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 مة:مقد  

بكفاءة  أدوارىن أداءوتمكين العضوات من لمنوع االجتماعي تعزيز استجابة مجالس الييئات المحمية يأتي 
عمى ترسيخ مبادئ المساواة ضمن الحكم المحمي، الذي يعتبر األساس في عممية المشاركة لمتأكيد  ،ومسؤولية

 فيوصنع القرار محميًا، ومساحة لعكس احتياجات النساء المحمية ضمن السياسات والبرامج التنمية في 
إطار تعزيز  وقد برزت الحاجة لمعمل عمى . ىيئاتين المحمية، وبما يؤكد عمى تعزيز انتمائين لمحيز العام

والمساىمة في التأكيد عمى ضمانات المشاركة الفاعمة لمنساء  ،فيم النوع االجتماعي ضمن السياق المحمي
بعد التأكيد عمى وجود النساء ضمن كوتا استحقت قانونًا لين في  ،عضوات المجالس والييئات المحمية

الخاص بتعديل بعض  2005( لسنة 12رقم ) ُأقر تمثيل النساء في قانونحيث  ،انتخابات الييئات المحمية
% كحد 20بصورتيا الحالية التي تبمغ  2005( لسنة 10أحكام قانون انتخاب مجالس الييئات المحمية رقم )

يات النوع االجتماعي ضمن الييئات والمجالس توج النعكاس، ومالحظة أن ىذه الحصص غير كافية أدنى
عضوة في المجالس والييئات المحمية، من  751حيث بمغت مشاركة النساء في االنتخابات األخيرة  كافًة،

 وبالنظر إلى مسار مشاركة النساء بالمقارنة بين %،21.19بما يشكل نسبة  1ًا،عضو  3543أصل 
قبل إقرار وذلك  2،%17ء عضوات المجالس والييئات المحمية بمغت نسبة النسا ،2004 العام االنتخابات

% في 17.3و ،% في الضفة الغربية20لتصبح  2008، التي ارتفعت في العام 2005الكوتا في العام 
وتأتي أىمية وجود النساء ضمن كوتا مقررة قانونًا كتدبير مؤقت من المتوقع أن يساىم في تعزيز . قطاع غزة

تقوم أن في اسية في مواقع صنع القرار عمى اختالفيا من جية، ومن جية أخرى يساىم مشاركة المرأة السي
 .وأولوياتين ضمن السياسات والخطط المحمية احتياجاتينالنساء بعكس 

 
ىناك ولذلك كانت  ،بعض العضوات ميمشات داخل مجالسين القروية والبمدية لوحظ عمى األرض أنوقد 

رؤية أساسية أولية تشكل الخطوط الرئيسية الحترام قواعد  إيجادل حاجة ممحة لدعم العضوات من خال
المشاركة في المجالس والييئات نفسيا، وانعكس ذلك بمجموعة من البرامج والتدريبات الموجية لعضوات 

أو من  ،أو المجاورة ،سواء بالتدريب ؛وااللتزامات ات والمعارفالخبر  بيدف زيادة ؛المجالس والييئات المحمية
أعضاء المجالس  ويحترميا ليمتزم بيا ،االجتماعيالل التعيدات التي جاءت عمى صورة ميثاق النوع خ

 رجااًل ونساًء. ،والييئات كافةً 
                                                           

 .2017لجنة االنتخابات المركزية، نتائج انتخابات  1
 / الرابط:16/1/2006التحديث األخير ، مركز التخطيط الفمسطيني ،الكوتا النسائية.  سمية السوسي 2

16.htm-15-16/p10-http://www.oppc.pna.net/mag/mag15 
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 النوع االجتماعي في الحكم المحمي:

التي وضعيا ممثمو الجيات الفاعمة  ،2030لة تقع في قمب أىداف التنمية المستدامة دإن مسألة المساواة العا
أن تكافؤ الفرص والمشاركة الفعالة لمنساء مع صناع القرار ن و مدركضعو السياسات من دول العالم، وىم ووا

التي تتبناىا  الستدامة مبادرات التنمية المحميةىو أمر حاسم  ،من الرجال في التنمية االجتماعية واالقتصادية
إطارًا وليس  ًا،كافة أن يكون دورىن محوري تتوقع النساء في البمديات و،ذات وفعاليتيا، وفي الوقت الييئات

ضمن النساء  الذي يحددن تبني نظام سانت لوغي في عممية توزيع المقاعد إكما  عمى اليامش، شكمياً 
وينحصر في تمثيل  ،يخدم توسيع الفرص أمام النساء في المشاركة السياسية ترتيب الخابية، وباالنت ينقوائم

 ،يعتبر غير فع ال بالمقارنة ،تيب تواجد النساء في القوائم االنتخابيةوبتر  ،محدد بعدد مقاعد المجمس نفسو
مع النظام التونسي الذي يعتمد عمى المناصفة العمودية في القوائم، بما يتيح الفرصة  ،عمى سبيل المثال
ثير في أنعكس بالتيو  ،اء داخل الييئات المحميةلمنس ال  تمثيل ع ضرورةيؤكد عمى  ما ،بشكل أكبر لمنساء

تتنبو وتستجيب التي  ،سات العامة داخل الييئات المحميةامستوى صنع القرار والمشاركة في رسم السي
 .وتؤكد عمى رؤية النوع االجتماعي في عمل المجالس ،الحتياجات النساء في المجتمعات المحمية

 
وما ينجم عنيا من وجود فعمي  ،إن الحديث عن التمثيل الفعمي في الييئات المحمية في العممية االنتخابية

حيث ، يعزز من مبدأ المساواة ،ووضع السياسات المحمية في مجتمعاتين ،ومؤثر لمنساء في الحكم المحمي
ل السالم المن األسس الضرورية إلح اً تعتبر أساس ،والمواطنةوىي حق من حقوق اإلنسان  ،المساواةن إ

ضمن آليات العمل الخاصة ، 1325ومنيا القرار  ،عدة يةوىذا ما أيدتو قرارات دول، والرخاء واالستدامة
تطوير سياسات نطاق في و . بتعزيز مساىمات السمطة المحمية في عمميات الحوكمة والتنمية في فمسطين

 ،النساء في الييئات المحمية إشراكالنوع االجتماعي، يجب النظر إلى الدور العام الذي نريده في عممية 
وخمق سياسات وموازنات وآليات مراعية لمنوع  ،بتعزيز أدوارىن ضمن مجتمعاتين ووضع السياسات الخاصة

يؤكد  ،وضمن إطار ممأسس واضح المعالم والتوجيات، تياوخصوصي االجتماعي حسب طبيعة المجتمعات
أدوات ىذه المأسسة، التي تستوجب  ىحدإىو  االجتماعيبحيث يكون ميثاق النوع  ،عمى تبني ىذه السياسات

والتأكيد عمى إلزاميتو لمبمديات ضمن توجياتيا العامة  ،م آليات العمل في إطار النوع االجتماعيوتنظ
شمولية النوع االجتماعي في الحكم ى لإال بد من النظر  ،وفي سياق ذلك. وتوجيات العمل المتعمقة بيا

وتعزز من  ،مبادئ المساواةالتي تؤكد عمى  ،من خالل التأكيد عمى المعايير النظرية لمحكم الرشيد ،المحمي
وبدايًة ال بد من النظر واالستناد إلى فيم مدخالت سياسات النوع االجتماعي في العمل في الييئات المحمية، 
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التي تتعمق باالستدامة، والالمركزية، واإلنصاف، والكفاءة، والشفافية،  وتعزيز المواطنة ،معايير الحكم الرشيد
ة، والمواطنة، واألمن، حيث تنطبق ىذه المعايير من حيث المبدأ عمى كل من والمساءلة، والمشاركة المدني

أكبر  اً إلييا والعمل عمييا، بما يضمن إشراك اإلشارةولكن ىناك جوانب محددة تحتاج إلى  . نساءلالرجال وا
يثاق التأكيد عمى وضع ىذه األساسيات ضمن رؤية ممع  ،كافة لمنساء في عممية صنع القرار عمى األصعدة

ولتعزيز أدوار النساء في داخل  ،النوع االجتماعي بما يشكل انعكاسًا حقيقيًا لمشاركة العضوات من جية
 .من جية أخرى البمديات والييئات وخارجيا في مساحة الييئة المحمية

 
ات تتحمل النساء مسؤوليات اجتماعية كبيرة من أجل األسر، حيث من الممكن أن تضع استراتيجي االستدامة:

في صراع مع الييئات  ،المعيشة التي تتبعيا النساء وجيودىن المبذولة لتوفير األساسيات والضروريات
 ،النساءإشراكين في عمميات التخطيط البيئي المشترك مع  ،عمى سبيل المثال ،نو من الميمإالمحمية، حيث 

 ة التي تفرض عمييم.واألخذ برأيين الذي يعكس احتياجًا حقيقيًا يتعمق بأدوارىن االجتماعي
 

التي تتيح الفرصة  ،إن أفضل وضعية لزيادة مشاركة النساء ىي وضعية الييئات الالمركزيةالالمركزية: 
التخطيط والمشاورات، كما توفر موارد محمية واعية لمسألة النوع عمميات في ممشاركة لألكبر عدد من النساء 

يتيح أكبر مشاركة لمنساء في عمميات صنع القرار عمى االجتماعي وتحميميا ضمن السياق المناطقي، بما 
 صعيد أعمى الييئات المحمية التي تتبعيا ضمن منطقتيا.

 
يمثل مفيوم اإلنصاف، فالمساواة في الوصول  لموارد بشكل متساو  ى الإالتمثيل والوصول المساواة العادلة: 

الضروريات المتعمقة بأساسيات الحياة ضمن و  ،والمشاركة في صنع القرارات العامة ،إلى مراكز صنع القرار
فمن الممكن أن يؤثر الدخل أو  ،من ذلكالرغم عمى و الييئات المحمية يشكل األساس في الحوكمة الجيدة، 

المركز االجتماعي عمى قدرات المواطنين/ات في المشاركة الفاعمة، حيث غالبًا ما تؤثر إعادة الييكمة 
بر، حيث تتركز التخفيضات عمى الخدمات الصحية واالجتماعية التي تدعم االقتصادية عمى النساء بشكل أك

 أدوارىن المحمية والرعاية.
 

 ،المحمية نمجتمعاتيعادة ما ال يتم االعتراف بالدور االقتصادي الذي تمعبو النساء في الفعالية والكفاءة: 
غير  عممين نإمعيان، أو عمل غير واضح لنو إأو  ،غير الرسمي االقتصادفي  نعمميحيث يقع أغمب 

نحن بحاجة  ،وعميو. ومنيا األعمال الزراعية ،أو العمل في أعمال األسرة ،مثل العمل المنزلي ًا؛مقدر مالي
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ظيار مساىمات النساء والرجال المنتجةل ئمسالفعالية أكبر في  بما ينعكس عمى  ،التمويل واإلدارة، وا 
ياسية، ويعكس التنبو إلى وضع سياسات خاصة وموازنات مراعية خاذ القرارات والخيارات السالمشاركة في ات  

 لمنوع االجتماعي.
 

وما  ،حقوقين بشكل أكبرى لإتظير دراسة خاصة لمبنك الدولي أن وصول النساء الشفافية والمساءلة: 
جب أن يعكسو ذلك من تزايد المشاركة في الحياة العامة، يؤدي إلى قمة الفساد في القطاع العام، ومع ذلك ي

 . من المساىمة والوصول إلى تقييم األداء الحكومي والتعميق عميو ننييمك  وفي وضع  ،ناتتكون النساء ممك  
وتسييل فيم الوثائق المعقدة لضمان  ،وتعتمد الشفافية عمى إتاحة المعمومات وجعميا في متناول الجميع

 تي من الممكن أن تؤثر عمى مشاركة النساء.المشاركة في النقاشات العامة، مع مراعاة األوقات والعوامل ال
 

وىذا ما تعززه المؤسسات النسائية المحمية، حيث تمعب دورًا بارزًا عمى أرض  المشاركة المدنية والمواطنة:
 الواقع في الدعوة إلى الخدمات وتوفير البنية التحتية والخدمات األساسية في غياب النص من مصادر أخرى،

 ات المحمية مسؤولية تشجيع المشاركة الكاممة لممواطنات.وتقع عمى عاتق السمط
 

أو في  ،الخاصة نمساحتيإن عدم اىتمام الييئات المحمية بالتخطيط ألمن النساء في أمن األفراد وبيئتهم: 
إطار األماكن العامة، من الممكن أن يخمق بيئات غير آمنة وعدائية، حيث يحتمل حصول العنف في المنزل 

 ينيمنعان ،والخوف من العنف النساء، لو تعرضتفإن العنف الذي من الممكن أن  ،وعميو. العامةأو األماكن 
من المشاركة الكاممة والمتساوية في الحياة االجتماعية في مجتمعاتين، بما ييدد األداء الديمقراطي ليذه 

تدرج مسؤوليات مباشرة  ،ياً المجتمعات، حيث يتم تبني آليات خاصة لمقاومة العنف من الييئات المحمية عالم
 لمقضاء عمى العنف المبني عمى النوع االجتماعي. اً وخطط

 
والعدالة  ،إن إدارة الييئات المحمية يجب أن توازن بين تقاطعات تتعمق بتحديات النمو االقتصادي

خدمات وتقديم ال ،لتكون إدارات ناجحة، من حيث الفعالية ،والتوجيات السياسية في المدن ،االجتماعية
ودون تمييز بين المواطنين/ات، فال يمكن ليذه اإلدارات  ،األساسية لكافة المواطنين/ات ضمن ىذه التحديات

واضحة لمنساء ولمفئات المختمفة من كبار  إشراكوأن تتغمب عمى ىذه التحديات دون عممية  ،أن تكون فعالة
وغالبًا ما تكون  ،ان وتستخدمو بطرق مختمفةىذه الفئات تتفاعل مع المكن إوأطفال، حيث  ،وذوي إعاقة ،سن

واألولويات، وىم األقدر عمى تحديد ىذه  ،والبرامج ،والبنية التحتية ،أولوياتيم مختمفة من حيث الخدمات
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يمين: الدور الحقيقي في عممية صنع القرار في ماالختالفات ضمن عممية إشراكيم التي تنعكس في أمرين 
براز او الييئات المحمية،   لقضايا التي تيم ىذه الفئات في الحكم المحمي.ا 

 
ر عن ىذا التمثيل وجودىن ضمن المجالس سواء عب   ؛إن التمثيل الحقيقي لمنساء داخل الييئات المحمية

تتبعو يجب أن  الييئات المحمية نفسيا، كعامالت في الييكمية التوظيفية وجودىن ضمن أو من خالل ،المحمية
ومراعية لمنوع  ،لتبني برامج وموازنات تشاركية ،ددة من وزارة الحكم المحميسياسات حكومية عامة ومح

وجود  يعكس االجتماعي، تنعكس ضمن الخطط والموازنات والبرامج التي يتم العمل عمييا محميًا، فبينما
مساىماتين في رسم السياسات وصنع القرار ضمن نطاق  ،أو عامالت فييا ،النساء كعضوات في المجالس

يجب أن يتم العمل عمى سياسات تشاركية لمنساء في المجتمعات المحمية  يئة المحمية التي يقمن بخدمتيا،الي
عداد ىذه السياسات والخطط، وتطوير القوانين والسياسات العامة وضمان تنفيذىا من سمطة ، في بناء وا 

التوجو الخاص  ىذا شارة وجودومن الجدير باإل. الحكم المحمي، بما يضمن سد الفجوات القائمة بين الجنسين
، والعمل عمى المشاركة المجتمعية نفسيا بزيادة ىذه األدوار وتفعيميا ضمن توجيات المجالس المحمية

ووضع االستراتيجيات المناطقية الخاصة بالييئات بشكل تشاركي يضمن وجود النساء ضمن  ،لمتخطيط
ية التخطيط األخيرة التي تم العمل عمييا بمنيجية في عممالفئات المستيدفة في عممية التخطيط، كما حصل 

 مشتركة عرضتيا وزارة الحكم المحمي، وشممت النساء في عمميات التخطيط.
 

 ميثاق النوع االجتماعي:
لما كانت تواجيو  ،2007 العام في تم بدء العمل عمى ميثاق النوع االجتماعي من وزارة الحكم المحمي

وعبرت وىذا ما عكستو  ،ضمن سياقات عمل المجالس والييئات مية من تمييزعضوات المجالس البمدية والمح
لمجرد وجود نساء في المجالس دون  انعكست ثقافة الكوتان إحيث ، المحمية عضوات المجالس والييئاتعنو 

 االلتزامات انعكست فيعدد من وتم الخروج ب، النظر إلى أىمية ما يعكسو ىذا الوجود عمى توجيات البمديات
 في صياغة الميثاق نفسو، من خالل مشاركة عضوات المجالس في السنوات التي تمت ىذا العام ،الميثاق

ويتم التوقيع عمييا من مجموعة من البمديات، ألحقت بتوقيعات أخرى ضمن  ،منولتخرج النسخة األولى 
بمدية وىيئة دفعة  35ضمن لقاء بروتوكولي ضم تواقيع حوالي  2014و 2013 ينعامالالمجالس الالحقة في 

ضمن  امعيفقد لوحظ ضعف العمل  ،2017أما المجالس الالحقة في الدورة االنتخابية الالحقة  . واحدة
الذي يعتبر من البرامج التي  ،)مثل برنامج التوجيو عمى سبيل المثال نطاق الميثاق نفسو، مع زيادة البرامج
يبات الخاصة بتعزيز النوع االجتماعي في الحكم والتدر  (ينوتمكين ساىمت في تقوية عضوات المجالس
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(، أو منتدى النوع GIZالتي قامت وأشرفت عمييا وزارة الحكم المحمي، أو المؤسسات الدولية )مثل  ،المحمي
خبراء وخبيرات في النوع  6مؤسسة فاعمة مع  12االجتماعي في الحكم المحمي الذي يضم أكثر من 

 االجتماعي.
 

تبين وجود معيقات تواجو العضوات في الييئات المحمية،  ،رسات العممية عمى أرض الواقعوبالنظر إلى المما
أو من المحيط االجتماعي  ،سواء من المجالس نفسيا ،تمثمت بعضيا في الظروف المحيطة بالعضوات

يات التي واجيت ومن أبرز التحد3،الخاص بين، أو بقدراتين الذاتية المتباينة معرفيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعياً 
 :عضوات الييئات المحمية

 
 جالس أو حتى من العاممين/ات فييا.سواء من أعضاء الم ؛التيميش -
 واحتكار صنع القرار.والتفرد في اتخاذ القرار،  ،مركزية القرارات -
 بالمحاضر. اإلعالمعات أو عدم االلتزام بتعميمات وزارة الحكم المحمي المتعمقة بأوقات االجتما -
خاصة فيما يتعمق بعضوية المجان التي تقتصر عمى الصورة النمطية في عضوية بو  ،راراتفرض الق -

في لجان معينة، وفي نطاق داخل مبنى  اً دور المرأة محدد يرون" ،لجان ذات طابع اجتماعي
 ت العضوات في عدد كبير من المجان.، أو تشتيالمجمس فقط"

 مال البمديات.التكتم عمى أع -
 يات والمجالس المحمية من الوزارة.تمرة لبعض البمدعدم المتابعة المس -
في العمل ضمن  االستمرارمنع األسرة من  وفي إحدى الحاالت كان ،سيطرة العائمة عمى العضوة -

 المجالس.
 قصاء العضوات عن لجان المشاريع.إ -
 ين.بيا، وعدم تقدير مساىمات ع العضواتضطمتعدم تقدير األدوار التي  -
 ضوات في الييئات المحمية.لدى بعض الع اإلحباط -

                                                           
 الرابط: ،2016 ،مؤسسة مفتاحرام اهلل:  ،تقرير تحميمي لواقع المرأة في قطاع الحكم المحمي 3

https://www.mowa.pna.ps/cached_uploads/download/2017/07/12/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-1499849228.pdf  
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وضحت إحدى العضوات أن الرد أاحتكار منصب رئيس البمدية ونائبو في أغمب البمديات بالرجال ) -
لمنصب رئيس البمدية كان: "بنحط واحد جاىل بس الترشح في الحرفي الذي جاء بمقابل رغبتيا 

 4.مرأة"(ارجال، وأبدًا مش 
 

ال بما يخدم مشاركة حقيقية لمنساء داخل المجالس، سواء كن ومن أجل التطوير بشكل فع   ،بناء عميوو 
عمى النحو  ياجاءت نتائجالتي المقابالت ، بناًء عمى عدة ال بد من تحميل أمور ،عضوات أو عامالت

 التالي:
 

تبين أن آلية االلتزام بالتوقيع  ،ضمن نطاق العمل والمالحظة عمى األرض المعرفة والوعي بالميثاق: .1
خالل ة ضمن إطار عضوات ورؤساء البمديات الذين شاركوا في عممية التوقيع جاءت منحصر 

عن معرفتين  (2017وبسؤال عضوات المجالس الالحقة )انتخابات . 2014و 2013 العامين
في معظم البمديات والييئات بشكل  ةوبصياغتو المكتوب ،مادياً  هوعمى الرغم من وجود ،بالميثاق

، وضمن وااللتزامات المقررة ضمن بنوده ،ابية في معرفة الميثاق نفسوواضح لمعيان، كانت ىناك ضب
واحدة من حيث  اإلجابةكانت  ،تباينات انعكاس وقوة تواجد النساء ضمن المجالس والييئات المحمية

العضوات في المجالس المحمية السابقة التي تمت ن إ، حيث عدم معرفة وجود الميثاق نفسو
بعضين بإعادة طرح الميثاق  تفن بالتزام بمدياتين السابقة بالميثاق، وقد قاملم يعر  ،مقابالتين كافةً 

ضعف معرفة العامالت في المجالس ى لإ إضافة ،في ىيئاتين لمتأكيد عمى التزام الييئات السابقة
 بماىية الميثاق وبنوده.

 
لتزام البمديات الميثاق ضمن خانات محددة مسبقًا تتعمق بمدى ا اقتصارال يمكن  ،وبناء عمى ذلك

النوع سياسات والييئات بالتوقيع والممارسة، وبين الييئات التي لم تمتزم أو لم توقع، فمسألة 
، من حيث تباين االلتزام بمعايير محددة في المجالس االجتماعي في الحكم المحمي تتعدى ىذا الطرح

البمديات التي لم توقع  ببنود الميثاق بشكل فردي ومبني عمى فروقات واضحة، حيث لوحظ أن بعض
وتحاول التطوير عمى أدائيا المتعمق  ،عمى الميثاق تراعي سياسات النوع االجتماعي ضمن أعماليا

لم يتم تمريره  ،لوحظ من المقابالت أن االلتزام بالتوقيع عمى الميثاق لممجالس السابقةكما ، بذلك
وضع آلية بروتوكولية تراتبية تمزم ا استوجب متتابع لمييئات الالحقة، وىذا م كالتزامأو  ،بشكل معرفي

                                                           
 مجموعة مقابالت مع عضوات مجالس وىيئات محمية مختمفة. 4
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 ،بالقيام بتعريف المجالس الالحقة بالتزامات المجالس السابقة ،المجالس ضمن تسميم أعمال المجالس
 والتأكيد عمى تمرير ىذه االلتزامات والبناء عمييا.

 
ات الحقة لمحكم عمى الرغم من وجود آلي رؤية الحكم المحمي بالنسبة لمميثاق وآلية العمل عميه: .2

المحمي وتوجييات خاصة بالعمل )منيا وجود تعميم خاص حول مواعيد االجتماعات المناسبة 
ساعة(، ومتابعة وحدة التوجيو والرقابة لموضوع النوع  24ووجود جدول األعمال قبل  ،كافة عضاءلأل

االلتزام بيذه وجود إجراءات محاسبة لعدم عميو ذلك يترتب إن فاالجتماعي في الييئات كافة، 
إن فيتقدم عمى الميثاق،  اً التي يراىا البعض أساس اإلجراءاتمجموعة من باع مع ات  و  . التوجييات

يؤثر إيجابًا عمى  ،لمعمل ضمن البمديات اً معرفة وااللتزام بالميثاق من الممكن أن يشكل داعمالتعزيز 
بمأسسة عممية التعرف عمى  قتراحاالعمل العضوات والعامالت في الييئات المحمية، ومن ىنا يأتي 

 الخطوات التالية: الميثاق نفسو من خالل
 
 ، بحيثتسميم ميام البمديات المتعاقبة أن يتم التعرف عمى الميثاق ضمن عممية واضحة خالل -

أيضًا  تؤكد عمى التزام المجمس الالحق بالميثاق الذي تم االلتزام بو من المجمس األسبق، بالتوقيع
 المجمس الجديد.والعرض عمى 

وفي عممية تعرف  ،وأخذ دورىم/ن في معرفة الميثاق ،لتأكيد عمى دور موظفي/ات الييئاتا  -
ي عمل المجالس والييئات ماىية الميثاق، لما يشكمونو من أساس ثابت ف مىعاألعضاء الجدد 

إنما تضع الخطوط األساسية واآلليات الواضحة  ،ن عممية المأسسة ىذهإبشكل عام، حيث 
 لتعزيز النوع االجتماعي في الحكم المحمي. ،بشكل أكبر ،لممساءلة

العمل عمى التوعية بالميثاق وعقد المقاءات التطويرية عميو بشكل دوري ومستمر، وىو ما تمت   -
و ضمن تخطيط وحدة النوع االجتماعي في وزارة الحكم المحمي التي أدرجت ضمن يلإ اإلشارة

والتركيز عمى أىمية العمل عمى  ،يثاق من األعضاء والعضواتفي التعريف بالم اً خطتيا محور 
 بنوده.

أو تبني التخطيط  ،تطوير عدة آليات مساعدة تتعمق بتعميمات تخصيص الموازنات العمل عمى -
والتأكيد عمى حمايتين ضمن البيئة  ين،ومساحات النساء إشراكالييكمي لممناطق الذي يراعي 

ي وأىمية لعمل عميو ضمن عينة تضم أربع بمديات بشكل أولالمحمية من العنف )وىو ما يتم ا
 تعميم التجربة(.
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أو  ،تطوير وصف وظيفي لموظف/ة يختص بقضايا النوع االجتماعي في البمديةو  وضع أىمية -
 .تطوير وحدة خاصة داخل الييئات حسب إمكانيات كل ىيئة

د لقاءات تشاورية لتطوير إنشاء شبكة دعم من العضوات السابقات والحاليات، والعمل عمى عق -
 وبناء القدرات وتبادل المعمومات والخبرات.

 
 ،تطوير رؤية وزارة الحكم المحمي الخاصة بمشاركة النساء ،أنو من الميم بمكان ،ومن الجدير بالذكر
وانعكاس ذلك عمى ىيكمياتيا الخاصة التي ال تعكس توجيات تشاركية لمنساء  ،ةكوتقدير ىذه المشار 

تقتصر إدارات المديريات عمى الرجال دون النساء، وزيادة  ،فعمى سبيل المثال ؛معينةفي مراكز 
وعدم اقتصار التدريب والتوعية عمى النساء من  ،الوعي لكال الجنسين في قضايا النوع االجتماعي

الموظفات دون الموظفين، وىو ما سيساىم في تعزيز الدور الرقابي الواعي تجاه المجالس والييئات 
 .لمحميةا
 

وبالمقارنة مع التعديالت التي  ،عمى صعيد البنود الخاصة بالميثاق: محاور الميثاق والتطوير عميها .3
 نقترح التالي: ،الميثاق إلطالقسبق وتم طرحيا خالل السنوات الالحقة 

 
 االستقالل )إعالن ال بد من التأكيد عمييا ،فيما يتعمق بالمرجعية القانونية التي وردت في ديباجة الميثاق

، (9في المادة  2003معام ل، والقانون األساسي المعدل 1988نوفمبر تشرين الثاني/ 15الصادر يوم 
ضافة االلتزامات الخاصة التي   ،سواء عبر توقيعيا عمى المواثيق الدولية ؛بيا دولة فمسطين التزمتوا 

سيداو، أو من خالل االلتزامات المتعمقة بخطة التنمية المستدامة التي تنسجم مع األىداف  اتفاقيةوأىميا 
وأن الميثاق يتخذ  ،، بما يؤكد عمى االنسجام بين االلتزامات والخطوات عمى أرض الواقع2030 اإلنمائية

 الدولية. االلتزاماتأىميتو من أىمية ىذه 
 

 ةال بد من إقران الميثاق بمجموع ،ادئ الموجودة في الميثاقومن أجل ديناميكيات تنفيذية أعمق لممب
ومن ضمنيا  ،يمةملعمل عمى مجموعة من األمور الى الإ إضافةيا سابقًا، يلإالتي تم التطرق التعميمات 

وااللتزام  ،تساىم في تعزيز روح ميثاق النوع االجتماعي ولوائح تنفيذية ،مواد قانونية خاصةتعديل واقتراح 
 ى سبيل المثال:بو، عم
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وتحديد  ،المختمفة في وزارة الحكم المحمي ووحدة النوع االجتماعي اإلداراتتنظيم العالقة بين  -
 مساحات التدخل والمدخالت التي من الممكن أن تساىم فييا الوحدة في عمل ىذه اإلدارات.

رئيس البمدية عمى  عمى أن يكون التكميف بميام امرأة اأحدىم ؛لرئيس البمديةن ينائبوجود  إقرار -
 التوالي بينيما.

 )عمى األقل( النساء ضمن المجان األساسية في البمديات كافة. تمثيلضمان  -
وضمن تدرجات الييكميات الخاصة بيذه  ،ضمان تعيين النساء في طواقم عمل الييئات المحمية -

 الييئات.
، سواء من العضوات أو الوفود الرسمية داخميًا وخارجياً النساء ضمن تشكيل  مشاركة إلزامية -

 العامالت أو المواطنات في الييئة المحمية.
 أن يكون أحد التوقيعات عمى الشيكات الصادرة من البمديات والييئات لمنساء. -
تعزيز العالقات بين القيادات النسائية وممثمييا عمى المستويات العالمية واإلقميمية والوطنية  -

 .والمحمية
دعم حصول النساء عمى نسبة التمثيل ، و النساء في الحكم المحمي تطوير آليات لتسييل إشراك -

 داخل البمديات.
، والتأكيد االجتماعفي تعزيز مشاركة النساء الالتي يعانين من حاالت االستبعاد أو التيميش  -

 .عمى برامج التمكين االقتصادي الخاص بالعضوات أيضاً 
جزء من عممية  ات التأثير )ىل النساء حقاً مراقبة تقاسم السمطة الفعال لممرأة من خالل مؤشر  -

 .صنع القرار؟(
بناء قدرات القيادات النسائية عمى ، و إنشاء آلية لمشراكات والمشاورات مع المجتمعات المحمية -

 المساءلة أمام النساء المواتي يمثمنين.
وى بناء قدرات النساء عمى تنمية ميارات الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي عمى مست -

 .المدينة/البمدية
بناء قدرات السمطات المحمية عمى تعميم األولويات الخاصة بالنوع االجتماعي في الخطط  -

 .والبرامج
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ولكنو يعتبر أحد جوانب  ،إن وجود الميثاق ىو ركن ميم يعكس مشاركة أكبر لمنساء في الحكم المحمي
وال بد من العمل عمى  ،ضوات في المجالسوأحد روافد القوة التي من الممكن أن تتمتع بيا الع ،العمل

 .تطويره بشكل مستمر، والبناء عميو
 

 المقترحات تعديالت سابقة مقترحة الميثاق
تعقد كافة اجتماعات المجمس في  -

 ظروف وأوقات مقبولة اجتماعياً 
 ومناسبة لمجميع.

أن يبمغ جميع األعضاء/ت بجدول  -
األعمال قبل االجتماع بوقت 

قضايا النوع مناسب، وأن تعطى 
 .في النقاشاالجتماعي حقيا 

أن نتيح المجال أمام جميع  -
رائيم/ن آاألعضاء لمتعبير عن 

بحرية ودون فرض أي سمطة 
أن يتم تكميف و معنوية أو مادية، 

األعضاء بميام ضمن المجان عمى 
أساس المساواة في الحقوق 

 والواجبات.
أن نتيح الفرصة لجميع األعضاء  -

ي اإلعالم بالظيور المتكافئ ف
والمشاركة في المقاءات العامة 

 المحمية والوطنية والخارجية.
لذوي  اً أن يكون مقر المجمس موائم -

 االحتياجات الخاصة.
أن نخصص مصادر مادية  -

ومعنوية لدعم مساواة النوع 
 ،االجتماعي داخل الييئة المحمية

وفي الخدمات التي تقدميا الييئة 
 المحمية لممجتمع المحمي.

عي مساواة النوع االجتماعي أن نرا -

المحمية اعات الييئة عقد كافة اجتم -
 ظروف وأوقات مقبولة اجتماعياً  في

 ومناسبة لمجميع.
/ت بجدول األعمال األعضاءتبميغ  -

قبل االجتماع بوقت مناسب، وأن 
تعطى قضايا النوع االجتماعي 

 .في النقاشحقيا 
توفير مقر ألنشطة النوع  -

 االجتماعي في الييئات المحمية.
المجال أمام جميع  إتاحة -

 /نآرائيمعن لمتعبير /ت األعضاء
ودون فرض أي سمطة  ،بحرية

 معنوية ومادية.
عن قرارات المجمس  اإلفصاح -

البمدي/الييئة المحمية الدورية 
 السنوية. األسبوعية

عن موازنة الييئة  اإلفصاح -
وفحص فجوات النوع  ،المحمية

 .اإلنفاقاالجتماعي ومخصصات 
المجال لمعضوات  إتاحةضرورة  -

في اتخاذ ممشاركة ل واألعضاء
 القرار بعدالة.

/ت بميام ضمن األعضاءتكميف  -
المجان في الييئات المحمية عمى 
أساس المساواة في الحقوق 

 والواجبات.

عقد كافة اجتماعات الييئة المحمية  -
 مقبولة اجتماعياً  وأوقاتفي ظروف 

 لمجميع.ومناسبة 
/ت بجدول األعمال األعضاءتبميغ  -

قبل االجتماع بوقت مناسب، وأن 
تعطى قضايا النوع االجتماعي 

 .في النقاشحقيا 
تمكين العضوات من استخدام  -

المرافق الخاصة بالييئة حتى بعد 
 م.أوقات الدوا

المجال أمام جميع  إتاحة -
 /نآرائيمعن لمتعبير /ت األعضاء

ودون فرض أي سمطة  ،بحرية
، وبناء نظام متابعة معنوية ومادية

لضمان ذلك مع دائرة التوجيو 
 .والرقابة في الوزارة

عن قرارات المجمس  اإلفصاح -
البمدي/الييئة المحمية الدورية 

 السنوية. األسبوعية
يئة عن موازنة الي اإلفصاح -

وفحص فجوات النوع  ،المحمية
 .اإلنفاقاالجتماعي ومخصصات 

 واألعضاءالمجال لمعضوات  إتاحة -
خاذ القرار في المشاركة في ات  

 بعدالة.
/ت بميام ضمن األعضاءتكميف  -
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 ،في جميع أعمال الييئة المحمية
بما في ذلك سياسات التوظيف، 
وأولويات المشاريع، والمقاءات 

 العامة والمجتمعية.
أن نعمل عمى دعم المبادرات التي  -

مساواة النوع في تحقيق تساىم 
داخل  ومعنوياً  االجتماعي مادياً 

وفي الخدمات التي  ،الييئة المحمية
 دميا لممجتمع المحمي.تق

الفرص في تكافؤ أن نراعي  -
الحصول عمى التدريب والمشاركة 
 في برامج بناء القدرات دون تمييز.

أن نعمل عمى دعم إجراء تقييم  -
في  يحدد فجوات النوع االجتماعي

الييئة المحمية، واقتراح برامج عمل 
 إمكانياتمالئمة لجسرىا حسب 

 الييئة المحمية.
 

المصداقية والشفافية في سياسات  -
 التوظيف وسياسات التشغيل.

لممشاركة المجال لمعضوات  إتاحة -
 يخترنيا، أنشطةبفعالية في 

خاصة التي تساىم في تمكين بو 
 رأة الفمسطينية.الم

وضع تعميمات تتيح فيم احتياجات  -
النوع االجتماعي في الييئة المحمية 

تتيح المجال  ،والعضوات لألعضاء
المتساوية في المشاركة لمجميع 
 بنزاىة.

تمثيل النوع االجتماعي في الييئة  -
تاحة ،المحمية المجال الحتياجات  وا 

النوع االجتماعي ضمن سياسات 
 الييئات المحمية.

 اإلعالمفي  المتكافئالظيور  -
والمشاركة في تمثيل الييئة المحمية 
في المقاءات العامة المحمية 

 والوطنية والخارجية.
تخصيص مصادر مادية ومعنوية  -

لدعم مساواة النوع االجتماعي داخل 
وفي الخدمات التي  ،الييئة المحمية

 تقدميا الييئة المحمية.
ضرورة مساواة النوع االجتماعي في  -

بما في ذلك  ،ميع الييئات المحميةج
سياسات التوظيف وأولويات 
المشاريع والمقاءات العامة 

 والمجتمعية.
في دعم المبادرات التي تساىم  -

مساواة النوع االجتماعي تحقيق 
داخل الييئة المحمية  ومعنوياً  مادياً 

التي  واألنشطةوفي الخدمات 

عمى  ،المجان في الييئات المحمية
أساس المساواة في الحقوق 

 والواجبات.
المصداقية والشفافية في سياسات  -

، ياسات التشغيلالتوظيف وس
العامة المقررة  باإلجراءاتوااللتزام 
 .من الوزارة

في المجال لمعضوات  إتاحة -
تختارىا  أنشطةبفعالية في المشاركة 

خاصة التي تساىم في تمكين بو 
، وتوفير التغطية المرأة الفمسطينية

 .المالية لذلك إن أمكن
وضع تعميمات تتيح فيم احتياجات  -

يئة المحمية النوع االجتماعي في الي
تتيح المجال و والعضوات  لألعضاء
المتساوية في المشاركة لمجميع 
 بنزاىة.

تمثيل النوع االجتماعي في الييئة  -
تاحةالمحمية  المجال الحتياجات  وا 

النوع االجتماعي ضمن سياسات 
سواء في ؛ الييئات المحمية

الموازنات أو الييكميات أو صناعة 
 .القرار

 ،عالماإلفي  المتكافئالظيور  -
والمشاركة في تمثيل الييئة المحمية 
في المقاءات العامة المحمية 

 والوطنية والخارجية.
تخصيص مصادر مادية ومعنوية  -

لدعم مساواة النوع االجتماعي داخل 
وفي الخدمات التي  ،الييئة المحمية

، من خالل تقدميا الييئة المحمية
تبني مشاريع خاصة بالنساء في 
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تقدميا الييئة المحمية لممجتمع 
 المحمي.

تكافؤ الفرص في الحصول  ضرورة -
عمى التدريب والمشاركة في برامج 

 بناء القدرات دون تمييز.
تقييم يحدد فجوات النوع  إجراء -

االجتماعي في الييئة المحمية 
واقتراح برامج عمل وموارد مالئمة 

الييئة  إمكانياتلجسرىا حسب 
 المحمية.

 اً أن يكون مقر الييئة المحمية موائم -
 خاصة.لذوي االحتياجات ال

 اإلمكانياتافة وتوفير ك ،المنطقة
المتاحة الخاصة بالييئات لكال 

 .الجنسين
مساواة النوع االجتماعي االلتزام ب -

بما في  ،في جميع الييئات المحمية
ذلك سياسات التوظيف وأولويات 
المشاريع والمقاءات العامة 

 والمجتمعية.
في دعم المبادرات التي تساىم  -

مساواة النوع االجتماعي تحقيق 
داخل الييئة المحمية  ومعنوياً  مادياً 

 واألنشطة التيوفي الخدمات 
تقدميا الييئة المحمية لممجتمع 

، وتخصيص جزء من المحمي
 .الموازنات لذلك

ضرورة تكافؤ الفرص في الحصول  -
في برامج  والمشاركةعمى التدريب 

، وااللتزام بناء القدرات دون تمييز
بنسبة تمثيل لمنساء في كافة 

 .لكالفعاليات المتعمقة بذ
تقييم يحدد فجوات النوع  إجراء -

 ،االجتماعي في الييئة المحمية
واقتراح برامج عمل وموارد مالئمة 

الييئة  إمكانياتلجسرىا حسب 
 المحمية. 

االلتزام بتعميم وزارة الحكم المحمي  -
 مقر الييئة المحميةمواءمة حول 

ذوي لكافة الفئات الخاصة من 
 .، وكبار السناإلعاقةوذوات 

النيج التشاركي بكافة تعزيز  -
المراحل المتعمقة بالسياسات 

، من وبالتخطيط واتخاذ القرارات
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خالل تبني نظام تخطيط موحد من 
 .الوزارة لكافة البمديات

ضمان إدماج قضايا النوع  -
االجتماعي في عمل البمديات 
 ،ضمن التخطيط االستراتيجي

ووضع الموازنات المستجيبة لمنوع 
 االجتماعي.

بمحور التمكين االىتمام  -
االقتصادي كمكون أساسي في 

، وااللتزام بتسييالت عمل البمديات
 .خاصة لمنساء في الييئة المحمية

االىتمام وأخذ دور فع ال في  -
محاربة العنف المبني عمى النوع 
االجتماعي في المساحات العامة 

، من خالل تبني وفي المجتمع
 .مخططات ىيكمية مقاومة لمعنف

 
 

 ؤتمر:توصيات الم
 

، وإلقامة جسور التأسيس الستحداث منصات حوار مجتمعي لتأصيل ميثاق النوع االجتماعي مجتمعياً  .أوالً 
ناثاً  بين أعضاء الييئات المحمية ذكوراً  ، وتعزيز القيم المجتمعية المرتكزة إلى الديمقراطية والمساواة وا 

 والعدالة االجتماعية.
لمتأكد من تطبيق ومتابعة اإلجراءات واألنظمة  ؛رات العامة في الحكم المحميالتنسيق والتكامل بين اإلدا .ثانياً 

 التي من شأنيا ضمان مشاركة حقيقية لمنساء.
 .وتفعيمو تشكيل جسم توحيدي من المؤسسات النسوية والمؤسسات العاممة عمى دعم الميثاق. ثالثاً 
اءات الداعمة لمنساء لتعميق ثقافة القبول في المجتمع خاذ مجموعة من التدابير واإلجر التزام الحكومة بات  . رابعاً 

 لدور النساء السياسي والقيادي.
 توفير حاضنة مشجعة لشراكة النساء داخل الييئات المحمية.. خامساً 
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ووضع آليات متابعة واضحة لدى جية  ،وتحويل جزء منو إلى قوانين ممزمة ،إعادة قراءة الميثاق .سادساً 
 حمي(.االختصاص )الحكم الم

عدم اقتصار دور النساء في الييئات المحمية عمى التنفيذ، بل يتعداه إلى المشاركة في التخطيط . سابعاً 
 االستراتيجي.

خاصة ما تعمق منيا بدعم تشكيل الجسم التوحيدي وب ،من مؤسسات المجتمع المدنيتبني التوصيات . ثامناً 
، والعمل عمى تأسيس منصات وتفعيمو الميثاقبين المؤسسات النسوية والمؤسسات العاممة عمى دعم 

 حوار مجتمعي لتأصيل ميثاق النوع االجتماعي.
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 ميثاق النوع االجتماعي المقترح

 
 ميثاق النوع االجتماعي

 
التي تنص عمى  ،1988نوفمبر تشرين الثاني/ 15في الصادرة  االستقاللمنا بما ورد في وثيقة إعالن  التزاماً 

فييا يطورون ىويتيم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة  ،أينما كانوا لمفمسطينيين "دولة فمسطين ىي :أن
الكاممة في الحقوق، تصان فييا معتقداتيم الدينية والسياسية وكرامتيم اإلنسانية، في ظل نظام ديمقراطي 

واحترام األقمية  ،األقميةورعاية األغمبية حقوق  ،وحرية تكوين األحزاب ،برلماني يقوم عمى أساس حرية الرأي
أو  ،وعدم التمييز في الحقوق العامة عمى أساس العرق ،والمساواة ،قرارات األغمبية، وعمى العدل االجتماعي

في  2003عام ممنا بما ورد في القانون األساسي المعدل ل والتزاماً "؛ أو بين الرجل والمرأة ،أو المون ،الدين
أو  ،ال تمييز بينيم بسبب العرق ،مسطينيون أمام القانون والقضاء سواء"الف :التي تنص عمى أن 9المادة 
 ،مع التزامات دولة فمسطين الدولية وانسجاماً  "؛أو اإلعاقة ،أو الرأي السياسي ،أو الدين ،أو المون ،الجنس

يمانا منا بأىمية دور ؛ القضاء عمى كافة أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقيةوالمتمثمة في تبني  نا في التنمية وا 
، وأن التنمية التي ال يشارك فييا الجميع 2030والبناء، بما يتسق والتزامات دولتنا بأىداف التنمية المستدامة 

نعمن نحن  ، ... ىي تنمية منقوصة، فالديمقراطية تشكل بالممارسة الفعمية عمى األرض ،عمى قدم المساواة
التزامنا بالمبادئ  .......................................... رئيس وأعضاء مجمس الهيئة المحمية في

 لضمان مساواة النوع االجتماعي في عمل مجمسنا: ،األساسية التالية
 

الحقوق األساسية في مجتمع ديمقراطي يؤمن بمبادئ العدالة في بين الرجال والنساء  ةالمساوا -
التزاماتيا  كافة، بالمستويات ،لحكومات، ويجب أن تنفذ اويطمح لتنمية بشرية مستدامة ،االجتماعية

 .كافة بالقضاء عمى أشكال التمييز
أو  ،أو درجة اإلعاقة ،السياسي االنتماءأو الدين، أو  ،إلغاء جميع أشكال التمييز حسب الجنس -

 .، والتصدي إللغاء حاالت التمييز المركبةواالقتصاديةالحالة االجتماعية 
مجتمع  إلىجال والنساء في صنع القرار، ىي متطمب أساسي لموصول المشاركة المتوازنة والفعالة لمر  -

 ديمقراطي.
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بما فييا  ،وتوجياتو بعين االعتبار في جميع أنشطة الييئة المحمية االجتماعيأخذ قضايا النوع  -
كأحد أىم مقومات عمل المجمس، وأمر أساسي لضمان  االجتماعياستجابة الموازنات لقضايا النوع 

 ل إلى جميع فئات المجتمع.النجاح والوصو 
 االجتماعيالعمل عمى تغيير النظرة النمطية والتصرفات والفرضيات والتصورات السمبية ألدوار النوع  -

 وتكافؤ الفرص. ،االجتماعيةوالعدالة  ،كأمر أساس لموصول إلى الديمقراطية
 

 :ـوعميه نمتزم ب
، مناسبة لمجميعو  وقات مقبولة اجتماعياً ظروف وأااللتزام بعقد كافة اجتماعات الييئة المحمية في  -

تاحةو  ودون فرض أي سمطة معنوية  ،بحرية /نآرائيمعن لمتعبير ت /األعضاءالمجال أمام جميع  ا 
 .ومادية، وبناء نظام متابعة لضمان ذلك مع دائرة التوجيو والرقابة في الوزارة

ن تعطى قضايا النوع ت بجدول األعمال قبل االجتماع بوقت مناسب، وأوا/األعضاءتبميغ  -
تاحة، في النقاشاالجتماعي حقيا  خاذ القرار في المشاركة في ات   واألعضاءالمجال لمعضوات  وا 

 بعدالة.
تتيح و  ،والعضوات لألعضاءوضع تعميمات تتيح فيم احتياجات النوع االجتماعي في الييئة المحمية  -

 المتساوية بنزاىة.في المشاركة المجال لمجميع 
/ت بميام ضمن المجان في الييئات المحمية عمى أساس المساواة في الحقوق اءاألعضتكميف  -

 والواجبات.
والمشاركة في تمثيل الييئة المحمية في المقاءات العامة المحمية  اإلعالمفي  المتكافئالظيور  -

 والوطنية والخارجية.
عن موازنة  واإلفصاحنوية، الس األسبوعيةحمية الدورية عن قرارات المجمس البمدي/الييئة الم اإلفصاح -

، وتبسيط فيم المعمومات اإلنفاقوفحص فجوات النوع االجتماعي ومخصصات  ،الييئة المحمية
 .لممواطنين كافة

خاصة التي تساىم في تمكين بو  يخترنيا، أنشطةبفعالية في في المشاركة المجال لمعضوات  إتاحة -
 .ن أمكنالمرأة الفمسطينية، وتوفير التغطية المالية لذلك إ

 تمكين العضوات من استخدام المرافق الخاصة بالييئة حتى بعد أوقات الدوام. -
الفئات الخاصة من ذوي  المحمية لكافةمقر الييئة مواءمة االلتزام بتعميم وزارة الحكم المحمي حول  -

 ، وكبار السن.اإلعاقةوذوات 
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خطيط واتخاذ القرارات، من خالل تبني تعزيز النيج التشاركي بكافة المراحل المتعمقة بالسياسات وبالت -
 .كافة نظام تخطيط موحد من الوزارة لمبمديات

ووضع  ،ضمان إدماج قضايا النوع االجتماعي في عمل البمديات ضمن التخطيط االستراتيجي -
 الموازنات المستجيبة لمنوع االجتماعي.

االلتزام بتسييالت خاصة االىتمام بمحور التمكين االقتصادي كمكون أساسي في عمل البمديات، و  -
 .في الييئة المحميةبالنساء 

وفي  ،في محاربة العنف المبني عمى النوع االجتماعي في المساحات العامة فع ال   االىتمام وأخذ دور   -
 المجتمع، من خالل تبني مخططات ىيكمية مقاومة لمعنف.

تاحة ،ضمان تمثيل النوع االجتماعي في الييئة المحمية - تياجات النوع االجتماعي ضمن المجال الح وا 
 أو صناعة القرار. ،أو الييكميات ،سياسات الييئات المحمية، سواء في الموازنات

وفي الخدمات  ،تخصيص مصادر مادية ومعنوية لدعم مساواة النوع االجتماعي داخل الييئة المحمية -
وتوفير كافة  ،طقةالتي تقدميا الييئة المحمية، من خالل تبني مشاريع خاصة بالنساء في المن

 المتاحة الخاصة بالييئات لكال الجنسين. اإلمكانيات
 ،بما في ذلك سياسات التوظيف ،االلتزام بمساواة النوع االجتماعي في جميع الييئات المحمية -

 المجتمعية.ات المشاريع والمقاءات العامة و وأولوي
العامة المقررة  باإلجراءاتاللتزام وسياسات التشغيل، وا ،المصداقية والشفافية في سياسات التوظيف -

 من الوزارة.
 ،داخل الييئة المحمية ومعنوياً  مساواة النوع االجتماعي مادياً في تحقيق دعم المبادرات التي تساىم  -

التي تقدميا الييئة المحمية لممجتمع المحمي، وتخصيص جزء من الموازنات  واألنشطةوفي الخدمات 
 لذلك.

لحصول عمى التدريب والمشاركة في برامج بناء القدرات دون تمييز، ضرورة تكافؤ الفرص في ا -
 وااللتزام بنسبة تمثيل لمنساء في كافة الفعاليات المتعمقة بذلك.

واقتراح برامج عمل وموارد مالئمة  ،تقييم يحدد فجوات النوع االجتماعي في الييئة المحمية إجراء -
 الييئة المحمية. إمكانياتلجسرىا حسب 
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 عمى ميثاق شرف النوع االجتماعيالتي وقعت الهيئات المحمية  ءأسما
 الهيئة المحمية المحافظة الرقم
 بمدية نابمس محافظة نابمس 1
 تونيايبمدية ب محافظة رام اهلل 2
 بمدية الدوحة محافظة بيت لحم 3

 بمدية عرابة محافظة جنين 4

 بمدية حمحول محافظة الخميل 5
 بمدية دورا 6
 بمدية قمقيمية افظة قمقيميةمح 7

 بمدية عزون 8
 بمدية حبمة 9
 بمدية كفر ثمث 10
 بمدية جيوس 11
 بمدية طوباس محافظة طوباس 12
 بمدية طمون 13
 بمدية عقابا 14
 بمدية طولكرم محافظة طولكرم 15
 بمدية دير الغصون 16
 بمدية عتيل 17
 بمدية الكفريات 18
 عابمدية بم 19
 بمدية قفين 20
 بمدية عالر 21
 بمدية عنبتا 22
 بمدية سمفيت محافظة سمفيت 23

 بمدية بروقين 24
 بمدية كفر الديك 25
 بمدية ديراستيا 26
 بمدية دير بموط 27
 بمدية الزاوية 28
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 بمدية قراوة بني حسان 29
 بمدية كفل حارس 30
 بمدية بديا 31
 مجمس محمي الرام سمحافظة القد 32
 مجمس محمي العيزرية 33
 مجمس محمي بيرنباال 34
 مجمس محمي السواحرة 35
 مجمس محمي رافات 36
 مجمس محمي الزعيم 37
 مجمس محمي بيت دقو 38
 مجمس محمي القبيبة 39
 مجمس قروي حزما 40

 
 

 المقابالت:
 

 الصفة الجهة االسم الرقم
 قةالمؤسسات ذات العال

 مديرة برنامج ليد في فمسطين GIZ ىبة تيجاني 1
 مديرة وحدة النوع االجتماعي وزارة الحكم المحمي أسماء خروب 2
 وكيل مساعد وزارة الحكم المحمي عبد الكريم سدر 3
  مؤسسة مفتاح لميس الشعيبي 4
 خبيرة نوع اجتماعي باحثة مستقمة اعتدال الجريري 5
  النوع االجتماعي في الحكم المحميمنتدى  لبنى األشقر 6
 وحدة النوع االجتماعي أريحا -مديرية الحكم المحمي نجالء وشاح 7
  المرأة العاممة فتنة خميفة 8
 المدير العام طاقم شؤون المرأة سريدة حسين 9

 عضوات المجالس والهيئات المحمية
 لجنة المرأة -مجمس بمدي ةعضو  بمدية أريحا نوال غروف 10
 رئيسة بمدية حزمةبمدية  سمر ضيف اهلل 11
 مجمس بمدي ةعضو  بمدية بيت لحم لوسي ثمجية 12
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 مجمس بمدي ةعضو  بمدية جنين ابتسام جالمنة 13
 بمديعضو مجمس  حمحول فداء عقل 14
 بمديعضوة مجمس  حمحول ضياء مضية 15
 عضوة مجمس قروي مجمس قروي حجة/قمقيمية تياني الزىيدي 16
 بمدي عضوة مجمس بمدية سبسطية دولين كيوانمج 17
 عضوة مجمس/ مستقيمة بمدية بدو لمياء أبو عيد 18
 عضوة مجمس بمدي بمدية بدو منصور إنصاف 19
 عضوة مجمس قروي /قضاء جنينالسيمة الحارثيةقرية  شواىنة انتصار 20

 


