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هدف الورقة:
تهـدف الورقـة لعـرض واقع واهميـة تمثيـل النسـاء وقضاياهن يف
السـلطات املح ّليّـة وخاصـة أننـا على ابـواب انتخابـات للسـلطات
املح ّليّـة عـام  ،2018وهي مـادة مرافقـة للحملة التي تـدار من قبل
ائتلاف «صوتـك قوّة».

هدف االئتالف:
تسـليط الضـوء على قضيـة تمثيـل النسـاء ووضـع قضاياهن عىل
ّ
املحلي ّ يف انتخابـات السـلطات املح ّليّـة .2018
اجنـدة الحكـم
ائتلاف «صوتك قوّة» يشـمل  11جمعيّة :جمعيّة نسـاء ضد العنف،
ّ
الطفولة-مؤسسـة حضانـات النـارصة ،جمعيّـة الزهـراء
مركـز
للنّهوض بمكانـة املرأة ،جمعيّة نعم-نسـاء عربيّـات باملركز ،جمعيّة
سـدرة –النقـب ـ جمعيّـة ترشين-املثلـث ،مركـز مسـاواة ،حركـة
النسـاء الديمقراطيات ،نعمت-نسـاء عامالت ومتطوعـات (النارصة،
واملثلـث ،والجليـل املركـزي) ،جمعيّة انتمـاء وعطاء ،جمعيّـة انتماء
وامل.
تحضري واعداد :سوسن توما _شقحة
مركزة املرافعة يف نساء ضد العنف واملركزة القطرية الئتالف "صوتك قوة"

تصميم غرايف :وائل واكـيـم
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خلفية عامة:

تشـ ِّكل النّسـاء العربيّـات ( )51%مـن األقليّـة العربيّـة يف إرسائيل،
وعلى الرغـم مـن الجهـو ِد املبذولـة ِمـن أجـل إحقـاق حقوق
ّ
وتمثيلهـن َيف مواقع صنع القـرار ووضع قضياهن عىل
النسـاء
اجنـدة السـلطات املح ّليّـة ،تبقى النّسـاء وقضياهن خـارج دائرة
السـيايس .إذ مـا زال املجتمع
االهتمـام والتغيير يف التمثيـل والواقع
ِّ
السـيايس دور
الفلسـطيني داخـل إرسائيـل يعتبر صنـع القـرار
ّ
ُّ
ذكـوري ومنايف لـدور املرأة يف املجتمـع ،ويحول دون وصول النّسـاء
ملواقـع صنع القرار السياسـيّة .فمنذ قيـام الدّولة وحتّـى يومنا هذا،
لـم َ
تنتخـب سـوى امـرأ ٌة فلسـطينية واحـدة لتتقل َد منصب رئيسـة
سـلطة مح ّليّة ،حيث شـغلت السـيد ُة «فيوليت خوري» هـذا املنصب
ّ
املحلّ .أما
يف بداية سـنوات السـبعينات كرئيسة ملجلس كفرياسـيف
بمـا يخـص موضـو َع عضوية ُّ
السـلطات املح ّليّـة ،جرى ،منـذ العام
( )1948وحتّـى يومنـا هـذا ،انتخـاب ( )44امرأة فلسـطينية فقط
لعضويّـة ُّ
السـلطات املح ّليّـة ،مـن بين آالف ال ّرجـال العـرب الذين
انتخبـوا لهـذا املنصب .كمـا وأن قضايا النسـاء مغيّبـة يف الغالب عن
اجنْدة العمـل يف السـلطات املح ّليّة.
ِ
·فنسـبة املوظفـات يف السـلطات املح ّليّـة تصـل اىل  60%إال ّ ّ
أن
النّسـا َء تُشـغ ُل فقـط (َ )6.3%
املناصـب اإلداري ِ
ّـة العليـا.
مـن
ِ
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ِ
بمكانة املرأة ،تشير
منصـب مُستشـارة النّهـوض
ظـر إىل
·وبالن ّ ِ
ِ
َ
وفـق القانون.
املعطيـات أن هنالـك ( )13مستشـارة معيَّنـة
يف انتخابـات السـلطات املح ّليّـة لعـام ّ 2013
ترشـحت  304نسـاء
لعضويـة  49سـلطة مح ّليّـة توزعـوا على النحـو التايل:
ّ
مرشحة واحدة لرئاسة بلدية
ّ
مرشحة واحدة يف املكان األول
ّ 25
مرشحة يف املكان الثاني
ّ 38
مرشحة يف املكان الثالث
ّ 36
مرشحة يف املكان الرابع
ّ 25
مرشحة يف املكان الخامس
ّ 42
مرشحة يف املدن املختلطة (من العدد اإلجمايل ّ )304
وقد وصلت من بينهن  20امرأة فقط
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النساء
اهمية وجود
ّّ
يف السلطات المحلية
·النسـاء يف الحكـم املحلي ال يمثلـن قضايـا النسـاء فقط بل
قضايـا املجتمـع برؤية نسـوية
·النساء يساهمن يف طرح قضايا العدالة االجتماعية أكثر
·يساهمن يف النجاحات التنظيمية أكثر
·يزدن الدافعية للمبادرة
·يرفعن التعامل الشمويل مع القضايا
·يساهمن يف بلورة سياسات ملصلحة املرأة واملجتمع
·يسـاهمن يف زيـادة فـرص التشـغيل للنسـاء وتخصيـص
املزيـد مـن امليزانيـات للخدمـات االجتماعيـة
·كمـا يسـاهمن يف خلق فرص أكثـر للتعاون وزيـادة الفرص
ملشاركة الجمهور
إنتخابـــات
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السـلطة املح ّليّة حلقة الوصـل ب َ
تشـ ّكل ّ
ني الحكم املركـزيِّ واملواطن،
الرئييس يف توفري الخدمـات للمواطنني،
إذ تشـغل هـذه الحلقة الـدور
ّ
وإدارة الحيّـز وإنتـاج فرص تنمويّـة وتطويريّة لصالـح أهل البلدة،
حيـث تتداخـل ُّ
السـلطة املح ّليّـة مـع عـدد كبري مـن النشـاطات يف
ّ
كافـة نواحـي الحياة التـي تؤثّر علينا مبـارشة ،ونذكر منهـاّ :
التبية
االجتماعـي ،البُنـى التحتيّـة واإلسـكان ،واماكـن
والتّعليـم ،الرفـاه
ّ
الرتفيـه ،القضايـا البيئيّـة ،والصحيّـة ،واالقتصاديّـة كمـا وتهتم يف
منالي ِ
ّـة الخدمـات واملواصالت ،وخلـق وتوفري أماكن وفـرص العمل.
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تمثيل النساء يف السلطات
ّ
ّ
المحلية واهميته لطرح القضايا
·تعيين وتشـغيل مستشـارة للنهـوض بمكانـة املـرأة،
ّ
ينـص عليـه القانـون ،ورصـد ميزانيّة لنشـاطها.
وَفـق مـا
مهني حول هذا املوضوع ملديري الوحدات
·إجراء تأهيل
ّ
واألقسام ،وعموم مستخدَمي السلطة املح ّليّة.
·إدارة ميزانيّـة بلديّـة برؤيـة جندريّـة تطبِّـق املالءَمـات
املطلوبـة يف امليزانيّـة.
·التمثيـل النسـاء يف مَ حـاور صنـع القـرار يف السـلطة،
وضمـان أجـور متسـاوية :يف الوظائف ،واللجـان البلديّة
(املح ّليّـة) ،ويف األجسـام العامّ ة.
·تشـجيع األهـل العاملني يف السـلطة املح ّليّة على تَبَنّي
مبـدأ املوازنـة بين البيـت والعمـل (بحيـث ال يكـون أيّ
منهمـا عىل حسـاب اآلخر).
إنتخابـــات
الس ــل ّطة
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·إقامـة لجنة للمسـاواة الجندريّة -كواحـدة من اللجان
الطوعيّـة (غري اإللزاميّـة) يف البلديّة.
·الـر ّد بفعـل معاكـس للصـورة النمطيّـة ،ومكافحـة
التحيُّـز الجنـدريّ يف النشرات الرسـميّة.
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ّ
بمجاالت بلدية
النهوض
ٍ
ُ ِّ
ّ
تقلص الفجوات الجندرية
·الرتبيـة والتعليـم :إدمـاج برامـج جنـدر يف جهـاز الرتبية
والتعليـم لطواقـم التدريـس وللتالميذ.
الشخيص لعموم الس ّكان.
·تعزيز األمن
ّ
·املواصلات العامّ ـة :فحـص إمكانيّـة مالءَمتهـا لعمـوم
السـ ّكان وتحسـينها.
·سـلطة مالءَمة للعائلـة :لجميع املراحـل العمْ ريّة ولجميع
أنواع العائالت.
·الشـعور باالنتمـاء يف السـلطة :االهتمام بخلـق حيّز عا ّم
يع ّزز انتماء النسـاء.
·الثقافـة والرياضـة وقضـاء وقـت الفـراغ :تنظيـم
نشـاطات مُعَ ـدّة للجنسين ومتاحـة لعمـوم الجمهـور،
تخصيـص ميزانيـات لتدريبـت الفتيـات يف الرياضـة
·تدعيـم املصالـح الصغيرة املح ّليّـة بعامّ ـة ،وبم ْلكيّـة
إنتخابـــات
الس ــل ّطة
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ّ
بخاصـة.
النسـاء
الهنديس للحيّز العامّ :لصالح عموم الس ّكان.
·التخطيط
ّ
الجنسي يف الحيّز العـامّ :خلق
·القضـاء على التحـ ّرش
ّ
حيّـز عـا ّم معـاىف وقويم.
·القضـاء على مَ ظاهـر إقصـاء النسـاء ومكافحتهـا:
االلتـزام باالمتنـاع عـن ممارسـة ترصّ فـات إقصائيّـة تجاه
النسـاء ،وبعـدم الفصل بني الجنسين يف املناسـبات واألطر
التـي تبـادر إليهـا السـلطة املح ّليّة.
ـي وإقامـة منشـآت
·الصحّ ـة :اعتمـاد أسـلوب حيـاة صحّ ّ
رياضيّـة للجنسين يف مواقع مالءمة .برامـج صحية توعوية
للكشـف املبكـر عـن امـراض مزمنـة ،املطالبـة بعيـادات
الصحـة النفسـية وتشـغيل اخصائيني.
·العمـل  :تخصيـص ميزانيـات لـدورات تمكين لخـروج
النسـاء للعمـل .املطالبـة بمناطقـة صناعية تشـغيل تؤمن
عمـل للنسـاء بشروط عمـل مالءمة،االهتمـام بالحضانات
واطـر العنايـة لالطفال.
·مراكـز اسـتنفاد الحقـوق :تجـري إتاحـة املعلومـات
والخدمـات للفئـات السـ ّكانيّة الضعيفـة واملهمَّ شـة.
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عام روح المساواة
يف المدينة /القرية
َ
واملناسبات البلديّة :تعكس
·املؤتمرات والعُ روض الفنّيّة
التنوّ ع ،واملساواة بني الجنسني والتمثيل املتساوي.
·إحيـاء يوم املـرأة
العاملي :يعـ ّزز تنمية الوعـي الجماهرييّ
ّ
ملسـألة املسـاواة بني الجنسين .واالعتراف به كيـوم عطلة
للمسـتخدمات مدفوعة االجر.
·لقـاء طاولـة مستديرة-سـلطة متسـاوية :يُعْ قـد مـ ّرة ك ّل
عـام ،ويكـون مفتوحً ـا أمـام الجميـع.
·دعـم املؤسسـات النسـائية والنسـوية الفاعلة ضمن سـلطة
املجلـس املحلي او البلدية
·بلورة خطـة بلدية ملحاربـة العنف يف املجتمـع وعىل االخص
العنف ضد النسـاء
·احيـاء يوم  11-25من كل سـنة وتقديم تقاريـر للمواطنني
واملواطنـات عما قامـت به السـلطة املحلية ملكافحـة العنف
ضد النسـاء
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بعض النقاط من ورقة املوقف الئتالف بلديات מקומיות 2018
والتي تضم نساء ضد العنف مركز مساواة وجمعية ترشين من
ائتالف صوتك قوة

«صوتـك قـوة»

ائتالف جمعيات نسوية وحقوقية من أجل رفع صوت النساء،
تمثيلهن وتمثيل قضاياهن عىل أجندة العمل البلدي يف انتخابات 2018
الجـمـعيـات الرشيـكـة:

نساء ضد العنف ،الزهراء ،الطفولة ،نعم ،سدرة ،ترشين ،مساواة ،النساء
الديمقراطيات ،نعمت لواء النارصة ،املثلث الجنوبي والشمال املركزي،
انتماء وعطاء ،انتماء وامل
ص.ب  | 313النارصة  | 16000هاتف  | 04-6462138فاكس 04-6553781
P.O.BOX 313 | Nazareth 16000 Israel
Tel: +972 4 6462138 | Fax: +972 4 6553781
sotek.qowwa@gmail.com
This project is funded by grant from the united states department of state
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