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تقديم 

وضعت الحكومات الفلسطينية املتعاقبة نصب أعينها أولوية العمل عىل تطوير 

البنية التحتية واملؤسسية لقطاع الحكم املحيل، وترسيخ آليات التوجيه والرقابة 

الهيئات  أعامل  يف  املجتمعية  واملساءلة  املشاركة  وتعزيز  الداخلية،  واملساءلة 

املحلية وتعزيز دورها التنموي من خالل تشجيع بناء الرشاكات بينها وبني القطاع 

الخاص ومؤسسات املجتمع املدين. 

تعمل وزارة الحكم املحيل عىل النهوض بواقع قطاع الحكم املحيل والهيئات املحلية 

يك تكون قادرة عىل تنفيذ برامجها وخططها وقيادة عملية التنمية بكل جوانبها 

له  يتسنى  الفلسطيني حتى  للمواطن  املقدمة  الخدمات  ورفع مستوى وجودة 

مامرسة حياته ونشاطاته يف بيئة صحية وسليمة وضمن ظروف اقتصادية واجتامعية 

وثقافية وبيئية مالمئة، كام عملت الوزارة عىل صياغة القوانني واألنظمة الناظمة 

لعمل الهيئات املحلية والتي من ضمنها انتخاب مجالس الهيئات املحلية رقم )12( 

لعام 2005 وتعديالته التي ضمنت متثيل املرأة يف الهيئات املحلية بنسبة )20 %( 

العالقة عىل متكني عضوات  اإلدارات ذات  الوزارة من خالل  أدىن، وتعمل  كحد 

والقروية. البلدية  املجالس  يف  فاعل  بشكل  مشاركتهن  لضامن  املحلية  الهيئات 

عملت وزارة الحكم املحيل دامئاً مع الرشكاء املحليني والدوليني عىل توفري األدوات 

الالزمة لرفع املستوى املعريف وتشكيل قاعدة إرشادية من اإلجراءات وأدلة العمل، 

لتكون مرجعية لتسهيل التعامل مع معضالت الواقع ومواجهة تحدياته. ويف هذا 

السياق فقد قامت اإلدارة العامة للتوجيه والرقابة ووحدة النوع االجتامعي يف 

وزارة الحكم املحيل ومؤسسة "مفتاح" عىل تعديل ميثاق النوع االجتامعي الخاص 

برؤساء وأعضاء الهيئات املحلية، وإعداد الالئحة التنفيذية لتفعيل مأسسة ميثاق 

النوع االجتامعي يف  املجالس املحلية، وإعداد دليل نظام االلتزام مبيثاق النوع 

الهيئات  امليثاق من رؤساء وأعضاء  بهذا  االلتزام  يفحص مدى  الذي  االجتامعي 

املحلية، باالستناد إىل القوانني واألحكام املعمول بها بهدف تعزيز مشاركة املرأة 

والتي  للوزارة،  االسرتاتيجية  التوجهات  مع  يتفق  مبا  املحيل  الحكم  السياسية يف 

النساء  مشاركة  تعزيز  يف  االسرتاتيجية  الوطنية  السياسات  أجندة  إىل  تستند 

والشباب يف وضع السياسات واتخاذ القرار يف كل من القطاع العام والحكم املحيل، 

واستكامالً لربامج وأعامل تم إنجازها يف هذا املجال، ومن منطلق إميان الوزارة 

ومؤسسة "مفتاح" بأهمية الدور التنموي للهيئات املحلية ورضورة مشاركة النساء 

ووصولهن إىل مواقع صنع القرار لتحقيق خدمات أفضل، وتفعيل دور املرأة كجزء 

من املجتمع وكعضو يف الهيئات املحلية ويف صناعة القرار. وهنا أتوجه بالشكر 

لكل من ساهم يف تعديل بنود ميثاق النوع االجتامعي وإعداد الدليل والالئحة 

التنفيذية داعياً الهيئات املحلية إىل العمل وااللتزام ببنود امليثاق لتحقيق العدالة 

واملساواة بني كافة األعضاء والنهوض بهيئاتنا املحلية لتكون منصة للدميقراطية 

والشفافية والنزاهة. 

م. مجدي الصالح  

 وزير الحكم املحيل
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كلمة "مفتاح"

إىل  مفتاح   - والدميقراطية  العاملي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  املبادرة  تسعى 

تعزیز  أولهام  أساسيني،  محورين  خالل  من  فلسطني  يف  الصالح  الحكم  تعزيز 

القطاع  القرار يف كل من  السیاسات واتخاذ  النساء والشباب يف وضع  مشاركة 

واملنارصة  الضغط  يف  قدماً  امليض  خالل  من  وثانيهام  املحيل،  والحكم  العام 

حول السياسات العامة مبا يضمن العدالة االجتامعية واملساواة. وانسجاماً مع 

املحلیة  للهیئات  التنموي  الدور  بأهمية  وإمياناً  االسرتاتيجية،  التوجهات  هذه 

"مفتاح"  تعمل  القرار،  صنع  مواقع  إىل  ووصولهن  النساء  مشاركة  ورضورة 

نسوية  كوادر  إعداد  االنتخابات، عىل  برنامج دعم  منذ سنوات عديدة، ضمن 

القيادي  املرأة  دور  ومتكني  والوطنية،  املحلية  االنتخابات  يف  للمشاركة  وشابة 

داخل هيئات الحكم املحيل، وإجراء البحوث التحليلية حول الثغرات يف قوانني 

وترشيعات االنتخابات التي تعيق مشاركة املرأة ومتثيلها يف االنتخابات وطرح 

الترشيعات  مستوى  عىل  وإصالح  تعديالت  ومقرتحات  توصيات  من  البدائل 

القرار وواضعي  لتنظيم جلسات حوار مع صناع  باإلضافة  العامة،  والسياسات 

املناسبة  السبل  حول  والتباحث  للتشاور  العامة  السياسات  وراسمي  القوانني 

العدالة  إحقاق  لضامن  املهمشة  والفئات  والشباب  النساء  ملساندة  واملالمئة 

واملعاهدات  اإلنسان  مبادىء حقوق  إىل  باالستناد  واملساواة وذلك  االجتامعية 

واالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطني.

ضمن مرشوع "معاً )رجاالً ونساًء( نحو مأسسة املساواة بني الجنسني يف الحكم 

وبالتنسيق   GIZ األملاين  التعاون  مع  بالرشاكة  "مفتاح"  نّفذته  والذي  املحيل" 

النوع االجتامعي يف الحكم املحيل"، عملت  مع وزارة الحكم املحيل و"منتدى 

بيئة  تعزيز  باتجاه  الدفع  شأنها  من  التي  التدخالت  من  عدد  عىل  "مفتاح" 

داعمة إلدماج قضايا النوع االجتامعي يف سياسات الحكم املحيل وضامن إحقاق 

الجنس،  عن  النظر  بغض  واملواطنات  املواطنني  وحامية  االجتامعية  العدالة 

العرق، الدين، العمر، أو التوجهات السياسية وذلك استنادا إىل مبادئ حقوق 

اإلنسان التي صادقت عليها دولة فلسطني.

نضع بني أيديكم/ن أدلة إرشادية تساهم يف دعم جهود مؤسسات املجتمع املدين 

املحلية، وتدعم  الهيئات  االجتامعي يف عمل مجالس  النوع  يف تحديد فجوات 

تطبيق  يف  املحلية  الهيئات  ضمن  االختصاص  وذوي/ذوات  عضوات/أعضاء، 

ميثاق النوع االجتامعي يف املجالس املحلية الذي ينسجم مع الجهود الوطنية 

التي تبذل يف تحقيق التزامات دولة فلسطني بأهداف التنمية املستدامة 2030.

 
يوسف دجاين

عن مجلس اإلدارة
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التزاماً منا مبا ورد يف وثيقة إعالن االستقالل الصادرة يف 15 ترشين الثاين/نوفمرب 1988، التي تنص عىل: "إن دولة فلسطني هي للفلسطينيني أينام كانوا، فيها يطورون 

هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون باملساواة الكاملة يف الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، يف ظل نظام دميقراطي برملاين 

يقوم عىل أساس حرية الرأي، وحرية تكوين األحزاب، ورعاية األغلبية حقوق األقلية، واحرتام األقلية قرارات األغلبية، وعىل العدل االجتامعي، واملساواة، وعدم 

التمييز يف الحقوق العامة عىل أساس العرق، أو الدين، أو اللون، أو بني الرجل واملرأة"؛ والتزاماً منا مبا ورد يف القانون األسايس املعدل للعام 2003 يف املادة 9، التي 

تنص عىل أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، ال متييز بينهم بسبب العرق، أو الجنس، أو اللون، أو الدين، أو الرأي السيايس، أو اإلعاقة"؛ وانسجاماً مع 

التزامات دولة فلسطني الدولية املتمثلة يف تبني اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة؛ وإمياناً بأهمية مشاركة الجميع  يف التنمية والبناء، مبا يتسق 

والتزامات دولة فلسطني بأهداف التنمية املستدامة 2030 ؛ وبناء عىل ما ذكر أعاله، فإننا نلتزم طوعاً بامليثاق التزاماً أدبياً وأخالقياً الذي يستند إىل مبدأ متكني 

النساء، وذلك يف اتخاذ التدابري الالزمة التي تسهل من وصولهن إىل املشاركة الحقيقية الفاعلة يف املجالس املحلية كحق أسايس من حقوقهن السياسية واملدنية.  

وبناء عىل ذلك، فإننا ندعم الالئحة الداخلية التنفيذية املرفقة مع امليثاق التي جاءت ترجمة لبنود امليثاق، وذلك كأحد التدابري الالزمة ملشاركتهن الفاعلة.

نعلن نحن رئيس وأعضاء مجلس الهيئة املحلية يف ) ..................................................................... ( التزامنا باملبادئ األساسية التالية لضامن مساواة النوع 

االجتامعي يف عمل مجلسنا:

املساواة بني الرجال والنساء يف الحقوق األساسية يف مجتمع دميقراطي يؤمن مببادئ العدالة االجتامعية، ويطمح لتنمية برشية مستدامة، ويجب أن تنفذ 	 

الحكومات، باملستويات كافة، التزاماتها بالقضاء عىل أشكال التمييز كافة.

إلغاء جميع أشكال التمييز حسب الجنس أو الدين، أو االنتامء السيايس، أو درجة اإلعاقة، أو الحالة االجتامعية واالقتصادية، والتصدي إللغاء حاالت التمييز 	 

املركبة.

تعزيز مفهوم التمكني الشمويل للنساء والفتيات، من خالل دعم مبادرات التمكني السيايس، واالقتصادي، واالجتامعي، والثقايف يف املستويات املختلفة: الفردي، 	 

األرسة، املجتمع، الدولة.

املشاركة املتوازنة والفعالة للرجال والنساء يف صنع القرار، هي متطلب أسايس للوصول إىل مجتمع دميقراطي.	 

أخذ قضايا النوع االجتامعي وتوجهاته بعني االعتبار يف جميع أنشطة الهيئة املحلية، مبا فيها استجابة املوازنات لقضايا النوع االجتامعي كأحد أهم مقومات 	 

عمل املجلس، وأمر أسايس لضامن النجاح والوصول إىل جميع فئات املجتمع.
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العمل عىل تغيري النظرة النمطية والترصفات والفرضيات والتصورات السلبية ألدوار النوع االجتامعي كأمر أساس للوصول إىل الدميقراطية والعدالة االجتامعية 	 

وتكافؤ الفرص.

وعليه، نلتزم بـ:

 إتخاذ التدابري الالزمة لضامن تطبيق وتنفيذ الالئحة الداخلية التنفيذية للميثاق والدليل التوضيحي.	 

 مراعاة عقد كافة اجتامعات الهيئة املحلية يف ظروف وأوقات مقبولة اجتامعياً ومناسبة للجميع، وإتاحة املجال أمام جميع األعضاء/العضوات للتعبري عن 	 

آرائهم بحرية، ودون فرض أي سلطة معنوية ومادية، وبناء نظام متابعة لضامن ذلك مع دائرة التوجيه والرقابة يف الوزارة.

تبليغ األعضاء/العضوات بجدول األعامل قبل االجتامع بوقت مناسب، وأن تعطى قضايا النوع االجتامعي حقها يف النقاش، وإتاحة املجال للعضوات/األعضاء 	 

يف املشاركة يف اتخاذ القرار بعدالة.

وضع تعليامت تتيح فهم احتياجات النوع االجتامعي يف الهيئة املحلية لألعضاء/العضوات تتيح املجال للجميع باملشاركة املتساوية بنزاهة.	 

تكليف األعضاء/العضوات مبهام ضمن اللجان يف الهيئات املحلية عىل أساس املساواة يف الحقوق والواجبات.	 

مراعاة الظهور املتكافئ يف اإلعالم، واملشاركة يف متثيل الهيئة املحلية يف اللقاءات العامة املحلية والوطنية والخارجية.	 

االجتامعي 	  النوع  فجوات  وفحص  املحلية،  الهيئة  موازنة  عن  واإلفصاح  والسنوية،  األسبوعية  الدورية  املحلية  البلدي/الهيئة  املجلس  قرارات  عن  اإلفصاح 

ومخصصات اإلنفاق، وتبسيط فهم املعلومات للمواطنني كافة.

إتاحة املجال للعضوات يف املشاركة بفعالية يف أنشطة تختارها، وبخاصة التي تساهم يف متكني املرأة الفلسطينية، وتوفري التغطية املالية لذلك إن أمكن.	 

متكني العضوات من استخدام املرافق الخاصة بالهيئة ألغراض العمل حتى بعد أوقات الدوام.	 

االلتزام بتعميم وزارة الحكم املحيل حول مواءمة مقر الهيئة املحلية لكافة الفئات الخاصة من ذوي وذوات اإلعاقة، وكبار السن.	 

تعزيز النهج التشاريك يف املراحل املتعلقة بالسياسات، والتخطيط، واتخاذ القرارات كافة، من خالل تبني نظام تخطيط موحد من الوزارة للبلديات كافة.	 

ضامن إدماج قضايا النوع االجتامعي يف عمل البلديات ضمن التخطيط االسرتاتيجي، ووضع املوازنات املستجيبة للنوع االجتامعي.	 

االهتامم مبحور التمكني االقتصادي كمكون أسايس يف عمل البلديات، وااللتزام بتسهيالت خاصة للنساء يف الهيئة املحلية.	 
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االهتامم وأخذ دور فّعال يف محاربة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف املساحات العامة، ويف املجتمع، من خالل تبني مخططات هيكلية مقاومة للعنف.	 

ضامن متثيل النوع االجتامعي يف الهيئة املحلية، وإتاحة املجال الحتياجات النوع االجتامعي ضمن سياسات الهيئات املحلية، سواء يف املوازنات، أو الهيكليات، 	 

أو صناعة القرار.

تخصيص مصادر مادية ومعنوية لدعم مساواة النوع االجتامعي داخل الهيئة املحلية، ويف الخدمات التي تقدمها الهيئة املحلية، من خالل تبني مشاريع خاصة 	 

بالنساء يف املنطقة، وتوفري كافة اإلمكانيات املتاحة الخاصة بالهيئات لكال الجنسني.

ضامن اإلعالن والشفافية يف سياسات التوظيف، وسياسات التشغيل، وااللتزام باإلجراءات العامة املقررة من الوزارة والتي تضمن املساواة بني الجنسني.	 

دعم املبادرات التي تساهم يف تحقيق مساواة النوع االجتامعي، مادياً ومعنوياً، داخل الهيئة املحلية، ويف الخدمات واألنشطة التي تقدمها الهيئة املحلية 	 

للمجتمع املحيل، وتخصيص جزء من املوازنات لذلك.

تكافؤ الفرص يف الحصول عىل التدريب واملشاركة يف برامج بناء القدرات دون متييز، وااللتزام بنسبة متثيل للنساء يف الفعاليات املتعلقة بذلك كافة.	 

إجراء تقييم يحدد فجوات النوع االجتامعي يف الهيئة املحلية، واقرتاح برامج عمل وموارد مالمئة لجرسها حسب إمكانيات الهيئة املحلية.	 
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مقّدمة

يأيت القانون لتنظيم العالقة بني الدولة واملواطنني/املواطنات، وتنظيم العالقة بني املؤسسة وأفرادها، وتنظيم العالقة بني األفراد أنفسهم مبؤسساتهم/ن املختلفة. 

فترشيعات الهيئات املحلية جاءت لتنظيم العالقة بني أعضاء وعضوات مجالس الهيئات املحلية فيام بينهم/ن، وتحديد أدوارهم/ن املتوقعة لضامن تقديم خدمات 

ذات جودة تلبي احتياجات املواطنني واملواطنات.

إن عضوية مجالس الهيئات املحلية عضوية طوعية، وما هي إال تكليف لتمثيل أفراد املجتمع املحيل من كبار سن، ونساء، وشباب، وأطفال، وأشخاص ذوي/ذوات 

إعاقة، وبالتايل، التحسس لقضايا الفئات املختلفة واحتياجاتهم/ن، وتلبية تلك االحتياجات بشقيها العميل واالسرتاتيجي من خالل تقديم خدمات.

الالئحة الداخلية التنفيذية مليثاق النوع االجتامعي: 

هي مجموعة من اإلجراءات املقرتحة املساندة ملأسسة إدماج قضايا النوع االجتامعي يف عمل الهيئات املحلية ومتابعة وزارة الحكم املحيل لتنفيذ هذه اإلجراءات. 

للبنود التي تضمنها ميثاق النوع االجتامعي الصادر عن وزارة الحكم املحيل خالل الفرتة 2007 - 2009 واملعدل بصيغته  وتقدم الالئحة الداخلية تفسرياً إجرائياً 

املتوافق عليها يف العام 2019. وتساهم الالئحة الداخلية التنفيذية بإسناد وتعزيز  بيئة حاضنة ومحفزة ملشاركة العضوات يف املجاالت املختلفة لعمل الهيئات املحلية، 

وخلق ثقافة مؤسساتية متحسسة ومستجيبة للنوع االجتامعي تستند إىل النهج التشاريك املبني عىل التشاور مع الفئات املجتمعية املختلفة مبختلف مراحل التدخالت 

كافة من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم للتأكيد عىل ضامن دمج حقوق النساء واحتياجاتهن يف مختلف الخدمات املقدمة من قبل الهيئات املحلية.

تهدف الالئحة الداخلية التنفيذية إىل ضامن مشاركة فاعلة للنساء يف املجالس املحلية، من خالل ترجمة املواد يف قانون الهيئات املحلية الفلسطينية رقم )1( الصادر 

يف العام 1997، وإىل مأسسة ميثاق النوع االجتامعي يف عمل الهيئات املحلية، مبا يضمن املساواة واملشاركة لجميع الفئات يف عملية صنع القرار.
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اإلطار املفاهيمي لالئحة الداخلية التنفيذية مليثاق النوع االجتامعي: 

متكني املرأة هو مفهوم متعدد األوجه، ويتم تعريفه عادة، مع أبعاد عدة، مثل "الحقوق، واملوارد، والتعبري" )البنك الدويل، 2001(، "املوارد، والتوجهات أو التوقعات، 

والعالقات، والسلطة ")تشن، 1992(، أو" املوارد، والوكالة، واإلنجازات ")Kabeer, 1999(.  متت مناقشة متكني املرأة من حيث القوة االقتصادية والوصول إىل املوارد 

)بارفني، 2008(، والسلطة داخل األرسة )ميسون وسميث، 2003(، وهي عملية كسب السيطرة )سني، 1997(، واملشاركة يف السياسة )نوريس وإنغلهارت، 2003(.

العنارص األساسية التالية للتمكني:

إحساس املرأة بتقدير الذات.. 1

حقهن يف االختيار وتحديد الخيارات.. 2

حقهن يف الحصول عىل الفرص واملوارد.. 3

حقهن يف امتالك القدرة عىل التحكم يف حياتهن، داخل املنزل وخارجه.. 4

قدرتهن عىل التأثري يف اتجاه التغيري االجتامعي إلنشاء نظام اجتامعي واقتصادي أكرث عدالً، عىل الصعيدين الوطني والدويل.. 5

اإلطار املعتمد لالئحة الداخلية هو إطار الخبرية نائلة كبري1 واملتعلق بعملية التمكني التي تناولت العنارص الخمسة املذكورة أعاله من خالل ربطها بثالثة محاور 

أساسية للتمكني، وهي: الحق يف االختيار، القوة الذاتية/الشخص، املشاركة.

يعترب الحق يف االختيار من العنارص الرضورية يف عملية التمكني، حيث أشارت  كبري، إىل أن االختيار يرتبط بالحقوق األساسية التي نص عليها اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان، والتي تتمثل يف الحرية يف التعبري، واالختيار، واعتناق الديانة، واختيار املمثل السيايس.  كام أشارت كبري إىل أن تحديد أبعاد االختيار يف التمكني السيايس 

.)Kabeer, 1999: 441( للمرأة، يتطلب تقييم االحتياجات واالهتاممات التي تظهر بذاتها من املامرسات الروتينية للحياة اليومية

.)IAFFE( .1  نائلة كبري خبرية اقتصادية اجتامعية وزميلة وكاتبة أبحاث. وهي أيًضا رئيسة منتخبة للرابطة الدولية لالقتصاد النسايئ
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أما القوة الذاتية/الشخص )Agency(، وهنا تشري كبري إىل أنه عىل النساء أن يكن أنفسهن فاعالت مهامت يف عملية التغيري التي يتم وصفها أو قياسها، فالقوة الذاتية/

الشخص، هي القدرة عىل أن تكون عامالً فاعالً يف عملية التغيري، من خالل القدرة عىل "تحديد أهداف الفرد" )Kabeer, 1999: 438(.  إذا كانت املرأة غري قادرة 

عىل بث تفضيالتها السياسية علناً، فلن تتمكن من مامرسة "مدنية فاعلة".  باختصار، ليك تتمكن املرأة من مامرسة تقدير الذات، وتحديد أهدافها، يجب أن تتمتع 

بحرية النقاش، وأن تكون قادرة عىل املشاركة يف منظامت املجتمع املدين )CSO(، وأن يتم متثيلها يف صفوف اإلعالم والصحافيني.

إن تقوية الذات والفاعلية تتطلبان القدرة عىل الوصول إىل املوارد والسيطرة عليها. وهذا يتطلب وجود التسهيالت واإلجراءات من قبل الدولة واملؤسسات لتمكني 

النساء من الوصول إىل املوارد والسيطرة عليها.

أما املشاركة يف السياسة، فإنها تتطلب وجوداً وصفياً يف املناصب السياسية الرسمية، وأن يكون للمرأة توزيع متساٍو يف توزيع السلطة.

تحتوي الالئحة عىل توحيد للمفاهيم املستخدمة يف ميثاق النوع االجتامعي، ويف دليل الالئحة الداخلية التنفيذية وهي التالية:

أعضاء وعضوات املجلس املحيل: جميع األعضاء والعضوات املنتخبني/ات، مبن فيهم الرئيس/ة.. 1

 إطار التمكني: وهو عملية متكني النساء والفئات املهمشة، وزيادة وعيهمن عن طريق توفري الوسائل الثقافية، والتعليمية، واملادية، حتى يتمكن األفراد من . 2

املشاركة يف اتخاذ القرار، والتحكم باملوارد التي تعنيهم. وهو مدخل حديث مصاغ من نساء العامل الثالث، يهدف إىل متكني املرأة من خالل االعتامد عىل النفس، 

لكن عن طريق الثقافة والتعليم والعمل والتوظيف. وعليه، عىل املجالس املحلية ضامن التطوير املعريف والثقايف لألعضاء والعضوات، مبا يشمل رئاسة املجلس 

وزيادة وعيهم/ن بطبيعة األدوار التي تلعبها النساء العضوات من دور إنجايب، ودور مجتمعي، ودور سيايس ... الخ، األمر الذي سرياعى عند التخطيط لضامن 

مشاركتهن، هذا إضافة إىل زيادة وعيهم/ن بأهمية إدماج وتعميم قضايا النوع االجتامعي لتشمل جميع فئات املجتمع املحيل من نساء، وأطفال، وكبار سن، 

وشباب، وأشخاص ذوي إعاقة.  وميكن أن يتحقق ذلك من خالل تطوير خطة بناء قدرات، واملشاركة يف املؤمترات وورش العمل، ورصد موازنات لضامن مشاركة 

األعضاء والعضوات عىل حد سواء، وتطوير خطة مواكبة وتقييم لفحص مستوى التقدم املحرز لديهم/ن.
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التمييز: يتضمن التمييز )أ( أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم عىل أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السيايس، أو األصل الوطني، أو . 3

األصل االجتامعي، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص، أو املعاملة يف االستخدام أو املهنة؛ )ب( أي متييز أو استبعاد أو تفضيل آخر يكون 

من أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو املساواة يف املعاملة يف االستخدام أو املهنة تحدده الدولة.  وعليه، عىل املجالس املحلية مراعاة عدم التفريق 

أو استبعاد العضوات عند اتخاذ قرارات أو فرص التدريب والتمثيل باملحافل املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية. وبالتايل، رصد موازنات لضامن مشاركة 

العضوات من مواصالت، وتكاليف إقامة إن تطلب األمر، ومراعاة وقت العضوات للمشاركة ... إلخ.

املساواة: تقيض املساواة بني الجنسني باملفهوم القائل إن جميع البرش، سواء أكانوا نساًء أم رجاالً، يتمتعون بحريّة تطوير قدراتهم/ن الشخصيّة واتّخاذ القرارات . 4

بعيداً عن القيود التي تفرضها القوالب النمطيّة واألدوار واألحكام املسبقة املتصلبة بشأن النوع االجتامعي. ويُقصد باملساواة بني الجنسني مراعاة سلوكيات 

النساء والرجال ومتطلعاتهم/ن وحاجاتهم/ن املختلفة وتثمينها وتعزيزها بشكل متساٍو. وال يعني ذلك مامثلة الرجل باملرأة، بل الحرص عىل أال تكون حقوقهام 

ومسؤوليّاتهام وفرصهام معتمدة عىل كونهام خلقا ذكراً أم أنثى. وعليه، عىل املجالس املحلية مراعاة تطبيق املساواة من خالل توفري فرص متساوية لوصول 

النساء إىل املعلومات، والحق يف متثيل املجالس يف املحافل العامة، والحق يف املشاركة يف أخذ القرارات، واملشاركة يف تحديد أولويات احتياجات املجتمع املحيل 

بفئاته املختلفة.

اإلنصاف: اإلنصاف يف معاملة النساء والرجال وفق حاجاتهم/ن. وقد يتضمن ذلك املساواة يف املعاملة، أو املعاملة التي تكون مختلفة، إمنا متساوية من حيث . 5

الحقوق واإلعانات والواجبات والفرص. فاإلنصاف هو وسيلة، أما املساواة فهي الهدف. وعليه، عىل املجالس املحلية مراعاة احتياجات العضوات، وتوفري السبل 

لتلبية تلك االحتياجات؛ سواء أكانت لوجستية من توفري مكان مناسب لعقد اجتامعات كام كفلها القانون باملادة رقم )8( من قانون الهيئات املحلية، وتوفري 

مواصالت آمنة أو رصف بدل مواصالت لتسهيل وصولهن، واقرتاح وقت مناسب من قبل أعضاء وعضوات املجلس يضمن مشاركتهن ... الخ، أم تلبية احتياجات 

فنية للعضوات لزيادة كفاءة األداء لديهن وتعزيز مشاركة فاعلة من خالل تطوير القدرات، ومتثيل املجلس، واملشاركة يف التخطيط وصنع القرارات، وتحديد 

األولويات ... إلخ.

املشاركة: قيادة املرأة ومشاركتها يف عمليات صنع القرار يف مجتمعها املحيل. وعليه، عىل املجالس، ضامن االلتزام والعمل عىل مشاركة العضوات يف عملية صنع . 6

القرار التي تبدأ من تحديد احتياجات فئات املجتمع املحيل، وتحديد أولويات التدخل، واملشاركة يف املتابعة والتقييم، واملشاركة يف اقرتاح حلول تراعي فئات 

املجتمع املحيل وتلبية احتياجاتها ... إلخ.
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النوع االجتامعي"، . 7 الفئات املهمشة والفئات املسيطرة يف املجتمع، وتسمى هذه العالقة "عالقة  هو عملية دراسة العالقة املتداخلة بني  النوع االجتامعي: 

وتحددها وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادية واجتامعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريق تأثريها عىل قيمة العمل يف األدوار اإلنجابية واإلنتاجية واملحلية 

والسياسية التي تقوم بها الفئات املهمشة، بغض النظر عن جنسهم، وفئاتهم العمرية، ودياناتهم، وتوجهاتهم السياسية، ومكانتهم االجتامعية واالقتصادية.

االحتياجات/املصالح االسرتاتيجية: تعرّف بأنها االحتياجات األساسية للبقاء عىل قيد الحياة، وتشمل الطعام واملأوى وامللبس واملاء.  وهي تستند إىل الظروف . 8

املادية للحياة، وهي تخص املدى القصري واالحتياجات اليومية، وميكن أن تتحقق من خالل توفر املوارد املادية والبرشية مبارشة. عىل الرغم من أن تلبية 

االحتياجات العملية بني الجنسني أمر رضوري من أجل تحسني الظروف املعيشية لألفراد، فإن ذلك ال يؤثر عىل وضعهم االجتامعي. وهكذا، ميكن للنساء التمتع 

مبستوى عاٍل من الظروف املعيشية، ولكنهن ال يزلن يف مكانة اجتامعية متدنية، ويعانني من أوجه التمييز واملعاناة والقهر والظلم النفيس واالجتامعي والقانوين 

واالقتصادي. وكام تكون للمرأة والرجل أدوار مختلفة حسب املقاييس التي حددت سابقاً، فقد تكون احتياجات النوع االجتامعي هي األخرى مختلفة حسب 

أدوار النوع االجتامعي ومقاييسها )السن، والعرق، والطبقة، والخلفية ...(.  لذا، فإن أحسن طريقة لتعرف هذه االحتياجات هي طرح السؤال عىل الجامعة 

أو األفراد املعنيني مبارشة، ألنهم أدرى بها.

االحتياجات/املصالح العملية: هي االحتياجات التي تحددها املرأة يف أدوارها املقبولة اجتامعياً يف املجتمع. ال تتحدى، عىل الرغم من أنها تنشأ عن االنقسامات . 9

بني الجنسني يف العمل ووضع املرأة يف املجتمع. االحتياجات العملية هي استجابة لرضورة فورية ومتوقعة، تم تحديدها يف سياق محدد.  إنها عملية بطبيعتها 

وغالباً ما تتعلق بأوجه القصور يف الظروف املعيشية مثل توفري املياه، والرعاية الصحية، والعاملة.

العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي: أي شكل من أشكال العنف املوجه ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال عىل أساس االختالفات املنسوبة اجتامعياً . 10

بني الذكور واإلناث، ويشمل األفعال التي تلحق األذى الجسدي أو العقيل أو الجنيس أو املعاناة، وكذلك التهديدات مبثل هذه األفعال، واإلكراه، وغريه من 

أشكال الحرمان من الحرية.

 قرار مجلس األمن 1325: صدر القرار األممي 1325 عن جلسة مجلس األمن الدويل رقم  4213 يف أكتوبر 2000، وهو قرار خاص ينادي مبشاركة املرأة يف . 11

هيئات صنع قرار السالم واألمن، بشكل عام، ويف مناطق الرصاع املسلح عىل وجه الخصوص. وهو القرار األول من نوعه بخصوص مشاركة املرأة عىل املستوى 

الدويل2.

http://www.miftah.org/PublicationDetails.cfm?id=51  2



16

الالئحة الداخلية التنفيذية لتفعيل مأسسة ميثاق النوع االجتماعي في المجالس المحلية
والدليل اإلجرائي المساند لالئحة الداخلية التنفيذية

الدليل اإلجرائي المساند
لالئحة الداخلية التنفيذية

16
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وإنصاف  ومشاركة  لتمكني  املراعية  التنفيذية  الداخلية  الالئحة  تطبيق  عىل  املحيل  املجلس  وعضوات  أعضاء  تساعد  إرشادية  إجراءات  تضمني  إىل  الدليل  يهدف 

العضوات بشكل متكافئ ومتساٍو.

يقسم الدليل الالئحة الداخلية التنفيذية إىل 11 محوراً يف مجاالت ومستويات مختلفة من عملية ضامن املشاركة الفعلية والفاعلة للنساء يف الهيئات املحلية يف 

املجتمعات املحلية الفلسطينية.

املحور 1: االستالم من املجلس السابق

رضورة حضور جميع العضوات واألعضاء االجتامع الخاص بعملية االستالم للمجلس من املجلس السابق. ويعترب عدم حضور العضوات االجتامع بقصد متعمد . 1

إجراًء متييزياً يستلزم إعادة االجتامع مرة أخرى.

يحبذ تطبيق إجراء الكوتا النسوية عىل انتخاب املجلس الجديد، عىل أن تكون إحدى العضوات إما رئيسة أو نائبة.. 2

املحور 2: توزيع املهام يف املجلس

يوىص  برضورة حضور العضوات يف االجتامع الخاص باستالم املجلس.. 1

عىل جميع العضوات واألعضاء املنتخبني/ات التواجد يف االجتامع املقرر لتوزيع املهام بعد استالم املجلس رسمياً من املجلس السابق.. 2

العمل عىل ترؤس العضوات بعض اللجان الرئيسية التي تنبثق عن املجلس املحيل كلجنة التخطيط، أو لجنة متثيل املجلس يف املناسبات واألنشطة العامة ... إلخ.. 3

عىل العضوات أن ميثلن كعضوات يف باقي اللجان التي تشكلت يف االجتامع املنعقد لذلك.. 4

ال تعترب القرارات الصادرة عن أي لجنة فاعلة يف حال غياب العضوات املمثالت فيها إذا كان غيابهن بشكل مقصود ومتعمد.. 5
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املحور 3: التصويت

يجب أن تخضع كافة القرارات الصادرة عن املجلس املحيل للتصويت مبشاركة أغلبية أعضاء وعضوات املجلس املحيل.   . 1

يف حال حضور أغلبية األعضاء والعضوات واكتامل النصاب لعقد اجتامع، من الرضوري مشاركة  العضوات يف القرار قبل البت به لضامن رؤيتهن اتجاه القرار. . 2

املحور 4: عقد االجتامعات الخاصة يف املجلس املحيل

التأكيد عىل عقد االجتامعات يف  مقر الهيئات املحلية، وفقا للقانون مع مراعاة االتفاق عىل الوقت املناسب  لعقدها لجميع األعضاء والعضوات لضامن مشاركة . 1

العضوات وعدم غيابهن.

يف حال تغيب إحدى العضوات أو األعضاء ألي سبب، يجب إبالغ الرئيس ونائبه واألعضاء، وذكر سبب الغياب مع توقيع الشخص املعني عليه.. 2

املحور 5: املشاركة يف التخطيط للربامج/املشاريع، والتنفيذ واملواكبة والتقييم واملوازنة

التأكد من مشاركة عضوات الهيئات املحلية يف تحديد االحتياجات بشقيها العميل واالسرتاتيجي لضامن متثيل صوت النساء يف املشاريع والربامج املقرتحة.. 1

رضورة عقد لقاءات مع نساء املجتمع املحيل لتضمني احتياجاتهن يف تلك الربامج واملشاريع املقرتحة، من خالل عقد مقابالت فردية، أو مجموعات بؤرية، مع . 2

رضورة مراعاة استهداف الفئات العمرية املختلفة ككبار السن، والفتيات واألشخاص ذوي/ذوات اإلعاقة.

رضورة إرشاك العضوات يف وضع أولويات الربامج واملشاريع املقرتحة والتصويت عليها، مع التأكيد عىل أهمية منظور النساء يف تحديد األولويات.. 3

التأكد من حضور العضوات أو من ميثلهن يف االجتامعات الدورية والخاصة بالتخطيط، ويف حال تعذر حضور إحداهن، يتم ترشيح من يرينها مناسبًة من . 4

العضوات.

رضورة وجود العضوات، كجزء أصيل، يف جميع مراحل الربنامج/املرشوع من تنفيذ، إىل مواكبة وتقييم، لضامن تضمني أثر تلك الربامج عىل النساء، وألي مدى . 5

قامت بتلبية احتياجاتهن العملية أو االسرتاتيجية.
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يتناسب . 6 الربامج/املشاريع، ومبا  لتلك  التدخالت  الراجعة منهن يف تعديل بعض  التغذية  النساء من املجتمع املحيل لتضمني  لقاءات دورية مع  رضورة عقد 

ومصالح النساء.

اعتامد املوازنة املستجيبة للنوع االجتامعي كمرجعية للمجلس املحيل يف جميع مراحل التخطيط االسرتاتيجي والتطبيق والتنفيذ.. 7

رضورة رصد موازنات مالية مخصصة لضامن مشاركة النساء؛ سواء يف االجتامعات أو املشاركة يف مؤمترات خارجية.. 8

املحور 6: التمثيل يف االجتامعات الرسمية املحلية والدولية

يف حال عقد أي اجتامع عىل مستوى رسمي محيل، يجب إبالغ العضوات بهذه االجتامعات، ويف فرتة زمنية ال تقل عن 48 ساعة، إال يف الحاالت االستثنائية/. 1

الطارئة، تتيح املجال لهن لرتتيب برنامجهن لتسهيل حضورهن االجتامع، مع تحديد آليات التواصل التي تناسب العضوات لضامن وصول املعلومة.

يجب تزويد العضوات بجميع األوراق التي تختص باالجتامع، أو إبالغهن بسبب االجتامع، وذلك لتمكينهن من التحضري لالجتامع لضامن مشاركة فاعلة.. 2

يف حال عقد أي اجتامع مع جهة أجنبية؛ سواء أكان رسمياً أم غري رسمي، أو متويل أو مساندة ودعم، يجب إعالم العضوات بهذه االجتامعات، مع االتفاق عىل . 3

آلية التواصل، وضامن توقيع محارض االجتامعات.

يجب توفري الرتجمة لجميع األعضاء والعضوات عند حضورهم/ن اللقاءات يف البند السابق.. 4

عىل املجلس التشاور مع جميع عضوات وأعضاء املجلس قبل أخذ أي قرار، أو يف حال أُخذ القرار خارج إطار االجتامع الرسمي بعد االجتامعات عىل املستوى . 5

الرسمي والدويل واإلقليمي، عىل أن يكون هناك ترصيح واضح باملوافقة يتم التوقيع عليه من قبل جميع العضوات واألعضاء.

املحور 7: التنسيق والرشاكات مع املؤسسات غري الرسمية )املنظامت األهلية والقطاع الخاص واملؤسسات القاعدية واالتحادات(

يحق للعضوات املشاركة يف أي ائتالفات وطنية مثل االئتالف النسوي الخاص بالقرار األممي 1325، وغريه من االئتالفات الداعمة لحقوق النساء، وتفعيل . 1

مشاركتهن يف املجتمع، مع توفري التسهيالت الالزمة لضامن مشاركتهن.

يتم تبني هذه املشاركة رسمياً من قبل املجلس املحيل، واعتامد القرارات التي تصدر من هذه االئتالفات لدعم دور النساء.. 2
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رضورة تضمني مقرتحات لرشاكات مع مؤسسات نسوية وحقوقية عىل املستويات الثالثة: املحيل، واإلقليمي، والدويل.. 3

رضورة التشبيك مع القطاع الخاص، وتعزيز املسؤولية املجتمعية تجاه املجالس املحلية يف تلبية بعض االحتياجات من منظور النوع االجتامعي.. 4

املحور 8: بناء القدرات وتطويرها

من الرضوري اعتامد منهجية واضحة لتحديد االحتياجات التدريبية لعضوات وأعضاء املجلس املحيل.. 1

من الرضوري تحديد مجموعة املهارات الذاتية الواجب توفرها لدى كل عضو/ة، وتوفري التدريبات والتدخالت الالزمة لتطويرها. كام من الرضوري وجود خط . 2

مرجعي يعكس مجموعة املهارات واملعرفة لدى كل عضو/ة للبناء عليها وتطويرها.

أهمية وضع أولويات لبناء وتطوير القدرات للعضوات واألعضاء لتمكينهن/م من تعزيز املهارات املطلوبة والواجب توفرها فيهن/م، مع التأكيد عىل ضامن . 3

مشاركة العضوات يف ذلك.

رضورة توفري اللوجستيات واألدوات لتسهيل مشاركة العضوات يف التدريبات املنعقدة، ومعالجة الصعوبات التي قد تعيق من مشاركة العضوات، ومبا يضمن . 4

مشاركتهن.

رضورة تحديد احتياجات تدريبية من قبل الوزارة/وحدة النوع االجتامعي، واملطلوب توفرها لدى األعضاء والعضوات كتمثيلهم/ن يف اإلعالم املريئ واملسموع، . 5

واملؤمترات، وتطوير ورقة عمل، سياسات ...، قراءة املوازنة، الحقوق املالية )اإلجراءات املالية املتبعة( مهارات التخطيط ... إلخ.

رضورة متابعة مستوى التقدم املحرز لدى األعضاء والعضوات يف تطوير قدراتهم/ن.. 6

التأكد من أن جميع أعضاء وعضوات وموظفي/ات املجالس املحلية عىل دراية ومعرفة كافية باملبادئ األساسية التي نص عليها امليثاق، وأن يكون تدريبهم/ن . 7

إلزامياً قبل البدء مببارشة عملهم/ن.

املحور 9: الظهور يف اإلعالم

عىل املجلس تشكيل لجنة إعالمية، عىل أن تضم يف عضويتها أو رئاستها إحدى العضوات من املجلس.. 1
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رضورة  متثيل العضوات يف اللقاءات اإلعالمية سواء املرئية أو املسموعة أو التواصل االجتامعي لتسليط الضوء عىل دورهن كعضوات يف تطوير املجتمع املحيل.. 2

عىل املجلس عقد اللقاءات املفتوحة مع املواطنني واملواطنات يف املنطقة للتعريف بدور املجلس ومهامه، وإعطاء دور أسايس للعضوات يف هذه اللقاءات . 3

املفتوحة.

يجب ضامن تغطية إعالمية محلية وعرب الوسائل اإلعالمية املختلفة لجميع اللقاءات املفتوحة.. 4

عىل املجلس تفعيل آليات اإلعالم املحيل يف املجتمع املحيل مثل وسائل التواصل االجتامعي، والتعريف بهذه الوسائل من أجل اإلعالن عن املشاريع والربامج . 5

لجميع الفئات.

ضامن تسهيل وصول العضوات إىل جميع وسائل اإلعالم، ومبا يتناسب مع أوقاتهن )املقصود بالوصول إىل توفري اللوجستيات الرضورية، مبا فيها وسائل النقل . 6

إن تطلب ذلك(.

عىل العضوات أن يظهرن، بشكل فعال ونشط، يف التعريف عىل الربامج واألنشطة، وإبراز دورهن يف تطوير املجتمع املحيل، وتلبية احتياجات نساء املجتمع . 7

املحيل مبختلف فئاته.

املحور10: املساءلة واملتابعة

عىل املجلس تشكيل لجنة متابعة  أداء املجالس املحلية مليثاق النوع االجتامعي بحيث تشمل اآليت: 

 

عضوية العضوات يف املجلس املحيل مع املشاركني من األعضاء.. 1

ممثلون وممثالت من املجتمع املحيل من النساء والرجال والشاب والشابات وكبار السن واألشخاص ذوي/ذوات اإلعاقة.. 2

ممثلون وممثالت من مؤسسات املجتمع املحيل.. 3

وضع معايري للتقييم واالختيار لعضوية لجنة التقييم من قبل مؤسسات حقوقية ونسوية ووزارة الحكم املحيل ممثلة بوحدة املتابعة والتقييم، ووحدة النوع . 4

االجتامعي.

مشاركة العضوات ومؤسسات نسوية وشبابية وذوي اإلعاقة يف تطوير مؤرشات قياس، بشقيها الكمي والنوعي، مبنية عىل أساس النوع االجتامعي، والعمر، . 5

وذوي اإلعاقة، يف عملية التقييم.



22

الالئحة الداخلية التنفيذية لتفعيل مأسسة ميثاق النوع االجتماعي في المجالس المحلية
والدليل اإلجرائي المساند لالئحة الداخلية التنفيذية

تضمني النوع االجتامعي يف تقارير املجلس املحيل السنوية أو نصف السنوية، عىل أن تتم مراجعتها من قبل العضوات قبل عرضها عىل األعضاء يف االجتامع . 6

لضامن تضمني النوع االجتامعي.

عرض نتائج التقييم عىل املجتمع املحيل، عىل أن يتم إبراز الدور الفاعل للعضوات كآلية لتغيري الصور النمطية الثقافية لدورهن.. 7

توثيق ونرش قصص نجاح لعضوات ساهمن بشكل فاعل يف تطوير املجتمع املحيل، وتعزيز حقوق الفئات املختلفة يف املجتمع املحيل.. 8

املحور 11. مدونة السلوك

رضورة تطوير مدونة سلوك خاصة لعضوات وأعضاء املجلس املحيل واملوظفني واملوظفات كمرجعية عمل لتقييم األداء وتصويبه. وتحدد املعايري األخالقية . 1

والسلوكية الواجب مراعاتها أثناء أدائهم/ن مهامهم/ن.

رضورة تطوير معايري أخالقية واضحة يجب مراعاتها للعضوات وأعضاء املجلس املحيل لضامن مشاركة النساء يف جميع أنشطة املجلس؛ كوقت عقد االجتامعات . 2

مبا يتناسب والعضوات، واالنزعاج من التدخني، والحد من إسقاط منظور األعضاء للدور النمطي للنساء وانحصارها بالدور اإلنجايب، واملوضوعية واملهنية يف 

استالم التغذية الراجعة من قبل النساء، والحد من تدخل الفئوية الحزبية عند صنع القرار.






