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  تقدیم
النوع االجتماعي في الحكم المحلي، تم  إدماجالمساعي المنظمة والموجهة لتحسین فرص  إطارفي 

المبادرة الفلسطینیة  خدمات الهیئات المحلیة لمصلحةن عالمواطنین  رضادراسة استطالع  إنجاز
المواطنین  رضاخرجت الدراسة بصورة مفصلة حول  . "فتاحم"والدیمقراطیة لتعمیق الحوار العالمي 

التي تقدمها الهیئات المحلیة  ،طة بهیئات الحكم المحليالمناالخدمات المبحوثین من رجال ونساء عن 
لسنة  1من قانون الهیئات المحلیة رقم  15المنصوص علیها في المادة و  ،تشرف على تقدیمها أو

 743مكونة من لعینة بحثیة  وفقاً  2018في العام ي أالر استطالع  إجراءتم   .وتعدیالته 1997
هیئة محلیة، شملت  29 العینة على وزعتو  %،53في العینة  اإلناثنسبة  ، شكلتاً ومبحوثمبحوثة 

  غزة. في قطاعومحافظة خان یونس  ،كافة محافظات الضفة الغربیة
  

مدن  إلىتم تصنیفها لهدف هذه الدراسة و  . ةصنفت المواقع المستهدفة في البحث كمناطق حضری
تم اختیار عینة  ،رحلة الثانیةوفي الم  بلدة). 21منها هي مراكز للمحافظات، و 6مدن،  8وبلدات (

% من 65و ،لمدناسكان من % منهم/ن هم 35ضمن حدود الهیئات المحلیة،  األفرادعشوائیة من 
  سكان البلدات.

  
ورشة عمل)  17وبناء على نتائجها، تم تنظیم وعقد سلسلة من اللقاءات التقییمیة ( ،ولدعم الدراسة

التي  اتوالقاعدیة، خرجت بمجموعة من االستنتاج هلیةاألبالتنسیق مع الهیئات المحلیة والمؤسسات 
  على أساسها جرى العمل على تطویر ورقة السیاسات هذه.

  
معلنة  أهدافنحو  اهوقیادتها وتوجیهع الجهود یتجملأداة تم تطویر واعتماد ورقة السیاسات هذه لتكون 

وبما یخدم ردم الفجوة  ،فلسطینيفي الحكم المحلي الالنوع االجتماعي  إدماجتعزز من  ،ومتفق علیها
وفي االنتفاع من برامج وخدمات هیئات الحكم  ،التاریخیة القائمة في مشاركة كل من الرجال والنساء

  التي تنعكس على دور ومكانة كل من النساء والرجال في مجتمعاتهم. المحلي
  

مفتاح""المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة   
دیرة التنفیذیةالم  
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  منهجیة تطویر الورقة

بلوغ جل أتستخدم هذه الورقة مصطلح السیاسات للداللة على توجهات العمل التي یجب اتباعها من 
الورقة على مراجعة مجموعة من  ههذارتكزت   النوع االجتماعي في الحكم المحلي.دماج إهدف 

 حكم المحلي، بما في ذلك نتائج دراسة استطالعذات الصلة بإدماج النوع االجتماعي في ال األدبیات
حوار ولقاءات عصف ذهني مع طاقم لى إكما تم االستناد   خدمات الهیئات.ن عالمواطنین  رضا

مؤسسة مفتاح لتطویر هذه الورقة، وتم تعدیلها وتطویرها بناء على مالحظات عضوات وأعضاء 
راض نتائج هذه الورقة ومناقشتها والتعدیل علیها وتم استع منتدى النوع االجتماعي في الحكم المحلي. 

وعدد من عضوات مجالس  ،في ورشة عمل مع مجموعة من الناشطات في مجال الحكم المحلي
  لهذا الغرض. هیئات الحكم المحلي في ورشة عمل نظمت خصیصاً 

  
الغربیة  المواطنین والمواطنات عن خدمات الهیئات المحلیة في الضفة رضاشكلت دراسة "استطالع 

  یونس على أساس النوع االجتماعي" األساس الذي انطلقت منه هذه الورقة. ومحافظة خان
  

  األثرعات ذات و الموض
للعالقة ما بین  اً میالمواطنین عن الخدمات التي تقدمها الهیئات المحلیة تقی رضاتعكس موضوعة 

أجرتها مؤسسة مفتاح  التي يأر الع شارت دراسة استطالأالمعاصرة.  المواطنین وهذه البنى االجتماعیة
  حیث: ،عن الخدمات التي تقدمها الهیئات المحلیة المبحوثة رضاالتدني  إلى
  

%، وبنسب متقاربة بین الذكور 44.2العام عن أداء الهیئات المحلیة الرضا بلغ معدل  -
 %).43.7( واإلناث%) 44.5(

جراءاتها، وجود  المعرفة حول إلىبینت ردود النساء حول الرضا عن الوصول  - عمل الهیئات وإ
 لیة النشر وشفافیة المعاییر.آالمعلومات ألسباب تتعلق في  إلىفجوة في القدرة على الوصول 

% 32% (31 إلى لیصل جداً  اً متدنی ،ومتابعتها إدارتها ؛جاء معدل الرضا العام عن الشكاوى -
 % لإلناث).30و ،للذكور
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الشكاوى ومتابعتها في الخدمات دارة إفي مجاالت  عن المعدل العام اإلناثتدنت نسبة رضا  -
%)، 24%)، المحالت العامة والمتنزهات (16المجاري والمراحیض العامة (بالمتعلقة 

 %).26تشجیع وتنظیم الحرف والصناعات والمحالت العامة (بوالخدمات المتعلقة 
  

في بعض  إال ،والنساء وعلى الرغم من غیاب الفروق الملموسة في مستوى الرضا ما بین الرجال
ینعكس بصور  ،ظروف غیر مرضیة أوكمیة  أوتلقیها بنوعیة  أوعدم تلقي الخدمات  إنفالقطاعات، 

ل من الرجال والنساء في متباینة على ك تأثیراتوله  ،مختلفة على كل من الرجال والنساء وأشكال
مل التي نظمت ألغراض وخلصت ورش الع . المجموعات والطبقات المجتمعیة المختلفةالفئات و 
  :أبرزهامجموعة من االستنتاجات لعل ى لإالدراسة 

  
رفع قدرة المجالس المنتخبة على التغییر في الثقافة اإلداریة التوظیفیة  ضرورة العمل على -

 .السیاسیةو بالروابط العائلیة والعشائریة  ،بشكل كبیر ،المتوارثة والمرتبطة
ورفع نسبة حضور النساء  ،النساء في الهیئات المحلیةمراجعة جدیة في نسبة تمثیل  إجراء  -

 في طواقم عمل الهیئات المحلیة.
  

 ،كما اشتملت التوصیات على توجهات عمل تشمل مراجعة السیاسات من منظور النوع االجتماعي
  الرقابة والمساءلة المجتمعیة ومشاركة النساء فیها.وتعزیز 

  
جموعة مختلفة من األسباب مى لإمات الهیئات المحلیة المواطنین عن خد رضان یعود تدني أیمكن 

 رضاالت مختلفة لعدم الهناك دال أن إالدراسة متخصصة ومعمقة،  إلىتاج تبیانها وتحلیلها التي یح
  تصنف في التالیة: أنیمكن 

  
موازنات حیث تعتمد  ،وما ینعكس من ذلك على الخدمات المقدمة ،المتاحة شح الموارد -

على و  ،خدمات من المواطنین ورسوم هذه الهیئات من ضرائبما تجمعه  على الهیئات المحلیة
تحصل هذه الهیئات  ،وفي حاالت محدودة جداً   .التبرعات والهبات التي تجندها هذه الهیئات

 .الدولةموازنة على دعم من 
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منها قلة الخبرة  ؛عدم نجاعة إدارة الموارد المتاحة لمجموعة من األسباب أوالقصور في  -
 .اإلدارةسوء ذات صلة ب ألسباب أو ،والدرایة

 على المعلومة المطلوبة موعدم حصوله ،في الهیئات المحلیة عدم معرفة المواطنین بما یجري -
 ،بشكل خاص ،وهذا ینطبق ،رضا في الكثیر من األحیاناللتعبیر عن عدم ى الإ میدفعه ،منها

بة الذین توجهوا إلى الهیئات البلدیة نس أن ،يأنت نتائج استطالع الر حیث بیَّ  ،على النساء
من  %67.6كانت  ،خالل العام الماضي ،واحدة أو أكثر من خدماتهاخدمة  والمحلیة لتلقي

راءهم نتیجة توجههم لتلقي آل الباقون فقط، في حین شكّ  اإلناثمن  37.9و% ،الذكور
أو الجیران أو أو بناًء على تجربة الغیر من األقارب  ،الخدمات ما قبل العام الماضي

 المحیطین بهم.
  

  :ال بد من ،وبالتالي رفع مستوى الرضا عنها ،ولتحسین الخدمات ،وعلیه
  

وبما یشمل: رفع التزام  ،بما فیها تجنید الطاقات والموارد المجتمعیة ،تجنید المزید من الموارد -
ركة الخدمات، تفعیل العمل التطوعي والمشارسوم ودفع  ،المواطنین بتسدید الضرائب

في نشاطات الهیئات المحلیة وفي  المجتمعیة، االستفادة من الطاقات المجتمعیة المختلفة
 تطویر قدراتها.

 وتوسیع فرص الرقابة الشعبیة على إدارة هذه الموارد ،تحسین ورفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة -
 .هاواستخدام

خضاع أنظمة الضریبة  ،تعزیز منظور التكافل االجتماعي في سیاسات الهیئات المحلیة - وإ
 وأحوالهمسجالت المواطنین نظمة أبحیث یتم تحدیث  ،لهذا المنظور والرسوم المستخدمة

ویأخذ باالعتبار  ،وتطبیق نظام ضریبي یراعي الفروق االجتماعیة ،الشخصیة واالجتماعیة
 أو إعفاءات ما یتیح المجال لوجود ،النساءسها أتر خاصة التي بو  ،حالة االجتماعیة للعائالتال

ومنها  ،التنسیق مع الجهات المختصة أو ،جدولة الضرائب والرسوم وفقًا للحالة االجتماعیة
 .الخصوصهذا في للمساندة وزارة التنمیة االجتماعیة 

 الرقابة على األداء وحشد المجتمع المحلي للضغط على الهیئات المحلیة لتحسین وتوجیه -
وتحلیل الخدمات من منظور منفعتها على  ،ألكثر حاجةنحو خدمة المجتمع وفئاته ا قدراتها

 .ومن منظور النوع االجتماعي ،الفئات المختلفة
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باستخدام وسائل تواصل تناسب متطلبات الفئات  تحسین وصول الفئات المختلفة للمعلومات -
 .المختلفة

تاحة ،وتقبل المساهمات المجتمعیة واآلراء ،تحسین التفاعل -   .الفرصة للمشاركة وإ
  

  :السیاسات المقترحة
ذا فانه ال  ها،وتسییر  قات النوع االجتماعيفي تحدید عال مفصلیاً  ي دوراً للحكم المحل أنما اتفقنا  وإ

وعلى تطویر توزیع العمل  ،المرأةغنى عن تطویر مجموعة من السیاسات تنعكس على تحسین مكانة 
  وفي إدارة مجتمعاتهن ومواردها. ،العام الشأنفي  یخدم المشاركة الفعالة للنساء االمجتمعي بم

  
  یمكن مركزة العمل في سیاستین: ،وحتى ال یكون هناك تشتیت

  
والمواطنین  ،والنساء بشكل خاص الهیئات المحلیة الفعال ما بین تواصلسیاسة ال السیاسة األولى:

  بشكل عام
  

مكانیاالمرأة في المجتمع هي طاقة وقدرة  أناالنطالق من  مرتكز السیاسة: على  تنعكس إیجاباً  توإ
 .عملیة التنمیة

  
  لعل أبرزها: ،تنفذ من خالل مجموعة من التدخالت أنویمكن لهذه السیاسة 

  
 .تواجد النساء في هذه األماكنلومكاتب الهیئات المحلیة لتكون مناسبة  أبنیةمة ءموا -
 الذكوريالطابع  ما یخفف من هن،یفمن خالل إعطاء أولویة لتوظ ،النساءالتوسع في توظیف  -

 .خاصة في الخدماتبو  ،المجالس المحلیة ألجواء
مكن عضوات الهیئات بحیث تت ،تنظیم أوقات استخدام المكتب المتاح أو، تخصیص مكتب -

 .ومقترحاتهم وتنظیم مشاركتهمهم اشكاو ومن مراجعة  ،المحلیة من استقبال المواطنین
 ؛القاعات المتاحة للهیئة المحلیة أوقات الستخدام أو ،تخصیص مكان في بنایة الهیئة المحلیة -

الستخدام المجموعات النسویة والجمعیات  ما،وغیره... قاعة اجتماعات،  أو ،من مكتبة عامة
 .في المجتمع قضایا المرأةبوالمؤسسات التي تهتم 
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م أداء یلقاءات للتخطیط ولمراجعة المسیرة ولتقی إلىدعوة نساء المجتمع والنشیطات منهن  -
تقودها النساء لتنظیم جلسات في  أحیاءلجان  شكیلیمكن ت ،كانت البلد كبیرة إذاالمجلس (

 .)أماكن تواجد النساء والتباحث معهن حول االحتیاجات
لیهم الوصول یسهل ع ،بشكل عام ،مع المواطنینتوفیر أماكن للتواصل مع نساء المجتمع و  -

 .لیها والتعامل معها (مركز خدمات الجمهور)إ
 .حتفاالت مجتمعیة تشارك فیها النساءتنظیم لقاءات وا -
التواصل االجتماعي والمدارس والمراكز الصحیة والمجتمعیة لتفعیل التواصل  وسائلاستخدام  -

 ما بین الهیئات المحلیة مع الجمهور وبشكل خاص النساء.
(التشاركیة في وضع الخطط  كافة التخطیط االستراتیجينشاطات عملیة النساء في  إشراك -

 .ت)والسیاسا
بما یسمح بتعدیله للحفاظ  ،وأنظمة البناء ،مواضیع الضعف في قوانین الحكم المحلي إثارة -

 .على اإلرث الثقافي والجمالي للمدن والبلدات الفلسطینیة
 تبني وتعمیم المبادرات والنشاطات الهادفة للحفظ على الصفات الفلسطینیة للحیز (جمالیاً  -

  .األماكنالدعم المجتمعي لهذه  )، وتوسیع دائرةوثقافیاً  وتاریخیاً 
  

  والتقییمییر التخطیط والرقابة امع أحدالنوع االجتماعي  السیاسة الثانیة:
  

  السیاسة: اتمرتكز 
 ،وقف اإلهمال إلىیقود  أنالتخطیط من منظور النوع االجتماعي یمكن  أناالنطالق من  -

  .یر في عالقات النوع االجتماعي في المجتمعیحداث تغإلى إ و 
حسن ضمان ل وأداة ،أعمدة النزاهة أحدتشكل  ،لهاوالجاهزیة  ،لةءالمسا أنطالق من االن -

  .استخدام الموارد
  

  بلوغ هذه السیاسة من خالل مجموعة من التدخالت:یتم 
  

في لمشاركة تها إلى اودعو  ،قضایا النوع االجتماعيبالكوادر النسویة والمهتمة التواصل مع  -
التخطیط و  ،والبنیة التحتیة ،ومنها التخطیط الحضري ،ةاللجان المختصة المختلف أعمال
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ولتوسیع مجال  ،لضمان عكس احتیاجات النساء والفئات المجتمعیة في التخطیط ،االستراتیجي
المخطط بما یعكس مقترحات النساء في المخططات الهیكلیة  مشاركة النساء في بلورة

 .واالستراتیجیة والبنیة التحتیة
ة للتخطیط ومراجعة العمل مع المؤسسات والجمعیات ذات الصلة بقضایا تنظیم لقاءات دوری -

على مشاركة النساء والفئات  اإلضاءةبما یتیح  ،وتوثیقها في محاضر ،النوع االجتماعي
 المختلفة.

والفئات  ،) ما بین مجلس الهیئة المحلیةلةءساالمُ تنظیم جلسات دوریة لمراجعة اإلنجاز ( -
ما فیها المجموعات والمؤسسات النسویة (جمعیات أهلیة، مجالس ب ،االجتماعیة المختلفة

 .أولیاء أمور الطالب، تعاونیات، مجموعات ذات اختصاص)
تفعیل نظام الشكاوى ودعمه بوسائل وأدوات تمكن النساء من استخدام النظام، مثل استخدام  -

شاطات النسویة ، زیارة والمشاركة في اللقاءات والنعياجتماالوسائل التواصل و الهاتف، 
 المختلفة.

م الخدمات المقّدمة من یتنفیذ جلسات بین عضوات المجالس ونساء المجتمع للتباحث ولتقی -
 مجالس الهیئات المحلیة، ومتابعة الموضوع مع المجلس والهیئة المحلیة.

في تفعیل  أو ،في بناء القدراتن أشتخصیص هامش من كل مشروع لخدمة قضیة ذات  -
 .مشاركة النساء

هیئات الحكم  تنفذها أوتخطط لها المشاریع والتدخالت التي السیاسات والتوجهات و تحلیل  -
األسئلة (انظر الملحق  أوعدد من المؤشرات  باستخدام ،االجتماعيالمحلي من منظور النوع 

  .على سبیل المثال)
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  ملحق
  

كل من الرجال والنساء هذا ینعكس على ن إف ،كنا نتحدث عن مشروع تجدید وصیانة شبكة المیاه إذا
  .نیة ملحة للطرفینآیلبي حاجة نه من أرغم على ال ،بصور مختلفة

  
  مالحظات  على الرجال  على النساء  المؤشر

  الحاجة لألسرة ككل  حاجة ملحة جداً    حاجة ملحة جداً   آنیةتحقیق حاجة 
    بشكل ما  بشكل ملموس  توفیر الوقت والجهد

    سبشكل ملمو   بشكل ما  األموالتوفیر 
توفر المیاه بشكل منتظم 
یساعد على استخدامات 

حاجة جانب  إلى ،ةیإضاف
المعیشیة (شرب،  األسرة

  طعام، نظافة)

تستخدم في  أنیمكن 
زراعة الحدیقة المنزلیة، 

إقامة  أو ،تربیة المواشيو 
  مشروع مدر للدخل

تستخدم في  نأیمكن 
  إقامة مشروع

  

 ،الوقت تساعد في توفیر  توسیع الخیارات المتاحة
 مللقیاما یتیح الفرصة 

 إلىبأدوار أخرى إضافة 
  .الواجبات المنزلیة

 أوتوفر فرصة لالستثمار 
  إقامة مشروع

  

  
ن إف ،من أهمیة توفیر المیاه بشكل منتظم لكل من الرجال والنساءالرغم على نه أ ،تستنج مما سبق

نضحها من البئر، عدم  أوعین، توفرها یحرر النساء من مجموعة من الواجبات (جلب المیاه من ال
میاه، التقلیل قدر اإلمكان من استخدام المیاه ألغراض منزلیة) ما الالتي تستهلك  تالماكینااستخدام 

 ،المشاریع إلقامةالذي یعطي للرجال فرصة  هنفس یعطي النساء فرصة للقیام بأدوار أخرى في الوقت
  .ساء وللرجالتوفیرها یمثل حاجة استراتیجیة للنن إفوبالتالي 


