(.

الفصل الثاني: االنتخابات والنوع االجتماعي
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وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود منــوذج واحــد إلدارة االنتخابــات يطبــق يف جميــع الــدول، إال أنــه ينبغــي التأكــد مــن 
وجــود املعاييــر األساســية يف إدارتهــا للعمليــة االنتخابيــة، املتمثلــة يف: االســتقالية، احليــاد، النزاهــة، الشــفافية، 

الكفــاءة، املهنية. 

هيئات إدارة االنتخابات يف العالم تقع ضمن ثاثة أشكال مختلفة هي: 
1.اإلدارة االنتخابية املستقلة مثل )فلسطن، األردن، تاياند، كندا(. 

2.اإلدارة االنتخابية احلكومية مثل )لبنان، املغرب، بريطانيا، سنغافورة(. 
3.اإلدارة االنتخابية املختلطة مثل )مصر، اسبانيا، فرنسا، اليابان(.

ــى آخــر، حيــث ميكــن تقســيم مهــام  ــف مــن شــكل إل ــات وتختل ــة إدارة االنتخاب ــات هيئ تتعــدد مهــام وصاحي
اإلدارة االنتخابيــة إلــى مهــام رئيســية تتعلــق بــإدارة العمليــة االنتخابيــة مثــل تســجيل الناخبــن، واســتقبال 
واعتمــاد طلبــات الترشــح، وتنظيــم وتنفيــذ عمليــة االقتــراع، وعــد وفــرز األصــوات، وجتميــع وإعــان النتائــج 

ــة.  ــة والنهائي األولي

وباإلضافــة للمهــام الرئيســية املتعلقــة بشــكل مباشــر بالعمليــة االنتخابيــة ميكــن أن تضطلــع اإلدارة االنتخابيــة 
مبهــام أخــرى تســاهم يف إجــراء االنتخابــات وفــق املعاييــر الدوليــة، مثــل: وضــع السياســات االنتخابيــة واخلطــط 
والبرامــج املتعلقــة بالــدورة االنتخابيــة، تدريــب وتأهيــل العاملــن، تنظيــم حمــات التوعيــة والتثقيــف االنتخابيــة، 
اعتمــاد املراقبــن، وضــع الضوابــط املتعلقــة بالنشــاطات االنتخابيــة لألحــزاب السياســية واملرشــحن ووســائل 
اإلعــام ومؤسســات املجتمــع املدنــي وكافــة شــركاء اإلدارة االنتخابيــة، تقــدمي التدريبــات الازمــة للجهــات 
ــة باإلصــاح  ــات املتعلق ــة، تقــدمي التوصي ــر االنتخابي ــة، ترســيم حــدود الدوائ ــة االنتخابي ــة بالعملي ذات العاق

االنتخابــي، واإلســهام يف تقــدمي خدمــات الدعــم االنتخابــي إقليميــاً ودوليــاً.
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ويجــب علــى االدارة االنتخابيــة أن تراعــي خــال تطبيقهــا هــذه المهــام والصاحيــات حتقيــق المبــادئ العامــة 
لــإدارة االنتخابيــة املتمثلــة يف االســتقالية واحليــاد والنزاهــة والشــفافية والكفاءة والمهنية واخلدمة واملســاواة.
ــات مهمــة  ــة إدارة االنتخاب ــق هيئ ــى عات ــه يقــع عل ــة فإن ــة االنتخابي ــع يف العملي ــدأ مشــاركة اجلمي وإعمــاالً لمب
تســهيل مشــاركة كافــة فئــات املجتمــع، وحتديــداً المجموعــات والفئــات األقــل حظــاً، أو التــي يقــع عليهــا متييــز 
ســلبي، باإلضافــة لمهمــة تشــجيع مشــاركة هــذه الفئــات يف كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة، ومتكينهــا مــن ذلــك 

عبــر سياســات وإجــراءات وبرامــج عمــل.
وأبــرز الفئــات التــي يجــب علــى هيئــة إدارة االنتخابــات أن تعمــل علــى تفعيــل مشــاركتها هــي المــرأة، وذلــك مــن 
ــة إدارة االنتخابــات وفقــاً لمبــدأ المســاواة وتكافــؤ  خــال اإلجــراءات والعمليــات واخلطــط التــي تتخذهــا هيئ

الفــرص، وذلــك مــن خــال ثاثــة مســتويات.

المســتوى األول: ضمــان تطبيــق كافــة اإلجــراءات القانونيــة املتعلقــة بحقــوق المــرأة والتــي نصــت عليهــا قوانــن 
االنتخابــات، مــن خــال السياســات واإلجــراءات التــي تكفــل مشــاركة متكافئــة للمــرأة مــع الرجــل يف مختلــف 

مراحــل العمليــة االنتخابيــة، ويف ضمــان حقهــا كناخبــة ومرشــحة.
المســتوى الثانــي: متثيــل المــرأة يف هيئــة إدارة االنتخابــات ذاتهــا ســواء علــى المســتويات القياديــة أو القاعديــة، 
وحتفيــز اجلهــات املســؤولة عــن اختيــار أعضــاء هيئــات إدارة االنتخابــات مراعــاة النــوع االجتماعــي عنــد تقــدمي 

خياراتهــا، ومتكــن المــرأة مــن الوصــول إلــى مختلــف املواقــع والوظائــف يف اإلدارة االنتخابيــة.
المســتوى الثالــث: تنظيــم حمــات توعيــة وتثقيــف انتخابيــة وبرامــج بنــاء قــدرات دائمــة تشــمل الــدورة االنتخابية 
مبجملهــا للتعريــف بحقــوق المــرأة االنتخابيــة وتشــجيعها علــى المشــاركة الفاعلــة، وتشــجيع كافــة الشــركاء علــى 

متكــن المــرأة والتأكــد مــن مشــاركتها الفاعلــة مــن خــال أدوراهــم املختلفــة يف العمليــة االنتخابيــة. 

ويف فلســطن تعتبــر جلنــة االنتخابــات المركزيــة هــي اجلهــة المســؤولة عــن إدارة وتنفيــذ االنتخابــات العامــة 
والمحليــة وفقــاً للقانــون.

الفصل الثاني: االنتخابات والنوع االجتماعي
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النساء في اإلدارات العربية االنتخابية



22

لجنة االنتخابات المركزية

هــي هيئــة مســتقلة دائمــة تتولــى مســؤولية اإلدارة واإلشــراف علــى االنتخابــات العامــة والمحليــة يف فلســطن، 
وتتكــون اللجنــة مــن تســعة أعضــاء يتــم اختيارهــم مــن بــن كبــار القضــاة والمحامــن واألكادمييــن الذيــن يتــم 

تعيينهــم مــن قبــل رئيــس دولــة فلســطن مــن خــال المراســيم الرئاســية التــي تصــدر بهــذا الشــأن.
تتلخــص مهــام اللجنــة األساســية يف اإلدارة واإلشــراف علــى ســير العمليــة االنتخابيــة بكافــة مراحلهــا والتأكــد 
ــة  ــات النهائي ــج االنتخاب ــات، وإعــان نتائ ــة لنزاهــة االنتخاب ــر الدولي ــون ووفــق المعايي ــا وفــق القان مــن إجرائه

والمصادقــة عليهــا.
تتبنــى اللجنــة عــدداً مــن املبــادئ التــي تلتــزم بهــا وتضمــن عــدم اإلخــال بــأي منهــا، وذلــك للتأكــد مــن أن العمليــة 

االنتخابيــة جتــري بصــورة حــرة ودميقراطيــة، ومــن أبــرز هــذه املبــادئ: »الشــفافية، النزاهــة، احلياديــة، املهنية«.
يتكــون اجلهــاز التنفيــذي للجنــة مــن عــدد مــن املســتويات اإلداريــة والفنيــة يتمثــل يف مكتــب االنتخابــات املركــزي، 

ويتفــرع عنــه املكتــب اإلقليمــي يف قطــاع غــزة، و16 دائــرة انتخابيــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
وتطبيقــاً للمبــادئ العامــة للجنــة وانطاقــاً مــن خطتهــا االســتراتيجية فإنهــا تراعــي النــوع االجتماعــي يف 
سياســاتها املختلفــة ســواء اإلداريــة أو الفنيــة، وحتــرص علــى تعزيــز حضــور ومشــاركة المــرأة يف االنتخابــات 
ــى كافــة المســتويات، ومــن أهــم المرتكــزات  ــع القــرار عل ــن المــرأة والرجــل يف مواقــع صن وتكافــؤ الفــرص ب

األساســية للجنــة لتعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة:
1. متكــن المــرأة وإدماجهــا يف العمليــة االنتخابيــة ممــا يســاهم يف حتقيــق حكــم دميقراطــي رشــيد يســتند إلــى 

مفهــوم المواطنــة.
2.  حتقيق الهدف األكبر والمتمثل يف خلق حالة التنمية المستدامة المطلوبة يف المجتمع والدولة.

3. حتقيــق المتطلــب القانونــي مــن خــال قيــام اللجنــة بحمــات التثقيــف والتحفيــز للمشــاركة الفاعلــة يف كافــة 
مراحــل العمليــة االنتخابيــة.

الفصل الثاني: االنتخابات والنوع االجتماعي
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وتتحقق هذه المرتكزات والمبادئ من خالل اتجاهين:
االجتاه األول: تعزيز وجود املرأة يف املؤسسة.

االجتاه الثاني: تعزيز مشاركتها يف العملية االنتخابية.
علــى مســتوى المؤسســة فــإن اللجنــة تراعــي النــوع االجتماعــي خــال عمليــة التوظيــف، بحيــث تضمــن إجــراءات 
التوظيــف لــدى اللجنــة مبــدأ المســاواة بــن اجلنســن وتكافــؤ الفــرص وتشــجيع النســاء علــى التقــدم للوظائــف 
التــي تعلــن عنهــا، كمــا يتــم مراعــاة النــوع االجتماعــي عنــد تعيــن الطواقــم املؤقتــة لعمليــة التســجيل واالقتــراع، 
كتعيــن امــرأة واحــدة كحــد أدنــى يف كل مركــز، حيــث يشــكل ذلــك دعمــاً للنســاء للمشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة 

ليــس فقــط كناخبــة وإمنــا أيضــاً كموظفــة ومســؤولة عــن العمليــة االنتخابيــة.
أمــا علــى مســتوى تعزيــز مشــاركتها يف العمليــة االنتخابيــة تقــوم اللجنــة مبراعــاة النــوع االجتماعــي علــى 
ــي:  ــة، والمســتوى الثان ــة االنتخابي مســتوين. المســتوى األول: وضــع اإلجــراءات والسياســات اخلاصــة بالعملي

تصميــم برامــج بنــاء القــدرات والتوعيــة والتثقيــف.
علــى المســتوى األول فــإن السياســات اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة تهــدف الــى ضمــان تطبيــق مبــدأ املســاواة 
وتكافــؤ الفــرص يف ممارســة احلــق االنتخابــي، خاصــة يف ممارســة حــق التســجيل والترشــح واالقتــراع، وذلــك 

عــن طريــق إجــراءات تفصيليــة تضمــن مشــاركة فاعلــة للمــرأة مثــل:

 تطوير برامج وإستراتيجية خاصة بتعزيز املشاركة السياسية واالنتخابية للمرأة.
 تدريب الطواقم على مراعاة قضايا المساواة بن اجلنسن.

 بناء اخلطط باالعتماد على اإلحصائيات املصنفة على أساس اجلنس.
 إخضاع عملية التقييم للعملية االنتخابية بناء على مشاركة املرأة وحتديد عناصر العملية التي ميكن تطويرها.

 إدماج مفهوم النوع االجتماعي يف كافة مراحل العملية االنتخابية.
وعلــى المســتوى الثانــي فــإن اللجنــة تتبنــى مجموعــة مــن البرامــج اخلاصــة ببنــاء قــدرات النســاء وتوعيتهــن لرفــع 
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مســتوى مشــاركتهن يف العمليــة االنتخابيــة مــن خال:

1. برامــج بنــاء القــدرات للنســاء يف االنتخابــات، تقــوم اللجنــة بـــعقد دورات تدريبيــة حتــت عنــوان )تعزيــز مشــاركة 
املــرأة يف العمليــة االنتخابيــة( بهــدف:

 بنــاء قــدرات النســاء وبالتحديــد املرشــحات املتوقعــات للمناصــب التمثيليــة لتأهيلهــن ومتكينهــن مــن المشــاركة 
يف العمليــة االنتخابيــة.

 بنــاء قــدرات تدريبيــة لعــدد مــن الناشــطات لنقــل املعرفــة والثقافــة إلــى املجتمــع احمللــي مــن خــال البرامــج 
التــي تنفذهــا الناشــطات.

 التعريف بحقوق املرأة يف العملية االنتخابية كناخبة ومرشحة.
 حتديد األدوار التكاملية لكا اجلنسن يف العملية االنتخابية.

 تأكيد أهمية مشاركة كا اجلنسن على قدم املساواة يف العملية االنتخابية.
 تسليط الضوء على أهمية وطبيعة مشاركة النساء يف العملية االنتخابية.

2. برامــج التوعيــة والتثقيــف التــي تتضمــن رســائل واضحــة وســهلة للناخبــن والناخبــات لزيــادة المشــاركة يف 
العمليــة االنتخابيــة، وذلــك مــن خــال:

 برامج تثقيفية حتفز النساء على املشاركة يف االنتخابات.
 توفير املوارد الازمة لضمان وصول برامج التوعية جلميع املواطنن، خاصة املرأة.

 برامــج لفئــات محــددة، تشــمل الشــباب، األشــخاص ذوي اإلعاقــة وغيرهــم ممــن تقــل احتمــاالت مشــاركتهم 
باالنتخابــات.

 برامج تستهدف األحزاب السياسية لتمكن النساء وترشيحهن يف القوائم االنتخابية.
 اســتهداف مؤسســات املجتمــع املدنــي وحتديــداً املؤسســات النســوية يف التوعيــة حــول حــق املشــاركة للمــرأة 

وآليــة املشــاركة.
 برامج موجهة لطاب وطالبات املدارس واجلامعات من خال املناهج التعليمية.

الفصل الثاني: االنتخابات والنوع االجتماعي
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 برامج موجهة لعضوات املجالس احمللية لتمكينهن كقيادات يف مواقعهن.
 تنظيــم حــوارات مفتوحــة مــع صانعــي القــرار حــول قضايــا املشــاركة السياســية للمــرأة بشــكل عــام ويف 

االنتخابــات بشــكل خــاص.
 المشاركة يف مبادرات اإلصاح االنتخابي التي تعزز من مشاركة املرأة يف االنتخابات.

: األنظمة االنتخابية 
ً
ثانيا

ــن يف االنتخابــات إلــى مقاعــد لألحــزاب  يعــّرف النظــام االنتخابــي علــى أنــه »آليــة لترجمــة أصــوات الناخب
ــة أخــرى  ــدي أو أي هيئ ــس البل ــان أو املجل ــة أو املرشــحن املســتقلن يف البرمل ــم االنتخابي السياســية أو القوائ

جتــري االنتخابــات لهــا« )تعريــف املؤسســة الدوليــة للدميقراطيــة واالنتخابــات، كتــاب أشــكال النظــم االنتخابيــة(. 
ولألنظمــة االنتخابيــة أهميــة كبيــرة يف تشــكيل النظــام السياســي كونهــا تلعــب دوراً هامــاً يف تشــكيل املؤسســات 
السياســية يف الدولــة، كمــا أن شــكل النظــام االنتخابــي ميكــن أن يؤثــر علــى جوانــب أخــرى مــن النظام السياســي، 

كإنشــاء األحــزاب السياســية، أو احلــد مــن عددهــا، ويكــون لــه تأثيــر علــى مــدى ارتبــاط املواطنــن مبمثليهــم.
وميكــن اعتبــار أهــم مــا مييــز أي نظــام انتخابــي هــو قدرتــه علــى متثيــل الشــرائح والفئــات املختلفــة، واالجتاهــات 
السياســية املوجــودة والناشــطة يف املجتمــع، حيــث كلمــا كان النظــام االنتخابــي قــادراً علــى متثيــل أكبــر لهــذه 

الفئــات كلمــا كان نظاًمــا انتخابًيــا أكثــر قــوة وأكثــر حتقيقــاً لاســتقرار والعدالــة.
لــذا تعتبــر مســألة انتقــاء النظــام االنتخابــي مــن أهــم القــرارات بالنســبة ألي نظــام سياســي دميقراطــي، حيــث 
ــد،  ــاة السياســية يف البل ــى مســتقبل احلي ــرة عل ــرات كبي ــي معــن تبعــات وتغي ــى انتقــاء نظــام انتخاب يترتــب عل

ويســهم هــذا النظــام يف شــكل وعاقــة الفاعلــن السياســين يف الدولــة.
ولــدى اختيــار النظــام االنتخابــي ال بــد مــن إجــراء مفاضلــة ومقارنــة بــن األنظمــة الختيــار األكثــر مائمــة 
الحتياجــات البلــد، مــن خــال االحتــكام إلــى عــدد مــن املعاييــر والتــي يعــزز تطبيقهــا ســهولة فهــم النظــام 

االنتخابــي والتعامــل معــه مــن قبــل الناخبــن.
وينبغــي أن يســفر النظــام االنتخابــي قــدر اإلمــكان عــن انتخــاب برملــان أو مجلــس يعكــس كافــة الشــرائح والفئــات 
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االجتماعيــة والسياســية، وأن يتســم بالعدالــة بحيــث يعطــي اجلميــع فــرص متســاوية للفــوز باالنتخابــات، وأن 
يأخــذ بعــن االعتبــار مــدى تأثيــره علــى الصراعــات املجتمعيــة والسياســية يف الدولــة بحيــث ال يــؤدي إلــى 
إشــعالها أو تأجيجهــا، وأن يشــجع علــى قيــام حكومــة مســتقرة وفعالــة، وبلــورة معارضــة قويــة قــادرة علــى التأثيــر 

داخــل البرملــان أو املجلــس املنتخــب.
هــذه املعاييــر الهامــة يجــب أن  تؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد اختيــار نــوع النظــام االنتخابــي لتحقيــق أفضــل 

مســتويات التمثيــل، ولتحقيــق دميقراطيــة مســتقرة وقــادرة علــى التطــور.
عائات األنظمة االنتخابية

1. أنظمة األغلبية.
2. أنظمة التمثيل النسبي.

3. األنظمة املختلطة.

تضم هذه العائات االنتخابية 12 شكًا مختلفًا من األنظمة االنتخابية.

عائلة األغلبية
تعــد أبســط األنظمــة االنتخابيــة وأقدمهــا، وتقــوم علــى أســاس تقســيم الدولــة إلــى دوائــر انتخابيــة، حيــث 
يخصــص لــكل دائــرة عــدد مــن املقاعــد وفقــاً لعــدد مــن املعاييــر مثــل عــدد الســكان واملســاحة، وميلــك الناخبــون 

عــدداً مــن األصــوات ميثــل عــدد املقاعــد املخصــص لــكل دائــرة. 

ووفقــاً لهــذه العائلــة، فــإن الفائــز هــو مــن يحصــل علــى أعلــى األصــوات، فــإذا كانــت الدوائــر مــن ذوات املقعــد 
املنفــرد فــإن الفائــز هــو مــن يحصــل علــى أعلــى عــدد مــن أصــوات الناخبــن، أو مــن يحصــل علــى أكثــر مــن 
ــص لدائــرة أكثــر مــن مقعــد فــإن الفائزيــن  نصــف األصــوات يف أحيــان أخــرى )األغلبيــة املطلقــة(، أمــا إذا ُخصِّ
هــم احلاصلــن علــى أعلــى األصــوات يف تلــك الدائــرة، وُطبِّــق هــذا النظــام يف االنتخابــات التشــريعية األولــى يف 

فلســطن يف العــام 1996.
الفصل الثاني: االنتخابات والنوع االجتماعي
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وتضــم هــذه العائلــة خمســة أنظمــة انتخابيــة وهــي: نظــام الفائــز األول، نظــام اجلولتــن، نظــام الصــوت البديــل، 
نظــام الكتلــة، ونظــام الكتلــة احلزبيــة.

تشــكل أنظمــة األغلبيــة صعوبــات عديــدة ملشــاركة املــرأة يف العمليــة االنتخابيــة، حيــث تنبــع هــذه الصعوبــات 
بشــكل أساســي مــن أن عائلــة األغلبيــة تتــرك للناخــب خيــار انتخــاب املرشــحن بشــكل مباشــر، ممــا يســهم 
ــي تفضــل  ــة الت ــد والثقافــة االجتماعي ــادات والتقالي ــك بحكــم الع ــر مــن النســاء، وذل يف انتخــاب الرجــال أكث
ــوع  ــة ألدوار الن ــم النظــرة التقليدي ــادة، وبحك ــرار والقي ــع الق ــى الوصــول ملواقــع صن ــراه األقــدر عل الرجــل وت
االجتماعــي التــي ال تؤمــن بالــدور السياســي واملجتمعــي للمــرأة، األمــر الــذي مــن املمكــن أن يســهم يف تعزيــز 

حظــوظ انتخــاب وفــوز النســاء. 

عائلة التمثيل النسبي
تقــوم علــى إيجــاد تناســب بــن عــدد األصــوات احلاصــل عليهــا احلــزب أو القائمــة االنتخابيــة، وبــن املقاعــد 
الفعليــة التــي حتصــل عليهــا يف البرملــان أو الهيئــة احملليــة، مــا يعنــي حصولــه علــى نســبة مــن املقاعــد تتناســب 

تقريبــاً مــع نســبته مــن أصــوات الناخبــن.
ــى  ــه يحصــل عل ــى ٪45 مــن األصــوات فإن ــات عل ــة يف انتخاب ــك إذا حصــل حــزب أو قائمــة معين ــال ذل ومث
ذات النســبة تقريبــاً مــن المقاعــد، وطبــق هــذا النظــام يف انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة يف فلســطن  

يف العامــن 2012 و2017.
ويندرج ضمن هذه العائلة نظامان هما: »نظام القائمة النسبية، ونظام الصوت الواحد املتحول«.

تعطــي هــذه األنظمــة فرصــاً أكبــر حلصــول املــرأة علــى متثيــل لهــا ممــا توفــره نظــم األغلبيــة كــون الترشــح فيهــا 
ضمــن قوائــم انتخابيــة، إذ غالبــاً مــا يلــزم القانــون األحــزاب السياســية والقوائــم االنتخابيــة مــن تضمــن قوائمهــا 

مرشــحات مــن النســاء.
وتختلــف فــرص حصــول النســاء علــى التمثيــل باختــاف نــوع القائمــة االنتخابيــة املعتمــدة، ففــي حــال اعتمــاد 
القوائــم املغلقــة، فــإن فــرص املــرأة بالفــوز تزيــد. أمــا يف حــال اعتمــاد القوائــم املفتوحــة أو احلــرة فــإن خيــارات 
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الناخبــن ســتؤثر بشــكل مباشــر علــى فــرص فــوز املرشــحن وبالتالــي علــى فــرص فــوز النســاء. 
كمــا تختلــف فــرص فــوز النســاء وفــق هــذه األنظمــة بترتيــب املــرأة يف القوائــم، فعندمــا يكــون ترتيبهــا متقدمــاً 
فــإن فرصهــا يف الفــوز باملقاعــد التمثيليــة تكــون أكبــر، أمــا يف حــال كان ترتيبهــا متأخــراً فــإن فــرص فوزهــا تقــل 

بشــكل كبيــر، خاصــة إذا لــم يتضمــن القانــون كوتــة للمــرأة تضمــن لهــا النتيجــة وليــس الترشــح فقــط.
باإلضافــة لذلــك فإنــه يســهل مــن خــال أنظمــة التمثيــل النســبي تطبيــق كوتــة املــرأة، ســواء كانــت كوتــة الترشــح 

أو النتيجــة أو االثنتــن معــاً، ممــا يســهم يف رفــع مســتويات مشــاركة ومتثيــل النســاء يف االنتخابــات. 
وتســهم طبيعــة التنافــس االنتخابــي الــذي تخلقــه هــذه األنظمــة والقائــم علــى التنافــس احلزبــي أكثــر مــن 
العائلــي يف تعزيــز حضــور املــرأة ومشــاركتها، كــون البيئــة احلزبيــة أقــدر وأكثــر انفتاحــاً علــى إشــراك املــرأة يف 
االنتخابــات مــن البيئــة العائليــة التــي ال تفضــل ترشــيح ومتثيــل املــرأة فيهــا بحكــم الثقافــة املجتمعيــة الســائدة.

العائلة المختلطة
تقــوم علــى أســاس االســتفادة مــن ميــزات كل مــن عائلــة األغلبيــة وعائلــة التمثيــل النســبي، حيــث يتركــب النظــام 

املختلــط مــن العائلتــن الســابقتن.
وهناك نوعان من األنظمة املختلطة هما: النظام املتوازي، ونظام تناسب العضوية املختلطة.

وقــد طبــق النظــام املتــوازي يف االنتخابــات التشــريعية الثانيــة يف فلســطن بالعــام 2006، حيــث مت انتخــاب 66 
عضــواً وفــق نظــام القائمــة النســبية املنتمــي لعائلــة التمثيــل النســبي، و66 عضــواً آخريــن وفــق نظامــي الفائــز 

األول والكتلــة املنتميــن لنظــام األغلبيــة.
ــة  ــد مقارنتهــا بتمثيلهــا وفــق األنظمــة االنتخابي ــل املــرأة وفقــاً لهــذه األنظمــة يف موقــع متوســط عن يأتــي متثي
األخــرى، كونهــا أنظمــة مركبــة، فذلــك يجعــل متثيــل املــرأة معتمــداً علــى نــوع النظامــن االنتخابين املســتخدمن، 
باإلضافــة إلــى أنــه مرتبــط بطبيعــة ونســبة متثيــل كل نظــام، فكلمــا كان نظــام التمثيــل النســبي معتمــد بشــكل 

أكبــر كلمــا كان مســتوى متثيــل املــرأة أكثــر إنصافــاً.

الفصل الثاني: االنتخابات والنوع االجتماعي



29دعم وتعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات 

قضايا تتعلق بالنظام االنتخابي تؤثر على مشاركة المرأة
هنــاك عــدة جوانــب لألنظمــة االنتخابيــة ينبغــي أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد تقييــم تأثيرهــا علــى مشــاركة املــرأة 

االنتخابيــة، هــي:
 حجــم الدائــرة االنتخابيــة: عــدد املقاعــد املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة، ففــي أنظمــة التمثيــل النســبي يتصــل 
حجــم الدائــرة بعــدد املقاعــد املخصصــة لدائــرة انتخابيــة واحــدة، وبشــكل عــام كلمــا كان حجــم الدائــرة أكبــر 
كلمــا زاد احتمــال ظهــور النســاء كمرشــحات وكفائــزات أيضــاً، أمــا يف الدوائــر الصغيــرة أو ذات املقاعــد 
املنفــردة فــإن املنافســة تكــون أصعــب للمــرأة وفــرص فوزهــا باملقعــد تقــل بشــكل كبيــر جــداً مقارنــة مــع الرجــل.
ــة، وأحــد  ــص عــدد مــن املقاعــد لشــرائح معين ــا تخصي ــب أو حصــة نســبية، ويقصــد به ــي نصي  الكوتــة: تعن
أنــواع الكوتــة هــي كوتــة املــرأة التــي تعــد أحــد اإلجــراءات التمكينيــة للمــرأة يف العمليــة االنتخابيــة، تســهم يف 
رفــع مســتويات انتخــاب ومتثيــل النســاء يف املجالــس املنتخبــة كونهــا تضمــن حــداً أدنــى مــن متثيــل النســاء يف 

الترشــح و/أو النتيجــة.
وميكــن اعتبــار أن كوتــة املــرأة الضامنــة لتمثيــل النســاء هــي الكوتــة التــي تســتهدف التمثيــل أو النتيجــة، وليــس 

التــي تســتهدف الترشــح فقــط.
ومــع أن الكوتــة ضمــان للحــد األدنــى مــن التمثيــل للنســاء إال أنهــا قــد تشــكل عائقــاً لتطــور وتقــدم هــذا التمثيــل، 
وذلــك اذا مــا اســتخدمت مــن قبــل األحــزاب والقوائــم االنتخابيــة بفهــم اإلقتصــار علــى احلــد األدنــى مــن 
املقاعــد فقــط، وحتقيقــاً للمتطلــب القانونــي فقــط، وهــو مــا بــدأت تعانــي منــه العديــد مــن الدميقراطيــات التــي 

اســتخدمت الكوتــة كتدبيــر إيجابــي لتعزيــز مشــاركة ومتثيــل املــرأة.
 نســبة احلســم: وهــي النســبة املئويــة مــن مجمــوع األصــوات الصحيحــة التــي يجــب علــى حــزب أو قائمــة مــا 

احلصــول عليهــا مــن اجــل  التنافــس علــى مقاعــد يف الهيئــة املنتخبــة وفــق نظــم التمثيــل النســبي.
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ويف حــال كانــت نســبة احلســم متدنيــة يف االنتخابــات، فإنهــا تضمــن فــوز عــدد أكبــر مــن القوائــم واألحــزاب 
األمــر الــذي يعنــي فــوز عــدد أكبــر مــن املرشــحات مــن قوائــم وأحــزاب متعــددة خاصــة يف حــال كان ترتيبهــن 

متقدمــاً فيهــا.
ويف حــال وجــود نســبة حســم عاليــة فــإن ذلــك يســّهل فــوز األحــزاب الكبيــرة مبقاعــد أكثــر ويصّعــب مــن فــوز 
األحــزاب والقوائــم الصغيــرة، وهــو مــا يعنــي متثيــل لنســاء مــن القوائــم واألحــزاب الكبيــرة فقــط، مــع صعوبــة 

كبيــرة لتمثيــل النســاء مــن القوائــم واألحــزاب الصغيــرة.

تأثير النظام االنتخابي على مشاركة المرأة
ــى عاقتهــا مبشــاركة  ــة واختــاف ميزاتهــا وآليــات عملهــا بشــكل مباشــر عل ينعكــس تعــدد األنظمــة االنتخابي

املــرأة وعلــى فــرص فوزهــا ومتثيلهــا يف املجالــس املنتخبــة، حيــث ميكــن تلخيــص هــذه العاقــة مبــا يأتــي:

: أنظمة األغلبية
ً
أوال

1. ال تعــزز أنظمــة األغلبيــة يف معظمهــا مــن فــرص التصويــت للمــرأة، كــون املنافســة فيهــا فرديــة، وبالتالــي ال 
تقــدم عــادة األحــزاب السياســية مرشــحات، وإمنــا ترشــح مرشــحن رجــال، كمــا أن تصويــت الناخبــن فيهــا 

عــادة مــا يذهــب للمرشــحن الرجــال.
2. أنظمــة األغلبيــة التــي تعتمــد الدوائــر االنتخابيــة الكبيــرة واملنافســة احلزبيــة تســاهم يف تعزيــز فــرص فــوز 
املــرأة مثــل نظــام الكتلــة، أمــا يف األنظمــة التــي تعتمــد الدوائــر الصغيــرة واملنافســة الفرديــة فإنهــا تقلــل مــن 

فــرص فــوز ومتثيــل النســاء مثــل )أنظمــة الفائــز األول واجلولتــن(.
3. ميكــن ألنظمــة األغلبيــة أن تتوافــق يف حــاالت محــدودة مــع كوتــة املــرأة، مثــل أن يتــم تخصيــص مقاعــد 
محجــوزة ســلفاً للنســاء يف الدوائــر االنتخابيــة، أو أن يكــون هنــاك دوائــر انتخابيــة خاصــة محجــوزة للنســاء، 
التصويــت فيهــا مفتــوح للرجــال والنســاء علــى حــد ســواء ولكــن الترشــح والتمثيــل مقصــور فيهــا علــى النســاء.
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: أنظمة التمثيل النسبي
ً
ثانيا

1. توفــر أنظمــة التمثيــل النســبي بيئــة مشــجعة لتمثيــل املــرأة، مقارنــة بأنظمــة األغلبيــة التــي تضعــف فــرص 
انتخــاب املــرأة.

2. تعــزز أنظمــة التمثيــل النســبي بشــكل عــام مــن فــرص متثيــل املــرأة، خاصــة يف ظــل اعتمــاد القوائــم االنتخابيــة 
املغلقــة حيــث ال يتــرك اخليــار للناخــب بالتصويــت الفــردي لألشــخاص وإمنــا بالتصويــت لقائمــة كاملــة. أمــا 
يف حالــة القائمــة االنتخابيــة املفتوحــة أو احلــرة فــإن فــرص انتخــاب ومتثيــل املــرأة تقــل نظــراً لتمكــن الناخــب 

مــن اختيــار املرشــحن داخــل القوائــم، مــا يعكــس تفضيلــه واختيــاره بشــكل عــام للمرشــحن الرجــال.
ــرأة يف  ــة للم ــد كوت ــل النســاء، خاصــة يف حــال حتدي ــوز ومتثي ــن فــرص ف ــل النســبي م ــة التمثي ــزز أنظم 3. تع

ــا عــدداً مــن املقاعــد. النتيجــة تضمــن له

: األنظمة المختلطة
ً
ثالثا

1. تســتفيد األنظمــة االنتخابيــة املختلطــة مــن مميــزات كل مــن عائلتــي ألغلبيــة والتمثيــل النســبي، وتتأثــر يف 
املقابــل بعيوبهمــا، وينطبــق ذلــك علــى متثيــل املــرأة وقدرتهــا علــى املنافســة وفــق هــذه العائلــة.

2. تقــع عائلــة األنظمــة املختلطــة يف موقــع متوســط مــن حيــث تعزيــز مشــاركة املــرأة وضمــان متثيلهــا، كونهــا 
تتأثــر بشــكل مباشــر بعــدد مــن احملــددات، مثــل أنــواع األنظمــة االنتخابيــة املســتخدمة فيهــا، وأنــواع القوائــم 
ــة املعتمــدة، حيــث تعــزز هــذه  ــر االنتخابي املســتخدمة إن كانــت مغلقــة أو مفتوحــة أو حــرة، وأحجــام الدوائ
ــع  ــة وم ــم مغلق ــل النســبي بقوائ ــة التمثي ــى أنظم ــر عل ــا اعتمــدت بشــكل أكب ــة مــن فــرص النســاء كلم العائل

أحجــام دوائــر انتخابيــة كبيــرة.
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: دعم مشاركة المرأة في مراحل العملية االنتخابية 
ً
ثالثا

تعتبــر العمليــة االنتخابيــة املرتكــز األساســي يف احليــاة الدميقراطيــة يف كل مجتمــع، وهــي التــي تعكــس مختلــف 
اإلجــراءات التعزيزيــة لتمكــن املــرأة يف االنتخابــات، والتــي مت اتخاذهــا بشــكل مســبق، وتعتبــر التطبيــق العملــي 
ــز مشــاركة  ــر اخلاصــة بتعزي ــات والتدابي ــك اإلجــراءات والترتيب ــدى جنــاح أو فشــل تل ــاس األساســي مل والمقي

املــرأة االنتخابيــة وتقويــة فــرص فوزهــا ووصولهــا لمواقــع صنــع القــرار.

والعمليــة االنتخابيــة ال متثــل فقــط يــوم االقتــراع، وإمنــا هــي مجموعــة مــن املراحــل مرتبطــة مبفهــوم الــدورة 
االنتخابيــة يجــب أن تطبــق بهــا اإلجــراءات التعزيزيــة للمــرأة بصــورة مســتدامة يف فتــرات مــا قبــل االنتخابــات 
وأثناءهــا ومــا بعدهــا، ويف التحضيــر للعمليــة االنتخابيــة التاليــة، وهــو مــا يضــع دوراً هامــاً علــى جلنــة االنتخابات 
املركزيــة يف ضمــان وضــع وتطبيــق هــذه اإلجــراءات يف مختلــف املراحــل ومختلــف مفاصــل الــدورة االنتخابيــة.

ويف فتــرة مــا قبــل احلــدث االنتخابــي تقــوم اللجنــة بعمليــة االصــاح االنتخابــي وتنفيــذ ورشــات العمــل وتدريبــات 
ــى  ــز دورهــا وتشــجيعها عل ــة للمــرأة وتعزي ــر الصــورة النمطي ــاء قــدرات لناشــطات نســويات مــن أجــل تغيي وبن
املشــاركة يف االنتخابــات باإلضافــة لعمليــة التحديــث الــدوري لســجل الناخبــن ليكــون مؤهًا للعمليــة االنتخابية. 

ويف فتــرة احلــدث االنتخابــي تقــوم اللجنــة بضمــان تطبيــق قانــون االنتخابــات واإلجــراءات يف مختلــف 
كمرشــحة  املــرأة  مشــاركة  علــى  تشــجع  التــي  والتثقيــف  التوعيــة  حمــات  لتنظيــم  باإلضافــة  املراحــل، 
وناخبــة وتوضــح حقوقهــا االنتخابيــة، وبالتواصــل مــع شــركاء اللجنــة مــن اجــل وضــع البرامــج املشــتركة 

وتفعيــل مشــاركتهن. االنتخابيــة  العمليــة  النســاء يف  لدعــم 

أمــا مرحلــة مــا بعــد االنتخابــات فتقــوم اللجنــة بإصــدار اإلحصائيــات والدراســات حــول واقــع مشــاركة املــرأة يف 
االنتخابــات، وتعمــل علــى حتليلهــا ورســم سياســات وإجــراءات جديــدة لتطويــر تلــك املشــاركة، واقتــراح مبــادرات 
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االصــاح االنتخابــي والقانونــي التــي تضمــن للنســاء حــق املشــاركة املتســاوية والفاعلــة يف االنتخابــات.
وفيمــا يلــي تفصيــل لإجــراءات املختلفــة التــي تتبناهــا جلنــة االنتخابــات املركزيــة لتعزيــز مشــاركة املــراة يف كافــة 

مراحــل العمليــة االنتخابية:

1. الدعوة لالنتخابات
تقــوم جلنــة االنتخابــات املركزيــة يف حــال اصــدار الرئيــس مرســوماً رئاســياً يدعــو فيــه إجــراء انتخابــات عامــة 
»رئاســية وتشــريعية«، أو يف حــال إصــدار قــرار مــن مجلــس الــوزراء بإجــراء االنتخابات احمللية ببــدء التحضيرات 

والتجهيــزات العمليــة لتنفيذهــا، ومــن ضمــن هــذه التحضيــرات:

 البدء باستقبال طلبات التوظيف على مستوى املقر العام ومكاتب الدوائر االنتخابية.

 البدء باستقبال طلبات اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات املجتمع املدني واعتماد مراقبن.

يف هــذه املرحلــة تبــدأ اللجنــة بعمليــة التوظيــف وفقــاً للمعاييــر التــي تضمــن تكافــؤ الفــرص بــن الرجــال والنســاء 
مبختلــف املســتويات اإلداريــة والفنيــة والطواقــم امليدانيــة، كمــا أنهــا تقــوم بالتواصــل الفاعــل واملكثــف مع مختلف 
ــات، والتعــاون يف مجــال تعزيــز مشــاركة املــرأة كناخبــة  ــى كافــة التحضيــرات لانتخاب شــركائها الطاعهــم عل
ومراقبــة وعاملــة يف االنتخابــات، ووضــع وتنفيــذ حمــات التوعيــة التــي تشــجع املــرأة علــى املشــاركة الفاعلــة، 

إضافــة الــى مشــاركتهن يف حمــات التوعيــة والتثقيــف واالنخــراط بالعمــل كطواقــم يف جلنــة االنتخابــات. 
كمــا يأتــي يف هــذه املرحلــة دور هــام ملؤسســات املجتمــع املدنــي، ومنهــا املؤسســات النســوية التــي تشــجع النســاء 
الناشــطات علــى مراقبــة العمليــة االنتخابيــة فوجــود مراقبــات علــى جميــع مراحــل العمليــة يعتبــر وجــه مــن أوجــه 

الدعــم ملشــاركة املــرأة يف االنتخابــات. 
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2. تسجيل الناخبين والنشر واالعتراض
تهــدف عمليــة تســجيل الناخبــن إلــى ضمــان حــق املواطنــن يف املشــاركة بالعمليــة االنتخابيــة ســواء كانــوا ناخبن 
أو مرشــحن، حيــث تضــع اللجنــة مجموعــة مــن اإلجــراءات للتســهيل علــى الناخبــن والناخبــات التســجيل يف 
ســجل الناخبــن، ومــن هــذه االجــراءات إتاحــة التســجيل بالوكالــة، حيــث تســتطيع املــرأة أن تــوكل غيرهــا مبوجــب 
وكالــة خاصــة إلدراج اســمها يف ســجل الناخبــن، والتســجيل باإلنابــة وهــو أن تنيــب أحــد أقربائهــا حتــى الدرجــة 

الثانيــة إلدراج اســمها يف ســجل الناخبــن.

كمــا اعتمــدت اللجنــة نظــام التســجيل اإللكترونــي للتســهيل علــى كل مواطــن ومواطنــة إدراج أســمائهم يف ســجل 
الناخبــن، أو تعديــل بياناتهــم دون الذهــاب إلــى مراكــز التســجيل، ويعتبــر التســجيل اإللكترونــي خطــوة إيجابيــة 

حتفيزيــة لتســهيل مشــاركة مختلــف الفئــات وخاصــة املــرأة يف االنتخابــات. 

تقــوم اللجنــة بفتــح مراكــز التســجيل والنشــر واالعتــراض ملــدة خمســة أيــام الســتقبال وتســجيل مــن ميلــك حــق 
االنتخــاب مــن الرجــال والنســاء علــى قــدم املســاواة، ولنشــر الســجل االبتدائــي يف املراكــز، حيــث تراعــي عنــد 
ــة ويســهل  ــن، وأن تكــون آمن ــى معظــم الناخب ــة عل ــة وقريب ــا معروف ــز التســجيل أن تكــون مواقعه ــار مراك اختي

الوصــول لهــا، وذلــك لضمــان مشــاركة املواطنــن بشــكل واســع يف االنتخابــات دون أي عوائــق.

ومــن أجــل تســجيل أكبــر عــدد مــن املواطنــن، والذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط القانونيــة، تقــوم اللجنــة بحمــات 
التســجيل امليدانــي يف احملافظــات، والوصــول لألماكــن المهمشــة. إضافــة إلــى حملــة التســجيل )مــن بيــت لبيــت( 

التــي تعمــل علــى زيــادة املشــاركة بالعمليــة االنتخابيــة.

يف هــذه املرحلــة أيضــاً تتواصــل اللجنــة مــع مختلــف شــركائها خاصــة األحــزاب السياســية ومؤسســات املجتمــع 
املدنــي وهيئــات الرقابــة، للمشــاركة بحملــة التوعيــة والتثقيف اخلاصة بالتســجيل لتشــجيع املواطنــن واملواطنات 
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علــى التســجيل يف ســجل الناخبــن وضمــان حقهــم االنتخابــي، ولضمــان الوصــول الــى املناطــق املهمشــة وكافــة 
الفئــات لتوعيــة املواطنــن وخاصــة النســاء بأهميــة املشــاركة السياســية ومســاعدة اللجنــة يف إيصــال الرســائل 

االنتخابيــة مــن خــال مؤسســاتهم.

إحصائيات التسجيل

3. الترشح
تعــد مرحلــة الترشــح مــن املراحــل األساســية واملهمــة التــي يبــرز فيها الدور الفاعــل للمرأة يف العمليــة االنتخابية، 
وذلــك مــن خــال ترشــحها لانتخابــات إمــا بشــكل فــردي أو مــن خــال القوائــم االنتخابيــة وذلــك وفقــاً لنــوع 

االنتخابــات ولنــوع النظــام االنتخابــي المعتمــد. 

ــة النســائية أرضيــة  ــار نظــام التمثيــل النســبي يف االنتخابــات العامــة واحملليــة واعتمــاد الكوت وقــد شــّكل اختي
ــة.  ــا للمناصــب التمثيلي ــات ووصوله ــادة مشــاركة املــرأة يف االنتخاب مناســبة لزي
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ويف هــذا اإلطــار تقــوم اللجنــة بالعمــل باجتاهــن متوازيــن يشــكان عامــًا مســاعداً لضمــان حقــوق املــرأة 
االنتخابيــة ومشــاركتها يف العمليــة االنتخابيــة، همــا: اإلجــراءات القانونيــة، واإلجــراءات التحفيزيــة. 

1. اإلجــراءات القانونيــة التــي تضمــن حــق املــرأة يف الترشــح والتمثيــل، وذلــك مــن خــال تطبيــق الكوتة املنصوص 
ــات الترشــح املســتوفية  ــة باســتقبال وتدقيــق ومراجعــة واعتمــاد كافــة طلب ــاً، حيــث تقــوم اللجن عليهــا قانون
للشــروط القانونيــة، والتأكــد مــا إذا كانــت متضمنــة احلــد األدنــى مــن متثيــل النســاء فيهــا، ورفــض القوائــم  

غيــر المســتوفية للكوتــة القانونيــة، حيــث حــدد القانــون كوتــة للمــرأة يف القوائــم االنتخابيــة وفــق التالــي:

االنتخابــات التشــريعية: حــدد القانــون كوتــة للمــرأة علــى قوائــم الترشــح وفــق ترتيــب معــن، بحيــث يكــون لزامــاً 
علــى كل قائمــة مرشــحة أن تتضمــن عــدداً مــن النســاء وفــق اآلتــي:

 امرأة على األقل ضمن األسماء الثاثة األولى يف القائمة.
 امرأة على األقل بن األسماء األربعة التي تلي ذلك.

 امرأة على األقل بن كل خمسة أسماء تلي ذلك.

االنتخابــات احملليــة: حــدد القانــون كوتــة للمــرأة لضمــان متثيلهــا يف الترشــح وفــق ترتيــب معــن، كمــا ضمــن لهــا 
القانــون التمثيــل يف املجالــس املنتخبــة، وفــق اآلتــي: 

 يف املجالــس احملليــة التــي عــدد مقاعدهــا 13 مقعــداً أو أقــل، امــرأة علــى األقــل ضمــن أول خمــس أســماء، ثــم 
امــرأة ضمــن اخلمــس أســماء التــي تلــي ذلــك، بحيــث تفــوز امرأتــان علــى األقــل يف املجلــس املنتخــب.

 يف املجالــس احملليــة التــي عــدد مقاعدهــا 15 مقعــداً، يضــاف امــرأة واحــدة ضمــن اخلمــس أســماء األخيــرة، 
بحيــث تفــوز 3 نســاء علــى األقــل يف املجلــس املنتخــب.

2. اإلجراءات التحفيزية التي تشجع النساء على الترشح عن طريق:
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 تدريــب األحــزاب السياســية وممثلــي األحــزاب والقوائــم االنتخابيــة وتشــجيعهم علــى تضمــن النســاء يف 
ــة  ــب ومراحــل العملي ــز إشــراك املــرأة يف كافــة جوان ــى وتعزي ــة كحــد أدن ــق الكوت ــة وتطبي قوائمهــم االنتخابي

االنتخابيــة.
 تنفيــذ حمــات التوعيــة التــي تســتهدف النســاء والرجــال، والقائمــة علــى أهميــة ترشــح النســاء، ومــا لذلــك 
مــن أثــر إيجابــي علــى حتقيــق التنميــة يف املجتمــع بشــكل عــام وعلــى املــرأة بشــكل خــاص، وذلــك بالتعــاون مــع 

األحــزاب ومؤسســات املجتمــع املدنــي ووســائل االعــام.
التنفيذيــة واألحــزاب السياســية   تنفيــذ اإلصــاح االنتخابــي حيــث تقــوم اللجنــة بالتعــاون مــع الســلطة 
ومؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات احلقوقيــة باقتــراح تعديــات قانونيــة تســهم يف رفــع نســب النســاء 

ــرأة.  ــة امل ــع نســبة كوت املرشــحات ورف

إحصائيات الترشح )االنتخابات المحلية 2017(
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علــى الرغــم مــن هــذه اإلجــراءات القانونيــة والتحفيزيــة، إلــى أنــه اتضــح مــن خــال االنتخابــات احملليــة األخيــرة 
يف فلســطن أن نســب النســاء املرشــحات والفائــزات كانــت فقــط تنفيــذاً للمتطلــب القانونــي الــذي يضمــن احلــد 

األدنــى مــن متثيــل النســاء.

4. الدعاية االنتخابية
أعطــى قانــون االنتخابــات احلــق للمرشــحن والقوائــم االنتخابيــة، تنظيــم النشــاطات والفعاليــات املختلفــة لشــرح 
برامجهــم االنتخابيــة جلمهــور الناخبــن، وباألســلوب والطريقــة التــي يرونهــا مناســبة، مبــا ال يتعــارض مــع القوانــن 

واألنظمــة. ووفقــاً لذلــك قامــت اللجنــة بوضــع إجراءاتهــا لتشــجيع النســاء يف احلمــات االنتخابيــة مــن خــال: 
1. إجــراءات قانونيــة: حيــث تتيــح اللجنــة وفــق القانــون لكافــة القوائــم االنتخابيــة واملرشــحن واملرشــحات 
احلــق يف الدعايــة االنتخابيــة خــال املــدة القانونيــة، باإلضافــة أنهــا تتعامــل بشــكل متســاٍو مــع جميــع 

املرشــحن واملرشــحات. 
ومــن املتعــارف عليــه أن مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه املرشــحة يف مرحلــة الدعايــة االنتخابيــة قلــة الدعــم 
املالــي، وللتغلــب علــى هــذا التحــدي تقــوم اللجنــة بالتنســيق املســبق مــع وســائل االعــام الرســمية لتنظيــم 
ــى مــن يرغــب مــن املرشــحن واملرشــحات  ــا بالتســاوي عل ــة، والتحقــق مــن توزيعه ــة املجاني ــة االنتخابي الدعاي

ــة. ــم االنتخابي ــع بشــرح برامجه ــان حــق اجلمي لضم
ــف  ــى تثقي ــا عل ــي تنتجه ــة الت ــة مــن خــال حمــات وبرامــج التوعي ــث تعمــل اللجن 2. إجــراءات توعويــة: بحي
جمهــور الناخبــن واملرشــحن باحلقــوق املتســاوية، وتعزيــز املســاواة بــن اجلنســن خاصــة عنــد تنظيــم 

احلمــات االنتخابيــة.
ويف هــذه املرحلــة يقــع علــى عاتــق اللجنــة وشــركائها خاصــة وســائل اإلعام وهيئــات الرقابة ومؤسســات املجتمع 
املدنــي مهمــة متابعــة الدعايــة االنتخابيــة ملختلــف القوائــم واملرشــحن، والتأكــد مــن توافقهــا مــع القانــون، ومــن 
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عــدم تضمنهــا أي إســاءات أو متييــز ســلبي جتــاه املــرأة، والتأكــد مــن وجــود تــوازن يف النــوع االجتماعــي يف إدارة 
وشــكل وطبيعــة احلمــات االنتخابيــة واخلطــاب اإلعامــي.

5. االقتراع والفرز
تعــد مرحلــة االقتــراع والفــرز مــن املراحــل الهامــة يف العمليــة االنتخابيــة، حيــث تهــدف كافــة اإلجــراءات والبرامج 
التــي تضعهــا وتنفذهــا اللجنــة خــال مراحــل العمليــة االنتخابيــة إلــى ضمــان املشــاركة الواســعة مــن مختلــف 

الفئــات يــوم االقتــراع.
ويف هــذه املرحلــة تتعــاون اللجنــة مــع كافــة شــركائها لضمــان ســير عمليــة االقتــراع والفــرز بشــكل قانونــي 
وســلس ودون أي خروقــات أو إشــكاالت قــد تؤثــر يف مشــاركة الناخبــن والناخبــات، مثــل توفيــر األمــن للعمليــة 
االنتخابيــة مــن خــال الســلطة التنفيذيــة ممثلــة بــوزارة الداخليــة، ورصــد ومراقبــة االنتخابــات واملســاهمة يف 
توعيــة الناخبــن مــن خــال هيئــات الرقابــة احملليــة والدوليــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي، وضبــط وتقنــن عمــل 
ــة  ــة االنتخابي ــا مــن خــال األحــزاب السياســية، ورصــد العملي ــة جمهــور ناخبيه مناصريهــا ومرشــحيها وتوعي
ومتابعتهــا واإلســهام بعمليــة التوعيــة االنتخابيــة مــن خــال وســائل اإلعــام، باإلضافــة إلــى التعــاون املشــترك 
يف حــال حــدوث أي خروقــات أو جرائــم انتخابيــة أو طعونــات علــى العمليــة االنتخابيــة مــع الهيئــات القضائيــة.
هــذا التعــاون مــع الشــركاء وخاصــة وزارة الداخليــة يهــدف إلــى توفيــر بيئــة إنتخابيــة آمنــة لكافــة الناخبــن يف 
مراكــز االقتــراع وحولهــا، باإلضافــة لعــاج أي حــدث قــد يــؤدي إلــى التأثيــر الســلبي علــى أمــن الناخبــن، وذلــك 
لضمــان ســامة العمليــة االنتخابيــة وســامة املواطنــن املشــاركن، ممــا يشــجع أيضــاً مختلــف الفئــات وخاصــة 

النســاء علــى المشــاركة والتوجــه لمراكــز االقتــراع. 
وتقــوم اللجنــة يف هــذه املرحلــة بعــدد مــن اإلجــراءات التــي تضمــن حــق اجلميــع يف االقتــراع مثــل افتتــاح مراكــز 
االقتــراع والفــرز، وتراعــي عنــد اختيــار مراكزهــا بشــكل مســبق عــدة معاييــر مــن ضمنهــا ســهولة الوصــول 
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جلميــع الناخبــن، بحيــث يكــون املركــز معروفــاً وســهًا لوصــول مختلــف فئــات الناخبــن، ممــا يســاهم يف تســهيل 
وتشــجيع مشــاركة الناخبــن وخاصــة النســاء.

ومــن اإلجــراءات التحفيزيــة التــي تقــوم بهــا اللجنــة وجــود امــرأة واحــدة علــى األقــل يف كل مركــز اقتــراع، مــع 
مراعــاة تكافــؤ الفــرص يف التوظيــف مــن ناحيــة، وتشــجيع النســاء المقترعــات مــن ناحيــة أخــرى، باإلضافــة الــى 

تشــجيع وجــود مراقبــات ووكيــات أحــزاب ومرشــحات داخــل مراكــز ومحطــات االقتــراع.
ــراع، حيــث  ــراع هــي ســرية االقت ــى املشــاركة يف االقت ــات عل ــي تشــجع الناخبــن والناخب ــادئ الت ومــن أهــم املب
تضمــن اللجنــة بإجراءاتهــا ســرية اقتــراع الناخبــن، باإلضافــة لرصــد أي حــاالت تهديــد أو إجبــار علــى االقتــراع 

جلهــة مــا والتعامــل معهــا بشــكل قانونــي.

إحصائيات االقتراع )االنتخابات المحلية 2017(
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الفائزون حسب الجنس والفئة العمرية )االنتخابات المحلية 2017(



الفصل الثاني: االنتخابات والنوع االجتماعي42

الفصل الثالث

تحديــات تواجــه المــرأة فــي المشــاركة 
السياســية واالنتخابــات



43دعم وتعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات 



44

الفصل الثالث: تحديات تواجه المرأة في المشاركة السياسية واالنتخابات

تشــكل املــرأة الفلســطينية وفقــاً آلخــر إحصائيــة رســمية صــادرة عــن اجلهــاز املركــزي لإحصــاء الفلســطيني 
حوالــي ٪49 مــن نســبة الســكان يف فلســطن، ورغــم أن املــرأة الفلســطينية تشــكل شــريحة مجتمعيــة تقتــرب مــن 
نصــف املجتمــع إال أن أدوارهــا السياســية بشــكل عــام ويف العمليــة االنتخابيــة بشــكل خــاص ال زالــت محــدودة، 
بالنظــر إلــى واقــع ترشــحها وانتخابهــا وواقــع وصولهــا ملواقــع صنــع القــرار ومــدى تأثيرهــا يف صناعــة وتشــكيل 

السياســة العامــة يف الدولــة واملجتمــع الفلســطيني.
هــذه األدوار احملــدودة وهــذا الواقــع السياســي املنخفــض اآلفــاق الــذي تعيشــه املــرأة الفلســطينية ناجــم عــن 
مجموعــة مــن العوامــل والصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه املــرأة يف املجــال السياســي العــام ويف االنتخابــات، ويف 
الوصــول ملواقــع صنــع القــرار والتأثيــر، حيــث تعيــش حتديــات يف مجــاالت متعــددة تؤثــر يف مشــاركتها السياســية، 

مثــل املجــاالت السياســية والقانونيــة واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة واإلعاميــة وغيرهــا.
حالــت هــذه التحديــات واملعوقــات التــي واجهــت وال زالــت تواجــه املرأة الفلســطينية دون اســتغال طاقــات وخبرات 
النســاء بشــكل واســع يف توليهــا املناصــب السياســية ومواقــع صنــع القــرار. حالــت دون ممارســتها السياســية بشــكل 
يخدمهــا، واكتفــت باملمارســات االنتخابيــة والسياســية التقليديــة التــي تســعى جلعــل املرأة وصوتهــا وطاقاتها مجرد 

قاعــدة انطــاق ودعــم للرجــل يف االنتخابــات ويف مواقــع صنــع القــرار واملناصــب التمثيلية.
وتناولــت العديــد مــن املصــادر واإلحصائيــات والدراســات أوضــاع املــرأة الفلســطينية السياســية وحللــت طبيعــة 
املشــاركة السياســية واالنتخابيــة للمــرأة الفلســطينية، والظــروف والتحديــات التــي تعيشــها املــرأة الفلســطينية 
وتؤثــر بشــكل ســلبي علــى مشــاركتها السياســية واالنتخابيــة، مثــل االســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز املشــاركة 
السياســية للمــرأة الفلســطينية والتــي أعدتهــا هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة بالشــراكة مــع جلنــة االنتخابــات 
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املركزيــة ووزارة شــؤون املــرأة، والدراســة التحليليــة لواقــع وطبيعــة املشــاركة يف االنتخابــات احملليــة الفلســطينية 
األخيــرة والتــي أعدهــا مرصــد العالــم العربــي للدميقراطيــة واالنتخابــات.

وبنــاًء علــى النتائــج التــي خرجــت فيهــا هــذه الدراســات واملصــادر ميكــن حتديــد مجموعــة مــن التحديــات التــي 
تؤثــر بشــكل مباشــر يف مشــاركة املــرأة الفلســطينية السياســية واالنتخابيــة، وهــي:

: التحديات القانونية  
ً
أوال

ــة  ــل اتفاقي ــا، مث ــة املوقــع عليه ــة ذات الصل ــق الدولي ــات واملواثي ــة مــع االتفاقي 1. عــدم مواءمــة القوانــن احمللي
ــة والسياســية.  ــوق املدني ــة للحق ســيداو واملعاهــدة الدولي

2. غموض بعض النصوص القانونية مما يتيح املجال لتفسيرات قد تضر بحقوق املرأة.
3. غياب متثيل النساء واملؤسسات النسوية يف صياغة القانون.

4. الفهــم والتطبيــق املشــّوه للقوانــن، وخاصــة فيمــا يتعلــق بكوتــة املــرأة، حيــث يتــم التعامــل مــع الكوتــة علــى أنهــا 
احلــد األعلــى لتمثيــل املــرأة مبــا يناقــض الهــدف مــن إقرارهــا كتعزيــز إيجابــي أولــي لوصــول املــرأة ملواقــع 

صنــع القــرار مــن خــال االنتخابــات.
5. قلة وجود برامج توعية بالشؤون القانونية التي تخص النساء يف املدارس واجلامعات ووسائل اإلعام.

: التحديات االجتماعية 
ً
ثانيا

1. احتكار الرجال لعملية صناعة القرار داخل األسرة ويف املجتمع مبؤسساته املختلفة. 
2. ســيادة التقســيم التقليــدي لــألدوار القائــم علــى اعتبــار أن املجــال العــام هــو شــأن للرجــال يف حــن أن املجــال 

اخلــاص هــو مــن شــأن املــرأة. 
3. ســيطرة املــوروث االجتماعــي والنظــام الذكــوري /األبــوي علــى العــادات والتقاليــد املجتمعيــة الســائدة ممــا 

يكــرس وينمــي القيــم التمييزيــة ضــد املــرأة، ويكــرس تقســيم األدوار النمطيــة للرجــال وللنســاء.
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ــل  ــى حتم ــدرة عل ــك الق ــف ال متل ــوق ضعي ــرأة مخل ــا أن امل ــت ســائدة، ومنه ــي ال زال ــد الت ــادات والتقالي 4. الع
األعبــاء، وأن عملهــا ال يتعــدى األســرة والبيــت.

5. عــدم مقــدرة املــرأة الدخــول إلــى احليــاة السياســية إال بعــد موافقــة العائلــة والعشــيرة، خاصــة عندمــا يتعلــق 
األمــر باالنتخابــات والترشــح فيهــا، حيــث ال تقبــل كثيــر مــن العشــائر والعائــات أن متثلهــا املــرأة.

: التحديات السياسية
ً
ثالثا

1. غيــاب سياســة إدمــاج النســاء يف األنظمــة الداخليــة لألحــزاب السياســية، وعــدم ادماجهن يف هيــاكل األحزاب 
وعــدم إناطــة أدوار ومســؤوليات محــددة لهــن، باإلضافــة لعــدم وصولهــن ملواقــع متقدمــة داخــل األحزاب.

ــا باألحــزاب  ــاة السياســية وضعــف انخراطه ــرأة يف احلي ــة تشــجيع األحــزاب السياســية ملشــاركة امل 2. محدودي
السياســية، ممــا يــؤدي لغيــاب ثقــة املــرأة بالعمليــة السياســية، ويقلــل مــن فــرص بــروز قيــادات سياســية نســائية.

3. ضعف ترجمة اإلرادة السياسية إلى برامج وخطط حتقق مساواة سياسية وانتخابية بن الرجل واملرأة.
4. تشتت التدريب السياسي املتخصص للمرأة.

5. وجود فجوة بن االستراتيجيات واإلجراءات والبرامج التي تسعى للنهوض مبشاركة املرأة.
6. افتقار الساحة الفلسطينية لعدد كبير من قادة الرأي من النساء.

7. بنيــة النظــام السياســي حيــث تســود البنيــة العشــائرية والعائليــة واملناطقيــة، وهــي بنيــة غيــر مشــجعة ملمارســة 
املــرأة للعمل السياســي.

8. طبيعــة التنافــس االنتخابــي العائلــي أو احلزبــي الــذي يخلــق صعوبــة لــدى املــرأة يف املنافســة، وبالتالــي يف 
الوصــول إلــى مراكــز صنــع القــرار.

9. متيــز ميــدان العمــل السياســي الفلســطيني تاريخيــاً بســيطرة ذكوريــة، وهينمــة متثيــل الرجــال علــى حســاب 
متثيــل النســاء، ممــا يكــرس منــط العاقــات الذكوريــة يف الواقــع السياســي.
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10. شــعور بعــض املواطنــن باإلحبــاط وعــدم اجلــدوى مــن املشــاركة يف االنتخابــات، بســبب ضعــف تأثيــر 
االنتخابــات علــى تطويــر الواقــع السياســي وأداء املؤسســات املنتخبــة، ممــا يســهم بعزوفهــم عــن املشــاركة، 

ــر بهــذه الظاهــرة. ــرأة أكث ــر امل ــث تتأث حي
11. التزكيــة وعــدم املنافســة االنتخابيــة احلقيقيــة يف العديــد مــن الهيئــات، ممــا يــؤدي لضعــف مشــاركة املــرأة، 

ويؤثــر ســلباً علــى املمارســة السياســية واالنتخابيــة لهــا.
12. غيــاب االلتــزام الدقيــق ملبــدأ دوريــة االنتخابــات، ممــا يــؤدي إلــى قلــة املمارســة االنتخابيــة، وبالتالــي 

العــام بالوعــي الدميقراطــي واالنتخابــي والسياســي. الضعــف 

: التحديات االقتصادية
ً
رابعا

ــاة األساســية  ــات احلي ــى البحــث عــن تأمــن متطلب ــذي يدفــع املــرأة عــادة إل 1. الوضــع االقتصــادي الســيء ال
ومســاعدة أســرتها أكثر من التفكير واالنخراط يف قضايا مشــاركتها السياســية، وبالتالي تبعيتها السياســية 

إلــى الرجــل، ممــا يحجــم مــن دورهــا.
2. عدم تساوي املرشحن واملرشحات يف متويل حماتهم االنتخابية نتيجة الفجوة االقتصادية بن الطرفن.

3. ارتفــاع نســب البطالــة بــن النســاء باملقارنــة مــع الرجــال وفــق آخــر اإلحصائيــات الصــادرة عــن اجلهــاز 
املركــزي لإحصــاء الفلســطيني، ممــا يــؤدي إلــى ضعــف مشــاركتها ومتثيلهــا السياســي يف احليــاة العامــة.

: التحديات اإلعالمية
ً
خامسا

1. تقــدمي وســائل اإلعــام صــورة تقليديــة ومنطيــة للمــرأة ترّكــز علــى تبعيتهــا للرجــل، باإلضافــة ملضامــن 
إعاميــة تغــذي هــذه الصــورة وتعززهــا.

2. حصر وسائل اإلعام عاقة املرأة بالرجل على أساس اجتماعي فقط.
3. ضعف تناول وإبراز وسائل اإلعام للنماذج النسائية الناجحة يف احلياة العامة واحلياة السياسية.
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4. ضعــف تنــاول وســائل اإلعــام وتركيزهــا علــى قضايــا املشــاركة السياســية للمــرأة واعتبارهــا قضايــا ثانويــة 
وليســت بأهميــة غيرهــا مــن القضايــا.

: تحديات خاصة بالمرأة
ً
سادسا

1. عــدم وعــي املــرأة بأهميــة دورهــا السياســي، ممــا يــؤدي إلــى افتقــار بعــض النســاء إلــى الثقــة بالنفــس والثقافــة 
السياســية العامة.

ــات  ــة والتشــريعية وآلي ــادة والقواعــد القانوني ــة السياســية والقي ــرأة الفلســطينية بالعملي 2. ضعــف اهتمــام امل
ــة مــع الرجــل. صناعــة القــرار والسياســات باملقارن

ــه  ــدل علي ــع القــرار، وهــو مــا ت ــة يف مواقــع صن ــة ومرشــحة وممثل ــرأة للمــرأة خاصــة كقيادي ــل امل 3. عــدم تقب
األرقــام يف االنتخابــات احملليــة األخيــرة ويف االنتخابــات التشــريعية، حيــث نســبة النســاء الناخبــات حوالــي 

٪48 بينمــا نســبة النســاء الفائــزات يف االنتخابــات حوالــي ٪20 مــع وجــود الكوتــة.
4. ضعف ثقة الكوادر النسوية بالعمل السياسي العام.

: التحديات التي تواجه المرأة بعد الوصول للمناصب التمثيلية
ً
سابعا

1. عدم وجود خطة واضحة ومنهجية لدعم العضوات يف املجالس املنتخبة.
2. ضعف املوازنات اخلاصة لدعم قضايا النوع االجتماعي.

3. ضعف عملية تدريب العضوات على القيادة من قبل مؤسسات املجتمع احمللي.
4. ضعف معرفة العضوات باحلقوق والواجبات والقوانن واألنظمة داخل الهيئات التمثيلية.

5. عــدم تقبــل املجتمــع لــدور املــرأة كعضــوة يف املجالــس التمثيليــة وتهميــش دور العضــوات خاصــة الفاعــات، 
وعــدم إعطائهــن أدوار مهمــة.

الفصل الثالث: تحديات تواجه المرأة في المشاركة السياسية واالنتخابات
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مشاركة المرأة في العملية االنتخابية

6. عدم توفير كافة املعلومات والبيانات املطلوبة للعضوات للقيام بعملهن داخل الهيئات التمثيلية.
7. عقــد اجتماعــات بعــض املجالــس يف أوقــات متأخــرة مســاًء ممــا يعرقــل حضــور العضــوات للجلســات وبالتالــي 

يهمــش أدوارهن.
8. سيطرة الرجال على معظم املواقع واللجان املهمة يف الهيئات التمثيلية.
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بالرغــم مــن التحديــات التــي ال زالــت تواجــه مشــاركة املــرأة االنتخابيــة، وحتــد مــن وصولهــا ملواقــع صنــع القــرار 
اال أن مشــاركة املــرأة بالعمليــة االنتخابيــة باتــت ذات أولويــة هامــة لــدى مختلــف اجلهــات القائمــة علــى العمليــة 
السياســية والعمليــة االنتخابيــة، وهــو األمــر الــذي اســتدعى وضــع مجموعــة كبيــرة مــن اإلجــراءات والسياســات 
املتعلقــة بكيفيــة رفــع مســتوى مشــاركة فاعلــة للمــرأة وليســت شــكلية فقــط، واســتدعت أيضــاً العمل مــع مجموعة 
مختلفــة مــن الشــركاء والقطاعــات التــي تؤثــر بشــكل أو بآخــر بالعمليــة السياســية واالنتخابــات ودور املــرأة فيهــا.
ــى  ــدول إل ــن ال ــد م ــة يف العدي ــرأة االنتخابي ــل مشــاركة امل ــان وتفعي ــى ضم ــة عل ــات القائم ــت اجله ــث اجته حي
سياســات االدمــاج املباشــرة للمــرأة يف إدارة وعمليــة االنتخابــات، وأيضــاً إلــى تدخــات مرحليــة واســتراتيجية 

ــا والقطاعــات. ــد مــن القضاي يف العدي

: إدماج النوع اإلجتماعي في االنتخابات
ً
أوال

تتطلــب أبســط مفاهيــم وقواعــد الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد خلــق بيئــة شــاملة لكافــة فئــات املجتمــع، بيئــة 
تســودها أســس املســاواة ومتكــن املــرأة، وإشــراكها يف احليــاة السياســية.

ومبــا أن االنتخابــات هــي آليــة ووجــه الدميقراطيــة األبــرز واألكثــر مباشــرة، فــإن متكــن املــرأة انتخابيــاً وإدماجها 
يف العمليــة االنتخابيــة بــات ضــرورة ملّحــة لتحقيــق حكــم دميقراطــي رشــيد يســتند إلــى مفهــوم املواطنــة، ويحقــق 

حالــة التنميــة املســتدامة املطلوبــة يف املجتمــع والدولة.

مفهوم اإلدماج
مجموعــة اإلجــراءات والسياســات التــي تهــدف يف النهايــة إلــى حتقيــق املســاواة يف العمليــة االنتخابيــة بــن 
الرجــل واملــرأة، وتتضمــن تلــك اإلجــراءات والسياســات وضــع برامــج جديــدة وتشــريعات حتقــق هــذه املســاواة، 

ــة. ــى أن تســتهدف مختلــف مفاصــل ومراحــل الــدورة االنتخابي عل
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ــا  ــة، واملقصــود به ــر بالرؤي ــط أكث ــات ترتب ــوم وممارســة يف االنتخاب ــوع االجتماعــي كمفه ــة إدمــاج الن فعملي
ــاً يف مجتمــع معــن، ووفــق واقــع  ــة وفهــم احتياجــات املــرأة انتخابي ــى رؤي مــدى قــدرة اجلهــات املختلفــة عل
اقتصــادي وسياســي وثقــايف واجتماعــي محــدد، ومــدى القــدرة علــى تطويــر هــذه الرؤيــة والفهــم وفــق مــا 

يطــرأ مــن تطــورات.

أهداف اإلدماج
تســعى اجلهــات القائمــة علــى إدمــاج النــوع االجتماعــي يف االنتخابــات بشــكل دائــم إلى حتقيق هدفن أساســين: 

األول هــو حتقيــق املســاواة، والثانــي هــو حتقيــق اإلنصــاف يف العملية االنتخابية.
وميكــن تعريــف املســاواة علــى أنهــا املعاملــة املتكافئــة بــن الرجــل واملــرأة فيمــا يتعلــق بحقوقهــم، وكذلــك يف إطــار 
التشــريعات والسياســات، باإلضافــة إلــى منحهــم فرصــاً متســاوية للوصــول إلــى املــوارد واخلدمــات يف ســياق 
املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة، وبالتالــي هــي ليســت مســاواة عدديــة بقــدر مــا هــي مســاواة يف خلــق البيئــة 

والظــروف التــي تهيــئ ملشــاركة فاعلــة للمــرأة.
أمــا اإلنصــاف فهــو مجموعــة التدابيــر والبرامــج السياســية التــي تســتهدف النســاء بهــدف تعويضهــن عــن عــدم 

املســاواة التاريخيــة واالجتماعيــة التــي حرمتهــن مــن احلصــول علــى فــرص متســاوية مــع الرجــال.

المبادئ األساسية لعملية إدماج ناجحة
تقــع مســؤولية تنفيــذ اســتراتيجية إدمــاج النــوع االجتماعــي يف العمليــة االنتخابيــة على عاتق املنظومة السياســية 
والتنفيذيــة يف الدولــة بأكملهــا، وعلــى هيئــة إدارة االنتخابــات املســؤولة عــن تنفيــذ العمليــة االنتخابيــة بشــكل 

مباشــر، ولضمــان جنــاح هــذه العمليــة البــد مــن توفــر مبــادئ أساســية قبــل بدايــة عمليــة اإلدمــاج، تتمثــل يف:
توفــر إرادة سياســية واضحــة للمســاواة بــن اجلنســن عنــد مختلــف املســتويات التشــريعية والتنفيذيــة يف   .1

الدولــة ويف هيئــة إدارة االنتخابــات.



54

وضع وإقرار تشريعات وقوانن تضمن عملية اإلدماج يف العملية االنتخابية.  .2
وجــود اســتراتيجية محــددة زمنيــاً إلدمــاج النــوع االجتماعــي يف العمليــة االنتخابيــة، مبــا تشــمله هــذه   .3

زمنيــة. وجــداول  وأنشــطة  وإجــراءات  أهــداف وخطــط  مــن  االســتراتيجية 
ــوارد  ــد وامل ــة اإلدمــاج اســتثماراً يف الوقــت واجله ــب عملي ــث تتطل ــة، حي ــة وبشــرية كافي ــر مــوارد مالي توفي  .4

البشــرية واملاليــة، باإلضافــة لتخصيــص ميزانيــات لهــا.
إجــراء حتليــل مرتبــط بالنــوع االجتماعــي واحتياجاتــه، وحتديثــه بشــكل دوري، علــى أن يشــمل هــذا التحليــل   .5

مختلــف املســتويات التشــريعية والتنفيذيــة، ومختلــف العمليــات واملراحــل االنتخابيــة.
متتع القائمن على العملية السياسية والعاملن يف العملية االنتخابية بفهم وإدراك لقضايا النوع االجتماعي.  .6

املشــاركة الكاملــة للنســاء يف عمليــة اإلدمــاج، بــدءاً مــن وضــع التشــريعات مــروراً بالتنفيــذ، وانتهــاًء بالرقابــة   .7
والتقييــم للعمليــة.

تحديات عملية اإلدماج
إن جوهــر عمليــة إدمــاج النــوع االجتماعــي يف االنتخابــات قائــم علــى عمليــة تغييــر لواقــع سياســي واجتماعــي 
وانتخابــي معــن يفــرض قيــود علــى مشــاركة النســاء، أو ال يرحــب كثيــراً بتلــك املشــاركة، إلــى واقــع آخــر يحمــل 
مســاواة وتكافــؤ بــن اجلنســن يف االنتخابــات وكل مــا يتعلــق بهــا مــن إجــراءات وأنشــطة، حيــث تواجــه أي عمليــة 

تغييــر دومــاً مجموعــة مــن التحديــات واملصاعــب، ميكــن تلخيصهــا يف:
مقاومــة التغييــر، خاصــة وأن هــذا التغييــر ســيتبعه إعــادة توزيــع للســلطة واملــوارد، حيــث ســتقاوم أطــراف   .1

ــر وســتعتبره يضــر مبصاحلهــا. مختلفــة هــذا التغيي
استمرار السياسات واألنظمة والنمطية الذكورية.  .2

نقص أو ضعف اإلرادة السياسية نحو املساواة بن اجلنسن.  .3

الفصل الرابع: تعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات
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نقص املعرفة واملهارات املدركة للنوع االجتماعي والحتياجاته وآلليات إدماجه يف العملية االنتخابية.  .4
نقــص املــوارد املاديــة أو البشــرية، والتــي بدونهــا ال ميكــن اســتمرار وجنــاح أي عمليــة دمــج حقيقيــة   .5

االجتماعــي. للنــوع 

: التدخالت الخاصة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية
ً
ثانيا

الحكومة

  ضــرورة مراجعــة القوانــن »التمييزيــة« التــي متيــز بــن الرجــل واملــرأة يف حــال وجودهــا، لتتــاءم مــع 

االتفاقيــات الدوليــة، وتعديــل القوانــن التمييزيــة اخلاصــة باألحــوال الشــخصية مبــا يضمــن املســاواة 
بــن اجلنســن داخــل العائلــة.

  مراجعة القوانن السياسية احمللية لضمان حق املرأة يف املشاركة السياسية.

  تطويــر مســاهمة املــرأة يف احليــاة السياســية بأشــكالها املختلفــة، ومشــاركتها يف رســم السياســات 
احلكوميــة، وأشــغالها للمراكــز القياديــة العامــة.

  إعداد خطط وبرامج عمل لتفعيل الدور السياسي للمرأة.

  تقــدمي املســاندة للفئــات اخلاصــة مــن النســاء، ودراســة املشــاكل االجتماعيــة والصحيــة املرتبطــة 
بالشــيخوخة عنــد النســاء، بهــدف وضــع السياســات والبرامــج الازمــة ملعاجلتهــا.

  دعم دور املرأة يف االقتصاد الوطني باعتماد النوع االجتماعي يف املخططات التنموية الوطنية.

  إعداد ميزانيات مستجيبة للنوع االجتماعي يف مواضيع املشاركة السياسية واالنتخابية للمرأة.
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السلطة التشريعية 

  تعديــل قانــون االنتخابــات الفلســطيني )العامــة، احملليــة( بحيــث يتضمــن رفــع نســبة الكوتــة لتتــواءم 
مــع املطالبــات املجتمعيــة.

  العمل على سن التشريعات التي تكفل للمرأة ممارسة حقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية.

  إعــداد وتنفيــذ ورش إصــاح انتخابــي لتغييــر وتعديــل بعــض النصــوص القانونيــة التــي تتعلــق 
بالكوتــة ومشــاركة النســاء يف العمليــة االنتخابيــة.

  إشراك مؤسسات حقوق املرأة يف اقتراح التشريعات.

ــز دور  ــق بتعزي ــا يتعل ــة خاصــة فيم ــات الدولي ــة مــع االتفاقي ــن احمللي   مواءمــة التشــريعات والقوان

ــع القــرار. ــى مراكــز صن ــا إل ــرأة ومشــاركتها السياســية ووصوله امل

األحزاب السياسية

  تعزيــز دور األحــزاب السياســية يف التأثيــر علــى النســاء سياســياً وإدماجهــن يف العمــل السياســي 
العــام، وتوعيتهــن بحقوقهــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة

  متكــن النســاء يف الهيــاكل اإلداريــة لألحــزاب، ودفعهــا باجتــاه تولــي املواقــع القياديــة داخــل 

االنتخابــات خلــوض  وإعدادهــا  األحــزاب، 
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  توعيــة املــرأة وإقناعهــا مبمارســة دور فاعــل يف األحــزاب السياســية ليكــون لهــا دور ضاغــط فاعــل 
يف املجتمــع، وكذلــك توعيتهــا بقضايــا حقــوق اإلنســان.

  العمل على بناء القدرات القيادية للنساء املنتميات إلى األحزاب السياسية.

  دعم املرشحات يف متويل حماتهن االنتخابية.

  املشاركة يف اقتراح ووضع التعديات القانونية التي تضمن حقوقاً متساوية للمرأة.

  إقرار وتوقيع مواثيق الشرف اخلاصة بحقوق النساء يف العملية السياسية ويف االنتخابات.

لجنة االنتخابات المركزية

  املشاركة يف وضع اإلستراتيجية الوطنية لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.

  املشــاركة يف عمليــة اإلصــاح االنتخابــي والتأكــد مــن مواءمــة القوانــن االنتخابيــة للنــوع االجتماعــي 
مبــا يضمــن املشــاركة الفاعلــة للمــرأة .

  العمل مع الشركاء وخاصة األحزاب السياسية لتعزيز دور املرأة.

  مراجعة اإلجراءات واألنظمة اإلدارية والفنية اخلاصة باللجنة والتأكد من مواءمتها للنوع االجتماعي.

  تقدمي تدريبات متخصصة للنساء حول النوع االجتماعي واالنتخابات.

  تنفيذ عدة مشاريع لتوعية املواطنن بالعملية االنتخابية، وإدماج النوع االجتماعي فيها.



58

  التحقق من إستيفاء كوتة املرأة يف طلبات الترشح.

  مخاطبة وحتفيز مؤسسات املجتمع املدني للتقدمي العتماد مراقبات على العملية االنتخابية.

  اختيار وفتح مراكز تسجيل واقتراع بناًء على عدة معايير منها سهولة وصول الناخبن والناخبات.

  اســتحداث التســجيل اإللكترونــي علــى موقــع اللجنــة للتســهيل علــى املواطنــن واملواطنــات للتســجيل 
دون االضطــرار إلــى التوجــه ملراكــز التســجيل.

مؤسسات التعليم 

  تغيير الصورة النمطية للمرأة يف املناهج الدراسية وإبراز أدوراها املتنوعة »السياسية واالجتماعية«.

  وضــع خطــة منتظمــة للتدريــب علــى األســاليب التربويــة احلديثــة -غيــر التقليديــة-يف التدريس وعلى 
املفاهيــم اخلاصة بالنــوع االجتماعي.

  العمــل علــى تأهيــل وتدريــب املرشــدين االجتماعيــن يف املــدارس خاصــة علــى مفاهيــم النــوع 
اإلنســان. وحقــوق  الدميقراطيــة  ومفاهيــم  االجتماعــي 

  توســيع النشــاطات الامنهجيــة خاصــة ملــدارس اإلنــاث نظــراً ألهميــة هــذه النشــاطات يف توســيع 
املــدارك وتطويــر املهــارات واملعــارف.

المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني

  بنــاء قــدرات كــوادر منظمــات املجتمــع املدنــي ال ســيما النســاء منهــم وتأهيلهــن للمشــاركة الفاعلــة 
يف االنتخابــات.
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  استهداف املناطق النائية والريفية بحمات توعية وتثقيف حول حقوق املرأة.

  وضع خطة عمل واضحة لدعم املرشحات احملتمات لانتخابات.

  تشــكيل إئتافــات بــن املؤسســات النســوية الفلســطينية مــن أجــل تنظيــم حمــات تعــزز املشــاركة 
السياســية للمــرأة.

ــة للرفــع مــن مســتوى  ــس النســائية الفعال ــات واملجال ــى التوســع يف إنشــاء اللجــان والهيئ   العمــل عل
مشــاركة املــرأة وتوعيتهــا بحقوقهــا السياســية واالجتماعيــة والقانونيــة واالقتصاديــة.

  تعزيــز مكانــة املــرأة يف األســرة واملجتمــع، وتطويــر املفاهيــم اإلجتماعيــة لتعزيــز دور املــرأة يف 
التنميــة اإلجتماعيــة.

  توعيــة املــرأة وتثقيفهــا بطبيعــة حقوقهــا وواجباتهــا اإلجتماعيــة، وتعزيــز املفاهيــم واملمارســات 
الســليمة. اإلجتماعيــة 

  إيجــاد قنــوات منظمــة وقانونيــة للمطالبــة بحقــوق النســاء وتوفيــر االستشــارات املتعلقــة بذلــك 
وإشــراكها يف التنميــة املجتمعيــة.

  تعزيز الدعم املالي للمرأة خاصة يف العملية االنتخابية ودعم احلمات االنتخابية.

وسائل اإلعالم

  العمــل علــى وضــع اســتراتيجية للعمــل اإلعامــي منســجمة مــع قضايــا النــوع اإلجتماعــي وترجمتهــا 
إلــى برامــج عمــل.
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  تبنــي وتنفيــذ دورات توعويــة لإعاميــن لزيــادة وعيهــم بقضايــا املــرأة، لبنــاء الصــورة اإليجابيــة 
عــن املــرأة مــع التأكيــد علــى ضــرورة وجــود معاييــر ملتابعــة ولتقييــم الــدورات ونتائــج مخرجاتهــا.

  السعي لتغير النمط االجتماعي السائد إجتاه املرأة خاصة فيما يتعلق بالتغطيات اإلعامية.

  تسليط الضوء على قصص جناح النساء يف احلياة العامة ويف االنتخابات.

المؤسسات الدولية

  ضمــان التنفيــذ الكامــل والســريع جلميــع املعاهــدات واإلعانــات والقــرارات والتوصيــات الدوليــة 
واإلقليميــة اخلاصــة باملــرأة.

  ضــرورة توطيــد العاقــة بــن مركــز املــرأة يف األمم املتحــدة، واملؤسســات الدوليــة التــي تعنــى 
باملــرأة، وبنــاء شــراكة مــع املؤسســات الفلســطينية.

  مســاندة وتشــجيع املبــادرات الهادفــة حلمايــة النســاء علــى املســتوى احلكومــي ومســتوى املنظمــات 
غيــر احلكوميــة علــى الســواء.

  الدعم املالي والتقني ملؤسسات املرأة، وملشاريع تعزيز مشاركة املرأة.
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البيئة االنتخابية الداعمة للمرأة في المنطقة العربية
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الفصل الخامس: النوع اإلجتماعي واالنتخابات – تجارب دولية

1. تونس: مبدأ التناصف بين الجنسين

ــة  ــة انتخابي ــن 2070 قائم ــر م ــا أكث ــار 2018، وتنافــس فيه ــة يف شــهر أي ــة واإلقليمي ــات البلدي جــرت االنتخاب
ضمــت حوالــي 54 ألــف مرشــح يف 350 دائــرة بلديــة، وتتــوزع القوائــم االنتخابيــة بــن أحــزاب وإئتافــات حزبيــة 
ومســتقلن. نصــف املرشــحن تقريبــاً يف هــذه االنتخابــات هــن مــن النســاء، وأكثــر مــن ٪50 مــن املرشــحن تقــل 

أعمارهــم عــن 35 ســنة.

هــذه النســب املتعلقــة مبشــاركة النســاء والشــباب هــي انعــكاس لقانــون يتعلــق باالنتخابــات احملليــة أقــر يف عــام 
ــدأ  ــى إقــرار مب ــر مســبوقة للنســاء والشــباب وذوي االحتياجــات اخلاصــة، وينــص عل ــح مشــاركة غي 2014 يتي

التناصــف بــن اجلنســن بــأن يكونــا ممثلــن بالتســاوي عــل رأس القوائــم االنتخابيــة لألحــزاب.

2. األردن: كوتة مع مقاعد محجوزة للنساء

ــة  ــة يف اململكــة األردني ــر االنتخابي ــة الدوائ ــس احملافظــات يف كاف ــات مجال ــة وانتخاب ــات البلدي جــرت االنتخاب
ــام 2017. ــم 12 لع ــق النظــام رق الهاشــمية يف شــهر آب 2017 وف

ومبوجــب النظــام املعــدل فقــد قّســمت اململكــة إلــى 158 دائــرة انتخابيــة خصــص لهــا 304 مقاعــد ومنهــا 10٪ 
مقاعــد للكوتــا النســائية، وذلــك اســتناداً للمــادة السادســة مــن قانــون الامركزيــة رقــم 49 لعــام 2015. 

ونصــت الفقــرة )د( مــن املــادة السادســة مــن ذات القانــون علــى أنــه:' يعــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب 
الوزيــر مــا ال يزيــد علــى ٪15 مــن عــدد أعضــاء املجلــس املنتخبــن أعضــاء يف املجلــس علــى أن يخصــص ثلــث 
هــذه النســبة للنســاء. وعليــه فإنــه مت تعيــن أعضــاء وعضــوات يف مجالــس احملافظــات باحلــد األعلــى للنســبة، 

وصــل عددهــم الــى 46 عضــواً منهــم 15 إمــرأة. 
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وقــد بينــت نتائــج االنتخابــات أّن نســبة متثيــل النســاء يف املجالــس البلديــة واحملليــة واحملافظــات بلغــت ٪32 مــن 
مجمــوع املقاعــد وبلغــت نســبة فــوز املــرأة تنافســياً يف املجالــس البلديــة ٪11 مــن مجمــوع املقاعــد، وهــي أعلــى 

نســبة حتصــل عليهــا املــرأة يف تاريــخ االنتخابــات األردنيــة ســواًء البلديــة أو النيابيــة.

هــذا التطــور يف أعــداد النســاء املنتخبــات شــّكل دفعــة لألمــام حلقــوق املــرأة األردنيــة يف االنتخابــات وملمارســة 
حقوقهــا السياســية، إال أنــه ال زال دون احلــد املطلــوب ودون األرقــام والنســب العامليــة يف متثيــل النســاء يف 

املجالــس املنتخبــة.

3. المغرب: إجراءات تعزيزية لمشاركة المرأة السياسية

تعتبــر املغــرب مــن الــدول العربيــة املتقدمــة يف مجــال إقــرار احلقــوق السياســية للمــرأة، ومتكينهــا مــن 
املشــاركة االنتخابيــة الفاعلــة، حيــث وضعــت مجموعــة مــن اإلجــراءات التعزيزيــة ملشــاركة املــرأة يف قطاعــات 
مختلفــة مثــل: القوانــن واألحــزاب السياســية واملجتمــع املدنــي والدعــم املــادي، وغيرهــا، وميكــن إبــراز أهــم 

هــذه اإلجــراءات مبــا يلــي:

ــواد  ــراده مل ــة بالدســتور الســابق مــن خــال إف ــزة مقارن ــة متمي ــرأة مكان ــح امل ــذي من ــرار دســتور 2011 ال   إق
ــذه. ــي تضمــن تنفي ــات الت ــة خاصــة للمــرأة ووضــع بعــض اآللي قانوني

  كانــت نســبة متثيــل املــرأة حتــى العــام 2002 ال تــكاد تذكــر حيــث فــازت امرأتــان فقــط يف انتخابــات األقاليــم، 
ويف العــام 2011 فــازت 60 امــرأة أي مــا يســاوي ٪30 أمــا العــام 2015 فقــد شــكل نقطــة حتــول رئيســية يف 
مســتوى متثيــل املــرأة حيــث مت تخصيــص 250 مقعــداً للمــرأة مــن أصــل 678 مــن مقاعــد البرملــان أي بنســبة 

٪37 مــن املقاعــد. 
  اعتماد اخلطة احلكومية »إكرام« والتي تولي اهتمام خاص لقضايا متكن املرأة واملساواة.

  اعتماد ميزانية حكومية مستجيبة للنوع االجتماعي.
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ــا املــرأة، باإلضافــة إلــى أنهــا    قــادت مؤسســات املجتمــع املدنــي حمــات ضغــط ومناصــرة مــن أجــل قضاي
قدمــت املســاعدة والدعــم الــازم للنســاء لتعزيــز فرصهــن بالفــوز.

  قدمــت وزارة الداخليــة حتفيــزات ماليــة لألحــزاب السياســية، بحيــث خصصــت 5 أضعــاف الدعــم املالــي 
للحــزب يف حــال خصــص مقعــداً إضافيــاً للمــرأة مقابــل املقعــد املخصــص للرجــال.

  قامــت وزارة الداخليــة باســتحداث صنــدوق لدعــم متثيــل النســاء تديــره جلنــة مشــكلة مــن األحزاب السياســية 
واملجتمــع املدنــي واحلكومة.

  اعتمــد البرملــان عــدد مــن اإلجــراءات والسياســات لتعزيــز عضويــة املــرأة داخلــه، حيــث يتوجــب علــى أي 
كتلــة برملانيــة تتولــى ثاثــة مناصــب فأكثــر داخــل البرملــان أن تكــون واحــدة مــن هــذه املناصــب علــى األقــل 

لصالــح امــرأة.

4. أفغانستان: إجراءات خاصة لتسجيل الناخبات

ــن اإلجــراءات اخلاصــة لتســجيل النســاء يف ســجل  ــة م ــات يف أفغانســتان مجموع ــة إدارة االنتخاب ــّرت هيئ أق
الناخبــن، ولتشــجيع النســاء علــى التســجيل دون أي عوائــق، مبــا يتــواءم مــع ســمات املجتمــع األفغانــي احملافــظ، 

وهــذه اإلجــراءات هــي:

  استخدام فرق تسجيل من النساء فقط لتسجيل النساء.
  تخيير املرأة بن الصورة الشخصية وبصمة اإلصبع ألغراض إثبات الشخصية.

  إجراء حمات توعية مدنية للنساء تقوم النساء على تنفيذها.
  توصيل رسالة لرجال الدين لتوضيح سبب أهمية تسجيل املرأة.

5. رواندا: نظام انتخابي داعم للمرأة

تبنــت روانــدا بعــد انتهــاء الصــراع فيهــا معاييــر جديــدة لزيــادة متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، حيــث يحصــل 
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كل ناخــب يف روانــدا علــى ثــاث ورقــات اقتــراع، تتضمــن إحــدى األوراق مرشــحات مــن النســاء فقــط، وقــد متــت 
صياغــة االنتخابــات غيــر املباشــرة للمســتويات العليــا لضمــان أن يكــون ٪20 مــن املنتخبــن نســاء.

مــن خــال هــذا اإلجــراء مت حجــز 39 مقعــداً مــن أصــل 100 مقعــد يف البرملــان للمــرأة، ممــا جعــل روانــدا الدولــة 
األولــى يف العالــم علــى صعيــد نســبة متثيــل املــرأة بالهيئــة التشــريعية والتــي بلغــت 39٪

6. هولندا: رئاسة مجالس للنساء

وضعــت هولنــدا نظامــاً لــكل املجالــس النســائية علــى املســتوى الشــعبي، حيــث حتتــل رئيســة كل مجلــس نســائي 
مقعــداً يف املجلــس احمللــي العــام، مــع صياغــة العاقــة بــن الهيئتــن وضمــان التواصــل بشــأن قضايــا املــرأة مــع 

أعضــاء املجلــس العــام.

7. البوسنة والهرسك: شروط قانونية للتوازن بين الجنسين في القوائم

يتضمــن القانــون االنتخابــي للبوســنة والهرســك أن ميثــل كل مــن الرجــل واملــرأة ثلــث املرشــحن املدرجــن يف 
القائمــة علــى األقــل، وأن يحتــل كاهمــا مراكــز متقدمــة يف القوائــم لضمــان التــوازن يف التمثيــل إذا فــاز احلــزب 

مبقاعــد يف البرملــان.
يتــم توزيــع املرشــحن بالطريقــة اآلتيــة: »مرشــح واحــد علــى األقــل مــن األقليــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي 
ضمــن أول مرشــحّن، مرشــحان مــن األقليــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي ضمــن املرشــحن اخلمســة األوائــل، 

و3 مرشــحن مــن األقليــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي ضمــن املرشــحن الثمانيــة األوائــل ومــا يليهــم«. 

8. األرجنتين: حصص للنساء مفروضة بالقانون

يكفــل الدســتور األرجنتينــي املســاواة احلقيقيــة يف الفــرص بــن الرجــل واملــرأة يف الترشــح للمناصــب التمثيليــة 
باالنتخابــات، باإلضافــة للمناصــب داخــل األحــزاب السياســية، عبــر إجــراءات تعزيزيــة لتمثيــل املــرأة يف لوائــح 

األحــزاب يف االنتخابــات.
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يشــترط قانــون االنتخابــات أن تضــم القوائــم احلزبيــة نســبة مــن النســاء ال تقــل عــن ٪30 مــن إجمالــي املرشــحن 
علــى القائمــة، علــى أن توفــر فرصــاً حقيقيــة للنســاء للفــوز. كمــا ال تقبــل قوائــم األحــزاب التــي ال تلتــزم بشــروط 
الكوتــة، وإذا لــم تلتــزم قائمــة معينــة بقواعــد ترتيــب املرشــحن يخطــر قاضــي االنتخابــات احلــزب لتغييــر ترتيــب 
ــر الترتيــب ووضــع  ــر تقــوم احملكمــة املختصــة بتغيي ــم يقــم احلــزب بالتغيي املرشــحن خــال 48 ســاعة، وإذا ل

املرشــحات التاليــات يف القائمــة يف املواقــع التــي تراهــا مناســبة داخــل القائمــة.

9. بلجيكا: مناصفة في مجلس النواب

يتكــون مجلــس النــواب يف بلجيــكا مــن 150 عضــواً ينتخبــون بنظــام القائمــة النســبية يف دوائــر متعــددة املقاعــد، 
ــى نصيــب اجلنــس اآلخــر إال  ــة عل ــم االنتخابي ــد نصيــب أحــد اجلنســن مــن مرشــحي القوائ وال يجــوز أن يزي

بعضــو واحــد فقــط، وينطبــق هــذا األمــر كذلــك علــى قائمــة املرشــحن البــدالء.

كمــا ال يجــوز أن يكــون اإلســمان األوالن علــى قوائــم املرشــحن وكذلــك قوائــم املرشــحن البــدالء مــن نــوع واحــد، 
حيــث يجــب أن يكــون رجــل وامــرأة، وإذا لــم يلتــزم أي حــزب بشــرط تشــكيل القوائــم االنتخابيــة تشــكيًا متوازنــاً 

مــن ناحيــة النــوع االجتماعــي ال تقبــل الســلطات االنتخابيــة قائمتــه.

10. فرنسا: الدستور يشجع على المساواة

ينــص الدســتور الفرنســي علــى تعزيــز املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف تقلــد املناصــب التمثيليــة والوصــول ملواقــع 
صنــع القــرار عبــر االنتخابــات، باإلضافــة لتعزيــز املســاواة يف املســؤوليات املهنيــة واالجتماعيــة.

ــة ذات مقعــد واحــد بنظــام اجلولتــن، وال يجــوز أن  ــرة انتخابي ــة يف 577 دائ ــة الوطني ينتخــب أعضــاء اجلمعي
يزيــد الفــارق بــن عــدد املرشــحن مــن كا اجلنســن يف القوائــم االنتخابيــة عــن 2٪.
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يترتــب علــى عــدم التــزام األحــزاب السياســية أو القوائــم االنتخابيــة بقاعــدة املناصفــة يف عمليــة الترشــح 
عقوبــات ماليــة تخصــم مــن التمويــل احلكومــي الــذي حتصــل عليــه األحــزاب بنــاًء علــى عــدد األصــوات التــي 

حترزهــا يف اجلولــة االنتخابيــة األولــى.

11. كوريا الجنوبية: كوتة للمرأة على شقي النظام االنتخابي

أقــر قانــون االنتخابــات العامــة الكــوري كوتــة خاصــة للمــرأة يف شــقي النظــام االنتخابــي، حيــث يتشــكل النظــام 
االنتخابــي الكــوري مــن النظــام املختلــط ينتخــب فيــه 56 نائبــاً بالتمثيــل النســبي يجــب أال تقــل نســبة النســاء 

علــى قوائــم األحــزاب السياســية عــن ٪50 مــن مجمــوع املرشــحن.

ــاً بنظــام األغلبيــة »الفائــز األول« بدوائــر انتخابيــة ذات مقعــد منفــرد، ويتعــن علــى كل  كمــا ينتخــب 243 نائب
حــزب سياســي أن يرشــح مــن النســاء مــا ال يقــل عــن ٪30 مــن مجمــوع مرشــحيه يف كافــة الدوائــر االنتخابيــة 
ــى أســاس  ــة املخصصــة عل التــي يخــوض االنتخابــات فيهــا، حيــث تعــد قوائــم املرشــحن التــي ال تلتــزم بالكوت

النــوع االجتماعــي باطلــة قانونــاً.

12. إيرلندا: عقوبات مالية عند االخالل بالتوازن بين الجنسين في الترشح

للمــواد القانونيــة املتعلقــة بتمويــل الدولــة لألحــزاب السياســية والتــوازن بــن اجلنســن مــن قانــون  وفقــاً 
االنتخابــات اإليرلنــدي تخصــم نســبة ٪50 مــن التمويــل املقــدم مــن الدولــة للحــزب مــا لــم تكــن بــن املرشــحن 
الذيــن اعتمدهــم احلــزب يف االنتخابــات العامــة الســابقة نســبة ٪40 علــى األقــل مــن النســاء و٪40 علــى األقــل 

ــوازن بــن اجلنســن يف الترشــح لانتخابــات. مــن الرجــال، وذلــك لضمــان تطبيــق مبــدأ الت
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