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 : والمنهجية المقدمة
 

  المقدمة:
مع باشكالها المختلفة، على قدم المساواة  مشاركة المرأة السياسية، حق ضمنت الصكوك والمعاهدات الدولية لحقوق االنسان

تواجه العديد من  في فلسطين، ن مشاركة المراة السياسيةأ  ال إ  . الديمقراطية ومبادئ نظام سياسي تسود فيه قيم في ظل، الرجل
ية، والعائلية، منظومة ، والعقلية العشائر الذكورية السائدة على مستوى المؤسسات والمجتمعهمها الثقافة أ  التحديات والعراقيل، من 

والمؤسسات االطراف في هذه االتفاقيات، من الدول التشريعات والسياسات القائمة على عدم المساواة والتمييز، وهذا يتطلب 
راة واالفراد القيام باتخاذ كافة التدابير الدائمة والموقتة واالجراءات المناسبة، الزالة كافة العراقيل والتحديات أ مام مشاركة الم

، واجراء تعديل على القوانين والسياسات ة في المجتمعمكانة المرا من  تحسنبمجهودات اعالمية وثقافية، السياسية، كالقيام 
 لتصبح حساسة ومستجيبة لقضايا النوع االجتماعي.

تبني ذلك، ب ع  ب  ت  ت  س  ن ي  يجب ا بل، االجتماعي لنوعفعلية لالمساواة الان ادماج النوع في القوانين والسياسات، ال يعني تحقيق 
تؤثر في  ،في صياغة موازنتها العامة ،فالسياسات الحكومية التي تستند اليها الدولةبرامج وموازنات حساسة للنوع االجتماعي، 

او االستفادة من الموارد والفرص  ،حياة كافة افراد المجتمع، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من حيث قدرتهم على الوصول
التي يمكن ان تحدثها على المدى القريب والبعيد لالوضاع االجتماعية  ،المتاحة، او من خالل التغيرات الكمية والنوعية

فئة الى  تتفاوت من ،تاثيرات تنفيذ الموازنة على حياة الفئات المختلفة في المجتمع وانواالقتصادية والسياسية والثقافية القائمة. 
 أنيجب على الحكومة الفلسطينية، ، وحقوق المرأة  بالتزاماتها تجاه حقوق االنسان ،ومن اجل ايفاء دولة فلسطين. اخرى 

 من أ جل سد فجوات النوع ما بين الجنسين.  ،الكافية المالية الموارد تخصص

، وتفعيل وتقوية دور الهيئات والمجالس المحلية في تنظيم عمل قطاع الحكم المحليفي بارزًا، الحكم المحلي دورًا  وزارةتلعب 
تعتبر البرامج والمشاريع  . ايضاً تنفيذهاوضمان  تطوير القوانين والسياسات القطاعية،تقديم الخدمات العامة للمواطنين/ات، وفي 

عمل القطاعات االقتصادية  التي يتم تبنيها من قبل الوزارة، ذات تاثير كبير على تنمية قطاع الحكم المحلي، وتنمية وتفعيل
ولها دور كبير في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد، وتمكين المراة من المشاركة السياسية، على اعتبار ان  .االخرى واالجتماعية 

 المجرى الرئيسي للتنمّية.  في المراة والرجلدمج احد الوسائل المهمة لعملّية المشاركة السياسية تعتبر 

ولويات النوع في هذا القطاع، أ  على قضايا و  من اجل الوقوف ة في قطاع الحكم المحلي،واقع المرأ   تحليلهمية لذلك تأ تي أ  
والعمل على الخروج  مع قضايا النوع االجتماعي، السياسات والقوانين والبرامج والموازنة العامة للوزارةمالءمة ومعرفة مدى 

   اتي لصالح اغالق فجوات النوع في هذا القطاع. اتخاذ قرارات تبتوصيات تساعد صانعي القرار على 

 

 في قطاع الحكم المحلي: العام لتقرير واقع النوع االجتماعي الهدف
 



 

5 
 

  النوع  فجوات في قطاع الحكم المحلي، للوقوف على ،تحليل واقع النوع االجتماعيتسعى الدراسة الى تشخيص و
 ، ومسبباتها.االجتماعي

  في قطاع الحكم المحلي ،النوع االجتماعي قضايا تضمين وماسسةمن  االجتماعي،ووحدة النوع تمكين الوزارة. 
 

 هداف الفرعية:الأ 
 .تحليل انتخابات المجالس المحلية، من منظور نوع اجتماعي .1
 .من منظور نوع اجتماعي ،تحليل القوانين والسياسات .2
 .من منظور نوع اجتماعي ،تحليل استراتيجية التدريب .3
 .تضمين قضايا النوع االجتماعي في السياساتفي مجال  ،قدرات وحدة النوع االجتماعي تحليل .4
 .من منظور نوع اجتماعي ،الوزارةتحليل برامج ومشاريع  .5
 .من منظور نوع اجتماعي ،تحليل موازنة وزارة الحكم المحلي .6
 ما توصل اليه التقرير من نتائج.بناء على  ،التوصيات المناسبة اقتراح .7
 

  المنهجية:
على منهجية تشاركية، تشتمل على عدد من الخطوات الرئيسية، كمراجعة االدبيات،  ،تم االعتماد في اعداد التقرير التحليلي

 . التابعة لوزارة الحكم المحلي قلقيليةمديرية نقاش مع "مجموعة مركزة" في اجراء و مع الشركاء الرئيسين،  ،واجراء مقابالت
 

 التفصيلية العداد التقرير: وفيما يلي الخطوات
  
على سبيل المثال ال الحصر، ومنها ذات العالقة بالنوع االجتماعي وقطاع الحكم،  ،جمع ومراجعة الوثائق واالدبيات .1

 ، والقوانين، تقرير نتائج التدقيق على اساس النوع االجتماعي...الخ. موازنة الوزارةالدراسات، والخطط والبرامج والمشاريع، 
، ال سيما بيانات اللجنة المركزية العليا لالنتخابات، من اجل باالنتخابات المحليةجمع وتحليل البيانات الرسمية الخاصة  .2

 تحليل الفجوات ما بين الجنسين.
 على مستوى وكيل مساعد، مدير عام، ومدراء دوائر.داخل وزارة الحكم المحلي،  ،عقد العديد من القاءات الفردية .3
 .المنظمات غير الحكومية خارج الوزارة مثلمن مع افراد  ،فرديةعقد لقاءات  .4
 ، مع بعض عضوات المجالس البلدية والقروية.قلقيلية"، على مستوى مديرية Focus Groupعمل مجموعة مركزة " .5
 من اجل التواصل والحوار المستمر مع الشركاء.  ،استخدام الهاتف واالميل .6
 .، ووزارة الحكم المحليوارسالة الى وزارة شؤون المراة  اعداد المسودة االولى من التقرير، .7
 .والشركاء الرئيسين ،عرض تقرير النتائج على وزارة الحكم المحلي .8
 .ووزارة الحكم المحلي ووزارة شؤون المراة  ،من وزارة الحكم المحلي ،على تغذية راجعة ،الحصول .9

 .في الورشة اتبناء على المالحظعلى التقرير،  النهائيةاجراء التعديالت  .10
 اعداد النسخة النهائية من التقرير. .11
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 تحاول الدراسة االجابة على التساؤالت الرئيسية التالية:

 تجاه قضايا النوع االجتماعي؟ ،هل يوجد التزام او إ رادة سياسية 
 للنوع االجتماعي؟ ولماذا؟ ،والخطط ،مراعاة السياسات واالستراتيجيات مدى ما 
 في البرامج والمشاريع، وكيف تم ذلك؟ ،النوع االجتماعي هل تم ترجمة أ ولويات 
 بوزارة الحكم المحلي؟ ،في الموازنة الخاصة ،ما مدى انعكاس أ ولويات النوع االجتماعي 
 في السياسات؟ ولماذا؟ ،على تضمين قضايا النوع ،ما مدى قدرة وحدة النوع االجتماعي 
 ؟  للنوع االجتماعي لنوع االجتماعيقضايا ال ،قةذات العال ،ما مدى مراعاة القوانين الفلسطينية 
  المشاركة السياسية للمراة، في االنتخابات المحلية؟واقع  هوما 
 في المجالس المحلية؟ ،ما هو واقع المرشحات الفائزات 
 كيف يمكن تجاوز فجوات النوع االجتماعي؟ 
 

  اجتماعي:االسئلة التفصيلية ذات عالقة باالنتخابات المحلية من منظور نوع 
 ؟الفائزين مقابل الرجال ،ما هي نسبة النساء الفائزات في االنتخابات المحلية .1
 مجالس حكم محلي؟ يترأ سنما هي نسبة النساء الالتي  .2
 مقابل الذكور؟ ،ما هي نسبة النساء المترشحات لالنتخابات .3
 في المجالس المحلية؟ ،ما مدى فعالية النساء .4
 عضوية المجالس المحلية؟رئاسة و الى  ،النساء في الوصول ماما والفرص ما هي المعيقات .5
 المجالس المحلية؟ في، العقبات التي تعاني منها النساء ما هي االشكاليات/ .6
 

 ذات عالقة بوحدة النوع االجتماعي، الترقيات والتعينات، تطوير القدرات البشرية، الثقافة المؤسسية: االسئلة التفصيلية
 حول تضمين النوع في السياسات والقوانين، لدى وحدة النوع االجتماعي؟، توفرةمما هي القدرات ال .1
 بمسؤوليات ومهام الوحدة؟ ،للقيام ،مؤهل هل يوجد كادر وظيفي .2
 في هيكلية الوزارة؟ ،هل تم ماسسة وحدة النوع االجتماعي .3
لوحدة النوع االجتماعي، مناسب الضطالع الوحدة بمهامها ومسؤولياتها، حول تضمين النوع في  ،هل الوصف الوظيفي .4

 وانين والبرامج والموازنات؟قالسياسات وال
 هل الوصف الوظيفي لالدارات العامة، يتضمن العمل على قضايا النوع االجتماعي، كل حسب تخصصة؟ .5
 ى موظفي/ات الوزارة؟ وفي حالة االجابة بال، لماذا؟لد ،في الترقيات والتعينات ،هل يوجد تكافؤ فرص .1
 يتوزعون؟ وظيفية ما هو عدد الموظفين/ات في الوزارة، وعلى اي فئات .2
 الى مواقع صنع القرار؟ ،استراتيجية تطوير قدرات الموارد البشرية، تساعد في وصول النساء والرجال هل .3
 للنوع االجتماعي؟ حساسة ،هل الثقافة المؤسسية المكتوبة وغير المكتوبة .4
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 والسياسات واالستراتيجيات من منظور نوع اجتماعي:القوانين في مجال 
  االستراتيجيات؟، في ادماج قضايا النوع في السياسات ،كيف ساهمت االرادة السياسية لدى صانعي اقرار .1

في عملية التخطيط   ذات العالقة والمؤسسات النسوية ،المجتمع المدنيو  ،المؤسسات الحكومية شاركتالى اي مدى  .2
   ؟االستراتيجي

 ؟تطوير االستراتيجية  نوع من داخل وخارج الحكومة، في عمليةللهل شارك خبراء  .3

 المشاركة؟  تهل تم مشاركة النساء في عملية اعداد االستراتيجية؟ على اي مستوى تم .4

اعداد الخطة عملية في على مستوى اللجان وورش التحليل والتخطيط، ، هل تم مشاركة وحدة النوع االجتماعي .5
 ؟االستراتيجية

  عند اعداد االستراتيجية؟ متوفرة  ،واسبابها هل كانت المعلومات حول فجوات النوع االجتماعي .6

 في المستويات االدارية؟ ساء والرجال في عملية التخطيطكم بلغ عدد المشاركين من الن .7

 ال، لماذا؟حليل والتخطيط؟ واذا كان الجواب لفجوات بعين االعتبار عند التهل تم اخذ تلك ا .8

 هل تم اجراء تحليل للنوع االجتماعي خالل ورش التحليل؟  .9

 ؟رؤية ورسالة الوزارة، تعتبران مراعيتان للنوع االجتماعيهل  .10

 كيف تستجيب الغايات واالهداف للنوع االجتماعي؟ .11

 ؟الى تدخالت ،االجتماعيكيف تم ترجمة احتياجات النوع  .12

 مستجيبة للنوع االجتماعي؟ ،مؤشرات قياس يوجدهل  .13

 ومراعية للنوع االجتماعي؟ ،واضحة مستجيبة ،هل يوجد استهدافات .14

 الخطة االستراتيجية؟ ، فيمتابعة وتقييم ليةهل يوجد آ .15

 سئلة الخاصة بالقوانين:الأ 

 ؟لالنتخابات المحلية؟ وما طبيعتها جراءات خاصة مؤقتة )كوتا نسائية(هل يوجد إ   .1
 هلى يوجد تمييز على اساس الجنس ضمن القوانين؟ .2
 هل تمنع أوتجرم القوانين التمييز على أساس الجنس؟ .3
 هل يوجد تعريفات خاصة بالنوع االجتماعي ضمن القوانين؟ .4
 هل تاخذ القوانين بعين االعتبار واقع النساء في مجالس وهيئات الحكم المحلي؟ .5
 فجوات النوع ضمن القوانين؟ ما هي .6

 في مجال البرامج والمشاريع:
 وهي على النحو التاليضمن اطار موزر،  ، من منظور نوع اجتماعيلتحليل البرامج والمشاريع ،يوجد مجموعة من االدوات

 )االدوار الجندرية الثالثية )االنجابي، االنتاجي، المجتمعي 
  ،استراتيجية(االحتياجات الجندرية )عملية 
 التحكم بالموارد 
   دوارالتخطيط لتحقيق التوازن في ال 
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 )التمييز بين اهداف التدخل المختلفة )منهج الرفاه، التمكين، العدالة، مكافحة الفقر، الكفاءة 
 ادماج النساء والمخططون والمنظمات ذات الوعي الجندري في التخطيط 

 
 سئلة الخاصة بالمشاريع:الأ 
 المشروع؟البرنامج او اثناء تقدير احتياجات  ،مطالب واحتياجات النساء والرجال البرامج والمشاريع، هل وضعت .1
 المشروع؟البرنامج او في تقدير احتياجات  ،هل يشارك الرجال والنساء .2
 ام كليهما؟ ،احتياجات عملية ام استراتيجية ،المشروعالبرنامج او هل سيعالج  .3
 ؟/اتللمستفيدين ،وتستجيب لالحتياجات العملية واالستراتيجية ،العتبارات ذات االولويةتعكس ا ،والنتائج هل االهداف .4
 بشكل صريح؟ ،الذكور واالناث ،هل تشير االهداف الى .5
 المشروع؟ البرنامج او من  ،من هي الفئات المستهدفة .6
 على النساء والرجال؟  ،ما هو تاثير المشروع .7
 للتقييم حسب الجنس؟ ،هل يوجد موشرات واضحة .8
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 سئلة الخاصة بالموازنة من منظور نوع اجتماعي: الأ 
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 وزارة الحكم المحلي؟ب ،في إ عداد الموازنة الخاصة ،هل تشارك وحدة النوع االجتماعي .1
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 االنتخابات المحليةو المراة الفلسطينية : لأولالفصل ا
 

د  فيه على  ، يهيمن فيه الفكر الذكوري على مختلف فعاليات الحياة،واقع مجتمعي محافظتعيش المراة الفلسطينية في ظل  د  وي ح 
ل  من النساء والرجال على حد سواء، حيث يسمح فيه للرجال  اساس الفروقات البيولوجية بين الجنسين، سلوكيات وأدوار ك 

، ، وال تزالبالسيطرة على المجال العام دون النساء. بيد أن الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها فلسطين منذ قرون مضت
خراط بالعمل النضالي السياسي واالجتماعي، مما وفر لها فرصة ذهبية لفرض ذاتها كعضو فعال في هذا سمحت للنساء االن

 المجتمع، وككيان مستقل قادر على احداث تغيير مجتمعي ايجابي في مختلف المجاالت. 

خاذ كافة االجراءات الالزمة وبموجب القانون الدولي لحقوق الالنسان، تلتزم الدول بضمان حق االفراد بالتصويت والترشح، وات
الحق من قبل جميع افراد المجتمع، على اساس من المساواة وعدم التمييز  ات التي تقف عائق امام ممارسة هذاالزالة كافة العقب

 التنمّية. هذه دمجها في لعملّية استكماال تعتبرالترشيح واالنتخاب،  ة في عملّيةينهم، على اعتبار ان مشاركة المرأ  فيما ب
 

 :1مشاركة المرأة في لجنة االنتخابات المركزية

، بتشكيل لجنة انتخابات 1995سنة  3، تم اصدار مرسوم رئاسي رقم 1995لسنة  5باالستناد الى القانون الفلسطيني رقم 
ئاسة السيد محمود ة واحدة )السيدة لميس العلمي(، بر اعضاء من بينهم امرأ   10اللجنة من مركزية فلسطينية دائمة، تتالف 

عباس. وقد تم اصدار العديد من المراسيم الرئاسية الخاصة بعضوية اللجنة المركزية، جرى خاللها تعديل طفيف على تمثيل 
المراة في اللجنة من ناحية الكم والنوع، فقد تراوح عدد النساء في اللجنة بين )واحدة الى اثنتين( في جميع المراسيم الرئاسية 

يث ضمت اللجنة الول مرة في عضويتها سيدتين هما )السيدة لميس العلمي والقاضية ايمان ناصر الدين(، بموجب الصادرة، ح
 . 2002المرسوم الرئاسي للعام 

، فقد 2015. اما  في عام 2009وكذلك اشتملت اللجنة على قاضتين في عضوية اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي لسنة 
للجنة االنتخابات المركزية(. ويعتبر  عاماً  سيدة خولة الشخشير عضوا، السيدة لميس العلمي اميناً تشكلت اللجنة من سيدتين )ال

ث ل  كعضوات فقط ضمن اللجنة. على الرغم نوعياً  ذلك تقدماً  ال زال ، مما تم احرازة من تقدم، على اعتبار ان النساء كانت ت م 
  اللجنة.يالحظ الفجوة بين عدد الرجال والنساء في عضوية 

 :المجالس البلدية والقرويةفي  الفلسطينية ةأأهمية تمثيل المرأأ 

المجرى الرئيسي  ت ن ب ع  أ همية مشاركة الم رأ ة في االنتخابات المحلية، من كونها تعتبر احد الوسائل المهمة لعملّية دمجها في
ام  المرأ ة لالنتقال  من الحيز الخاص الى الحيز العام، ويوسع من قاعدة الفرص أ مام للتنمّية. وهذا من شأنه أ ن  يفتح الطريق أ م 

للنساء  أ مام النساء للمشاركة السياسية في المجتمع مع الرجال على قاعدة من المساواة وعدم التمييز، وهذا بدوره يترك المجال
 للعب ادوار تختلف عن االدوار التقليدية المتعارف عليها في المجتمع، 

 

                                                           
  https://www.elections.psالموقع االلكتروني للجنة االنتخابات المركزية.  1 

https://www.elections.ps/
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ان مشاركة المراة في االنتخابات المحلية، ي م ك ن  النساء من ممارسة حقوقهن السياسية في االنتخاب والترشح  ،لقولوبهذا يمكن ا
لمجالس الحكم المحلي، والوصول الى عضوية تلك المجالس أو رئاستها، والتي كانت حكرًا على الرجال لفترات طويلة من 

 الزمن.
  

في تقديم الخدمات الحيوية، وهي بذلك تعتبر من اكثر المؤسسات بارزًا المحلي دورًا عالوة على ذلك، تلعب مجالس الحكم 
مما ينعكس بالضرورة ايجابًا على تقبل افراد المجتمع فراد من كال الجنسين، في حياة ال   التي ت ؤ ثر تاثيرًا مباشراً  ،المجتمعية

لتشكيالت القيادية البلدية والمحلية سوف يترك لهن الفرصة ن وجود النساء ضمن اكما أأ  لوجود النساء في الحياة العامة.
 ،سعت الحركة النسوية على زيادة تمثيل النساء في مجالس الحكم المحلي ،لذلك .للمشاركة في صنع القرار البلدي والمحلي

حتياجاتها نساء أأن تعكس إ  وبهذا تستطيع الفي قانون انتخاب الهيئات المحلية،  ،من خالل الضغط باتجاه اقرار الكوتا النسوية
 لوياتها ضمن السياسات والخطط الخاصة بمجالس الحكم المحلي. واأ 

 من المحلي، يمكنها الحكم مجالس في المرأة  وجودن ، إ  1994ج االنمائي لالمم المتحدة شار تقرير صادر عن البرناموقد أ  

ت ثن ي ن يومية، اال أن النساء الفلسطينياتدائمة وشبة  بطريقة مع الجماهير، وفعلي مباشر بشكل التواصل  المجالس أعمال من أ س 

 وتقوم ،الظل في النساء تضع المجالس التنموّية لهذه الخطط أن   حيث التنفيذ، مستوى  على أو القرار، مستوى  على المحلّية سواء

 .2المرأة  ذلك في بما المجتمع باقي على ،بالفائدة تعود وأن الب د   تستهدف الرجال التي التنمّية بأن   القائل فتراضال   على

 

 نتخابات المحلية:والإ  المرأة

في محاولة  ،على التوالي في ظل االحتالل 1976و  1972شهدت المناطق المحتلة انتخابات بلدية مرتين فقط في االعوام 
إال أن  ،3(142: 2004منه لتشجيع التيار غير الموالي لمنظمة التحرير الفلسطينية على البروز كقيادة بديلة ) اشتية وحباس 

قد فاجأت سلطات االحتالل عندما فازت الشخصيات الوطنية والمحسوبة على منظمة التحرير.  ،1976 نتائج االنتخابات عام
: 2012والتصويت في انتخابات الحكم المحلي )المحامي عبد المعطي  ح  ش  ر  إعطاء المرأة حق الت  كما شهدت فترة االحتالل 

11)4. 
  

لىىلطة الوطنية الفلسطينية لتابعه بالكامل  ،صبحت هيئات الحكم المحليأ  ، 1994سيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام أ  ومنذ ت
، حول الحكم المحلي والهيئات المحلية في 2012جراها المحامي عبد المعطي أ   أ شارت نتائج دراسةعبر وزارة الحكم المحلي. و 

ول أ  جراء إ  سيسها وحتى أ  حكم المحلي، منذ تعضاء هيئات الأ  لرؤساء و  ،سياسة التعيين فلسطين، اتباع وزارة الحكم المحلي
أدى إلى عدم اختيار  ،ت ذات بعد عشائري ن أكثر التعيينات كانإ  و  ،سطينيفي ظل السلطة الوطنية الفل ،نتخابات محليةإ  

                                                           
  .1994 -"غّزة وقطاع الغربّية الضفة في الفلسطينية المرأة  وخيارات تحديات- "المتحّدة لألمم االنمائي البرنامج عن صادر تقرير 2

 .2004حباس. اسامة، " البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين، بكدار، فلسطين، د. اشتية. محمد،  3 
-http://salah. الموقع االلكتروني  2012ابريل،  21صالح، عبد المعطي " دراسة حول الحكم المحلي والهيئات المحلية في فلسطين"    4

abdalati.blogspot.com/2012/04/blog-post_3817.html 
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ومجالس الهيئات المحلية قائمة على العالقات الشخصية  ،الشخص المناسب للمكان المناسب، وأصبحت العالقة بين المواطن
 (. 14-12: 2012وتدخل الواسطة والمحسوبية )المحامي عبد المعطي  ،والفئوية السياسية

 
قل في م يقضي بتعين امرأة واحدة على ال  المحلي د. صائب عريقات، تعميما غير ملز صدر وزير الحكم أ   ،1998في عام 

في حين لم تستجب  في الضفة الغربية، لتعميممع ا ولم تتجاوب معظم المجالس المحلية .جميع المجالس المحلية والبلدية
، وبما ال يتجاوز معيناً  اً ( عضو 3739) ل  ص  أ  من  عضوة( 61تعيين ) عن النهائيةقد تمخضت النتائج و  مطلقا. بلديات غزة له

  .( في الضفة الغربية%1.6نسبة )

قدمت سبعة عضوات على االستقالة من المجالس، نتيجة أ  عيفة للتعميم في الضفة الغربية، ستجابة الضوعلى الرغم من ال  
كدت على أ  و . على الرجال فقط اً البلدية والقروية حكر في المجالس للمواقف السلبية ازاء المرأة، حيث يعتبر العقل الذكوري العمل 

ة ودفعتها الى حسم خياراتها باتجاه خوض االنتخابات، أ كونها ساعدت المر  ،يجابية على النساءإ  ن تجربة التعيين كانت نتائجها أ  
رقام توضح ن ال  أ  ، على الرغم من 5(26: 2006فقد ترشح عدد واسع من النساء المعينات في المرحلتين االولى والثانية )نزال 

 أن عدد النساء المعينات اقل بكثير من الرجال المعينين. 

اذا ما قورنت بفرص الرجال.  ،من التعينات البلدية قليل جدا النساء نصيب على أ ن،  (2009 د. كمال عالونة) يضاً د أ  كوأ  
وبدرجة اقل الفصائلية التنظيمية التي غالبا ما تزكي الرجال دون  ،وذلك العتبارات عديدة منها طغيان العقلية العشائرية

تاثير و  المناصب القيادية في مجالس الهيئات المحلية على اختالف مسمياتها وتقسماتها االدارية وحجمها، ءالنساء لتبو 
وعلى هذا االساس اكدت القيادات  .المفاهيم التقليدية الجامدة التي ال زالت تكرس عزلة المراة واقصائها عن مواقع صنع القرار

والفعاليات النسوية رفضها لمبدا التعينات التي اعتبرت طريقة لتكريس النزعات العشائرية، وتكريس الكوتا الفئوية التي تستبعد 
 .6ت النسوية من االفادة من طاقاتها وامكانياتها في العملية التنمويةءاالنساء  وتحرم الكفا

نتخابات ل  جراء اإ  ب ،فراد المجتمع الفلسطينيأ  رغبة لدى ال لى تناميفي دراستة، إ   (29: 2012 المعطيالمحامي عبد )ويشير 
ات، التي كانت متبعة يينعضاء ورؤساء الهيئات والمجالس المحلية، عوضا عن سياسة التعأ  ليه لوصول آك ،المحلية الديمقراطية

ة في جامعة أ  لمنظم من قبل برنامج دراسات المر االستطالع ا بينهاومن  ،يأ  ستطالعات الر نتائج إ  عنه انذآك، وهذا ما أ عربت 
ت   فقد نظام انتخاب أعضاء الهيئات المحليةوبخصوص . بير زيت  التمثيل فئات متعددة من المجتمع الفلسطيني نظام أأيأدأ

اكبر لألفراد المستقلين الذين ال يتمتعون بدعم عائلي، كما يعزز من دور الحركات والحزاب  اً كونه يعطي فرص ،النسبي
 . 7بين المشاركين لتحقيق أفضل البرامج مناخ للمنافسة وفرالبسيطة لنه ي كثريةآخرون نظام اال الوطنية، فيما يؤيد

ومع الحديث عن اقتراب موعد االنتخابات المحلية، طالبت الحركة النسوية باجراء تعديالت ضرورية على قانون انتخاب 
 وتبني نظام الكوتا "بالتدخل االيجابي"هم التعديالت المطروحة المطالبة أ  ، ومن 1996( لسنة 5المحلية رقم )المجالس والهيئات 

                                                           
 .2006ة ريما: المراة واالنتخابات المحلية ... قصص نجاح، كتان 5 

-12-12 د. عالونه كمال: المراة الفلسطينية والحكم المحلي: اضواء على عضوية النساء في المجاس البلدية. شبكة االسراء والمعراج. تاريخ النشر 6 

2009 

 .2012ابريل،  21المحلية في فلسطين، المحامي عبد المعطي صالحك "دراسة حول الحكم المحلي والهيئات  7 
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ما عدا بعض العضاء في البداية، على  ،الفلسطينية لمرأة له نحو كوتا التوجصة بالتشريعي ولم تؤيد اللجنة المخت، %30بنسبة 
 . اعتبار أن القانون ضمن المساواة بين المرأة و الرجل

في جلستة المنعقدة  ،والمجالس المحلية ،التعديالت المقترحة على قانون انتخابات الهيئات ،وبعد مناقشة المجلس التشريعي
 ،والقروية القادمة ،والمجالس البلدية ،في انتخابات الهيئات ،"منح المرأة "كوتا انتخابيةيقضي ب ،، اتخذ قراراً 31/8/2004 بتاريخ
 .من عدد المقاعد المخصصة ،%20بواقع 

 2004/2005مؤشرات ونتائج االنتخابات المحلية لالعوام 

ثانية على ولى والعلى أربع مراحل، في المرحلتين ال  ، 2004/2005أجريت انتخابات المجالس المحلية في الفترة ما بين 
ما في المرحلتين الثالثة والرابعة، تم اتباع أ  ، 1996( لسنة 5وفقا لقانون رقم )ساس إتباع نظام االغلبية النسبية )الدوائر(، أ

 . 2005( لسنة 10ائم(، وفقا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ))القو  ةنظام االغلبية النسبي

، حيث بلغ العدد الكلي للمرشحين/ات قبال النساء على الترشح مقارنة بالذكورإ  ضعف  نتخابات المحليةوقد اظهرت نتائج ال  
ن أأ جاءت لتوكد على  النتائج أن هذهدبيات العديد من ال   وضحتوأ  . مرشح (6125( مرشحة و )1473(، منهم )7598)
تولد لى االنتخابات، لإ  فقد شجع على زيادة ترشح النساء  كبر للمشاركة في االنتخابات،أأ عطى للنساء دفعة أأ قرار الكوتا إ  

للعائالت واالحزاب على فرز مرشحات من  ن هذا التغيير كان محفزاً أأ كما ، كبرأأ صبحت أأ بان فرصهن بالفوز  الشعور لديهن
ويمكن مالحظة تلك الزيادة في  ،مرأأتينالفوز ل  القانون قد ضمن ، طالما ان النساء من خالل مالنساء لتثبيت مواقع له

 ، كما هو موضح في الجدول التالي:المرحلتين الثانية والثالثة من االنتخابات

 2004/2005لالعوام  الجنستوزيع المرشحين في المراحل االنتخابية حسب  8( 1جدول رقم )

المراحل االنتخابية/ 
على مستوى 

 الوطن

 المرشحون والمرشحات

 نسبة االناث نسبة الذكور المجموع عدد االناث عدد الذكور

 %16 %84 1301 207 1094 (1)المرحلة 

 %16 %84 2485 395 2090 (2)المرحلة 

 %24 %76 2493 605 1888 (3)المرحلة 

 %20 %80 1319 266 1053 (4)المرحلة 

 %19 %81 7598 1473 6125 المجموع

                                                           
االنتخابات  ،. طباعة دار القلم. رام هللا/ فلسطين. نقال عن: خليل شقاقي، وجهاد حرب )تحرير(23. ص2009ابو فاشة، وسيم، " النساء في المجالس والهيئات المحلية واقع وتحديات"،  8 

 .344-343، ص 2007(، كانون الثاني 2006-2005الفلسطينية الثانية، الرئاسية والتشريعية والمحلية )
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 . طباعة دار القلم. رام هللا/ فلسطين. 23. ص2009ابو فاشة، وسيم، " النساء في المجالس والهيئات المحلية واقع وتحديات"، 
  

( من %19(، اي ما يعادل )530) بلغ عدد الفائزات(، 2768الكلي للفائزين/ات في المراحل االنتخابية االربعة )المجموع بلغ 
وكان يمكن للنساء أ ن تحصد مزيدا من المقاعد، لو لم (. %81اي ما يعادل )فائز، ( مرشح 2238اجمالي المقاعد، مقابل )

نسبة ما حصلت على واالمر المهم أأن النساء . 9(33: 2006كتانة ريما تمتنع عن الترشح في عدد من الدوائر االنتخابية )
 ( عن طريق الكوتا من مجمل المقاعد، كما هو موضح بالجدول التالي:%8( من المقاعد عن طريق التنافس، و)11%)

 2004/2005توزيع الفائزين في المراحل االنتخابية حسب النوع االجتماعي لالعوام  10(2جدول رقم ) 
 

 المراحل االنتخابية
 الفائزون والفائزات

نسبة الذكور  الفائزين مجموع مجموع الفائزات االناث/كوتا االناث/منافسة الذكور
 الفائزين

ناث اال نسبة 
 الفائزات

نسبة الفائزات 
 بالمنافسة

 %11 %17 %83 424 72 24 48 352 1المرحلة 

 %12 %18 %82 912 165 60 105 747 2المرحلة 

 %11 %20 %80 1018 208 91 117 810 3المرحلة 

 %6 %21 %79 414 85 59 26 329 4المرحلة 

 %11 %19 %81 2768 530 234 296 2238 المجموع

 . طباعة دار القلم. رام هللا/ فلسطين. 23. ص2009ابو فاشة، وسيم، " النساء في المجالس والهيئات المحلية واقع وتحديات"،  
 

ن نسبة تمثيل النساء أأ (، 2008حصاءات وحدة النوع االجتماعي في وزارة الحكم المحلي )بيانات غير منشورة لعام إ  كما تبين 
نما إ  ن التفاوت بين النساء والرجال أأ و في المجالس المحلية في الضفة الغربية، تزيد قليال عن نسبة تمثيلهن في قطاع غزة، 

)قزاز،  االنتخابية ليات الرقابة على تطبيق الكوتاآومشاركتها السياسية، وغياب ة أأ ع الى القوانين المجحفة بحق المر يرج
 . 11(23: 2010وجريري 

على أ  نسبة على لكانت حصدت النساء  ،في كل المراحل وفق قانون التمثيل النسبي الشامل)القوائم( جريتأ   االنتخابات أ نلو و 
نتخابات في المرحلة االولى والثانية ضمن نظام الدوائر كما ذكر ال   ، حيث جرت12(2010من المقاعد في االنتخابات )رحال 

  سابقا.

                                                           
 36. ص2006كتانة ريما : االنتخابات المحلية...قصص نجاح. 9  

 نفس المصدر السابق  10
 .2010الجريري اعتدال، قزاز هديل، " المراة في الحياة العامة"، تشرين أول   11

 : رام هللا. مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية شمس.2010د. رحال عمر، " تقرير المرأة الفلسطينية بين مطرقة االوضاع الداخلية وسندان االحتالل" الطبعة االولى  12 
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وهذا  ،كبر من عدد النساء الفائزات بالكوتاأأ ، )المنافسة( ن عدد النساء الفائزات من خالل التصويت المباشرأأ  من المالحظو 
ة قدرتها على خوض االنتخابات المرأ   ت  ت  ب  ث  النساء، حيث أ  ة في المجتمع لصالح يشير الى بداية التطور الذي ط رأ  على الثقاف

  واحداث التغيير في المجتمع. بجدارة، والمشاركة في ادارة الشؤون العامة

النساء الفائزات بعدد عدد  نأأ  والرجل في فلسطين، قضايا واحصاءات" " المرأ ة  2013الحصاء المركزي لعام واشار تقرير ا
سابهن على الكوتا النسائية، بعد ان قررت تقد تم اح والثانية والثالثة، ممن حصلن على المرتبة االولى، صواتكبير من الأ 

بمعنى ان  ،لجنة االنتخابات العليا لالنتخابات المحلية اعتبار النساء الفائزات في عضوية الهيئات المحلية جزء من الحصة
ا للعضوية دون الحاجة الى الكوتا اصبحت جزءًا من الكوتا. وان نصوص ه  ت  ل  ه  أ  كل هيئة فازت بها امراة حصلت على اصوات 

و على االقل دون قرار باالجماع من اللجنة العليا أ  دون العودة الى االطر التشريعية  ت  سر القانون غير واضحة وقد ف  
 .13ية ساكنا حول الموضوعطر والحركة النسو لالنتخابات المحلية. على الرغم من ذلك لم تحرك النساء الفائزات او اال

معظم االدبيات، الى أ ن النفوذ العائلي والعشائري قد قوي في المرحلتين االولى والثانية من االنتخابات، في ظل تراجع  ت  ار  ش  وأ  
نفوذ مؤسسات السلطة ودورها، وتراجع هيبة سيادة القانون، وتراجع دور القوى واالحزاب السياسية، وكانت المراة احد 

 للنظر ان االحزاب السياسية وقفت موقفًا سلبيًا في مواجهة العقلية العشائرية. المتضررين من التدخل العشائري. والالفت

ال ان بعض القوائم االنتخابية والتجمعات السكانية النساء ضمن القوائم االنتخابية، إ  ن القانون فرض وجود وعلى الرغم من أ  
)عنقاوي  14النسبة القانونية لها في هذه القوائم شهدت عزوفا من قبل النساء عن المشاركة في الترشح لالنتخابات، واكمال

(، وكان يمكن للنساء أ ن تحصد مزيدا من المقاعد، لو لم تمتنع عن الترشح في عدد من الدوائر االنتخابية 4: 2013ابراهيم 
 .15(33: 2006)كتانة ريما 

( بلديات لـ )مدينة رام هللا، 3( نساء برئاسة )3) بدورها عن فوز، 2005االنتخابات البلدية التي جرت في العام  نتائج ت  ر  ف  س  أ  
  بني زيد الغربية وعبوين(، حيث كانت تلك المناصب القيادية حكرا على الرجال فقط.

 

 2012/2013مؤشرات ونتائج االنتخابات المحلية لالعوام 

، 2013حزيران  1الى  2012تشرين االول  20ما بين الوقعة التي جرت في الفترة  ،نتائج االنتخابات المحلية االخيرة ت  رأ هأ ظ  أأ 
 وصلت حيث تفوق مشاركة الرجال في العملية االنتخابية على مشاركة النساء،، 2011( لسنة 10ن رقم )و على القان بناءً 

، قبال النساء على الترشح مقارنة بالذكورإ  كما اظهرت ضعف  .للرجال %57.3 مقابل ،%42.7قتراع للنساء ال   نسبة

                                                           
 : المراة والرجل في فلسطين، قضايا واحصاءات.2013جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني  13 
. منبر الملتقى: ملحق يصدر عن وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع ملتقى النوع االجتماعي وبدعم من 4عنقاوي ابراهيم، "غنام: تطور ثقافة المجتمع تجاه تمكين المراة في االنتخابات".ص 14 

 2013. ايلول GIZبرنامج" تمكين النساء في مواقع صنع القرار في الشرق االوسط 
 36. ص2006: االنتخابات المحلية...قصص نجاح. كتانة ريما 15  
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كما  (6490(، للذكور، من العدد الكلي للمرشحين/ات البالغ )4878(، مقابل )1612بلغ عدد النساء المرشحات )حيث 
  .16( 27: 2013)لجنة االنتخابات المركزية يتضح من خالل الجدول التالي: 

حجام النساء عن على إ  بية، حيث تدل البيانات المذكوره أأعاله وهذا مؤشر يعكس مدى تفاعل النساء مع العملية االنتخا
في  2012/2013باالنتخابات المحلية  عداد المرشحين حسب الجنسأأأدناه، ( 3جدول رقم )يبين  المشاركة السياسية.

 .الضفة الغربية

 /اتالمرشحين ونسبة عدد الحدث
 نسبة المرشحات نسبة المرشحون  العدد الكلي ناثعدد اال  ذكورعدد ال

 %24.36 %75.63 5109 1245 3864 2012االنتخابات المحلية 
 %26.17 %73.82 1001 262 739 االنتخابات التكميلية االولى
 %27.63 %72.36 380 105 275 االنتخابات التكميلية الثانية

 %24.68 %75.16 6490 1612 4878 المجموع
 .2013ايلول  30"، 2012فلسطين، " تقرير االنتخابات المحلية  -المصدر: لجنة االنتخابات المركزية

فكانت في  ،أما النسبة االعلى(، %22محافظة القدس ) في المختلفة المحافظات حسب ،النساء ترشيح في القل النسبة كانت
لم يتم اجرائها  ،علما بان االنتخابات االخيرة في بقية المحافظات. %25 -23 بين(، وتراوحت النسب %29ة سلفيت )محافظ

على اساس نظام التمثيل النسبي )القوائم(،  ،السباب سياسية، حيث تم اجراء االنتخابات ،بل في الضفة الغربية ،في قطاع غزة
يعود هذا التباين في اعداد المرشحين/ات، الى الدور  .2011( لسنة 10وفقا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )

  .17وهذا يعكس في طياته التمييز المجتمعي ضد النساء في الحياة العامةالعائلي والعشائري في االنتخابات المحلية، 

/ة، اما ( فائزاً 3505( للرجال، من ما مجموعة )2766(، مقابل )739عالوة على ذلك، بلغ عدد النساء الفائزات باالنتخاب )
(. كما هو موضح في الجدول 2124( للرجال، من ما مجموعة ) 1657(، مقابل )467عدد النساء الفائزات بالتزكية بلغ )

 التالي:

 
 في الضفة الغربية 2012/2013( يوضح نسبة الفائزين والفائزات باالنتخابات المحلية للعام 4جدول رقم )

 
 نسبة الرجال نسبة النساء عدد الفائزين رجالالعدد  نساءالعدد  الفائزين/ات

عن طريق 
 االنتخاب

739 2766 3505 21% 79% 

 %78 %22 2124 1657 467 التزكيةعن طريق 
 %78.5 %21.5 5629 4423 1206 المجموع

                                                           
 .2013ايلول  30"، 2012فلسطين، " تقرير االنتخابات المحلية  -لجنة االنتخابات المركزية 16 
 .2013-2012ورقة حقائق اعدت من قبل وزارة الحكم المحلي ومفتاح: مشاركة النساء في انتخابات مجلس الهيئات المحلية  17 
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 .2013ايلول  30"، 2012فلسطين، " تقرير االنتخابات المحلية  -المصدر: لجنة االنتخابات المركزية

، فان الكفة ترجح بسابقتهارقام لاوحدة النوع االجتماعي في وزارة الحكم المحلي، " اذا ما قونت هذة ل ةعامال ةمدير ال ت  ر  ا  ش  أ  
ان  من وفقا لنظام الكوتا، على الرغم %20عتبة  نسبة النساء الفائزات في االنتخابات، تجاوزت، حيث 18"2012عام لصالح 

 . والرجال في المجالس المحلية ءالفجوة ال تزال قائمة ما بين النساء والذكور في الترشح لالنتخابات ونسبة تمثيل النسا

التي  ،زيادة ملحوظة في عدد الهيئات ،خيرةمة بالتزكية، شهدت االنتخابات ال  القانون ال يمنع فوز قائ ،نأ  على الرغم من و 
( محلية  354هيئة محلية بالتزكية من اصل ) (215)ترشحت فيها قائمة واحدة بالتوافق، بالتالي فوزها بالتزكية، حيث فازت 

ف ضع اب  بأ س  أأ على  ،لى دراسه للوقوفإ  تحتاج هذه الظاهرة كما ن الهيئات المحلية. م %61بالضفة الغربية، اي حوالي 
هتمام المجتمعي، بال    في جتماعية، ومدى تاثيرها على العملية الديمقراطيةونتائجها ال   خيرة،المحلية الأ نتخابات ال 

السلبية لقوائم التزكية، في حالة استقالة العضوة، ال يتم . ومن النتائج 19(53: 2013)لجنة االنتخابات المركزية االنتخابات 
 استبدالها بامرأ ة بديله، الن قوائم التزكية ال تخضع للكوتا النسوية كما ورد في القانون.

بدوره سلط وزير الحكم المحلي الضوء على التراجع في العملية الديمقراطية في الفترة االنتخابية السابقة، الن " العديد من القوائم 
االمر الذي القى بظالله على مشاركة المراة الفلسطينية في كانت قوائم تزكية، جاءت لصالح تعزيز العائلية والعشائرية، 

". كما لفت النظر الى التراجع دى الى ترجع واضح في تمثيل المراة الفاعل في الهيئات المحليةالهيئات المحلية، مما ا
حيث شهدت فترة االنتخابات السابقة بروز اربعة رئيسات للهيئات المحلية، الملحوظ في موضوع تبوأ رئاسة الهيئات المحلية، 

أن مستوى تمثيل المراة في صناعة القرار في اكد على "  حيث بالمقابل برزت امراة واحدة فقط في االنتخابات الحالية،
الهيئات المحلية والوزارة بحاجة الى دفعات نوعية الحقاق العدالة بين الجنسين وكسر الفجوة الحاصلة لصالح الرجل في 

 .20"قطاع الحكم المحلي
 

 حيث لم يكن للنساء نصيب وافر فيمخيبة آلمال النساء، جاءت نتائج االنتخابات (، ان 6: 2013حمد وقد أ كد )ملحم أ  
السباب متعددة منها: االنقسام السياسي، وفشل العملية السياسية، ضعف االحزاب السياسية، وغياب  انتخابات الهيئات المحلية

 ،في الضفة الغربيةقط، فالديمقراطية، غياب استراتيجية وطنية واضحة، وتاجيل االنتخابات المحلية اكثر من مرة، وتنظيمها 
ء في القوائم الحزبية والمستقلة. ايضا شهدت االنتخابات االخيرة، تراجعا في عدد النساء، دون قطاع غزة، وضعف حضور النسا

 وهي بلدية بيت لحم، بعد ان كانت ،من تبوأ منصب رئاسة هيئة محلية ،حيث تمكنت امراة واحدة الالتي تبوأن مناصب قيادية،
 .21قد تبوان ذات المنصب في االنتخابات التي سبقتهانساء ( 5)
 

                                                           
 .5، ص2015 منبر الملتقى، 18 

 .53ص .2013ايلول  30"، 2012فلسطين، " تقرير االنتخابات المحلية  -لجنة االنتخابات المركزية 19 

ر في الشرق ن النساء في مواقع صنع القراكلمة وزير الحكم المحلي . منبر الملتقى. ملحق يصدر عن وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع ملتقى النوع االجتماعي وبدعم من برنامج تمكي20 
 .1. ص2015. اب GIZاالوسط 

منبر الملتقى. ملحق يصدر عن وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع ملتقى . 6. ص2013ملحم احمد: جمعية المراة العاملة ساهمت بتعزيز الوعي االنتخابي الربع االف امراة فلسطينية،  21 
 . 2015. اب GIZنع القرار في الشرق االوسط النوع االجتماعي وبدعم من برنامج تمكين النساء في مواقع ص
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، في دراستة حول " النساء في المجالس والهيئات المحلية، واقع وتحديات" الى نتائج (24: 2009ابو فاشة وسيم، )اشار وقد 
"انخفاض تاييد ، 20/2/2008أ جري من قبل المركز العالم العربي للبحوث والتنمية )اوراد(، بتاريخ الذي لر أ ي نتائج استطالع ا

، %72، وصلت نسبة استعداد انتخاب امراة للبرلمان 2006و  1996، ففي الفترة ما بين الجمهور للمشاركة السياسية للمراة"
. "وان نسبة دعم الجمهور لتولي نساء لمناصب عامة تتناسب عكسيا 2008نقطة خالل العام  20مقابل انخفاض يصل الى 

. "وان استعداد الجمهور %53، بينما لرئيس البلدية %24حيث ان دعمهم لمنصب الرئيس وصل  مع مستوى المنصب"، 
يؤيدون الكوتا من حيث  %69اعلى بكثير لدعم الرجال في حال تنافس رجل وامراة على نفس الموقع". كما تبين النتائج ان 

الباقي يدعمون نسبة كوتا تصل الى اقل من فاكثر، و  %30من الجمهور يدعمون نسبة كوتا تصل الى  %48المبدأ، منهم 
 . 22. يعتبر ذلك محفزا للحركة النسوية للمطالبة باعادة النظر في نسبة الكوتا والياتها30%

 

، الذي قام طاقم شؤون المراة بالتعاون مع وحدة النوع "عضوات الهيئات والمجالس المحليةقاعدة بيانات تحليل  واوضحت نتائج
فقط من العضوات يشاركن بترشيح  %10، "أن 2014-2013ة الحكم المحلي، على اعدادها بين عامي االجتماعي في وزار 

حتى لو كان على صعيد مجالس محلية  ،ثقة االحزاب بضرورة دمج المراة الفلسطينية ضعف يدلل علىمما من احزابهن، 
 .23وبلديات"

 
. مما حذى باالتحاد العام امام تعزيز المشاركة السياسية للمراة االحزاب السياسية تعتبر احد التحديات وهذا يبرهن على ان

ضمن قوائمها". كما  %30للمراة الفلسطينية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والفصائل الى اطالق "حملة رفع نسبة الكوتا الى 
 ". %50تلك النسبة الى اكدت على وجود جو ايجابي لدى الفصائل، حيث قالت " ان الفصائل لديها االستعداد اليصال 

 
. ومن اهم 24ولغرض تحقيق هذا الهدف، قام االتحاد بتوقيع وثيقة شرف مع االحزاب المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير

في كافة مؤسسات المنظمة والدولة"، وهذا  %30قرارات المجلس المركزي في دورته االخيرة " ان يكون تمثيل المراة بحد ادنى 
ينعكس في اية انتخابات قادمة بشكل ايجابي بالنسبة للمراة، من خالل اجراء تعديالت على قانون االنتخاب بدورة يجب ان 

 ومقدمة محفز باعتبارها محددة لفترة لكن(، الكوتا) زيادة لمسألة تأييده وكيل وزارة الحكم المحلي، الىكما اشار  المحلية.
 وقد اصدر مجلس الوزراء حديثا قراراً  .25المرأة  دور ستضعف فإنها مستمر، بشكل )الكوتا) بقيت إذا أنه مستدركا ضرورية،

 . دون اجراء اي تعديل على النظام االنتخابي او قانون االنتخابات المحلية.2016باجراء االنتخابات بشهر تشرين اول 
 
 
    

                                                           
 . جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية24. ص2009ابو فاشة وسيم: النساء في المجالس والهيئات المحلية واقع وتحديات،  22 
منبر الملتقى. ملحق يصدر عن وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع ملتقى النوع االجتماعي وبدعم من برنامج تمكين هيئات والمجالس المحلية. لطاقم شؤون المراة: قاعدة بيانات عضوات ا 23 

 .10. ص 2015  . ابGIZالنساء في مواقع صنع القرار في الشرق االوسط 
 النوع لتضمين ملحوظ نشاط :للمرأة  العام االتحاد، قادمة انتخابات أية في  % 30بنسبة يةنسو  قرار " كوتا" ل " يسعى امينة سر االتحاد العام للمراة الفلسطينية -2015الخليلي، منى،  24 

رار في منبر الملتقى. ملحق يصدر عن وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع ملتقى النوع االجتماعي وبدعم من برنامج تمكين النساء في مواقع صنع الق". الفصائل سياسات ضمن االجتماعي
 .3. ص 2015  . ابGIZالشرق االوسط 

 .2. ص2015وكيل وزارة الحكم المحلي، ملحق منبر الملتقى، يصدر عن وزارة الحكم المحلي. آب،  25 
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 في المجالس والهيئات المحلية:الفائزات التحديات التي تواجه عمل النساء 

 الكاملة للمراة، يمّثل المشاركة دون  تحول التي المعوقات الحقيقّي للنساء الفائزات في المجالس المحلية، وفهم الواقع تشخيص إنّ 
عند حد  ،في مجالس الحكم المحلي ،التي تطال مشاركة المراة  ،على طريق الحل، حيث ال تتوقف التحديات ،أساسّية خطوة

منذ بداية عملهن، في ظل مجتمع  ،بعضوية المجالس والهيئات المحلية ،لنساء الفائزاتالتصويت والترشح، بل تمتد لتطال ا
في مجالس الحكم  ،داء النساءس، مما أدى الضعاف دور وأ  يتسم بالذكورية واالبوية، يميز بين افراد المجتمع على اساس الجن

الذي طرأ  ،ة، على الرغم من التطور الملحوظفي قضايا تصنف على أنها قضايا نسائي ،المحلي، ومحاولة حصر هذا الدور
 تجاه مشاركة المراة السياسية.  ،على الثقافة الفلسطينية

 
في عرقلة  عالوة على ذلك، فان هنالك تحديات تتعلق بالظروف المحيطة بالعضوات، أ و القدرات الذاتية لديهن، مما يتسبب

مجالس الحكم المحلي. ومن هنا تاتي اهمية دراسة االوضاع  من عضوية ،عملهن في المجالس، ومن ثم تقديم استقالتهن
 لكل من االعضاء والعضوات بعد االنتخابات. ،االجتماعية واالقتصادية

 
: التهميش المتعمد، او غير المتعمد، واالحتكار الذكوري لصنع القرار، 26واظهرت االدبيات جملة من التحديات، من ابرزها

خاصة ان بعض الرجال لم يكن لهم قناعات بقدرات النساء في اتخاذ القرارات هذا المجال، ومسالة توفر عامل الوقت، واالعباء 
عمل المجالس المحلية، نتيجة  المنزلية، عقد اجتماعات مسائية في بعض مجالس الحكم المحلي، ضعف خبرات النساء في

 حداثة التجربة النسوية في هذا الميدان. 

كما لعبت العوامل  السياسية، كاالستقطاب السياسي في المجتمع دورا بارزا انعكس على عمل مجالس الحكم المحلي، كتحد 
واقع النساء المنتخبات في "  اساسي يواجه عمل النساء، خاصة في هيئات الحكم المحلي بقطاع غزة. كما لفتت بيانات مسح

فقط من النساء لهن دور في الدارة المالية للمجالس، وال تترأس أي واحدة منهن   %21"، ان 2009 المجالس المحلية والبلدية
 منفردة. أي لجنة

 ي ان "السلطةتمثلت ف في الهيئات المحلية، ،دارة العملفي إ   ،نء، الى التحديات التي تواجهكما اشارت العديد من النسا
 وعلى هذا االساس، الهيئة المحلية"، إدارة في ،الشراكة أساس على تتم وال ،ثانوية النساء أدوار أن ،المحلية الهيئة في المهيمنة

 تتمتع حيز هذا، أن اعتبار على إلى رعاية، بحاجة التي الهامشية والفئات والطفل بالمرأة  ترتبط تقليدية بلجان النساء تنميط " تم
 .27بخبرة" فيه النساء
 

 عن طريق غياب "،المحلية إدارة الهيئة في لوجودهن ومتحسسة دامجة غير "بيئةفضال عن، وجود النساء المنتخبات في 
 مثل مشاريع -ذات البعد الذكوري  –المختلفة  الحوارات عن المحلية، أ و اقصائهن الهيئات عمل بتفاصيل المعلومات الخاصة

 فقد النساء،" من للبعض م قصية بطريقة الدورية االجتماعات والحوارات دارة الهندسي. الى جانب إ   والتخطيط التحتية البنية
ر  النساء" ت بحق تجاوزات اقتراف ، فيتممعهنباحترام  التعاطي يتم ال أنه النساء بعض ذكرت  في تمثل في الصراخ والتأخُّ

                                                           
  .39-36، "النساء في المجالس والهيئات المحلية واقع وتحديات"، جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية. ص2009ابو فاشة وسيم  26 

 .6. صالمحلية المجالس إدارة في الفلسطينياتللنساء  فاعلة لمشاركة سياساتية : توجهات2014وزارة الحكم المحلي ومفتاح  27 
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 العالقة والمؤسسات ذات المحلية المجتمعات مع العالقة إدارة واستهزاء. وان واستفزاز تنفيذ القرارات وعدم االجتماعات حضور
 .28الرجال خالل من المحلية الهيئات بعض في تتم

 

اضطرار بعضهن الى تقديم استقالتهن من المجلس او  منها: انعكاسات سلبية على العضواتعن  ،وأأسفرت هذه التحديات
، او التوقف عن حضور االجتماعات، والنشاطات، وهنالك نساء كن سلبيات في عملهن وتساوقن بالكامل مع قرارات الهيئة

حاالت عديدة قررن خوض التحدي وتحقيق الذات، ودخلن لجان عديدة نتيجة اسباب مختلفة: هنالك احزابهن السياسية. اال ان 
  .29والثقة بالنفس...الخ مستوى جيد من الثقافة، دعم الزوج، التمتع بالقوة

وقعت عليه الهيئات المحلية، " يضمن لحكم المحلي الى اعداد ميثاق شرف هذا الواقع دفع بوحدة النوع االجتماعي في وزارة ا
للعضوات عدم التهميش، ويحفظ لهن حقهن بحضور االجتماعات في مقر المجلس بساعات محددة، كما يضمن لهن مشاركة 

المديرة العامة لوحدة النوع  )حنان امسيح/عمال االجتماعات وتفاصيلها". ولفتت السيدة عهن على جدول أ  خالل اطال فاعلة من
يعود الى االلتفاف على قوانين الهيئات  ،أن هيمنة وسيطرة الرجال، وتهميش النساء داخل الهيئات المحلية (،االجتماعي

 . 30المحلية

 الرجال بين المساواة  بمبدأي ،المجلس رئيس وأعضاء على الزام يعمل الميثاق ( ان9: 2013وقد اوضح )ابو فرحة سائد 
 الحالة االجتماعية أو العاقة درجة أو السياسي، االنتماء أو الدين أو الجنس في الحقوق، وعدم التمييز حسب ،والنساء

والعمل على استجابة جميع انشطة الهيئة  لقرار،صنع ا في والنساء للرجال ،والفعالة المتوازنة يطاب بالمشاركة واالقتصادية. كما
، اجتماعياً  ظروف واوقات مقبولة في ،والموازنات لقضايا النوع االجتماعي، وضرورة عقد كافة اجتماعات المجلس، المحلية

تتفاوت في درجة التفاعل والتعاطي مع الميثاق، فهو اتفاق ادبي  ،في الهيئة...الخ. اال أن الهيئات المحلية ومناسبة للعضو/ة
 .31غير ملزم، فالتوقيع على الميثاق، ال يضمن التنفيذ

المراة الفلسطينية والحكم المحلي " اضواء على عضوية النساء في المجالس البلدية ، في مقالتة " 2009اشار عالونة وقد 
ها د. نادر سعيد حول المراة الفلسطينية ومجالس الحكم المحلي، أ ن النساء مستبعدات عن نتائج دراسة قام ب، الى  "والفلسطينية

من المشاريع لم تتضمن رأي  %91مراكز صنع القرار الخاص بالمشاريع التي تحسن من حياتهن بشكل مباشر، فقد تبين أ ن 
فقط، وهي في معظمها مشاريع  %9ة تنسبما وتبلغ ها فهي محدودة تي تم اشراك النساء بالنساء في البلدة، اما المشاريع ال

 . 32(2009والطفولة )عالونه  نسوية في االساس مثل: انشاء مركز نسوي او مراكز لالمومة

وأات  مما تقدم،  ه الُعض  يأا ت التي ُتواج  د  مأال  التأحأ ك ن  إ ج  ل يُيم  م  المأحأ ال س  الُحك   ، على النحو التالي:في مأجأ
 

                                                           
 نفس المرجع السابق 28 

 .39-36، "النساء في المجالس والهيئات المحلية واقع وتحديات"، جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية. ص2009ابو فاشة وسيم  29 

منبر الملتقى: محق يصدر عن وزارة . 5. صاصالن هبة: منبر الملتقى " بالرغم من حداثة التجربة... وحدة النوع االجتماعي في وزارة الحكم المحلي تساند المراة بحصد النجاحات" 30 
 .2013. ايلول GIZالحكم المحلي بالشراكة مع ملتقى النوع االجتماعي وبدعم من برنامج " تمكين النساء في مواقع صنع اقرار في الشرق االوسط 

منبر الملتقى: محق يصدر عن وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع ملتقى النوع االجتماعي وبدعم  .9". ص بين عدم الزامية النص والحاجة الى ضمان اوسع مشاركة للمرأة "ابو فرحة سائد،  31 
 .2013. ايلول GIZمن برنامج " تمكين النساء في مواقع صنع اقرار في الشرق االوسط 

 . شبكة االسراء والمعراج.2009ة والفلسطينية"، كانون اول د. عالونه، كمال، المراة الفلسطينية والحكم المحلي " اضواء على عضوية النساء في المجالس البلدي 32 
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 جتماعات او جلسات المجلس، ومنها: من التحديات ذات العالقة بال   برزت العديد 

 
ا ر ت  بعض العضوات في المجالس القرويةحيث  .1 جتماعات المجلس ،أ ش  ع ى ل  ا ال ت د  قلن ان  وبعضهن ،الى أ ن ه 

 .سيحضرن بدال عنهن اجتماعات المجلازواجهن 
 تلك المعلومات خارج اطار الجلسة دون علم العضوات.نقاش احيانا يتم عدم توفر المعلومات في الجلسة، و  .2
بيد انه الهيئات المحلية.  في عضواتبعض المما يعيق مشاركة  ،بعض المجالس تعقد اجتماعاتها في المساء .3

من خالل النقاشات، مع عضوات المجالس المحلية في محافظة قلقيلية، تبين ان الثقافة ال تشكل عائقًا، امام 
في االجتماعات، التي تعقد في الفترة المسائية، على العكس من محافظات اخرى، حيث تفضل مشاركة النساء 

بعض العضوات عقد االجتماعات في الفترة المسائية، الن ذلك يتيح لها القيام باعباء المنزل، واالعمال خارج 
لواقع االجتماعي المنزل المدفوعة االجر. بمعنى اخر، ان يتم التعامل مع موضوع االجتماعات، حسب ا

  االقتصادي والثقافي، المحيط بالنساء، وان يتناسب مع ادوارهن المختلفة، وتوازنها مع بعضها.
قبل الموعد المحدد للجلسة، ويتم دعوتهن لحضور  ،لجدول أعمال الجلسات بعض العضوات دم إستالمع .4

 (، قبل يوم من موعد االجتماع. SMS) قصيرة االجتماعات من خالل ارسال رسالة
 .، بالرغم من عدم مشاركتهن في تلك الجلسةسماء وتواقيع بعض العضوات على محاضر الجلساتأ  وجود  .5
عدم تقاضي بعض العضوات في المجالس البلدية، لمخصصات بدل الجلسات، وعدم معرفتهن بقيمة هذا البدل.  .6

، قد حدد قيمة بدل 2012حلية ومكآفآت اعضاء المجلس لعام مع العلم بان نظام الرواتب لرؤساء الهيئات الم
 ،عن حضور جلسات اللجان الفرعية بدل ،وايضا اعطى النظام لالعضاءالجلسات للمجالس البلدية و القروية. 

كما تم توجية كتاب من وزير  من قانون الهيئات المحلية. (،9الفقرة  8المادة )التي يشكلها المجلس بموجب 
 بضرورة صرف بدل جلسات الى العضوات.حلي الحكم الم

علـــى الـــرغم مـــن دعـــوتهن  مشــاركة فـــي إ جتماعـــات المجلـــسعلـــى ال القرويـــة المجـــالسعــدم قـــدرة بعـــض عضـــوات  .7
ة، ممـــا انعكـــس ســـلبا علـــى عـــائالتهن " خوفـــا مـــن اخـــتالطهن بالبيئـــة الخارجيـــبســـبب رفـــض أزواجهـــن و للمشـــاركة، 

وهنالـك بعـض العضـوات غيـر معنيـات بـالمجلس او  المجالس البلدية".حتى في نفسيتهن وعلى دورهن في القرية و 
 اجتماعاته، حيث تم ترشيحهن من قبل العائلة لتعبئة الفراغ.

تهمـيش حيـث يـتم  ،حبـاطهنإ  والعمـل علـى  ،عضـاء الـذكورمحاولة تهميش لدور العضـوات النشـيطات مـن قبـل ال   .8
ـذ  القـر ئراأ   ـن فـي أ خ  واقتصـادر دور معظـم العضـوات علـى لجـان هامشـية، مثـل  ار.هن في جلسات المجلس، ودوره 

 لجان المراة والطفل، التعليم...الخ.
  تتعرض بعض العضوات الى ضغوط ومنعهن من المشاركة في الدورات والتدريبات، التي تخص عملهن من قبل

ال  موظفات الهيئات المحلية للمشاركةلهيئة المحلية وبعض االعضاء. كما ا س  في الدورات التدريبية التي تخص  ،يتم إ ر 
 العضوات.

   في بعض المناطقة في المجلس و البلدية عدم تقبل المجتمع لدور المرأ. 
  والعضوات. ستراتيجيات والمشاريع بين العضاءنظر حول الولويات وال  الاختالف وجهات 
 وال موزانة لدعم قضايا النوع االجتماعي، على الرغم عدم وجود خطة منهجية لدعم العضوات في المجالس المحلية ،
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 من وجود بند في موازنة الهيئات المحلية، خاص بالنوع االجتماعي.
  الـى الهيئـة ، والتعميمـات الـواردة مـن الـوزارة او المديريـةواالنظمـة وبـالقوانين معرفة العضوة، بحقوقها وواجباتهـاضعف ،

 المحلية.
  تطوير وتفعيل مشاركة النساء.في الدورات التدريبية، ما بين المؤسسات العاملة على ال يوجد تنسيق  
 والعضوات اعطاء صالحيات واسعة لرئيس المجلس على حساب االعضاء. 
 .ضعف القدرات لدى العضوات، في مجال تحليل الخطط والموازنات من منظور نوع اجتماعي 

منشورة من اجتماعات وورش عمل مع عضوات البلديات والمجالس  المصدر: وزارة الحكم المحلي " تقارير غير
، بتاريخ تقرير حول واقع العضوات في بيت لحم، مرسل من قبل مدير عام مديرية وزارة الحكم المحلي، مثل )المحلية"

عقد لقاء مع بعض كما تم  .28/2/2013، و 9/9/2013 تقارير اللقاءات المركزية مع العضوات بتاريخ .24/3/2013

 .(6/4/2016 بتاريخعضوات محافظة قلقيلية بتاريخ، بحضور مدير عام مديرية وزارة الحكم المحلي في محافظة قلقيلية 

 

من  ،ستقالتهم/هنلى تقديم إ  ع ،قدام عدد من  الرجال والنساءعضاء وعضوات الهيئات المحلية، إ  ومن الظواهر البارزة بين أ  
بعاد إ لى متابعة وتقييم أ   ،الحكم المحليمر الذي يدعو وزارة االنتخابات التي جرت مؤخرًا، ال   المجالس، فيو عضوية رئاسة أ  
وراء من مر ستيضاح ال  العضوات المستقيلين، وإ  عضاء و ، من خالل التواصل المباشر مع ال  سبابهاعلى أ  والوقوف  ،المشكلة

 ستقاالت. ال  تلك 

)نابلس، القدس، بيت لحم،  ربعة محافظاتمن قبل وزارة الحكم المحلي على أأ  ت  يأ ر  ج  سب دراسة أُ ومن بعض هذه الأسباب ح
البلدة، االختالف على و شخصية، الزواج خارج ي جلسة من جلسات المجلس، أ سباب خاصة أ  لعضوة أ  عدم حضور ا رام هللا(:

الكامنة وراء ، الحقيقية سبابلم تتمكن من إ ماطة اللثام عن ال  ن هذه الدراسة المجلس...الخ. إ ال أ  دارية عند تشكيل المناطق ال  
جراء دراسة بحثية كمية ونوعية معمقة، لى إ  يدعونا إ  وهذا ستقالة من عضوية أ و رئاسة مجالس الحكم المحلي. ال  تقديمهم/هن 

ب اب  تقديم استقالتهم/هن، من خالل إ  و للوق    /اتالمستقيلين عضاءومجموعات مركزة مع العضوات وال  ت جراء مقابالف على أ س 
 ./اتوغير المستقيلين

وحسب القانون تعتبر االستقالة حق لكل شخص له منصب معين، وقد تم تنظيم هذا الحق في قانون الهيئات المحلية، من 
(، حيث تبين المادة االجراءات الواجب اتباعها عند تقديم كل من الرئيس وعضو/ة الهيئة المحلية 10خالل نص المادة )

 ماتقديم استقالته لهما ، اما العضو/ة يجوزبكتاب مسبب للمجلساستقالته االستقالة، اال ان رئيس المجلس يجوز له تقديم 
سباب االستقالة، ب، وبهذا ال تستطيع الوزارة رصد أأ تقديم استقالته بكتاب مسببكتاب يقدم للمجلس، ولم يرد في النص 

 الوزير. ابالغ و عليها  قة المجلسودراستها قبل مواف

الوقت على ، نتخابات المحليةة في ال  أأ ثير المشاركة السياسية للمر أ  اسة شاملة حول تجراء در إ   وهذا يقودنا الى ضرورة،
لمراة، ي مدى ساهمت المشاركة السياسية لالى أ  بين ادوارهن المختلفة؟ و ما على التوازن  او ايجاباً  ، مما يؤثر سلباً المتاح لديهن

مثل ال م او فراد العائلة، أ  شخاص داعمين ومساندين من أ  يجاد إ  و في أ  ة والرجل في المجتمع؟، ر بين المرأ  دوافي إ عادة تقسيم ال  
  جتماعات المجلس.إ  لتزام بحضور ل  اة على أ  ذلك بمجمله على قدرة المر  ثيرأ  وتفراد العشيرة، أ  و من أ  و البنات، الحماة أ  
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الفاعلة في المجالس  ثيرة على مشاركتها السياسيةأ  واالقتصادي والثقافي، وتة االجتماعي أأ دراسة واقع المر همية أ  وهنا تاتي 
اتخاذ القرار فيما يرتبط بتحديد االحتياجات على النساء والرجال  قدرة كل منتاثير يجب فحص ذلك،  عالوة علىالمحلية. 

 . للموارد المتوفرة لدى المجالس المحلية نفاقأأو ال   وجه الصرفاء والرجال، والمشاركة في تحديد أأ واالوليات التنموية للنس

في مجالس الحكم  ،من كال الجنسين، لواقع تمثيل النساء والرجال ،مناقشة مجتمعية واسعة إ جراء لىإ  ايضًا  تبرز الجاجةكما 
 .والهيئات في تلك المجالس ،كيفية تفعيل دور المراة والرجلالبحث في المحلي، و 
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ستنتاجات الرئيسية  : ال 

في ديمقراطية العملية االنتخابية للمجالس المحلية، من ناحية  ة، تراجعاً نتخابات المحلية االخير عكست ال   .1
تراجع حجم المشاركة المجتمعية في عدد المسجلين والمقترعين، مقارنة مع االنتخابات التي حصلت في 

على  ،مشاركة الرجال في العملية االنتخابية تتفوق. اما من ناحية النوع االجتماعي، فقد 2004/2005
وهذا مؤشر يعكس مدى تفاعل . كما اظهرت ضعف اقبال النساء على الترشح مقارنة بالذكور مشاركة النساء،

  .حجام النساء عن المشاركة السياسيةسابقًا على إ  النساء مع العملية االنتخابية، حيث تدل البيانات المذكوره 
 

االنقسام السياسي، وهذا مؤشر سلبي جرت االنتخابات المحلية فقط في الضفة الغربية دون قطاع غزة، نتيجة  .2
 على تراجع العملية الديمقراطية في االنتخابات المحلية.

 
في االنتخابات المحلية، وهذا يعكس  ،عداد المرشحين/ات، الى الدور العائلي والعشائري يعود هذا التباين في أ   .3

 .في طياته التمييز المجتمعي ضد النساء في الحياة العامة
 

أ دى تراجع حجم المشاركة المجتمعية في االنتخابات المحلية االخيرة، الى فوز العديد من القوائم بالتزكية،  .4
من الهيئات المحلية، من خالل التوافق على قائمة واحدة، وغياب التنافس الديمقراطي،  %61حيث تم تزكية 

ب الدور الحزبي. االمر الذي القى بظالله وجاءات النتائج لصالح تعزيز الدور العشائري والعائلي، على حسا
 على مشاركة المراة الفلسطينية في العملية االنتخابية.

 
رئيس الالى منصب  لس المحلية، وتراجع في فرص وصولهنفي المجا تمثيل النساءفي نسب ضعف  يوجد  .5

جتمعية الذكورية، الدور رئيس، ويعود ذلك الى ضعف مشاركتها في العملية االنتخابية، الثقافة المالاو نائب 
 العائلي والعشائري.

 
لعبت الكوتا دورًا بارزًا  في وصول النساء الى مجالس الحكم المحلي، على الرغم من قوة الدور العشائري  .6

والعائلي في تلك االنتخابات، الذي يعتبر من العوامل المعيقة، في حصول النساء على نسبة تمثيل اعلى في 
 مقابل االنتخابات السابقة. االنتخابات االخيرة،

لصيغ القوائم وتشكيالتها ، حسب المراجعات الولية العشائري للطيف أفرزت االنتخابات المحلية تمثيال قويا  .7
سواء تلك المتنافسه أو التوافقية، وبدا واضحا أن العائلية والعشائرية لعبت دورا مركزيا في صيغها وتحالفاتها، 

وحده قد لعب دورا في تشكيلة االنتخابات المحلية، بل كانت الصيغة  ،سيوندرة أن يكون الحزب السيا
 .العشائرية

وهذا يبرهن على ان احد المجالس المحلية والبلديات، ضعف ثقة االحزاب السياسية، بضرورة دمج النساء في  .8
 .السياسيةالتحديات المهمة التي تقف عائقا امام تعزيز المشاركة السياسية للمراة هي االحزاب 

ان نظام التمثيل النسبي )القوائم(، افضل للنساء ، 2013/ 2012، و2004/2005اظهرت تجربة انتخابات  .9
 .من نظام الدوائر

العوامل الثقافة، بتتعرض النساء الفائزات في مجالس الحكم المحلي الى جملة من التحديات، ذات صلة  .10
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خرى أ  ، و ترتبط بظروف النساء المحيطة بهن وقدراتهن الذاتيةالسياسية، االجتماعية، االقتصادية، واخرى ذاتية 
ثرت أ   فقد. طاردة م  ة جاذبة وممكنة للنساء أ  ئبالبيئة المؤسسية للهيئات المحلية، من ناحية توفير بيلها عالقة 

قالتهن قدام عدد من النساء على تقديم استأ دت الى إ  داء النساء في المجالس، و على أ   بمجملها هذه التحديات
 من عضوية المجلس.

، على تغير النظرة في المجالس والهيئات المحليةة غياب دراسات حول تأ ثير المشاركة السياسية للمرأ  .11
و السلبي ما بين االدوار، ووصولهن الى الموارد المتاح لهن، والتوازن االيجابي أ   المجتمعية الدوارهن، والوقت

ا بين الرجال والنساء، ولم السابقة والحالية لم تحدث اعادة تقسيم للعمل منتخابات ، حيث أ ن ال  والتحكم بها
 دوار النوع االجتماعي.على أ  ي تغيير يجري أ  

يالحظ ان العنصر النسوي شبابي داخل المجالس المحلية، مما يستوجب من المنظمات والمؤسسات العاملة  .12
 المحلية. على بناء قدرات العضوات كقياديات في الهيئات والمجالس

نه الفائزات بالكوتا، إ ال أ  عدد النساء الفائزات من خالل التصويت المباشر )المنافسة(، اكبر من عدد النساء   .13
عتبار جزء من النساء جنة االنتخابات العليا المحلية، إ  بعد ان قررت ل، تم احتسابهن على الكوتا النسائية

الكوتا، وان نصوص القانون عير واضحة في هذا المجال. الفائزات، في عضوية الهيئات المحلية، جزء من 
 .ا نتيجة لغياب آليات الرقابة على تطبيق الكوتا االنتخابيةذوه
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 الفصل الثالث: واقع النوع االجتماعي في وزارة الحكم المحلي

 جتماعيالترقيات والتعينات من منظور نوع إ  

ما أ ي ، موظف (296)مقابل ( موظفة، 120منهم )(.  416وموظفات وزارة الحكم المحلي )يبلغ العدد الكلي لموظفي 
كما ر  البيانات عن فجوة واضحة في عدد الموظفات مقابل الموظفين. ( على التوالي. ت ع ب %71( و ) %29نسبة )يقارب 

جتماعي لصالح الذكور، فيما 5يبين الجدول رقم ) نأاه، فجوة النوع ال  / 2014يتعلق بالتعينات الخاصة بالأعوام ( أأد 
 ، على النحو التالي:2015

 
 عدد الذكور عدد االناث العام

2014 7 11 
2015 - 5 

 16 7 المجموع
 

وقد أ وضح علما بان التعينات تمت من خالل المسابقات والمقابالت حسب القانون، وبمشاركة ديوان الموظفين العام. 
ايجابي لصالح تعين النساء، بهدف إ حداث توازن في تمييز تقرير التدقيق التشاركي، عدم قيام الوزارة باتخاذ أ ية "اجراءات 

 ". وال ايجاباً  ن التوظيف يتم وفقا لمعايير ال تتضمن معيار الجنس ال سلباً التعيينات، وبأ  
 

ولى، بيد يليه الفئة الخامسة، ثم الُ  ،ةالثالثثم  الثانيةلفئة اى للنساء في علالأ  التمركزدناه، ( أ  6يوضح الجدول رقم ) 
تغيب قين والمرافقين. كما السائ مثللكون الوظائف ضمن هذه الفئة، ترتبط بالعمل الميداني، انها تغيب عن الفئة الرابعة، 

ي. في حين نجد ان نسبة الموظفين بالعمل الميدانرتباطها ايضا فتش االبنية في الفئة الثالثة، ل  النساء كليا عن وظيفة م
 ولى تليها الثانية ثم الثالثة.في جميع الفئات، ولكن النسبة ال على لهم توجد في الفئة ال   على من نسبة الموظفاتأ  

 
في ورشة عمل عقدت، من قبل طاقم شؤون المرأأة، حول مؤشرات النوع االجتماعي في قطاع  وعبر الموظفين/ات،

عن الفئة ، عن غياب شبة كامل النساء 23/3/2016الحكم المحلي، لعدد من موظفي/ات الحكم المحلي، بتاريخ 
وزارة، لالدوار التي يمكن ان تؤديها وهذا يعبر عن النظرة الذكورية داخل ال، العليا، الرتباط تلك الفئة بعملية صنع القرار

رقام التالية، على حجم ان تدلل ال   ويمكنالنساء داخل الوزارة، والتي هي امتداد طبيعي للثقافة الذكورية المجتمعية. 
 ( لالناث. 1( مقابل ) 33عدد الذكور ) وصلما بين الذكور واالناث، حيث الواسعة الفجوة 

ن الترقية على أأساس أأ (، A4( الى درجة )A( موظفين من درجة )7وزارة بترقية )قامت ال ،19/1/2016وفي تاريخ 
جراء يتوافق مع ما جاء في قرار مجلس سنوات( واكثر. وهذا ال   7نفسها ) ، فقد مكثوا على الدرجةلديهمهي استحقاق 

" يجوز للوزير أو رئيس  يعاتالترقيات والترف س  س  ، بشان اعتماد أ  2012.و/س.ف( لعام /م19/14/ 09الوزراء رقم )
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عالن ومسابقة، شريطة (، مباشرة دون إ  Aالدائرة الحكومية المختص التنسيب لدرجة مدير عام لموظف على الدرجة )
توافر شروط شغل الوظيفة العامة، ان تكون الوظيفة المنسب عليها الموظف شاغرة على الهيكلية المقرة من قبل 

سباب أ وضحت المقابالت أ ن أ   قد(، و 4(، قد بلغ ) A) تي لديهن درجةعدد الموظفات الآل مع العلم انمجلس الوزراء ". 
 عدم الترقية للموظفات، هي عدم توفر شواغر. 

يجوز للوزير أو رئيس الدائرة الحكومية المختص التنسيب لدرجة مدير عام " على التالي،نفس القرار ايضا  وقد نص
(، من خالل اعالن ومسابقة لتلك الوظيفة، ويشترط في الموظف اذا كان على Cاو  Bاو  Aلموظف على الدرجة )

ين في ترقية تنالحظ ان القرار يتبع طريق، ان يكون قد امضى مدة ال تقل عن ثالث سنوات في الدرجة". Cالدرجة 
الن ع  ، أ و مباشرة دون إ  عام من خالل االعالن والمسابقة(، اولهما التنسيب لدرجة المدير الAدرجة )الالموظفين/ات على 

غير حساس للنوع  مجلس الوزراء بصيغتة الحالية قرارر شروط شغل الوظيفة. ويالحظ أ ن ومسابقة شريطة تواف
، دون اعالن ومسابقة، يحرم A4، مباشرة الى الدرجة Aحيث انه في حالة ترقية الموظفين/ات على درجة االجتماعي، 

مما يتطلب من وزارة شؤون المرأة العمل مع النساء من الفرصة للتنافس في الوظائف العليا، في حالة تكافؤ المؤهالت، 
  ديوان الموظفين العام ومجلس الوزراء، لمراجعة وتعديل القرار من منظور نوع اجتماعي.

حيث كان  بعدم وجود مساواة في المناصب العليا،، 2013 قيق التشاركيوقد أ قر غالبية الموظفين/ات في تقرير التد
من الموضوع، أو اعتبار الوضع الحالي وضع  الرجال اكثر مياًل العتبار الوضع وضع مساواة، النهم ليسوا المتاثرين سلباً 

ليا، ويعتبر هذا انعكاس طبيعي، من حيث أن دور النساء ال يمكن أن يكون في المواقع العليا بأكثر مما هو عليه حا
من خالل اللقاءات الفردية بأن هناك بعض النساء سواء في  نفس التقريرللثقافة الذكورية السائدة داخل الوزارة. كما كشف 

" ال يتلقين ترقيات كما تليق بهن أسوة بالرجال، حيث عادة يفّضل ترقية الرجال للمناصب مقر الوزارة أو المديريات 
  الدارية".

في توجهات  تحدث أ ي تغييرلم بخصوص الترقيات،  تقرير التدقيق التشاركي السابقة،التي توصل لها نتائج الاال ان 
فيما يتعلق بترقيات الموظفات الى المناصب العليا، وخير دليل على ذلك، ما حصل في ترقيات عام  ،صناع القرار

 %5جوة النوع االجتماعي، فبعد ان كانت تشكل النساء ما نسبتة ، بل ان االمر قد ازداد سوءًا، من ناحية اتساع ف2016
 . 2016( في العام %3، اصبحت تشكل )2012العليا، في عام من الوظائف 

 
 )الضفة الغربية( الحكم المحلي وزارة : نسبة النساء والذكور في المستويات االدارية المختلفة في(6رقم ) جدول     

 نسبة الرجال نسبة النساء عدد النساء  الرجالعدد  المستوى االداري

 %97 %3 1 33 الفئة العليا 

 81 24 23% 77% (A،B،Cالفئة االولى  )

 %58 %42 54 76 الفئة الثانية

 %67 %33 34 65 الفئة الثالثة

 %100 %0 - 24 الفئة الرابعة

 %71 %29 7 17 الفئة الخامسة

 %71 %29 120 296 المجموع
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جابة على مثل هذا السؤال، أ  ء العليا في وزارة الحكم المحلي؟، تتوقال هم كيف نتقدم بمناصب النساوالسؤال  من خالل واًل: ف ال 
واقرار واتباع سياسة عادلة داخل الوزارة فيما يرتبط توفر إ رادة سياسية، بضرورة بلوغ النساء إ لى مواقع صنع القرار، 

ستبدال التدريجي بالترقيات، وتبني إ جراءات  أأن  يتم إ جراء ال  وتدابير خاصة مؤقتة، تعمل على جسر فجوة النوع االجتماعي، كأ
لبعض الموظفين الذين سيتم تقاعدهم، بالموظفات اللواتي تنطبق عليهن شروط مجلس الوزراء، حيث سيصل عدد 

( موظف، مما سيفسح 14سة سنوات القادمة )الموظفين في المناصب العليا، والذين سيصلون الى سن التقاعد، خالل الخم
مع خطة تدريب للموظفات في المجال  هذا يجب ان يترافقثانيا:  المجال او الفرص لدى النساء للترقي للمثل تلك المناصب.

وزارة  ، علىاالداري القيادي، للرفع من قدراتهن، وامكانياتهن، وجهوزيتهن لتسلم المناصب العليا في الوزارة. من جانب أأخر
جتماعي في المناصب العليا، وعلى أ ساسها ال يتم شؤون المراة العمل مع مجلس الوزراء ومكتب الرئيس لوضع كوتا للنوع اال

 نساء.  على الترقيات تشتمل قائمةن ي ترقية ل ي وزارة دون أ  الموافقة على أ  
 

 الهيكل التنظيمي ووحدة النوع االجتماعي

باستصدار قرار من مجلس  ،ةارة شؤون المرأ  ماسسة قضايا النوع االجتماعي داخل الوزارات الحكومية، قامت وز ل  ج  من أ  

لهيكل الوظيفي ليات الوطنية )وحدات شؤون المراة( ضمن ااآل اء  ش  ن  ، ل  2005لسنة ق ( -و / ا-/ م15/12/09الوزراء رقم ) 
من  ىم  س  الم   يل  د  ع  ت   ل  ج  (، من أ  2008/ س.ف/ لعام 08/65قم )ر  وزراءمن مجلس الاخر ستصدار قرار إ   تاله للوزارات،

لزامية. ت ت أ   خلوه من صفة ،ى هذا القرار، ولكن من المآخذ عل(وحدة النوع االجتماعي)الى  )وحدات شؤون المرأة( لوحدة ا ف  ل  ال 
 اعي.م  ت  ج  والمتابعة من منظور نوع إ  يق دماج النوع االجتماعي، ودائرة التدقمن دائرتين، دائرة تطوير وإ  

جتماعي في وزارة الحكم المحلي،   وتتبع مكتب الوكيل،، أأنها مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارةما يميز وحدة النوع ال 
ر  الذي يتيح للوحدة المشاركة في صناعة الق ا موظفة بمنصب "مدير عام"، أ ي بمستوى صنع القرار، ال م  ه  رار داخل ي ت رأ س 

في  ،ستراتيجيات وآليات إ دماج قضايا وأ ولويات النوع االجتماعياح إ  قتر شاطات الوزارة المختلفة، ومن ثم إ  الوزارة، ومتابعة ن
ر  التنسيق والتواصل ال ف ق ي والع م ودي داخل الوزارة، بين وحدة النوع االجتماعي عمال ونشاطات الوزارةأ   . كما يتيح هذا ال م 

دارات االخرى. وبقي  ة الوحدات وال 

، فال تزال الوحدة تفتقر الى كوادر غياب الكادر البشري عن الوحدةومن نقاط الضعف التي تعاني منها وحدة النوع االجتماعي 
 از  ج  ن  على إ   ،في دوائر الوحدة. وهذا بدوره سوف يؤثر على قدرة وحدة النوع االجتماعي ،لملء الفراغ القائم ةالالزم ،بشرية

في قطاع الحكم المحلي، على المستويين المركزي  ،ن النهوض بواقع المراة بشأ   المهام والصالحيات الملقاه على عاتقها،
نجازات      التي قامت بها الوحدة بهذا الصدد.  ،الكبيرةوالمحلي )الوزارة والمجالس المحلية(، على الرغم من ال 

دارات عن النوع االجتماعي ،تماعي، بأأنها المسؤولة مسؤولية كاملةلدور وحدة النوع االج ،هنالك فهم خاطئ ، وإ عفاء بقية ال 
مع مهام جميع الوحدات واالدارات  ،والدوائر والوحدات من هذه المسؤولية، على الرغم من تقاطع مفهوم النوع االجتماعي

والدوائر، وهذا ما يتضح من خالل الوصف الوظيفي لإل دارت والوحدات والدوائر داخل الوزارة، فهي تخلو من أي مسؤولية تجاه 
 قضايا النوع االجتماعي. 
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الدوائر في الوزارة، و  ،والوحدات ،الوصف الوظيفي لالداراتباجراء مراجعة وتعديل، على  ،من الضروري القيام ،لذلك
وحدة  ،عمال الوزارة، إ ضافة الى مراجعة وتعديل مهام وصالحياتجميع أ  في  ،لضمان ماسسة قضايا النوع االجتماعي

 النوع االجتماعي. 

  البشرية والنوع االجتماعي الموارد قدراتتطوير 

، نتيجة لعدم توفر كوادر بشرية للعمل اجتماعيالقدرات الفنية غير متوفرة في مجال التحليل والتخطيط من منظور نوع 
دون ان ي م كن الوحدة من امتالك في الوحدة، مع العلم ان وحدة النوع االجتماعي قد حصلت على بعض الدورات السابقة، 

فانه مواضيع واساليب التدريب التي تم اعتمادها؟ لذلك نوعية و حول  اً مهم ، وهنا نطرح سؤاالً والتخطيط , دوات التحليلأ  
من الضروري القيام من اجل النهوض بقدرات الوزارة بشكل عام، والوحدة بشكل خاص، في مجال النوع االجتماعي، 

بتحديد االحتياجات التدريبية في مجال النوع االجتماعي، من اجل تصميم برنامج تدريبي متخصص للمستويات االدارية 
قضايا النوع االجتماعي، وتطوير قدرات الوزارة الفنية ات الوزارة حول ارة، يهدف الى توعية جميع موظفي/المختلفة في الوز 

على المستوى الفردي والمؤسساتي في ميادين مختلفة للنوع االجتماعي، مثل التحليل والتخطيط من منظور نوع اجتماعي، 
التقييم والمتابعة من منظور نوع اجتماعي...الخ، على ان يشتمل البرنامج كال الموازنات الحساسة للنوع االجتماعي، و 

   .والعمليالجانبين النظري 

وهذا ما اكدت عليه نتائج التدقيق من منظور النوع االجتماعي، بانه لم يتم تصميم وتنفيذ اي برنامج تدريبي متكامل في 
ء بعض التدريبات التي حصلت عليها وحدة النوع االجتماعي. وقد مجال النوع االجتماعي لموظفي/ات الوزارة، باستثنا

 ان " مدخل في النوع االجتماعي. جرى تدريب للمدراء العامون لمدة يوم واحد بعنو 

ان الوزارة " تفتقر لي خبرة داخلية في مجال تحليل وإدماج النوع االجتماعي في الخطط، وقد كانت  وبينت نتائج التقرير
حدة صريحة عندما قالت بأنها وبالرغم من وجودها في مجلس التخطيط إال أنها ما زالت ال تمتلك أدوات مدير عام الو 

تحليل النوع االجتماعي بشكل يمكّنها من تحليل الخطط المقّدمة ووضع التوصيات عليها بما يضمن إدماج وتضمين النوع 
 رات خارجية في هذا المجال، االجتماعي فيها. هذا وقد استعانت الوزارة لكثر من مرة بخب

وبين التقرير بان " الوزارة لم تعمل على تنظيم دورات رة" وهنا نقصد تحديدا وحدة النوع االجتماعي كوحدة وليس الوزارة كوزا
)ساما  ة، تّمت بدعوات من خارج الوزارة،في النوع االجتماعي"، وان الدورات التي شارك فيها موظفي وموظفات الوزار 

 (. 27-25: 2012عويضه: 

مفاهيم وأدوار النوع االجتماعي، ومفاهيم تتعلق من وزارة الحكم المحلي، على  ،عاماً  ومديراً  موظفاً  20، جرى تدريب حديثاً 
بالمساواة والتمكين والتنمية ومؤشراتها، ودليل التنمية المرتبط بالنوع االجتماعي، الى جانب قراءة احصائيات المرأة والرجل 

 .33الفجوات والتدخالت الخاصة بالمرأة لتحديد 

                                                           
33 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/02/04/862755.html#ixzz44bOSMPbx  

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/02/04/862755.html#ixzz44bOSMPbx
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، خالل ورشة ما على صعيد البتعاث الخارجي، عبرت الموظفات عن ضعف مشاركتهن في تمثيل الوزارة خارج الوطنأأ 
( عدم وجود نساء في الفئة العليا من 1: وقد أ رجع تقرير التدقيق ذلك، إ لى ال سباب التالية .العمل مع طاقم شؤون المرأة

( تردد 3( النظرة النمطية تجاه سفر النساء خارج الوطن 2الوزارة، والتي عادة ما تأخذ فرص تمثيل الوزارة، هذا من جهة 
 النساء في السفر نتيجة للظروف السرية والدور النجابي للمرأة. 

العناصر الهامة في العملية االدارية الي مؤسسة من المؤسسات، ويعتبر تعتبر عملية تطوير وتنمية الموارد البشرية، من 
تدريب وتنمية الموارد البشرية احد الوظائف االدارية للموارد البشرية. وان تحسين اداء الموارد البشرية يبدا من فهم واقعها، 

ا بدورها وواجباتها. وعلى هذا ومعرفة المشكالت التي تعيق مسيرة تقدمها، التي تحول دون تنميتها، وضعف قيامه
بتطوير "استراتيجية تنمية قدرات الموارد البشرية والخطة التدريبية لمدة ، 2013االساس، قامت وزارة الحكم المحلي عام 

 ،  باالعتماد على نتائج عملية تقييم االحتياجات التدريبية للموارد البشرية في وزارة الحكم المحلي. ثالث سنوات"
 

 قدراتعلى تطوير  مبدئياً  تركز ولكنها وزارة،التابعة لل والمديريات الدارات موظفيجميع على  ركز االستراتيجيةعموما، ت
 المالية للشؤون  العامة دارةوال المديريات وموظفي، مستقبال التدريب بأعمال للقيام مؤهلينواالشخاص ال الشباب فئة
 على اعتبار ان الشباب هم قادة المستقبل في قطاع الحكم المحلي.  دارية،وال

 
اعتمدت االستراتيجية في اعدادها على مجموعة من المبادئ التوجيهية، من بينها مبدأ العدالة حيث تم االشارة في 

تكافؤ الفرص في التدريب ما بين  دون االشارة الى ،"عادلة أسسعلى سيتم بناء الفرص التدريبية ان " االستراتيجية الى 
 . الجنسين

موظفة(،  13موظف:  12موظف وموظفة مقسمين على التوالي )  25وبلغ عدد المشاركين/ات في مجموعات التركيز 
تم عقد اجتماعات  مقابلة. 16وشاركت المديرة العامة لوحدة النوع االجتماعي في المقابالت شبة المنظمة والبالغ عددها 

 موظفي المحافظات، بما في ذلك مدراء المحافظات.  عم %88من موظفي مركز الوزارة و %30ة مع حوالي غير رسمي

يدلل على وجود رؤية واعية لقضايا اال ان مؤشر المشاركة الكمية للموظفات مقابل الموظفين في اعداد االستراتيجية، ال 
 النوع االجتماعي في االستراتيجية.حول كيفية تضمين قضايا  خبرات النوع االجتماعي، لدى المشاركين/ات، أو وجود

 حساسية االستراتيجية لقضايا النوع االجتماعي. الذي انعكس سلبا على  ،االمر

 

على تطوير اداء الكوادر البشـرية لـوزارة الحكـم المحلـي فـي مقـر الـوزارة ( 1ركزت االستراتيجية في نتائجها متوسطة المدى، 
 عنــد النظــر لنتــائج االســتراتيجية، نــرى انهــا. وتطــوير كفــاءة وفعاليــة البيئــة التمكينيــة لــوزارة الحكــم المحلــي( 2والمحافظــات، 

تكاافؤ  او ،باين الجنساين مصاغة بطريقة حيادية للنوع االجتماعي، ولم تحمل اي اشارة للنوع االجتماعي، مثل المسااواة
ايضا ال يوجد اي نتيجة تتعلق بفجوات النوع االجتماعي، مثال عدم التمييز على اساس الجنس. و الفرص بين الجنسين، 

حيث ان هنالك شابة غيااب للموظفاات فاي الاوزارة عان مواقاع صانع القارار. او تغيار الثقافاة ، الترقي الى المناصب العليا
 الذكورية على مستوى الوزارة، او رفع الوعي بقضايا النوع االجتماعي.
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 تم تحديد خمسة مخرجات على النحو التالي: اما فيما يتعلق بالمخرجات فقد
 

 التنظيمي.  الهيكل والجراءات و واالنظمةوتحديث السياسات  تطوير .1
 المتابعة والتقييم في وزارة الحكم المحلي  تطوير عملية .2
 في وزارة الحكم المحلي  االجتماعي النوع قضايا مناسبة ومراعية تحتيه بنية توفير .3
 (.والقدرات والمهارات والمعرفة الداء إدارةأداء الموارد البشرية )بما في ذلك تحسين  تحسين .4
 واالتصاالت في وزارة الحكم المحلي. المعلومات تكنولوجيا ذلك في بما المعرفة تطوير إدارة .5

 .2013ث سنوات، المصدر: وزارة الحكم المحلي، استراتيجية تنمية قدرات الموارد البشرية والخطة التدريبية لثال

ربعة من المخرجات مصاغة بلغة محايدة، يغيب عنها بعد النوع االجتماعي، باستثناء المخرج الثالث تم أأ نالحظ ان 
. على الرغم من ان تطوير قدرات كادر الوزارة في مجال تطوير السياسات صياغتة بطريقة تراعي بعد النوع االجتماعي

واالنظمة واالجراءات والهيكل الوظيفي، من منظور نوع اجتماعي سيخدم تطوير الثقافة المؤسسية السائدة لتصبح حساسة 
 سوفمنظور نوع اجتماعي،  تجاه قضايا النوع االجتماعي. كما ان تطوير قدرات الوزارة في مجال التقييم والمتابعة من

ان تعتبر مرجعية  ،تقارير متابعة وتقييم، تحوي على مؤشرات مقسمة حسب الجنس، حيث هذه التقارير من المفروض يوفر
داخل المؤسسة فيما يرتبط بقضايا النوع  ،من اجل احداث االصالح والتطوير ،لجميع االدارات والدوائر والوحدات

  .االجتماعي
 

 مناسبة وير ادارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة، سيساهم في امتالك الموظفين/ات لوسيلةتط فإن وكذلك
لمشاركة المعلومات بين جميع الموظفين من كال الجنسين. ان الهدف من تطوير اداء الكوادر البشرية من منظور نوع 

جل رفع ات الخاصة بالنوع االجتماعي، من أ  ات والقدر اجتماعي، يهدف الى تزويد الكوادر البشرية في المعارف والمهار 
جل تحقيق ذكورية السائدة في الوزارة، ومن أ  الوعي بقضايا النوع االجتماعي داخل الوزارة، والعمل على تغيير الثقافة ال
 المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في الترقيات والحوافز والمكافات...الخ.  

 
 في بما البشرية بالموارد المتعلقة القضايا على العناصر الرئيسية التالية: ،نحو تطوير االستراتيجية والبحث التحليل نصبإ  

الموظفين،  وقدرات ومهارات ومعرفة المعلومات، تدريب وتكنولوجيا واالتصاالت والدوافع، التواصل والحوافز الداء ذلك
 الموارد مع مرتبطة تحتية وبنية تنظيمي، مخطط أنظمة، إجراءت)سياسات،  التمكينية  العمل بيئة ،والتقييم المتابعة
المؤشرات المستخدمة في تحليل العناصر لم تشتمل على تحليل النوع االجتماعي، وان ولكن لوحظ ان  (.البشرية

 العناصر الرئيسية اعاله غير مقسمة حسب الجنس، وعلى هذا االساس لم تبرز فجوات النوع في التحليل.
 

 والمهارات الفنية المهارات تنمية" هداف عامة، منها هدف واحد فقط يراعي النوع االجتماعيأ   3االستراتيجية على اشتملت 
 والنوع( أوتوكاد ،GPS)مثل مختصة وبرمجياتالحاسوب ، والمحاسبة،  مهارات المحددة بما في ذلك /االختصاص ذات
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 90من اصل ما يزيد عن  على موضوع "مبادئ النوع االجتماعي"". وتم اقتراح تدريب الرشيد المحلي والحكم االجتماعي
 تم تحديد الفئة المستهدفة في الخطة، ولكنها لم تحدد عدد المستهدفين حسب الجنس. موضوع تدريبي مختلفة. 

"، يحتوي 2017-2016استراتيجية " االحتياجات التدريبية وبرنامج التدريب  حصل تطور على النوع االجتماعي في
رفع كفاءة تبر حساس للنوع االجتماعي وهو " يع :الهدف االولاهداف عامة،  8امج تنمية الموارد والتدريب على برن

" جسر فجوة النوع  ـالمتخصص ب :الهدف السابعموظفي وموظفات الوزارة وجعلهم اكثر فاعلية وكفاءة"، وهنالك 
 االجتماعي"، وبقية االهداف تمت صياغتها بطريقة حيادية، غير حساسة للنوع االجتماعي. 

 فــي اداء المـــوظفين ضــمن مختلــف المســتويات مــن ابرزهـــا: ،والمبــادئتكفــل خطــة التــدريب تحقيــق مجموعـــة مــن المعــايير 
ــة، العمــل الجمــاعي، المر  . علــى الــرغم مــن ان تلــك المعــايير تخــدم مصــلحة النــوع ونــةالمشــاركة، المهنيــة، الشــفافية، العدال

 اال انها لم تتطرق الى معيار او مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين او تكافؤ الفرص بين الجنسين. االجتماعي، 

المهارات هذه االستراتيجية على مجموعة من المهارات والمعارف واالتجاهات في مجاالت محددة ابرزها: تنمية ركزت 
االدارية والمالية واالتصال والتواصل ، توجيه الموظفين الجدد ، تدريب مدربين جدد ، مهارات لغوية ، ومهارات شخصية 

النوع االجتماعي، حيث تم تحديد اربع دورات  عالوة على ذلك، الى التدريب على. تتصل واالداء في الوظيفة العمومية
ية، مبادئ النوع االجتماعي، الموازنة الحساسة للنوع االجتماعي، التخطيط وفقا للنوع تدريبية: "اليات المشاركة المجتمع

 االجتماعي"، لفئات مختلفة لم يتم تحديدها، على الرغم من ان التدريبات االخرى قد تم تحديد الفئة المستهدفة بوضوح. 
المركاازي. غاااب عاان الخطااة التدريبيااة  لمسااتوى المحلااي ولاام يااذكر اي تاادريب علااى المسااتوى هااذا التاادريب ساايعقد علااى ا

 الذكور.  عدد المستهدفين من مقابل نس، لمعرفة عدد النساء المستهدفاتتقسيم الفئات المستهدفة حسب الج

من اجل الترقي للنساء  وبشكل عام يمكن القول، انها لم تاخذ بعين االعتبار فجوات النوع االجتماعي في الوزارة،
. وعلى مستوى المحافظات ،في وزارة الحكم المحلي ،العليا، او تغيير الثقافة الذكورية الطاغيةوالوصول الى المناصب 

من خالل ، في وزارة الحكم المحلي ادوار النوع االجتماعيتكون اداة لتغيير  أ ن فاستراتيجية تنمية القدرات البشرية، يمكن
 قدرات الموظفاتامكانات تهيئة و  زارة، تسعى لتطويراخل الو التدريبات على االدارة القيادية للموظفات والموظفين في د

 ستالم المناصب العليا. قبال واالترقي مستمن  مكنهم/هنوت، والموظفين
 

في حال قررت و  ، الى مناصب قيادية،وصول النساء والرجالدعم غياب سياسة واضحة في الوزارة حول وهذا يرجع الى 
 اتباع سياسة واجراءات التمييز االيجابي في الترقي الى المناصب العليا، حينها سيكون من المهم تحديد االمكانيات ،الوزارة

وظائف في المستقبل الى  /هنالمطلوب توفرها في الموظفين/ات، من اجل ترقيتهم المتوفرة في الموظفين/ات، واالمكانيات
 ب القادمة. من خطة التدري اعلى، على ان يكون ذلك جزءاً 

كما يجب ان تعتمد االحتياجات التدريبية على تقيم االداء للموظفين، حيث ان تقيم االداء يعنى بقياس كفاءة العاملين 
والعامالت وصالحياتهم وانجازاتهم وسلوكهم في عملهم الحالي، للتعرف على مدى قدرتهم على تحمل مسؤولياتهم 

معرفة نقاط ضعفهم وقوتهم في اعمالهم  منالعاملين  كن  م  فتقيم االداء ي   مستقبال.الحالية واستعدادهم لتقلد مناصب اعلى 
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والعمل على التخلص من جوانب القصور والضعف، من خالل تدريبهم وتطويرهم، وتطوير برامج تدريبية تعالج نقاط 
 الضعف لديهم.

 
من  مسؤوليهم،و  /اتمع الموظفين امناقشة نتائجهو  مراجعتها وتحليلها لذلك، من المهم بعد االنتهاء من تقييم االداء ان يتم 

 يمكن أ ن تستخدم، ، والعمل على عالجها. وتكمن اهمية التدريب في كونه اداة /هناجل تطوير التعرف على نقاط ضعفهم
 اداًء متميزًا. من لديهم/هن، لمكافاة

 

 الثقافة المؤسسية والنوع االجتماعي:

، وتعمل على تنميط ادوار الرجل والمراة في المجتمع، وتمكن الرجال قصائية للنساءالمجتمعية بالذكورية، االة تتسم الثقاف
من الوصول الى مواقع صنع القرار دون النساء، وتقاوم أ ي تغيير الدوار النساء النمطية في المجتمع. وتعتبر الثقافة 

د  التحدياتالمؤسسية هي امتداد للثقافة المجتمعية. تعتبر الث التي تواجه ماسسة وادماج النوع  الرئيسية، قافة الذكورية، أ ح 
 االجتماعي داخل نشاطات واعمال الوزارة المختلفة. 

وهذا واضح من " قد تم صياغتها بطريقة ذكورية"، كما جاء في تقرير التدقيق من منظور نوع اجتماعي فالثقافة المكتوبة،
اسات واالستراتيجيات والقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن اصحاب القرار. فنجد من خالل الوثائق المكتوبة، كالسي

خالل مراجعة هذه الوثائق صيغ المذكر لها حضورها وهيمنتها، مقابل غياب صيغ المؤنث، فمثال يستخدم لفظة مواطن 
 النساء والرجال. دون مواطنة، موظف دون موظفة...الخ، على اعتبار ان لفظة المذكر يقصد بها 

فقد افصحت العبارات التالية عن ماهية تلك الثقافة، والتي برزت من خالل المقابالت  اما بخصوص الثقافة غير المكتوبة،
" ال  آخر ان الثقافة المؤسسة ال تشكل رافعة للنوع االجتماعي، وليس من المقبول ان تكون حيادية". وقول" الفردية 

 قد عبرت ،ويمكن القول أ ن تلك العبارات دافعية للمقاتلة على الموضوع". اعي، وال يوجد ايضاً يوجد عداء للنوع االجتم
لى قضايا النوع االجتماعي، داخل الوزارة لن والعمل ع خر، أ ن التحركبمعنى اعن ثقافة محايدة تجاه النوع االجتماعي. 

دون ان تقوم وحدة النوع االجتماعي وتبادر بالقاء الحجر من قبل جميع االدارات والوحدات داخل الوزارة،  ،تلقائياً  يحدث
 في المياه الراكدة. 

، تحمل في طياتها توجه ليس من المقبول ان تكون الثقافة المؤسسية حيادية تجاة النوع االجتماعي"ن عبارة " أ   الإ  
م دوع ،كون هنالك سياسة واضحة بخصوص مساواة النوع االجتماعيهذا يتطلب ان تو يجابي تجاه النوع االجتماعي. إ  

، يتم ترجمتها الى استراتيجيات عمل، تنتج عنها سلوكيات وتوجهات وممارسات داعمة للمساواة التمييز على اساس الجنس
جتماعي في الوزارة منهج ورافضة لكل اشكال التمييز على اساس الجنس داخل الوزارة، وحتى يصبح تضمين النوع اال

بات يصبح العمل على النوع االجتماعي في قطاع الحكم المحلي على شكل ه  وأ ن ال غاية بحد ذاته،  الواستراتيجية عمل 
 و موجات ترتفع تارة وتنخفض تارة اخرى.أ  
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، حيث يفهم على فهم خاطئ لدى البعض تجاه مفهوم النوع االجتماعي وقد ظهر من خالل المقابالت الفردية، ان هنالك
بعاد اجتماعية وثقافية وسياسية كمفهوم يرتبط بكال الجنسين، له أ   انه مطابق لمفهوم الجنس، )اي انثى أ و ذكر(، وليس

فهم، يتم عزل قضايا النوع الى هذا ال واقتصادية، يستخدم كاداة تحليل لتحديد مقدار فجوة النوع االجتماعي، واستناداً 
 االجتماعي عن عمل الوزارة، وربطة بوحدة النوع االجتماعي. 

 النوع حول خاطئ مفهوم وجود تضحإ   حين فيف" وهذا ما اكد عليه تقرير معهد الحقوق في بير زيت، حيث اشار الى 
 النوع مفهوم في تباين وجود يبين وهذا .اآلخر لدى المفهوم حول كافي وعي وجود تبين البعض، لدى االجتماعي
" تعتمد على  وان االرادة السياسية تجاه النوع االجتماعي،وزارة الحكم المحلي.  في ،العليااالدارات  لدى ،االجتماعي

 النوع تضميننوع االجتماعي". وهذا يعني ان وعلى مفهوم هذه الشخوص لموضوع الالشخوص في المؤسسات، 
  .والمطلوب الكافي بالشكل أسساً م  م   وليس االفراد على يعتمد االجتماعي

أن مراعاة النوع االجتماعي، " ما زالت تعتبر وفي نفس االتجاه، عبرت نتائج تقرير التدقيق التشاركي، عن أن هذه الثقافة 
 ،مراعاة النوع تعني مراعاة وصول كال الجنسين"وقّلما تعتبر أن  ،"تعني توفير مشاريع خاصة وبرامج خاصة للنساء

نمط من  ". كما اظهرت، "وبما يتناسب مع واقع كل منهما، واستفادتهما من الموارد والخدمات المتاحة بنفس الدرجة
الذي يعتبر الحديث عن " المساواة" اتهام "بعدم المساواة"، وبالتالي إيجاد التبريرات، والتي تتفاوت ما بين التفكير الدفاعي، 

اسب مع الواقع أو أن هناك مساواة، فلماذا الحديث عنها، أو أن الرجال هم من أن موضوع "المساواة" موضوع ال يتن
سيطالبوا بالمساواة بعد كل الحقوق التي حصلت عليها النساء، وفي ذلك انعكاس لعدم وعي كافي، حول أن المساواة 

ا ستنعكس إيجابا على كافة لصالح الجميع وليست لصالح طرف دون آخر، وبأن المساواة وفي حال العمل عليها فإن آثاره
مناحي الحياة، وتزيد من النتاجية ومن عدم االعتماد على الغير. وهذه الثقافة متفاوتة في جميع المستويات من فرد إلى 

 .34آخر"

فقد اكد وزير ، يجابية تجاه قضايا النوع االجتماعي في وزارة الحكم المحلييعني بالضرورة عدم وجود مؤشرات إ   وهذا ال
 المحيلة الهيئات لدى االجتماعية تقديم الخدمات مفهوم لتفعيل المحلي الحكم وزارة لدى توجهالحكم المحلي، على" وجود 

 من أو ذوي العاقة، الشخاص المسنين، من سواء الفلسطيني المجتمع في تهميشاً  الفئات الكثر خدمة في تصب والتي
 بناء من للتمكن الفلسطيني المجتمع فئات بكافة بأهمية النهوض الوزارة من وقناعة إدراكا وذلك الجهتين، في النساء فئة

 البناءة بالمشاركة إال تتم ال المحلية، التي التنمية عملية وتفعيل متينة أسس ضمن السيادة ذات الفلسطينية المستقلة الدولة
 .35"المرأة  خاص وبشكل الفئات المجتمعية، أركان من والحقيقية والجادة

 
" مراعاة المساواة في التوظيف والترقيات، وبأن  ضرورة حول التعليمات الصادرة عن معالي وزير الحكم المحلي سابقاً 

"التفاعل الواضح من قبل  وتجلت هذه المؤشرات االيجابية ايضا في ."مسؤولية المتابعة هي مسؤولية الرقابة الداخلية
 .36معالي الوزير حول قضايا المساواة بين الجنسينمن قبل  وتحديداً  ،االدارة العليا بالوزراة 

                                                           
 تقرير التدقيق 34 
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في المجالس المحلية.  عنهنتجاه أهمية تعيين نساء وأهمية الدفاع  ،وبرز في السابق "تعاطف كبير من قبل الدارة العليا

التي تعاني منها النساء في وان يصلن الى مواقع صنع القرار في الهيئات المحلية". وتم التعاطي مع بعض االشكاليات 
بمنع عقد اجتماعات المجالس في  وزير الحكم المحلي،من قبل  ،مجالس الحكم المحلي، من خالل اصدار تعليمات

 .37المساء، وتم اعداد وتوقيع ميثاق شرف وقع عليه العديد من المجالس المحلية
 

الى وجود "  التدقيق تقريرة االحترام المتبادل، حيث اشار وبشكل عام، تقوم العالقات بين الجنسين في الوزارة على قاعد
وهذا ما تبين من خالل المقابالت  ارتياح لدى الموظفات من الطريقة التي يتم التعامل فيها معهن، وبأن هناك احترام لهن".

 38الفردية.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 نفس المرجع السابق 37 

 نفس المرجع السابق 38 



 

36 
 

 االستنتاجات:
 وحدة النوع االجتماعي:الهيكل التنظيمي و 

 مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، وتتبع مكتب الوكيل.وحدة النوع االجتماعي  .1
 الكافية والمؤهله في مجال النوع االجتماعي.افتقار الوحدة الى الكوادر البشرية  .2
مسؤولة الوحدة تعمل بمفردها الدارة وتخطيط وتنظيم عمل الوحدة، مما ال يمكنها من متابعة العمل في كافة  .3

 ات، على الرغم من االنجازات البارزة للوحدة.االتجاه
الوصف الوظيفي لالدارات العامة تخلو من اية مهام ومسؤوليات تتعلق بالنوع االجتماعي، او اية عالقة تربطها بالنوع  .4

 االجتماعي.
وإ عفاء بقية هنالك فهم خاطئ لدور وحدة النوع االجتماعي، بأ نها المسؤولة مسؤولية كاملة عن النوع االجتماعي،  .5

دارات والدوائر والوحدات من هذه المسؤولية، على الرغم من تقاطع مفهوم النوع االجتماعي مع مهام جميع  ال 
الوحدات واالدارات والدوائر، وهذا ما يتضح من خالل الوصف الوظيفي لإل دارت والوحدات والدوائر داخل الوزارة، 

 االجتماعي. فهي تخلو من أي مسؤولية تجاه قضايا النوع
  حيث ال يتوفر للوحدة موازنة ضمن موازنة الوزارة.اعتماد الوحدة على التمويل الخارجي، في تنفيذ النشاطات،  .6
القدرات الفنية غير متوفرة في مجال التحليل والتخطيط من منظور نوع اجتماعي، نتيجة لعدم توفر كوادر بشرية  .7

وجد لديها لى بعض الدورات السابقة، اال انه ال يالجتماعي قد حصلت عللعمل في الوحدة، مع العلم ان وحدة النوع ا
 على مستويات مختلفة. ،ادوات تحليل خاصة بالنوع االجتماعي

 التخطيط االستراتيجي للوزارة.المجرى الرئيسي التخطيط للنوع االجتماعي، منفصل عن عملية  .8
 

 الثقافة المؤسسية والفردية داخل الوزارة:
 ذكوري واقصائي للنساء عن مناصب صنع القرار.ذات طابع الثقافة الذكورية المكتوبة وغير المكتوبة،  .9

، حيث يفهـم علـى انـه مطـابق لمفهـوم الجـنس، )اي انثـى فهم خاطئ لدى البعض تجاه مفهوم النوع االجتماعي هنالك .10
 .فية وسياسية واقتصاديةبعاد اجتماعية وثقاكمفهوم يرتبط بكال الجنسين، له أ   أ و ذكر(، وليس

وعلااى مفهااوم هااذه الشااخوص " تعتمااد علااى الشااخوص فااي المؤسسااات،  االرادة السياســية تجــاه النــوع االجتمــاعي، .11
 الكـافي بالشـكل أسساً م  م   وليس االفراد على يعتمد االجتماعي النوع تضميننوع االجتماعي". وهذا يعني ان لموضوع ال
 والمطلوب.

م  على انه مطـابق لمفهـوم الجـنس، )اي انثـى أ و  يوجد فهم خاطئ لدى البعض .12 ه  تجاه مفهوم النوع االجتماعي، حيث ي ف 
، يستخدم كاداة تحليل لتحديـد ذكر(، وليس كمفهوم يرتبط بكال الجنسين، له أ بعاد اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية

 . مقدار فجوة النوع االجتماعي
 

 :والنوع االجتماعي قدرات الموارد البشرية
 ات في تمثيل الوزارة خارج الوطن.ضعف مشاركة الموظف .13
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والخطة التدريبية لمدة ثالث سنوات"،   ،على الرغم من قيام الوزارة بتطوير "استراتيجية تنمية قدرات الموارد البشرية .14
، اال ان تلك الخطة لم الحكم المحليباالعتماد على نتائج عملية تقييم االحتياجات التدريبية للموارد البشرية في وزارة 

تاخذ قضايا واحتياجات النوع االجتماعي بعين االعتبار. فعلى سبيل المثال ال الحصر ، لم تسعى االستراتيجية الى 
غلق الفجوة في مجال الترقي الى المناصب العليا، حيث هنالك شبة غياب للموظفات في الوزارة عن مواقع صنع 

  قافة الذكورية على مستوى الوزارة، او رفع الوعي بقضايا النوع االجتماعي.القرار. او تغير الث
 ال يوجد ربط بين تقيم االداء للموظفين/ات، وبين االحتياجات التدريبية للموظفين/ات.  .15
المؤشـــرات ضـــمن اســـتراتيجية تنميـــة قـــدرات المـــوارد البشـــرية، غيـــر مقســـمة حســـب الجـــنس، وخاصـــة مـــا يـــرتبط بعـــدد   .16

  المستهدفين/ات من التدريب.
علــى قيــاس االثــر، الــذي يحدثــة البرنــامج التــدريبي، علــى مســتوى المعــارف،  يســاعد ال يوجــد ضــمن الخطــة اي مؤشــر .17

 المهارات، االتجاهات. 
قائب التدريبية التي سيتم تطويرها ضمن الخطة التدريبية، وفي اي المجاالت، وبالتالي لم يذكر اذا ما لم يحدد عدد الح .18

كان سيكون هنالك حقائب تدريبية منفصلة متخصصة بالنوع االجتماعي، ام ان الحقائب جميعها سـتكون مراعيـة للنـوع 
 االجتماعي.

 داء للموظفين من منظور نوع اجتماعي.لم تستند تحديد االحتياجات التدريبية على تقييم اال .19
 

 التعيينات والترقيات:
 يوجد فجوة واسعة لصالح الذكور في عدد الموظفات المعينات مقابل الموظفين .20
 يوجد فجوة واسعة لصالح الذكور في عدد الموظفين في المناصب العليا مقابل الموظفات .21
 .، على اساس تكافؤ الفرص امام الموظفين/اتالقرارغياب سياسة واضحة لترقية الموظفين/ات، الى مواقع صنع  .22
قرار مجلس الوزراء الخاص بالترقيات الى المناصب العليا، قد يحرم النساء من الفرصة للتنافس على الوظائف العليا،  .23

 في حالة تكافؤ المؤهالت.
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 تقييم سياسات النوع االجتماعي من منظور نوع اجتماعي:
 

 :لقطاع الحكم المحلياالطار القانوني 
 

  :وتعديالته المختلفةالمجالس والهيئات المحلية الفلسطينية  قانون انتخاب
 

ة كبيرة، حيث اقر المجلس التشريعي القوانين الخاصة بتنظيم عمل الهيئات ي  و  ول  أ  قطاع الهيئات المحلية  ي  ط  ع  ، أ  1996في عام 
، الذي ينظم التمثيل االنتخابي لرؤساء 1996( لسنة 5الهيئات المحلية رقم ) المحلية الفلسطينية، ومنها قانون انتخاب مجالس

، الذي يمثل الطار القانوني 1997( للعام 1وأعضاء مجالس الهيئات المحلية في فلسطين، وقانون الهيئات المحلية رقم )
ات تم خاللها تحديد مفهوم الهيئة المحلية المنظم لعمل الهيئات المحلية في فلسطين، ثم تال ذلك مجموعة من االنظمة واالجراء

)القانون االساسي المعدل  39في فلسطين ضمن مستويات اربعة: البلديات، المجالس المحلية، المجالس القروية، لجان المشاريع
ساسه اجراء اي أ  ييزي ضد المراة، كما لم يتم على ، اي بعد تم1996( لسنة 5(. لم يتضمن القانون رقم )34: 2003

ان جرى الحديث عن اقتراب استحقاقات  انتخابات، بسبب سياسة التعيين التي سادت في المجالس والهيئات المحلية. وما
 . 40(21: 2006انتخابية، بدات المطالبات بتعديل بعض بنودة )نزال 

 
عدة لذي كان يعاني من ( مرات، وا3تعديلة ) ي  ر  ج  أ  ، 1996( لسنة 5منذ اقرار قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم )

، منها ما له عالقة بالتمثيل والمشاركة، ومنها ما له عالقة بنظام الدوائر واثرها على مشاركة المراة ارتباطا بتجربة ياتاشكال
( باالستناد الى المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس ياسر 5. وقد جرى التعديل االول على القانون رقم )1996انتخابات 
ة ت  لب  اط  م  ع مراحل، و  ب  ر  أ  (، اذ نص على الشروع باجراء االنتخابات المحلية بشكل متدرج على 24/5/2004تاريخ )عرفات ب

 المجلس التشريعي بانجاز التعديالت على القانون، كما طالب بوقف التعيينات في البلديات. 
 

 مجالس انتخابات قانون  أحكام بعض القاضي بتعديل ،2004 /1/12، بتاريخ 2004لسنة  5 رقم قانون  التشريعي المجلس أقرّ 
 مقعدين تخصيص أهمهامن  الموضوعات، كان من جملة المذكور التعديل تناول وقد ،1996لسنة  (5) رقم المحلية الهيئات

 ائزين،الف المجلس أعضاء بين من المحلية الهيئة رئيس وانتخاب الهيئات المحلية، انتخاب في المترشحات للنساء القل على
 يقل ال أن يجب امرأة  حيثما رشحت "أنه:  على المعدل القانون  من 28 المادة نّصت له. فقد المباشر االنتخاب عوضًا عن

 ونّصت ت.المرشحا بين من الصوات أعلى على يحصلن لمن عن مقعدين المحلية الهيئات مجالس من أيّ   في المرأة  تمثيل
 من أيّ   حصول عدم حالة أعضائه، وفي لعدد المطلقة بالغلبية له رئيساً  المجلس ينتخب" على  ذاته من القانون  31 المادة

 اختيار يتم الصوات تساوت حال وفي الصوات، أعلى على الحائزين االنتخابات بين تعاد المطلقة الغلبية على المرشحين

                                                           
 .34. ص 2003القانون االساسي المعدل  39 

 . 21فلسطين. ص -. رام هللا2006. مفتاح. الطبعة االولى كانون الثاني 2006قصص نجاح  -نزال، ريما: المرأة واالنتخابات المحلية 40 
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التعديل جرت االنتخابات المحلية في مرحلتيها )االولى . ووفق هذا 41(3: 2013بالقرعة" )نشرة افاق برلمانية  رئيس المجلس
 . اتبع القانون النظام االنتخابي على اساس نظام االكثرية.(5/5/2004والثانية  23/12/2004بتاريخ 
 

، من قبل المجلس التشريعي في جلستة المنعقدة بتاريخ 2005( لسنة 10كما تم اقرار قانون مجالس الهيئات المحلية رقم )
وتعديالته، وتبنى نظام التمثيل النسبي في مجالس الهيئات المحلية بعد  1996لسنة  5(، الذي ألغى قانون رقم 13/8/2005)

أن كانت االنتخابات المحلية تتم وفقًا لنظام الغلبية في القوانين السابقة. وقد اقر القانون الجديد التدخل االيجابي بتخصيص 
 2005( لعام 10( من قانون االنتخابات رقم )17المجالس المحلية، حيث نصت المادة )مقاعد مضمونة للنساء في عضوية 

، على أن تتضمن كل قائمة من القوائم %20على " يجب على اال يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 
. امراة من بين االسماء االربعة التي 2في القائمة . امراة من بين االسماء الثالثة االولى 1حدا ادنى لتمثيل المراة ال يقل عن: 

. امرأة من بين االسماء التي ذلك. ولكن، هذا التعديل لم يتم العمل به اطالقا. ووفق هذا التعديل جرت االنتخابات 3تلي ذلك 
اتباع النظام االنتخابي  (، وفي المرحلتين تم15/12/2005بتاريخ )والرابعة  (29/9/2005المحلية في مرحلتيهاالثالثة )بتاريخ 

 النسبي )القوائم(.
 

، القاضي بتعديل بعض 2005( لسنة 12( قانون رقم )27/8/2005ايضا اقر المجلس التشريعي في جلستة المنعقدة بتاريخ )
ث ( المتعلقة بالنساء فقط، حي17، وبشكل خاص المادة )2005( لسنة 10احكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )

تم اعادة النظر في مقاعد الكوتا النسائية، وتم ترتيب هذه الحصة في القوائم الحزبية، وضمان تمثيل امرأتين على االقل في 
( 2005( لعام )12انتخاب المجالس المحلية )رقم  ( من قانون 17، حيث اصبحت المادة )%20المجالس المحلية بدال من 
 المرأة  تمثيل يقل أال يجب مقعدا عشر ثالثة عن مقاعدها عدد يزيد ال التي المحلية الهيئة . في1المعدل تنص على التالي: 

ذلك  تلي التي أسماء الخمسة بين من واحدة القائمة، ب. امرأة  في الولى أسماء الخمسة بين من واحدة أ.  امرأة  :مقعدين عن
البند )ب(  تلي التي السماء بين من للمرأة  مقعد يخصص مقعد عشر ثالثة عن مقاعدها عدد يزيد التي المحلية الهيئة . في2

 عن للناخبين النهائي للجدول وفقاً  فيها الناخبين عدد يقل التي المحلية اعاله الهيئات( أ (البند أحكام من . يستثنى3اعاله. 
 شغر . إذا4 مرشحيها بين من للمرأة المخصصة الماكن اختيار حرية االنتخابية للقوائم تترك الحال هذا وفي ،ألف ناخب

 التي القائمة في نفس للمراة  المخصصة المقاعد تسلسل في تليها التي المرأة  مكانها تحل المحلية، الهيئة مجلس في للمرأة  مقعد
  .إليها تنتمي

)نظام الكوتا(، بما يتوافق مع ما ورد في اتفاقية  تدابير خاصة مؤقتة للمرأةوبهذا يكون قانون انتخاب الهيئات المحلية قد أ ق ر  
هل تخصيص مقاعد للنساء ضمن القوائم،  ،ولكن السؤال يبقىوقد اقر القانون كوتا على الترشح ونتائج االنتخابات. سيداو، 

  ، يمثل النسبة الحقيقية لتمثيل المراة في المجتمع؟على اساس الترتيب المطروح في القانون 

تكون المرأة قد خطت خطوة ايجابية تجاه احترام حقها في الترشح، ووصولها السريع الى المجالس المحلية عندما تم  ومما تقدم،
عدد الصوات  نالنظر ع ضتخصيص مقعدين كحد ادنى لها في كل هيئة ال يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة عشر مقعدا، بغ

 ( من القانون الساسي. 26ص عليه في المادة)للمبدأ الدستوري المنصو  التي ستحققها. وذلك ارساءاً 

                                                           
. 4م المجلد السابع عشر العدد 2013كانون اول  30رام هللا.  –افاق برلمانية: نشرة تصدر عن : مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية  41 
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م ن  القانون حق االنتخاب لجميع الفلسطينين على السواء، حيث  التصويت  بعدم جواز (6اشارت المادة )من جانب اخر، ض 
تمتع ، وبهذا فقد تعامل القانون مع المراة ككيان يحرمان المرأة من حقها في التصويت، فال يجوز الحد ايا كان بالوكالة

 بشخصية مستقلة، وكمواطنة لها حقوق وعليها واجبات.

( المتعلقة في الدعاية االنتخابية، " اال تتضمن الخطب او النشرات او االعالنات او 28كما اشارت النقطة د من المادة )
هنة او االعاقة، او أو الدين أو الطائفة أو الم أساس الجنسالصور االنتخابية اي تحريض او طعن بالمرشحين اآلخرين على 

 ."اي اثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب الفلسطيني

 : 2005( لعام 12رقم ) من القضايا المهمة التي تؤخذ على قانون انتخاب الهيئات المحليةو 
 لذلك على القانون ان ال بان تكون مصطلحاته معرفة تعريفا ال لبس وال غموض فيها،  ان الغاية من التشريع تقتضي

خرى، وأن يتم االشارة الى الكلمات او المفردات التالية، أينما وردت في القانون ص شريحة واحدة في المجتمع دون ال  يخ
( التعريفات، مثل )مواطن/ مواطنة، فلسطيني/ فلسطينية، ناخب/ناخبة، 1بلغة المذكر والمؤنث، خاصة في المادة رقم )

لنوع االجتماعي، .الخ(. عالوه على اضافة التعريفات المتعلقة بمفهوم ا..رئيس/ رئيسة، العضو/العضوة، وزير/وزيرة
مفهوم النوع (. او اضافة مادة مستقلة خاصة بتعريف 1والتمييز على اساس النوع االجتماعي لمادة التعريفات رقم )

 .، التمييز االيجابي المؤقت او الكوتامصطلح التمييزاالجتماعي و 
 
  المحلية، ال يوجد معايير واضحة الختيار رئيس لمجالس الحكم المحلي، ويتم حسب القانون االختيار في قانون االنتخابات

، وهذا بدورة يحد من وصول النساء الى سدة الرئاسة، بسبب (5)كما جاء في المادة  ،المباشر من قبل المرشحين الفائزين
مر الذي يقود الى حرمان ال، وطغيان الثقافة الذكورية، ال  الرج قرانهمائزات في المجلس المحلي مقارنة بأ  قلة عدد النساء الف

 النساء من الوصول الى المناصب القيادية.
 
  نصوص القانون غير واضحة، فيما يتعلق بالنساء الفائزات، بعدد كبير من االصوات، وممن حصلن على المرتبة االولى

النسائية، بعد ان قررت لجنة االنتخابات العليا، اعتبار الفائزات بعضوية والثانية والثالثة، فقد تم احتسابهن على نظام الكوتا 
 الهيئات المحلية جزًء من الكوتا، دون العودة الى االطر التشريعية.

 
   لكوتا النسائية في قوائم التزكيةخذ القانون بعين االعتبار اال يأ. 

 
 لذلك  قيقية لتمثيل المراة في المجتمع،في المجالس والهيئات المحلية، النسبة الح ،ال تمثل عدد المقاعد المخصصة للنساء

 .%30الى نسبة  والترشح الكوتا على النتائجنسبة مطلوب رفع 
 
 ة من يترك لالحزاب فيها حرية إ ختيار الأماكن المخصصة للمرأأ ف ناخب، في الدوائر التي يقل عدد الناخبين فيها عن أ ل

حزاب السياسية في ذيل القائمة، وهذا بدوره يقلل من ما يجري وضع المراة من قبل ال   ، وفي هذه الحالة غالباً بين مرشحيها
 حظوظهن بالفوز.
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   وبالتالي "اشتراط القانون لمستوى تعليمي معين للمشاركة في االنتخابات عدم"، هو بو فاشةحسب ما أ شارت له دراسة أ ،

عضاء ال يتمتعون بالحد الدنى من المؤهالت أ  مر الذي أفضى الحقا لوجود هو ال  في عضوية المجالس المحلية، و 
 . 42(21: 2009المطلوبة للعمل في هيئات الحكم المحلي )ابو فاشة 

 
  تقيد سن النتخابات حيث تم بمقتضى قانون انتخاب الهيئات المحلية  " السن او العمر لالنتخابات"،فضال عن شرط"

، إ ال أ ن لجنة سيداو لم تعتبر وضع شرط في القانون مثل "43( عاما25عاما ولعضوية المجلس ب )( 30الرئيس ب )
 . 44 (10:الفقرة 1996حد ادنى لسن ممارسة حق االقتراع تمييزا، على اعتبار انه من التقييدات المعقولة ) لجنة سيداو 

 
وهذا يعني ان المشكلة ليس في وضع شرط الحد االدنى لممارسة حق االقتراع، بل في المعايير التي يتم على اساسها 

كما سبق  وعضو المجلس،سن النتخابات الرئيس التقدير الحد االدنى لسن االقتراع في قانون االنتخاب الفلسطيني، فتقيد 
 الغالبية حرمان ذلك ويعني ،ذلك من أصغر هم لمن تمييزا بعدايتضمن حسب ما ذكر في العديد من الدراسات  ذكره،

 في المشاركة على قادرينالذين هم و  المدنية بالهلية يتمتعون  الذين الفلسطينيينمن النساء والرجال ، الناخبين من العظمى
كما هو وارد في القانون  شرط أي وفرض التحديد أن، على اعتبار عاما 30 و 18 بين أعمارهم تتراوحو  ،العامة الحياة

  .معنى أي بدون  يصبح فإنه واال ،يبرره ما له يكون  أن يجب الفلسطيني

 

  ثيل ثير قليل ومحدود على تمصغيرة، ّأن صغر حجم الحزب له تأ  تدفع باتجاه استبعاد االحزاب ال %8نسبة الحسم العالية
 ال في حاالت اختيار النساء في مواقع متقدمة على لوائح االحزاب السياسية. المحلية، إ  النساء في المجالس 

 
 : الفلسطينية الهيئات المحلية بشانقانون 
 

، بمثابة االطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية، فهو ينظم عالقة هذه 1996( لسنة 1يعد قانون الهيئات المحلية رقم )
البعض الى تنظيم عالقتها مع وزارة الحكم المحلي، وهي الجهة المركزية المسئولة عن وحدات الحكم  الهيئات مع بعضها

، قام بتحديد العالقة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات 1997( لسنة 1المحلي. ان قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )
 -المحلية:

 :من منظور نوع اجتماعي 1997 ( لعام1رقم ) الهيئات المحلية عملتنظيم من القضايا المهمة التي تؤخذ على و 
 

                                                           
 .ابو فاشة، وسيم، " النساء في المجالس والهيئات المحلية واقع وتحديات"، جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية. فلسطين 42

  43 قانون االنتخاب للهيئات المحلية
" ال يجوز ان يخضع حق االقتراع اال لتقييدات ، التي تنص على 10"المشاركة في ادارة الشؤون العامة وحق االقتراع". الفقرة  25: التعليق العام رقم 1996الدورة السابعة والخمسون  44 

االصابة بعجز جسمي، او فرض شروط االلمام بالقراءة والكتابة او مستوى التعليم او معقولة، مثل تعيين حد ادنى لسن ممارسة حق االنتخاب، ومن غير المعقول تقيد هذا الحق على اساس 
 الملكية، ويجب ان ال يشكل االنتساب الى عضوية احد االحزاب شرطا لالهلية في االنتخابات او اساسا لعدم االهلية". 
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   ان الغاية من التشريع بعد اجراء المراجعة والتحليل للقانون، يمكن القول ان القانون قد كتب لغة ذكورية. على الرغم من
يخص شريحة واحدة في ، لذلك على القانون ان ال ال لبس وال غموض فيهاتقتضي بان تكون مصطلحاته معرفة تعريفا 

المجتمع دون االخرى، فعلى المشرع ان يعترف بالمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز اثناء صياغة القوانين، وأن يتم 
( 1االشارة الى الكلمات او المفردات التالية، أينما وردت في القانون بلغة المذكر والمؤنث، خاصة في المادة رقم )

مواطنة، فلسطيني/ فلسطينية، ناخب/ناخبة، رئيس/ رئيسة، العضو/العضوة، وزير/وزيرة...الخ(. التعريفات، مثل )مواطن/ 
 (.1عالوه على اضافة تعريف النوع االجتماعي، والتمييز على اساس النوع االجتماعي للمادة رقم )

 
   شكاليات عديدة، ناتجة تتعرض إ لى إ  ات بالمجالس المحلية، ثبتت التجربة الفلسطينية، أن المرشحات الفلسطينيات الفائز أ

ولتالفي حدوث هذه االشكاليات يجب أ ن يتم تجريم التمييز على أ ساس الجنس في القانون، من التمييز ضد الرأة،  عن
 خالل إ ضافة مادة تعمل على حظر وتجريم التمييز على أ ساس الجنس. 

 
  جلسات، ويجب ان يعدل ليصبح التبليغ خطيا او كتابيا.، ال يتم تحديد كيفية التبليغ عن مواعيد ال8في المادة 

 
  المتعلقة باالستقالة، " يجوز استقالة اي عضو من اعضاء المجلس بكتاب يقدمة  (10)اشارت النقطة الثانية من المادة ،

تاريخ قرار للمجلس، وال تعتبر االستقالة نهائية اال بعد موافقة المجلس عليها وابالغ الوزير بذلك خالل اسبوع من 
 ،وما يالحظ على هذه النقطةالمجلس"، 

 بكتاب مسبب، كما في حالة استقالة رئيس المجلس.  العضو ستقالةلم يذكر القانون ان تكون ا :اوالً 
تدخل من قبل الوزارة وفحص الوزير، وهذا ال يتيح مجال لل بالغفقط ا يتمو يتم اقالة العضو/ة من قبل المجلس  :ثانياً 

ويمكن ان تعدل المادة  الجنس.والحيلولة دون حدوثها في حالة كان هنالك ظلم او تمييز على اساس  ،االستقالةاسباب 
لتصبح، يجوز استقالة العضو/ة من عضوية المجلس بكتاب مسبب يقدمة للمجلس، وال تعتبر االستقالة نافذه، اال بعد 

 المصادقة عليها من قبل الوزير خالل اسبوع من تاريخ تقديمها.
 
 ( 13يشير القانون في المادة رقم ،) ،اذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية  "والمتعلقة بفقدان العضوية واستردادها

عباء لم يحدد القانون ما هو العذر غير المشروع، هذه المادة ال تراعي ال دوار وال  بدون عذر مشروع يقبلة المجلس"، 
جب لذلك يالملقاه على كاهل النساء، وتساوي بينهم وبين الرجال في هذا السياق، مما يساهم في تقديم النساء استقاالتهم. 

 تحديد العذر غير المشروع، على ان يراعي االدوار المتعددة واالعباء الملقاه على كاهل النساء.
 
 ( تم تحد16في المادة رقم ،)وصالحيات نائب الرئيس، دون التطرق الى صالحية ، يد صالحيات الرئيس ومسؤولياته

اء الرئيس جميع الصالحيات والمسوؤليات، عطإ  الى  ،العضوات في محافظة قلقيليةبعض اعضاء المجلس، وقد اشارت 
، والمرتبطة بالدعوة الى حضور الجلسات، " 16لك، يجب تعديل النقطة أ من المادة عالوه على ذ ./اتوتهميش االعضاء

 دعوة المجلس الى االنعقاد في المواعيد المحددة كتابيا، واعداد جداول االعمال وتبليغها الى االعضاء قبل وقت كافي
 ايام(. 4يقل عن )ال 
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 ( المتعلقة بالتخفيضات" يجوز لمجلس الهيئة المحلية بمصادقة الوزير أن يخفض مقدار العوائد او الرسوم 28في المادة )

لتصبح . "المفروضة على اي شخص أو أن تشطب بسبب فقرة، اذا تبين له أن ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والنصاف
لمجلس الهيئة المحلية بمصادقة الوزير أن يخفض مقدار العوائد او الرسوم المفروضة على اي على النحو التالي، " يجوز 

، اذا تبين له أن ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والنصاف لمختلف شرائح همواطن أو مواطنة أو أن تشطب بسبب فقر 
. وحتى ال تشكل تلك المادة نافذة للتمييز على اساس الجنس، او للواسطة والمحسوبية، يجب اعداد نظام يحدد المجتمع"

 المعايير التي بموجبها يتم اعفاء اشخاص من المواطنين من الرسوم او شطبها او تخفيضها. 
 
 ( والمتعلقة بالموازنات " توضع للهيئة المحلية موازنة س31اشارت المادة رقم ) نوية ... بالطريق نفسها، يجب ان تعدل

 ... بالطريق نفسها.موازنة مراعية الحتياجات النوع االجتماعيلتصبح " توضع للهيئة المحلية 
 ( والمتعلقة بالتقرير السنوي، " يضع الرئيس تقريرا سنويا عن 36اشارت المادة رقم )المحلية  االعمال التي تمت في هيئته

، عن سنوياً  ، لتصبح بعد التعديل " يضع الرئيس تقريراً "رير الى الوزير مع مالحظات المجلسوترسل نسخة من هذا التق
، وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مع مالحظات مراعية للنوع االجتماعي، المحلية االعمال التي تمت في هيئته

 المجلس.
 
  في مجال التخطيط وتحديد ، عمال المشاركة المجتمعيةإ  ى علوجود مادة ضمن القانون تجبر الهيئات المحلية، عدم

 االحتياجات والمساءلة المجتمعية.
 
 
 

  االستنتاجات:
قانون انتخاب الهيئات المحلية تدابير خاصة مؤقتـة للمـرأة )نظـام الكوتـا(، بمـا يتوافـق مـع  على الرغم من إ قرار .1

 بعض القضايا من منظور نوع اجتماعي. ال يزال بحاجة الى تعديلاال انه ما ورد في اتفاقية سيداو، 
 قانون الهيئات المحلية، محايد وغير مراعي لقضايا واحتياجات النوع االجتماعي. .2
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طار ال    2014-2010ستراتيجي لوزارة الحكم المحلي والخطط التنفيذية لالعوام ال 
 

 رؤية الوزارة: 
عند النظر الى الرؤية ومن الوهلة االولى . "فاعلة مجتمعية بمشاركةة، مستدام تنمية تحقيق على قادر، 45رشيد محلي حكم"

الحكم مفاهيم  النظر الى ما تتضمنهعند لكن و . للنوع االجتماعيمحايدة  صورةصياغتها بيمكن القول بأ ن الرؤية قد تم 
على الحكم الرشيد يعمل من مضامين وقيم ومبادئ تنموية، نجد أن ، التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية الفاعلة، الرشيد

رساء مجموعة من القيم والمبادئ االدارية مثل )المساءلة والرقابة(، ومبادئ الديمقراطية والمساواة )المشاركة والمحاسبة إ  
يسعى الى تحقيق مصالح الناس في يدعو الى احترام الحريات العامة،  ووالشفافية(، وينادي باشراك الناس في صنع القرار، و

 .  46المجتمع
فاعلية إدارة ، السياسي وغياب العنف الستقرار، لةاءالمشاركة والمسيشتمل الحكم الرشيد على ستة معايير مثل في حين 

إلى تحقيق يقود حتما سوف ، وان تطبيق هذه المعايير مراقبة الفساد ومحاربته، سلطة القانون ، جودة التشريع، مؤسسات الدولة
 . العدالة والمساواة والمشاركة وحرية المسألة وحماية حقوق الملكية والحد من استغالل السلطة

ــه، 47ضــح أن مفهــوم التنميــة المســتدامةايضــا يت تحقيــق يســتهدف  فهــو مختلفــة، ابعــاد اجتماعيــة واقتصــادية وبيئيــة وموسســاتية ل
يقـــدم الحلـــول  نظامـــًا اجتماعيـــاً ، ويعمـــل علـــى بنـــاء د المجتمـــع بالتســـاوي التـــي تعتـــرف بإحتياجـــات جميـــع أفـــراالتنميـــة االجتماعيـــة 
المشــاركة الفاعلــة والفعالــة  وزيــادة ،رفــع القــدرات البشــرية ويعمــل علــى .الناجمــة عــن التنميــة غيــر المنصــفة للمشــاكل والتــوترات

 . وتمكين الطار المؤسساتي، اناتهموتمكين الفئات المهمشة، وتوسيع خيارات المواطنين وإمكفي صناعة القرار، للمواطنين 

( الندماج الجتماعي بما يؤدي إلـى التعـاون 2، )كين السياسي لكافة أفراد المجتمع( التم1)ومن اهم مؤشرات قياس االستدامة: 
ـــراد و  ـــات الف ـــة رغب ـــدخل ( 3تحقيـــق التفاعـــل االجتمـــاعي الضـــروري، )فـــي تلبي ـــع ال ـــة فـــي توزي ـــيم والصـــحةالعدال  والفـــرص والتعل

( الحـق فـي الحيـاة بـدون تهديـد 5، )فـي تلبيـة الحتياجـات المسـتقبلية ( تلبية الحتياجـات الحاليـة دون التـأثير سـلبا4، )والخدمات
 . المان الشخصي من المراض المعدية أو الكوارث البيئية أو القمع أو التهجير

الن الحكم الرشيد هو الوسيلة لتحقيق التنمية  ،عالقة بين الحكم الرشيد والتنمية المستدامة ك  ال  ن  ه   يتضح مما سبق ذكره، أ ن
مناسب الدماج النوع اساس اشار د. سائد جاسر بانها تشكل " و المستدامة، عبر المشاركة المجتمعية كما جاء في الرؤية. 

                                                           
 Arab Humanالعربية ) تقرير التنمية اإلنسانية التعريف االنساين الوارد يفولكننا وخدمة لغاية التقرير سنستخدم  ،ايناحلكم الرشيد ذا ابعاد خمتلفة، منها السياسي واالقتصادي واالنسريف اتع  45

Development Report, 2002 )وفرصهم وحّرايهتم االقتصاديةو"هو احلكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراهتم  فإن احلكم الرشيد موضوع إنساين 

  ."مسؤولة أمامه لضمان مصاحل مجيع أفراد الشعب واالجتماعية والسياسية ، ويسعى إىل متثيل كافة فئات الشعب متثيالً كامالً وتكون
ستدامة يف الدول العربية، "   د. حممد حممود العجلوين 46

ُ
( حول النمو والعدالة ICIEFقدم اىل املؤمتر العاملي التاسع لإلقتصاد والتمويل اإلسالمي )" ، حبث مأثر احلكم الرشيد على التنمية اإلقتصادية امل
 . أستاذ مشارك ، كلية اإلقتصاد ، جامعة الريموك ، األردن.  11/9/2013-9واإلستقرار من منظور إسالمي. املنعقد يف اسطنبول يف تركيا خالل الفرتة 

ستدامة ما جاء يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام كان من أبرز احملاوالت لتعريف ال   47
ُ
، وإىل رفع هتدف إىل بناء نظام اجتماعي عادلمن أن "التنمية املستدامة هي تنمية دميقراطية  2002تنمية امل

ات املواطنني وإمكاانهتم املرتبطة ارتباطا حموراي ابلقدرات والفرص املتاحة اليت تتضمن احلرية القدرات البشرية عرب زايدة املشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنني وعرب متكني الفئات املهمشة ، وتوسيع خيار 
  مبعناها الواسع ، واكتساب املعرفة ومتكني اإلطار املؤسسايت ".
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، جاء بان الرؤية "ال تتحدث 2012عة بير  زيت في عام ، اال أ ن تحليل معهد الحقوق في جاماالجتماعي في الحكم المحلي"
 عن شمولية المشاركة". 

 .وشاملة، دونما تمييز على اساس الجنس فاعلة مجتمعية ة، بمشاركةمستدام تنمية تحقيق على قادر، رشيد محلي حكم" 
 

ترجمتها في الغايات واالهداف االستراتيجية، هل تم تبني تلك المبادئ والقيم من قبل الوزارة، وكيف تم السؤال االهم يبقى ولكن 
  والمبادرات التطويرية؟

 
 رفاهية تحقيق على قدرة لتصبح أكثر مواردها وتنمية المحلية الهيئات قدرات بناء على تعمل رائدة وزارة" رسالة الوزارة: 

  .محلي رشيد" حكم اطار في مواطنيها
 

مدى والسؤال المطروح هو ما . بب وراء قيام المؤسسة وما تفعلهتعبر عن الستعبر الرسالة عن هوية وقيم المؤسسة، فهي 
الصالحيات  تشير ادبيات وزارة الحكم المحلي أنه قد جرى تحديد رسالة الوزارة في اطار حساسيتها لقضايا النوع االجتماعي؟

د ت  أ   حيث ،1997( لسنة 1الهيئات المحلية رقم ) قانون من  1المادة  حكامالمحددة في أ صالحيات  من القانون  48(1)المادة  ف ر 
رسم السياسة العامة لعمال مجالس الهيئات المحلية، والشراف على وظائفها واختصاصاتها وشؤون تنظيم المشاريع  :الوزارة

 . العامة والميزانيات والتفتيش الداري والمالي والقانوني والجراءات الخاصة بتشكيل المجالس
 

بشكل واضح، وانما اعتبرت استراتيجية بناء قدرات الهيئات المحلية هي الغاية.  الرسالة الغاية من وجود الوزارةلم توضح 
تركز المؤسسة في صياغتها على الهيئات المحلية كفئة مستهدفة مباشرة، والمواطنين فئة مستهدفة غير مباشر، وان النتيجة 

منهج الرفاه الرفاهية، يعتبر ان ان على الرغم من رفاهية جميع المواطنين، النهائية من تقوية قدرات الهيئات هو تحقيق 
المواطنين والمواطنات متلقين سلبين لنتائج التنمية، دون ان يشاركوا بها، اال انه كما ذكر سابقا فان الحكم الرشيد يتضمن مبدا 

 المشاركة.
يقصد بها كال الجنسين من النساء والرجال، على الرغم من ان لفظ وتعتبر الوزارة أ ن لفظة "مواطنيها" كما وردت في الرسالة، 

 مواطن يشار فيه الى المذكر، ومواطنه يشار فيه الى المؤنث.
 

 ي فئة من فئات المجتمعضد أأ  وعدم تميزها، لى حياديتها تجاه قضايا النوع االجتماعيوتشير الرسالة بصياغتها الحالية إ  
تعمل الوزارة   "بصورة تظهر حساسيتها للنوع االجتماعي كان نقول مثال:  الرسالة اغ  ص  ت   ن  أ   ذ  ب  ح  الم   ن  م   ه  ن  إ ال أ  ، االجتماعي

، على اسس من الفلسطيني ، قادر على تلبية احتياجات ومصالح المواطنين/ات في المجتمععلى بناء حكم محلي ال مركزي 

                                                           
اهليئات احمللية الفلسطينية واإلشراف على وظائف واختصاصات هذه اجملالس وشؤون تنظيم رسم السياسة العامة املقررة ألعمال جمالس "وفقًا ألحكام القانون: : صالحيات وزارة احلكم احمللي 2املادة  48

اإلقليمي يف فلسطني. وضع أية الفنية واإلدارية املتعلقة أبعمال التنظيم والتخطيط  املشاريع العامة وأعمال امليزانيات والرقابة املالية واإلدارية والقانونية واإلجراءات اخلاصة بتشكيل هذه اجملالس. القيام ابألعمال
 ."أنظمة أو لوائح الزمة من أجل تنفيذ واجباهتا املنصوص عليها يف البنود السابقة أو مبقتضى أحكام القانون
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وتطوير البيئة السياساتية والقانونية  موارده، وتنمية المحلية الهيئات قدرات بناء العدالة االجتماعية وعدم التمييز، من خالل
 وتعزيز مفاهيم ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد. لقطاع الحكم المحلي،

 
 

االبداع،  الفريق، روح المسائلة، الشفافية، االنتماء، النزاهة،: "التاليةاشارت وثيقة االستراتيجية الى قيم الوزارة  قيم الوزارة:
تفتقر الى مبدأ المشاركة قيم ومبادئ الوزارة يالحظ أ ن الحقيقية". وبهذا  الثروة هم الموظفون  الفضل، نحو اليمان والسعي

 ، كما جاء في رؤية الوزارة، فضال عن، مبدأأي المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.الشاملة المجتمعية
 

 بتشكيل تمثلت والتي االطار االستراتيجي وضع في المشاركة استخدام منهجية تم ،ستراتيجيةعداد ال  إ   منهجية على صعيد
 ومؤسسات الفلسطينية المحلية والجامعات الهيئات ممثلي إلى بالضافة، العالقة ذات الوزارات ممثلي كافة وطني يشمل فريق

بلغ عدد المشاركين االجمالي في اعداد ( ورشة عمل للفريقين الفني والوطني ولكافة الشركاء. 12المجتمع المدني. تم عقد )
رجال. وفيما يتعلق بالترتيبات االدارية لعملية اعداد االستراتيجية، تم تشكيل  38نساء مقابل  9، منهم 47الخطة االستراتيجية 

واحدة من من بينهم امراة اعضاء، ) 10ضمت في عضويتها  ،اللجنة التوجيهية كالتالي:مختلفة  بمستويات اداريةثالثة لجان 
 . (رجال 9مقابل  وحدة النوع االجتماعي

 
اللجنة عالوة على  على مستوى اداري.ممثلة بمديرتها العامة السيدة حنان مسيح في أ   وبهذا تكون وحدة النوع االجتماعي

لجنة و .(رجل 13مقابل  خارج وحدة النوع االجتماعي من بينهم امراة واحدة)عضوا،  14بلغ عدد اعضائها التي  ،الفنية
لكن مشاركة اللجان باعداد كبيرة في اللجان المشكلة العداد االطار   اعضاء، جميعهم من الرجال. 4 التي تالفت من، الصياغة

توازنة من حيث النوع االجتماعي، اذا لم يتوفر لديهم/ ن رؤى واعية ال يشكل ضمانا كافيا لصياغة سياسات ماالستراتيجي، 
 .المشاركة بشقيها الكمي والنوعي تجاه قضايا النوع االجتماعي، وهنا يجب النظر الى

 
كادرا من الوزارة  80جرى تدريب اكثر من ومن اجل تمكين كادر الوزارة من اعداد االطار االستراتيجي لوزارة الحكم المحلي، 

 على المفاهيم واالليات ومنهجيات التخطيط، وذلك لتطبيق مفهوم التخطيط بالمشاركة. وقد شاركت كافة الدوائر والوحدات في
اال أن هذه الخطوة لم يرافقها خطوة اخرى موازية تعنى بالتدريب على التخطيط من منظور تطوير الخطط التنفيذية السنوية، 

  نوع اجتماعي.
 

طار ال  ساسية في الأ الركائز ما فيما يتعلق بأأ  ستراتيجي الى اربعة ركاز أ  عداد ال  إ   د  ن  ت  س  إ   قدف، ستراتيجيإ عداد ال  ساسية، طار ال 
كما ورد في الركيزة الرابعة. االمر الذي يعكس  الخطة" هذه وتنفيذ إعداد في االجتماعي النوع موضوع اعتمادمن ضمنها: "

رأ الحقًا، ، ناع القرار داخل الوزارة، تجاه قضايا النوع االجتماعيالتزاما سياسيا واضح من قبل ص اال أأن هذا االلتزام قد تأبأخأ
جتماعي في السياسات والخطط. مأاج  النوع ال  ولم ُتع تأبأر اتفاقية  نتيجة ضعف القدرات الفردية والمؤسسية في مجال إ د 

من الركائز العداد  ،2013 -2011والعدالة بين الجنسين واالستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة ، سيداو
 .االستراتيجية
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وبقيت صياغتها ، وتوافقت الوزارة على االحتفاظ بغاياتها بعيدة المدى، غايات الوزارة االربعلم يجري اي تغير على  في حين

عدم التمييز على اساس النوع  أو المساواة، لتحقيق إشارة أية تحمل لماالستراتيجية السابقة، و كما في  غير حساسة للنوع
تعزيز " مثل ، ولم يتم إ ف ر اد  غاية محددة المعالم للنوع االجتماعي تدل على االلتزام تجاه قضايا النوع االجتماعي، االجتماعي

الهدف االستراتيجي الخامس والتاسع الوارد . او ما ورد في اهداف االلفية"، كمساواة النوع االجتماعي في قطاع الحكم المحلي
" تمكين وتفعيل المراة من ،2013 -2011في االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين 

وهذا بدورة يقود الى غياب مؤشرات  ".سسة النوع االجتماعي في الوزاراتالمشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرار"، و "ما
 حساسة للنوع االجتماعي او مؤشرات مقسمة حسب الجنس على مستوى الغايات. 

 
 

 2014-2010الغايات كما وردت في استراتيجية الحكم المحلي 
 تمكين الهيئات المحلية من امتالك قدرات مؤسساتية فاعلة .1

 والشراف على قطاع الحكم المحلي. رفع كفاءة الوزارة لتمكينها من التخطيط والتوجيه .2

 تحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية في قطاع الحكم المحلي.  .3

تعزيز مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين الخاص والعام للمساهمة في إحداث تنمية محلية وتعزيز  .4
 الستقالل المالي للهيئات المحلية.

 
 

لوزارة الحكم  واربعة توجهات استراتيجية، ثالث توجهات استراتيجية لقطاع الحكم المحلياشتمل االطار االستراتيجي على  كما
. وهذا وال يوجد توجهات استراتيجية تتصل مباشرة بقضايا النوع االجتماعي. جميعها غير حساسة للنوع االجتماعي المحلي

ر  طبيعي في ضوء  ، من خاللها فجوات النوع االجتماعي ح  وض  ساس الجنس، ت  ومعلومات مقسمة على أ  بيانات  غيابأ م 
، غياب قضايا النوع االجتماعي عن. وأ سباب تلك الفجوات ف  إ لى ذ ل ك  )تحليل سوات(، كما اتضح جليًا  التحليل الرباعي أ ض 

" عدم فقط ذات عالقة بالنوع االجتماعي،  واحدة نقاط الضعف اشتملت على نقطة في نقاط القوة والفرص والتهديدات، بيد أ ن
 وضوح مفهوم النوع االجتماعي". 

 
ز  من منطلق النوع االجتماعي، لكان قد حصل بعض التغيير  نبأ   ومن المهم ان نعلم في هذا السياق، التحليل الرباعي لو أ ن ج 

جتماعي، فعلى سبيل المثال ال النوع االظور ضعف من منعلى نتائج هذا التحليل، اذ يمكن ان تصبح نقطة القوة نقطة 
فهي ال تعتبر نقطة قوة بل  ،و تميزية ضد النساءير حساسة للنوع االجتماعي أ  القوانين غ في الحالة التي تكون فيهاالحصر، 

 ضعف بالنسبة الى تحليل النوع االجتماعي. 
 

تعتبر جميعها غير حساسة للنوع  ستراتيجيةاهداف اإنعكس غياب التحليل على اساس النوع االجتماعي سلبًا على صياغة 
"  وهو يتعلق بشكل مباشر بالنوع االجتماعي داخل الوزارةباستثناء الهدف التاسع الذي ( هدف، 21، والبالغ عددها )االجتماعي
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" ماسسة النوع  وهذا يتوافق مع الهدف االستراتيجي التاسعتوفير بيئة عمل مناسبة تراعي احتياجات النوع االجتماعي". 
-2011الوارد في االستراتيجية الوطنية للنوع االجتماعي تعزيز مساواة وعدالة النوع االجتماعي االجتماعي في الوزارات" 

 مع ان هنالك هدف استراتيجي، هداف استراتيجية تتعلق بالنوع االجتماعي خارج الوزارةأ  ولم تشتمل االستراتيجية على . 2013
في االستراتيجية الوطنية عبر ، كين وتفعيل المراة من المشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرار""تم: خامس ينص على

 القطاعية للنوع االجتماعي.

جميعها غير حساسة (، المتبناة لتحقيق االهداف االستراتيجية، تعتبر 51الـ ) المبادرات التطويريةعالوة على ذلك، فان جميع 
(، التي ترتبط بشكل 27)المبادرة التطويرية رقم ولم تتضمن اي اشارة الى قضايا النوع االجتماعي، باستثناء ، للنوع االجتماعي

 لتطوير خطة عمل وتنفيذ وتطوير داخل الوزارة، الجتماعي النوع إحتياجات تحديد " صريح ومباشر بالنوع االجتماعي وهي
توفير بيئة عمل "  تحقيق الهدف االستراتيجي، التي تعمل على المساهمة في المحددة" الحتياجات وفق العمل المناسبة بيئة

فهي غير  على مستوى االهداف االستراتيجية، مؤشرات القياس اما بخصوص مناسبة تراعي احتياجات النوع االجتماعي".
 مقسم حسب الجنس. مؤشر  ةولم تشتمل على أي، مستجيبة للنوع االجتماعي

، من ة لها عالقة بالنوع االجتماعيط  ش  ن  أ   7في انها قد شملت على ، 2014-2013وما يمكن قوله عن الخطة التنفيذية 
نشاط، جميعها تركز على تطوير قضايا النوع االجتماعي في بيئة عمل وزارة الحكم المحلي، ولم يوجد اي نشاط له  121اصل 

 164من اصل ، مؤشرات نوع اجتماعي 7على  الخطة التنفيذيةتحتوي كما  .عالقة بالنساء على مستوى المجالس المحلية
 قيمة االساس أو قيمة االستهداف.ل قابلة للقياس، فال يوجد تحديد  بطريقة غير مصاغةمعظمها ، مؤشر

 
منفصلة عن الخطة التنفيذية لوزارة الحكم  ،2014-2010خطة تنفيذية لوحدة النوع االجتماعي  اعدادتم من جانب اخر، 

. ولكن، يتوقف مدى تنفيذ وهذا يعني فصل التخطيط للنوع االجتماعي عن مسار التخطيط لوزارة الحكم المحلي، المحلي
االنشطة في الخطة على مدى توفر التمويل الخارجي، وهذا يشكل أ حد نقاط الضعف للنهوض بواقع النوع االجتماعي في قطاع 

 لحكم المحلي. ا
 

 . 2016و  2015الخطط التنفيذية السنوية لالعوام 
 

مبادرات تنموية، جميعها غير مستجيبة للنوع االجتماعي، وال يوجد اي مبادرة ترتبط  10، على 2015تحتوي الخطة التنفيذية 
للمبادرة التنموية " تعزيز العالقة مع الهيئات مباشرة بالنوع االجتماعي. عالوة على ذلك، يوجد نشاطين للنوع االجتماعي يتبعان 

. اما الخطة التنفيذية لعام "المحلية الهيئات الداء والتقييم والرقابة التوجية في الوزارة قدرات تعزيز"  المحلية" والهدف االستراتيجي
جتماعي. المؤشرات الواردة في ، تحتوي على نشاط واحد مرتبط بالنوع االجتماعي، وبقية االنشطة غير مراعية للنوع اال2016

 الخطة ليست ذات صلة بالنوع االجتماعي .
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منهجية ضمن بناء على قرار مجلس الوزراء، ، 2022-2017تعكف الوزارة على اعداد االطار االستراتيجي لالعوام أأخيرًا، 
ي ة ذلك، في ان هذا التقرير، يشكل واطار زمني محددواضحة خطوات و  في  ،الدماج قضايا النوع االجتماعيفرصة . وتكمن أ ه م 

 القادمة. الخطط االستراتيجية
 

 
 : االستنتاجات

  من الناحية الشكلية، تمت صياغة الرؤية بصورة محايدة للنوع االجتماعي، ومن ناحية المضمون فان النوع
 المجتمعية.االجتماعي، يعتبر حاضر ضمن مفهوم الحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، والمشاركة 

 
  تشير الرسالة بصياغتها الحالية الى حياديتها تجاه قضايا النوع االجتماعي، وعدم تميزها ضد أ ي فئة من فئات

اغ  الرسالة بصور  ب ذ  أ ن  ت ص   ة تظهر حساسيتها للنوع االجتماعي.المجتمع االجتماعي، إ ال أ ن ه  م ن  الم ح 
 
  :الفريق، روح المسائلة، الشفافية، االنتماء، النزاهة،: "ة الى قيم الوزارة التاليةاشارت وثيقة االستراتيجيقيم الوزارة 

تفتقر الى الحقيقية". وبهذا يالحظ أ ن قيم ومبادئ الوزارة  الثروة هم الموظفون  الفضل، نحو االبداع، اليمان والسعي
 مبدأ ي المساواة وعدم التمييز بين الجنسين. مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة، كما جاء في رؤية الوزارة، فضال عن،

 
  كادرا من الوزارة على المفاهية واالليات ومنهجيات التخطيط، وذلك  80بتدريب اكثر من ما يحسب للوزارة، قيامها

، لتمكين من منظور نوع اجتماعي ،تدريب على التخطيط اجراءلتطبيق مفهوم التخطيط بالمشاركة، اال انه لم يتم 
 حساسة للنوع االجتماعي. ،من اعداد خطة استراتيجية ،وزارةال كادر

 
 النوع موضوع اعتماد"ضمن الركائز المحددة في اعداد االستراتيجية، وهي  ،على الرغم من وجود ركيزة اساسية 

 االجتماعي.الخطة"، اال ان االستراتيجية تعتبر محايدة وغير مراعية لقضايا النوع  هذه وتنفيذ إعداد في االجتماعي
 
 من منظور نوع اجتماعي، لذلك كانت االهداف والمبادرات والمؤشرات غير حساسة او للواقع،  ال يوجد تحليل

 مستجيبة للنوع االجتماعي.
 
  التخطيط للنوع االجتماعي عن  عملية فصلبالتاكيد ، يعني للوزارة االستراتيجيالتخطيط غياب النوع االجتماعي عن

 .مسار التخطيط لوزارة الحكم المحلي

 
 :موازنة وزارة الحكم المحلي من منظور نوع اجتماعيبرامج و تحليل  الفصل الرابع:
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تعتبر الموازنة أ هم وثيقة سياسية اقتصادية تصدرها الحكومة، لها ابعادًا اجتماعية واقتصادية، فالسياسات الحكومية التي 
تؤثر في حياة كافة افراد المجتمع، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من حيث  ،في صياغة موازنتها العامة ،تستند اليها الدولة

التي يمكن ان  ،على الوصول او االستفادة من الموارد والفرص المتاحة، او من خالل التغيرات الكمية والنوعية ،قدرتهم
وضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية القائمة. اال ان تاثيرات تنفيذ تحدثها على المدى القريب والبعيد لال

 ،تتفاوت من فئة الى اخرى، فبعضها تتاثر نوعية حياتهم بشكل اكبر ،الموازنة على حياة الفئات المختلفة في المجتمع
ومنهم النساء واالطفال وكبار السن...الخ.  نشةمثل الفئات المهم ،بالقرارات الحكومية المتعلقة بجانب االيرادات والنفقات

على اوضاع كل  ،التي يخلفها تنفيذ هذه الموازنات ،نحو قياس االثار السلبية او االيجابية ،لذلك، يزداد التوجه لدى الدول
 من المراة والرجل وظروفهما في هذه المجتمعات، سواء في مرحلة االعداد او التنفيذ.    

تقدم، شرعت الدول في تبني موازنات حساسة للنوع االجتماعي، تقوم على الحقوق، وتفعيل كفاءة استخدام وانطالقًا مما 
بالموازنة  ،المال العام، وتؤكد على حمايته وصيانته. ومن ثم فقد ظهرت العديد من الموازنات، وفي مقدمتها ما يعرف

دولة في  50ت لموازنات النوع االجتماعي فيما يزيد عن ، كان هنالك مبادرا2002الحساسة لنوع االجتماعي. وحتى عام 
على اساس المساواة بين الجنسين، في  ،التي ينطوي عليها تحليل الموازنة ،مدى الفائدة ،العالم، وقد اظهرت تلك المبادرات

هتمام يصدر عن الحكومة،  ،باتفاقية سيداو. وفي بعض الحاالت ،وضمان االلتزام ،مدى متابعة وفي البعض كان ال 
 االخر عن المجتمع المدني، وفي امثلة عديدة، تم الترويج لتك الموازنة من قبل المانحين.

للنوع  ،زاد االهتمام بتحليل الموازنات من منظور نوع اجتماعي، مما زاد من اعتماد مصطلح " الموازنات المستجيبة ،مؤخراً 
بق على الرجال، او النساء كل على حدة، بل هي اداة تبحث في انها سوف تط ،االجتماعي". وهذا ال يعني بطبيعة الحال

تاثير نمط الموازنات الحكومية الشائع على النساء والرجال، مع االطالع على العالقات االساسية بين الجنسين في 
تلبي حاجات  تحقيقا للنتائج التي ،ان يفهم المرء وقعها، وكيفية صياغتها بشكل افضل ،المجتمع. تتطب السياسة الجيدة

بالعالقات بين الجنسين، والتي هي دائما غير  ،باالساس ،كال الجنسين. تتعلق الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي
 متوازنة. 

 أهم تلك يكن لم إن شعبها، لفراد بالنسبة الحكومة بها تهتم التي الولويات إحدى ،النسان حقوق  احترام يكون  أن ينبغي
الحقوق. ومن اجل ايفاء دولة  تلك نحو بالتزاماتها اليفاء أجل من ،الكثير تفعل أن مقدورها وفي الطالق. على الولويات

ومة الفلسطينية، كيجب على الحجزء ال يتجزء منها،  ،بالتزاماتها تجاه حقوق االنسان، والتي تعتبر حقوق المراة  ،فلسطين
اليومية. ومن هنا تنبع أ همية النظر، الى ما  للحياة الضرورية لسد المتطلبات ،الكافية المالية الموارد تخصص أن

ما بين الجنسين. وبهذا يعتبر تحليل الموازنة  ،من أ جل سد فجوات النوع ،من موارد مالية ،تخصصة وما تنفقة الحكومة
ل، مع االطالع على على النساء والرجا ،في تاثير نمط الموازنات الحكومية الشائع ،اداة قوية في يد الحكومة، تبحث

في المجتمع، والتي هي دائما غير متوازنة، وتساعدها على تحديد االجراءات المطلوب  ،العالقات االساسية بين الجنسين
 من اجل االيفاء بالتزاماتها.   ،اتخاذها

 برامج ومشاريع وزارة الحكم المحلي:
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، مثل مشاريع الطرق والعبارات، مكتبات، رياض البنية التحتيةمشاريع تنفيذ  على ،يقتصر عمل االدارة العامة للمشاريع
اطفال، وحدة صحية للبنات والشباب، انارة شوارع، شبكات مياة، خزانات مياه، مقرات للهيئات المحلية، مجاري، مقر مخيطة 

 للنساء، مقر جمعية تعاونية نسائية، ترميم مساكن، حدائق...الخ
 

التي تخدم جميع االطراف في التجمع  تحت فئة المشاريع العامة،، معظم مشاريع البنية التحتية، تصنف االدارة العامة للمشاريع
السكاني بمن فيهم الرجال والنساء، مثل شق الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه، الحدائق، المدارس المختلطة ...الخ. اال ان 

، مثل بناء مراكز رعاية فئة مشاريع خاصة بالنساء وي تحتالمشاريع التي تنض من ضئيل جدا، وال يكاد يذكر،هنالك عدد 
  االمومة والطفولة، مقرات التعاونية النسوية، رياض االطفال، مقر مخيطة نسائية...الخ.

 
 ستجابة لطلبات رؤساء الهيئات المحلية،تأأ ت ي إ  بينت المقابالت الفردية، ان قائمة المشاريع التي سيتم الموافقة على تنفيذها، 

دى التي أ عدتها الهيئات المحلية )البلديات(. في حين ال تتوفر مثل تلك الخطط ل باالعتمادعلى الخطط االستراتيجية التنموية،
الفنية،  اجات التنموية، وذلك لضعف قدراتهمحتيمعظم المجالس القروية، ويقوم العضاء في أ غلبية المجالس القروية بتحديد ال  

. ، وهذا سيزيد من االعباء المالية للمجالس التي تشكل محددا رئيسًا لعملهااجات، والتخطيط بالمشاركةفي مجال تحديد االحتي
محافظة قلقيلية، تبين ان وزارة الحكم المحلي في ومن خالل الزيارة التي تمت مع مدير عام وحدة النوع االجتماعي، الى مديرية 

ولكن اغلبية المجالس، ال تقوم ثلث، حبلة لديها خطط استراتيجية تنموية، الهيئات المحلية في جيوس، قلقيلية، عزون، كفر 
في "دراسة تشخيصية وقد اكد احد اعضاء المجالس المحلية  على اساس النوع االجتماعي.واالولويات بتحديد االحتياجات 

تحديد احتياجات النساء  بان " الرجال اقدر على"، 2008حول واقع النساء في محافظة جنين، من منظور نوع اجتماعي 
 .49من النساء"

 
خدمات التعليم والخدمات الصحية كتوفير عيادات  كالتالي: وهي ،العملية احتياجات النساءعن  نفس الدراسة توقد عبر  

صحية متخصصة للنساء، برامج توعية صحية، تطوير وتوفير المراكز النسوية، وتوفير الخدمات الترفيهية، تطوير وتاهيل 
جات اما االحتيا عضوات المجالس المحلية والبلدية في مجال التفاوض، التخطيط، االتصال والتواصل، مناقشة الموازنات.

فكانت تغيير الثقافة المجتمعية تجاه النوع االجتماعي، ايجاد قوانين تحمي النساء، تغيير نظرة النساء االستراتيجية، وهي: 
 .50النفسهن ولالخر، التوعية حول مشاركة النساء في اتخاذ القرار

 
أأن البلديات ال تقوم باشراك فعلي  الى، 2013من منظور نوع اجتماعي  ،شارت نتائج تحليل برنامج تطوير البلدياتوقد أ  

ى التمويل. بيد ان الصندوق ، فقط بهدف الحصول علللنساء، وتتعاطى مع النساء ضمن حيز ضيق متاح للمشاركة النسوية

                                                           
. 2008آب، دراسة تشخيصية حول واقع النساء في محافظة جنين، من منظور نوع اجتماعي"، صندوق االمم المتحدة، عويضة ساما واخرون، " 49 

 .41ص 
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مشاركة النساء، بان قام بفرض مشاركة اجبارية للنساء. كما  جل ضمان تعزيزفي اآلونة االخيرة، إ تخذ خطوة إ يجابية، من أ  
 .51اال ان المشاركة المجتمعية تبقى اكثر ذكورية على حساب النساءبرنامج البلديات، اشارت نتائج تحليل 

 
المشاركة  اهمية لىتولي وزارة الحكم المحلي، اهتمامًا بالغًا، في تفعيل المشاركة المجتمعية، فقد اشارت الوزارة في رؤيتها، إ  

، اال ان تنفيذ عداد سياسة خاصة بالمشاركة المجتمعيةإ  ، في تحقيق التنمية المستدامة، لذلك بادرت الى المجتمعية الفاعلة
لمجتمع، في تحديد يتطلب وجود آلية واضحة تضمن المشاركة الفاعلة لكافة فئات وشرائح ا تلك السياسة على ارض الواقع،

ويات، والتخطيط التنموي وتصميم وتنفيذ وتقييم المشاريع، مع ضرورة ضمان مراعاة اخذ اآلليه لمشاركة النوع ولاالحتياجات وال  
معية " دليل حول"المشاركة والمساءلة المجتاالعتبار في كافة المراحل. لذلك عملت الوزارة على اعداد  االجتماعي بعين

اهمية  الوزارة اعطت . من جانب اخر،5/5/2016بتاريخ ، اطالق الدليلليات للمشاركة، سيتم الوطني"، يحتوي الدليل على آ
للمشاركة المجتمعية في االطار االستراتيجي لوزارة الحكم المحلي، وال سيما لفئة النساء والشباب، وعملت على تشكيل الملتقى، 
وشبكة عضوات المجالس والهيئات المحلية، اال ان المشاركة المجتمعية للمراة، يجب ان تكون فاعلة، وهذا يتطلب بذل مجهود 

 النوع االجتماعي.أ وسع وأ وعى لقضايا 
 

الخبرات في هذا المجال، من خالل تنفيذ بعض المشاريع، ال سيما مشاريع منحة البنك الدولي،  من كما اكتسبت الوزارة بعض
والتخطيط، فقد جرى اشراك فئات واسعة  حيث فرض الممول اتباع آلية تضمن المشاركة المجتمعية، اثناء تحديد االحتياجات

مهمشة والمرأة والشباب، على مستوى التجمع السكاني، من خالل تشكيل لجنة داعمة ومساندة للمجلس، من بينها الفئات ال
عضو/ة(، تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة المحلية، المؤسسات االهلية، القطاع النسوي،  11أو  7أو  5تتالف من )

ممثل/ة(. علما بان اللجان  80-70ة تتكون من )الشباب، المزارعين والمعلمين. ومن جانب اخر، جرى تشكيل هيئة عام
الداعمة قد عملت على تشخيص احتياجات التجمعات السكانية، وعلى اعداد خطط تنموية تالمس احتياجات افراد المجتمع بكل 

اتيجية المجاالت. وفيما يلي، بعض االمثلة على المشاركة المجتمعية في تحديد االحتياجات التنموية واعداد الخطط االستر 
 . 201352للبلديات من تقرير تحليل برنامج البلديات من منظور نوع اجتماعي، 

 
، تم اعداد الخطة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء 2015-2012اعدت بلدية جنين خطتها االستراتيجية لالعوام بلدية جنين: "

عكس حاجة مختلف الفئات. ترى البلدية ان عملية والمواطنين الفاعلين في مختلف المجاالت وبرؤية ممثلة لكافة االطياف ت
من المؤسسات الفاعلة غير  %70اعداد الخطة كانت ذات طابع تشاركي من المؤسسات المختلفة، ويرى المجتمع المحلي، ان 

ء بقيت مشاركة النساء كنمط مرحب فيه من خالل نادي اصدقاء البلدية والذي يشمل نسامشاركة في الخطة االستراتيجية. 
 من الهيئات التعليمية". 

                                                           

. " رؤية تحليلية حول استجابة برنامج تطوير البلديات/ المرحلة االولى للنوع االجتماعي من خالل 2013أ يمن عبد المجيد واخرون،  51
 .17-16". مفتاح. صعمل صندوق تطوير واقراض البلديات

برنامج تطوير البلديات/ المرحلة االولى للنوع االجتماعي من خالل . " رؤية تحليلية حول استجابة 2013أ يمن عبد المجيد واخرون، 52
 24". مفتاح. عمل صندوق تطوير واقراض البلديات
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عالن عن عملية التخطيط بوسائل وادوات مختلفة، على )موقع التواصل االجتماعي، والمساجد بمداخل جرى ال بلدية ترمسعيا:
 4النساء ومداخل الرجال، والدعوة واالتصال المباشر الى لقاء عام بوجود المغتربين(. شاركت النساء في لجنتين من اصل 

تان من اللجان تتمثل فيها النساء بامرأة واحدة فقط من خمسة افراد، فيما توجد ثالثة نساء في لجنة التخطيط. وحسب لجان. اثن
المجلس البلدي فان " العملية بشكل عام ال تفصل بين الفئات فهي تخدم المجتمع ككل، ال يوجد سياسة خارجية مكتوبة، ولكن 

لقاءات. يتوفر لدى البلدية قناعة باهمية المشاركة، فهي تسهل عملية التنفيذ، الن يشترط الصندوق خطيا تمثيل النساء في ال
كما يؤكد المجلس على اهمية وضرورة المشاركة من المشاريع التي تنفذ من خالل البلدية هي من تبرعات االهالي.  70%

 للنساء". الفاعلة

اال ان  التشاور في بعض القضايا مع المجتمع المحلي، غلب يتموجهة نظر المجلس البلدي، على ال   منبلدية العوجا: 
ويرى الخطط والمشاريع.  ويغيب المجتمع عن اعداد المجتمع يميل ككل ليكون متلقي، لغياب ثقافة الشراكة المجتمعية،

ات بمختلف ، فمن وجهة نظرهم ال يتم عكس جميع االحتياجات ومراعاتها لكافة الفئالمجلس ان المشاركة ال تزال غير مرضية
 لعمل البلدية.  الى رفع التكاليف التي تشكل محدًد اساسياً اطيافها، النه سيؤدي 

غياب سياسة تمثيل قضايا النوع االجتماعي، وان التمثيل اما بخصوص دمج النساء في عملية التخطيط، جرى الحديث عن 
. ومن تمثيل عشائري والحضور العام والنسوي عشائري القائم في بلدية العوجا، يتم في سياق االعتبارات العشائرية فالمجلس 

اسباب المشاركة المحدودة للمراة حسب المجلس، انعقاد اجتماعات المجلس الساعة السابعة مساء، بعد مقر البلدية من حيث 
 مشاركة.الموقع، عدم توفر مواصالت عامة تسهل عملية المشاركة، بالمقابل هنالك استعداد ورغبة عالية لدى النساء لل

مام مختلف الفئات من النساء، لتحديد االولويات التي لى الدولة، ان تضمن تكافؤ الفرص أأ انه يتعين عيعني مبدأ المشاركة 
بدراسة . وان تقوم وزارة الحكم المحلي يرينها، وللمساهمة مع الرجال، في عملية صنع القرار حول كيفية انفاق الموازنة

رض الواقع، من منظور نوع اجتماعي، للعمل على المشاركة المجتمعية الفعلي على أ   مامتقف عائقًا أ  معيقات التي تحول، أ و ال
 تذليلها وايجاد الحلول المناسبة لها.

 
( 5يوجد )هداف على الهيئات المحلية، كفئة مستهدفة مباشرة. تركز ال  ، 2016لعام  برنامج دعم الهيئات المحليةفي ، عموماً 

استراتيجية ضمن البرنامج، وترتبط بها مجموعة من المعايير، جميعها مصاغة بطريقة حيادية. المعايير مصاغة على هداف أ  
شكل نشاط. ال يوجد معايير تتعلق بتاثير تنفيذ المشاريع على النساء من ناحية الوقت، الوصول والتحكم بالموارد، او على 

لجنسين، او معايير بعدد الموازنات التي تعتبر حساسة للنوع او لديها نفقات تغيير ادوار النوع ، او خلق فرص عمل لكال ا
الحضانات، مراكز رعاية االمومة  لي، عدد مشاريع البنية التحتية التي سيتم تنفيذها خاصة بالنساء مثمخصصة للنوع االجتماع

 والطفولة، مراكز نسوية...الخ

فهي مكتوبة ، تتسم بالحيادية الظاهرة تجاه النوع االجتماعي لمحلية، فانهابرنامج دعم الهيئات امشاريع ب اما فيما يتعلق
على صعيد  صح وصف هذه الحيادية "بتجاهل النوع االجتماعي".ذكر للنساء والرجال، ولعله من ال  فليس هنالك بلغة ذكورية، 

وتنفيذ المشاريع من منظور نوع اجتماعي مبررات المشروع، ال يوجد احصائيات وبيانات مقسمة حسب النوع، فنجاح تصميم 
زالة الغموض عن ات المفصلة حسب الجنس، يعمل على إ  ضف الى ذلك، ان توفر البيان. أ  يتوقف على توفر مثل تلك البيانات
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؟ وما يقوم بجمع المياه مشاريع المياه، يجب تحديد من . ومن االمثلة على ذلك،الحيادية الظاهرة، وباالخص عن حيادية التاثير
مدى تاثير مشاريع المياه على تخفيض معدل الوقت، الذي تقضية النساء من اجل التزود بالماء؟، او مدى توفير الوقت لدى 

 النساء،  لالستفادة منها في اعمال اخرى، كما في مشاريع الطرق.

. وبذلك، عملية تقييم المشاريعالضرورية لالخاصة بالنوع االجتماعي، كما يغيب عن المشاريع خط االساس واالستهدافات، 
ال يمكن التكهن بتاثير تنفيذ المشاريع على النساء والرجال، حيث يمكننا قياس اآلثار للمشاريع، من خالل مقارنة مؤشرات قبل 

، ، الى غياب البيانات المصنفة حسب الجنس2012تنفيذ المشروع وبعد تنفيذ المشروع. وقد اشار تدقيق التدقيق التشاركي عام 
 فيما يتعلق باعداد المستفيدين /ات، واعداد الموظفين/ات، ومؤشرات التقييم على مستوى االثار الناجمة عن تنفيذ المشاريع.

. ففي مشاريع البنية التحتية صياغة اهداف غير حساسة للنوع االجتماعي يؤدي غياب بيانات مفصلة حسب الجنس، الى
االجتماعي، فهي ال تحتوي على اية اشارة الى مساواة او عدالة النوع االجتماعي، وال يوجد يغيب عن اهدافها الحساسية للنوع 

باستثناء المشاريع الخاصة بالنساء، او بعض المشاريع  ،من ضمنها اهداف خاصة ذات ارتباط بقضايا النوع االجتماعي
ية. ومن االمثلة على ذلك، مشروع " اضافة غرف المرتبطة ببناء غرف صفية في مدارس االناث، او بناء مراكز الرعاية الصح

االقتصادية في إفريقيا. تبين ان هدف ومبررات  منحة المصرف العربي للتنمية، من 2014صفية في كفر الديك سلفيت" 
 طالبة، وهن 800المشروع، هي "اضافة الغرف الصفية الى مدرسة بنات كفر الديك الثانوية"، والبالغ عدد طالباتها حوالي 

(. ان بناء الغرف الصفية سيسهل على الطالبات و المدرسات من التنقل من 2بحاجة ماسة الى اضافة غرف صفية عدد )
جرة خارج المدرسة. ايضا في طلبات المنح المقدمة من المجالس القروية والبلدية، المرتبطة ى الغرف الصفية المستأالمدرسة ال

يتبين من خالل مراجعة المشاكل واالهداف ومبررات ونتائج المشاريع، ضعف في (، 2014بمشاريع انشاء واعادة التاهيل )
 التخطيط للمشاريع بشكل عام، وفي كيفية تحليل وادماج النوع االجتماعي في المشاريع.

 
ان جزء كبير من اهداف الخطط ، 2013وقد جاء في نتائج تقرير تحليل برنامج البلديات التابع لصندوق البلديات لعام 

، على سبيل المثال، " توسيع شبكة الطرق واعادة االستراتيجية التنموية للبلديات، ال يشكل هدف تنموي، بل عبارة عن نشاط
تاهيلها، وتنظيم الحركة المرورية...الخ، جميع هذه النشاطات تخدم هدف واحد وهو تسهيل حركة المواطنين وتنظيم تنقلهم. وان 

مون، مثل الحفاظ على البيئة العامة للبلد، او تنظيم عمليات البناء والترخيص، حيث تتم هنالك اهداف اخرى، ليست ذات مض
من خالل اجراءات وليس اهداف. وعلى مستوى النوع االجتماعي، ال يوجد اي هدف واحد يساهم في ردم فجوة النوع 

فرص النساء والرجال في توسيع بة مثل: االجتماعي القائمة في المجتمع. وقد طرح التقرير امثلة على بعض االهداف المناس
، او تحسين البنية التحتية، من اجل تخفيف 53في عملية اتخاذ القرار، او توسيع فرص النساء والرجال االقتصاديةالمشاركة 

 اعباء النساء المتصلة بالدور االنجابية للمرأة.
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بلغة في مشاريع البنية التحتية، عن الفئة المستهدفة المباشرة،  ،بالمجمل يتم التعبير، اما بخصوص الفئة المستهدفة
، ونادرًا ما يجري تحديدها على الهيئة المحلية، السكان او المواطنين، الطالب...الخعلى سبيل المثال محايدة او ذكورية، 

 .اساس الجنس
 

وتنطلق في نظرتها الدماج المراة في التنمية، من تعتبر مشاريع البنية التحتية، اساسية في دعم النشاطات االنجابية للمرأة. 
خالل اتباع "منهج الرفاه"، الذي يعمل على تلبية احتياجات النساء العملية المرتبطة بدورهن االنجابي، ويعتبرهن منتفعات او 

سعى الوزارة من خالل . والرفاهية تعتبر من النتائج النهائية التي تمتلقيات سلبيات، اي غير ناشطات في التدخالت التنموية
عملها ان تحققها، وهذا يتوافق مع ما ورد في رسالة الوزارة من تحقيق الرفاهية للمواطنين. تعترف بعض مشاريع البنية التحتية 

 اء.بدور المراة االنتاجي، عند بناء التعاونيات النسوية االنتاجية، او مراكز الخياطة، والتي تعتبر امتدادًا للدور االنجابي للنس
 

التمييز بين توفير الخدمات العامة، وبين االهتمامات االخرى ذات العالقة بتعزيز دور المرأة في  ولكن، يتطلب تمكين المراة،
، الى ان توفير الخدمات العامة للنساء، هي من 54(19: 2007التنمية. وقد اشارت )هيفاء ابو غزالة و دكتورة شيرين شكري: 

فمن اجل احداث تغيير  ليست منفصلة عن عملية الوعي، المشاركة، وتطوير القدرات، والتحكم بالموارد.أ هم االهداف، اال أ نها 
في العالقات غير المتزنة بين المراة والرجل في جميع المجاالت، يجب رفع مستوى الوعي والقدرات لدى الذكور كما االناث، 

 عالم اهم ادواتها.  باتباع استراتيجيات ضغط ومناصرة طويلة المدى، يكون اال
 

 أأهم االنجازات في فلسطين، على صعيد الوصول، الى موازنات حساسة للنوع االجتماعي:
  يشكل فرصة مناسبة، على طريق  ، جرى العمل على التحول من موازنة بنود الى موازنة برامج اداء،2008منذ العام

تقال من موازنة بنود، تتعامل مع ارقام مجردة كالنفقات التحول الى موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي، حيث تم االن
 مخرجات واضحة للبرامج.و وااليرادات، الى موازنة برامج يتم فيها الصرف بناء على غايات واهداف 

  بتبني موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي.2009قرار مجلس الوزراء في العام ، 
  للنوع االجتماعي.تشكيل الفريق الوطني للموازنات المستجيبة 
 .تدريب العديد من الكوادر في الوزارات على الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي، سواء تدريب محلي ام في الخارج 
 ا، مراعي للنوع االجتماعي، من قبل وزارة المالية، وهذ2015في العام  الول مرة في فلسطين يجري اعداد بالغ موازنة 

ة، تعتبر إ عداد الموزانات الحساسة للنوع االجتماعي، شان مرتبط بها، وينم ذلك عن ارادة سياسية يدلل على أ ن وزارة المالي
  .ة للنوع االجتماعيلدعم االتجاه السائد في الجهود المبذولة للوصول الى موازنات مستجيب

  ومن الخطوات االيجابية والمهمه، التي قامت بها وزارة المالية، اعداد دليل تفصيلي، يوضح خطوات ترتيبات واجراءت
يعتبر وثيقة اعداد موازنة البرامج واالداء، الواجب اتباعها من قبل الوزارات والهيئات. وعلى الرغم من ان هذا الدليل 

 ه قابل للتطوير ليصبح مراعيًا للنوع االجتماعي.   ، اال انمحايدة من ناحية النوع االجتماعي
 

                                                           
"  هيفاء ابو غزالة و دكتورة شيرين شكري:. 2007صندوق االمم المتحدة االنمائي للمراة )اليونيفم(، المكتب االقليمي للدول العربية،  54

 التنمية والنوع االجتماعي.
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 نقاط دخول مقترحة، للمراحل المختلفة في دورة الموازنة:

(، مرحلة المصادقة على الموازنة Budget Formulationاربعة مراحل: مرحلة اعداد الموازنة) مندورة الموازنة  تتالف
(Budget Approval( مرحلة تنفيذ الموازنة ،)Budget Implementation مرحلة تقييم وتدقيق على الموازنة ،)
(Audit & Evaluation .تقتصر رزنامة اعداد الموازنة العامة على المرحلة االولى والثانية .) 

 مرحلة االعداد: 

 يبة للنوع االجتماعي.من الوزارات، اعداد موازنات مستجحتوي بالغ الموازنة على طلب ان ي 
  ،على اهداف مساواة النوع االجتماعي.ان تحتوي االهداف 
 .توفير بيانات مقسمة حسب الجنس 
 توفير معلومات حول تاثير البرامج. 
 .وحدة النوع االجتماعي، يجب ان تكون ضمن الفريق الذي سيقوم على اعداد مسودة الموازنة 
  ع االجتماعيوحدة النو  يجب ان تتم بحضور، بوالوزارة ذات العالقةالمفاوضات بين وزارة المالية. 
  مخصصات الموازنةتوزيع من منظور نوع اجتماعي،  للموازنة والسياسات ةتحكم نتائج التحليل السابقيجب ان. 
  على اولويات الموازنة ومخصصات الموازنة خارج الحكومة، من اجل التاثيرعمل مناصرة من. 
 اتباع المنهج التشاركي، في وضع اولويات الموازنة. 
  مستجيبة للنوع االجتماعيوجود معايير 

 مرحلة المصادقة:

 لمجلس التشريعي، على معلومات حول قضايا النوع مجلس الوزراء واان تحتوي الموازنة، التي سيتم تقديمها ل
 .االجتماعي

  العضاء المجلس و  ، لمجلس الوزراء،النوع االجتماعيمساواة على  ،موجز حول تاثير السياسات والبرامجتقديم
 .خالل مناقشة الموازنة، التشريعي

 المجلس التشريعيمجلس الوزراء و على  ،عمل مناصرة من خارج الحكومة، للتاثير. 
  ،لقضايا المراة والنوع االجتماعي. ،من اجل لفت انتباه الراي العامالعمل مع االعالم 
 .تقديم مقترح موازنة حساس للنوع االجتماعي بديل، من قبل المجتمع المدني 
 ت تشاركية في المصادقة على الموازنةاتباع منهجيا. 

 مرحلة التنفيذ:

   شخاص واعين للنوع االجتماعي، عند تنفيذ السياسات والبرامجوجود أ. 
 بطريقة واعية للنوع االجتماعي، مع االخذ بعين االعتبار احتياجات النوع االجتماعي.نفيذ النشاطات/ الخدمات، ت 
 جمع بيانات مقسمة حسب الجنس 
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  تقارير المتابعة والتقييم، على مؤشرات النوع االجتماعي، ومعلومات حول تاثير تنفيذ السياسات على مساواة اعداد
 النوع االجتماعي

 

 : تدقيقالتقييم و المرحلة       

 لية تقييم ومتابعة حساسة للنوع االجتماعيوضع آ 
 وضع معايير تقييم حساسة للنوع االجتماعي 
  االنجازات المتحقق في مساواة النوع االجتماعيتقارير التدقيق واالداء، تحتوي على معلومات عن 
  النوع االجتماعي من خارج الحكومة.عملية تدقيق لتاثير الموازنة، على مساواة اجراء 

 

 عملية اعداد الموازنة في وزارة الحكم المحلي:
تم تشكيل مجموعة االدارة والتخطيط في الوزارة وتتكون من االستناد الى دليل اجراءات اعداد موازنة وزارة الحكم المحلي، ب .1

، وال يوجد تمثيل لوحدة النوع ( اشخاص، يرأ س المجموعة الوزير، ونائب رئيس المجموعة وكيل الوزارة، جلهم من الذكور7)
 االجتماعي في المجموعة.

برنامج دعم الهيئات اناث(.  1ذكور مقابل  3) 4 البرنامج االداري ج على النحو التالي: البرامادارة فرق  تم تشكيلو  .2
 1اشخاص ) 3: برنامج تطوير البيئة العمرانية واستعماالت االراضياناث(.  1ذكور مقابل  4( اشخاص )5) المحلية

 امج، وان عدد الذكور ضمن الفرق يفوق االناث.. في جميع البرامج الذكور هم مدراء البر اناث( 2ذكر، مقابل 
النوع االجتماعي في تلك المرحلة. البيان تشارك وحدة  لم، فرق ادارة البرامجاعداد البيان السياساتي للبرامج من  عند .3

يأعر ض السياساتي للبرامج غير مستجيب لقضايا النوع االجتماعي على الرغم من ان بالغ الموازنة، اشار الى ضرورة ان " 
بيان سياسة البرنامج معايير غاية سياسة البرنامج ومعايير أهداف سياسة البرنامج التي تراعي بشكل خاص تقديم 

 ".الخدمات العامة إلى المرأة الفلسطينية والفئات المهمشة
عن مجموعة االدارة والتخطيط، ال  وحدة النوع االجتماعيونتيجة لغياب رة والتخطيط تقرر االسقف للبرامج، مجموعة االدا .4

 .سقف البرامجة في القرار بخصوص أ  الوزار في  النساءتشارك 
برنامج التمكين السياسي " مجموعة االدارة والتخطيط تقرر اسماء البرامج، وال يوجد برامج خاصة بالنوع االجتماعي، مثل  .5

 ."للنوع االجتماعي
نة، جرى تدريب عدد من موظفي/ات الوزارات على موضوع بطاقة المشروع، الجزء االول من بالغ الموزا باالستناد الى .6

 ( اشخاص من وزارة الحكم المحلي، من بينم موظفة واحدة.5، شارك فيه )19/3/2016بتاريخ 
تقوم فرق ادارة البرامج تحديد المخرجات للبرنامج وخطط نفقات البرامج، عدد النساء في تلك الفرق مقابل الذكور محدود،  .7

ال تعتبر مخرجات البرامج حساسة للنوع االجتماعي، خالفًا لذلك، تشارك وحدة النوع االجتماعي في تلك المرحلة ايضا. وال 
على مخرجات ومهام عمل  (،2018-2016)أن تحتوي خطط نفقات البرنامج ينبغي  لما جاء في بالغ الموازنة "

 . "ونفقات تراعي بشكل خاص احتياجات المرأة الفلسطينية والفئات المهمشة من حيث الوصول إلى الخدمات العامة
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 مراعية للنوع االجتماعي: اتالتحديات التي تواجه الوزارات في اعداد موزان ما هي

يطرح مراعية للنوع االجتماعي، اال انه لم على الرغم من اشارته الى ضرورة ان تكون موازنات الوزارات  بالغ الموازنة: .1
  ضمين النوع في البرامج والمشاريع.، وتالتدريب على الموازنات الحساسة للنوع االجتماعي موضوعة

 يتماشى مع ما ورد في الجزء االول عي، فهو المحايد للنوع االجتما الموازنة العداددليل االجراءات والترتيبات االدارية  .2
 من بالغ الموازنة، حول اعداد موازنات مراعية للنوع االجتماعي. ومن المالحظات على الدليل:

 ن الدليل تعريفات ذات صلة بالنوع االجتماعي، الجنس، المساواة بين الجنسين، تكافؤ الفرص، عدم ضمتلم ي
 التمييز على اساس الجنس، الموازنة المستجيبة للنوع الجتماعي...الخ. 

  ،تتوافق او تتماشى مع ما ورد في بالغ الموازنة، ال مهام ومسؤوليات الفرق ومجموعات العمل ضمن الدليل
 الموازنات المراعية للنوع االجتماعي.  بخصوص

  في الفرق والمجموعات المشكلة، ال سيما  ،ً كمًا ونوعامراعاة تمثيل النوع االجتماعي،  ضرورةلم يذكر الدليل
، وضرورة توفر الخبرات ضمن الفرق والمجموعات المقترحة، العداد الموازنات المستجيبة وحدة النوع االجتماعي

 للنوع االجتماعي. 
  ضرورة االشارة في الدليل الى عالقة وحدة النوع االجتماعي مع اللجان والفرق المشكلة، ودورها في عملية اعداد

 الموازنة. 
  االدارة والموازنة  من قبل " مجموعة الوزارة، من منظور نوع اجتماعي،رسالة مراجعة لم يتم االشارة الى

برامج خاصة بمساواة النوع االجتماعي،  الى وجوديتم النظر  ان ،ايضا عند اختيار اسماء البرامج .والتخطيط"
وهذا ال يعني اعفاء البرامج االخرى من ان " برنامج التمكين السياسي للنوع االجتماعي"، على سبيل المثال 

 تكون مراعية للنوع االجتماعي.
 عند  تكون الغايات واالهداف للبرامج مستجيبة لقضايا واولويات النوع االجتماعي، ضرورة ان الى ،االشارة لم يتم

، على مستوى الغايات "مساواة بين الجنسينمثل "ادخال معايير وضرورة  اعداد بيان سياسة البرنامج،
 واالهداف. 

 اال انه لم واالستراتيجية القطاعية،  ،الى ضرورة ان تتسق بيانات سياسة البرامج مع الخطة الوطنية الدليل شارا
 مع الخطة االستراتيجية للنوع االجتماعي عبر القطاعية، ومع اتفاقية سيداو. يشير الى ضرورة  االتساق 

 للنوع  بمدى مراعاتهاالدليل موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء على البيانات السياساتية للبرامج،  ربطلم ي
  بالغ الموازنة. االجتماعي، كما ورد في

 ستكون  حيثمن منظور نوع اجتماعي، شجرة البرنامج )شجرة المشاكل(،  لم يتطرق الدليل الى ضرورة اعداد
 االساس في تطوير هيكلية البرنامج، والتاكد من مالئمة مكونات البرنامج فيما بينها. 

  ة النوع االجتماعي من الوزارة المعنية، ووحد ضرورة اشراك ممثلين عن وزارة شؤون المراة،لم يتطرق الدليل الى
  من قبل وزارة المالية. 2018 -2016عند اجراء جلسات االستماع موازنة 
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  جميع مراحل دورة الموازنة، وهي : ) اعداد الموازنة، المصادقة على الموازنة، ان يتم تطوير الدليل، ليشمل
فعلى سبيل المثال تنفيذ الموازنة، تقييم وتدقيق الموازنة، حيث يمكن المراقبة على مؤشرات النوع االجتماعي، 

 او الرقابة على التعيينات والترقيات.، الرقابة على المهمات خارج الوطن، ال الحصر
  من قبل  ،ى النوع االجتماعي، عند تخصيص ال سقف االفتراضية للبرامجراع  يشر الدليل الى ضرورة ان ي  لم

 مجموعة االدارة والموازنة والتخطيط.
   ،لموازنة  والوثائق الداعمة 2018و  2017وخطط انفاق سنوات ال ترتبط المصادقة على قانون الموازنة

ومن ثم سيادة الرئيس، بمدى استجابتها للنوع االجتماعي. لذلك، يمكن ، من قبل مجلس الوزراء، 2016-2018
في هذه المرحلة عمل حملة من خارج الحكومة للتاثير على قرارات مجلس الوزراء ومكتب الرئيس، والعمل مع 

 االعالم من اجل جذب انتباه الراي العام، حول قضايا النوع االجتماعي.
 

 .تابعة واضحة من قبل وزارة المالية للوزارات، حول اعداد موازنات مراعية للنوع االجتماعيغياب آليه م لية المتابعة:آ. 3

لذا يجب ان يتسق قانون الموازنة مع معايير ومبادئ حقوق االنسان،  ،غير مراعي للنوع االجتماعي :قانون الموازنة.  4
 ومبادئ النوع االجتماعي، التي تلتزم بها الحكومة قانونيا.

 ضعف قدرات الوزارات والوحدات في مجال اعداد الموازنات من منظور نوع اجتماعي. القدرات المؤسسية:. 5

 ضمن الموازنة العامة.  النفقات حسب الجنستصنيف وتبويب ب ال تسمح :اعداد الموازنةوجداول نماذج . 6

موزانة حساسة للنوع االجتماعي داخل تعتبر الثقافة الذكورية واحدة من اهم التحديات، التي تعيق اعداد  الثقافة الذكورية:. 7
 ت.الوزارا

 تبوب النفقات العامة المبنية على النوع االجتماعي، ضمن ثالث فئات: 

)نفقات مباشرة لمتلقي الخدمة الحكومية(: وهي عبارة عن  النفقات الموجهة للنوع االجتماعي بشكل محدد .1
ورجااًل، بنات او اوالد من اجل تلبية  تهدف فئات النوع االجتماعي نساءاً المخصصات المرصودة لبرامج معينة تس

احتياجات محددة. ومن االمثلة على ذلك، مخصصات الطالبات االناث في مرحلة التعليم الساسي، أو المخصصات 
للمشاركة في برامج الصحة االنجابية، او المخصصات التي تستهدف فئة النساء المسنات ي تستهدف فئة الرجال الت

...الخ. ومثل هذه النفقات تصب بشكل مباشر ضمن محور او مخصصات برامج التمكين السياسي للمرأةالفقيرات، 
خصيص نفقات اضافية الجتذاب البنات لبعض او ت التمكين االجتماعي ومحور التمكين السياسي للنوع االجتماعي.

المناهج الدراسية مثل التكنولوجيا او العلوم، او تخصيص نفقات لجذب الذكور لبعض المناهج الدراسية مثل خدمات 
 الرعاية.

وهي مخصصات )نفقات مباشرة لمقدمي الخدمة الحكومية(:  في القطاع العامالنفقات التي تعزز تكافؤ الفرص  .2
توفير فرص العمل العادلة، ومنها تلك البرامج التي تعمل على تعزيز التمثيل العادل للنساء في الوظائف تتعلق في 

  القيادية واالدارية العليا، ومراكز صنع القرار، باالضافة الى العدالة في توزيع االجور والمنافع الوظيفية لذات الوظيفة.
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دمة الحكومية(: وهي تعبر عن النفقات العامة التي تصب في تقديم )نفقات غير مباشرة لمتلقي الخ النفقات العامة: .3
الخدمات العامة للسكان بشكل عام ضمن المجتمع، ومن االمثلة على ذلك االنفاق الحكومي على قطاع المياه او 

مجتمع. االتصاالت بشكل عام، او االنفاق على شبكة النقل والمواصالت والتي يستفيد منها بالنهاية كافة شرائح ال
 عادة تتركز معظم الخدمات الحكومية ضمن هذه الفئة.

 2016لعام  الحكم المحلي وزارةعرض وتحليل عام لموازنة 

( مليون شيكل. تبلغ الموازنة 194.048.234)ما قيمتة ، 2015/2016االعوام في  ،بلغت موازنة وزارة الحكم المحلي
اي ما نسبتة وظفين غير الموزعين على برامج، رواتب المفقط (، بما يشمل 127.458.080، )2016الجارية للعام 

 وهي بذلك تستحوذ على النسبة االكبر من الموازنة الكلية للوزارة.. ( من اجمالي موازنة الوزارة66%)
 

برامج، وهي: البرنامج االداري، وبرنامج دعم الهيئات المحلية، وبرنامج تطوير البيئة  3على تتوزع النفقات الجارية على 
 التالي: (7رقم )  كما هو واضح في الجدولالعمرانية وادارة موارد االراضي المحلية، 

 
برنامج دعم الهيئات  البرنامج االداري  اجمالي الموازنة العام

 المحلية
برنامج تطوير البيئة 
العمرانية وادارة موارد 

 االراضي المحلية

 المجموع

2016 194.048.243 27.679.616 72.695.848 27.082.616 127.458.080 

 
 توزيع الموازنة الجارية والراسمالية التفصيلية على البرامج: (  8رقم )جدول 

 
بند  

 الموازنة
برنامج هيئات  برنامج اداري االسم

 محلية
برنامج تطوير 
البيئة العمرانية 
وادارة موارد 

 االراضي المحلية

 المجموع

ية
ار
ج
ف 

ري
صا

م
 

ب 
ات
رو

ور
ج
وا

 

الموظفين/ واجوررواتب  211
غير الموزعين    ات

 على برامج

- - - 209.000 

ية
يل
شغ

 ت
ف
ري
صا

م
 

 136.000 8.000 96.000 32.000 اخرى تشغيلية 224

 1.014.114 59.654 715.848 238.616 ايجارات 223

 90.000 18.000 54.000 18.000 سفر ومهمات رسمية 221

 1.740.000 339.000 465.000 936.000 بدل تنقل 225

نفقات تشغيلية )محددة(  222
 صيانة واصالحات

411.000 1.233.000 411.000 2.055.000 

 120.000 24.000 72.000 24.000 مكافئات موظفين 226
 5.358.080 1.062.616 2.635.848 1.659.616 التشغيلي  مجموع

ف 
ري
صا

م

ية
يل
حو

ت
 

 122.000.000 26.000.000 70.000.000 26.000.000 منح لوحدات حكومية 263
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مصاريف 
 راسمالية

 20.000 4.000 12.000 4.000 اصول ثابتة 311

 80.000 16.000 48.000 16.000 مخزون 312
 127.667.080 27.082.616 72.695.848 27.679.616  الكلي المجموع 

 
 المحلية له حصة يالحظ ان برنامج دعم الهيئات، 2016يلخص الجدول اعاله، تكلفة البرامج المعتمدة، في موازنة عام 

( من موازنة الوزارة، وهي تستحوذ على  %66. تبلغ نسبة النفقات الجارية نسبة ) النفقات الجارية والراسمالية االسد من
 على النسبة االكبر تستحوذ النفقات التحويلية. ( مليون شيكل194.048.243النسبة االكبر من موازنة الوزارة، البالغة )

(، من اجمالي النفقات %4.19(. تبلغ نسبة النفقات التشغيلية )%96، حيث تصل الى حوالي )من النفقات الجارية
(. تشكل النفقات الجارية والراسمالية %34ة الكلية للوزارة تبلغ حوالي )الجارية، اما نسبة النفقات التطويرية من الموازن

وهي اعلى من نسبة البرنامجين  ،(، من اجمالي النفقات الجارية للوزارة%57لبرنامج دعم الهيئات المحلية، مانسبتة )
  .خرين مجتمعين معااآل
 

 : بالشيكل النفقات التطويرية(  9رقم ) جدول 
 

 تطويرية، بالشيكلنفقات  االسم
 28.675.718 نفقات تطويرية تمويل منح خارجية

 37.706.445 نفقات تطويرية تمويل دولة فلسطين
 66.382.163 المجموع

 
هذا الواقع، ونظرا لوجود فجوة واسعة بين الذكور واالناث لصالح الذكور في التعينات والترقيات، كما ذكر سابقا، فان 

يتطلب من الوزارة اعادة النظر، في التعيينات والترقيات القادمة على مختلف المستويات االدارية، وتحقيق المزيد من 
االستثمار في الموارد البشرية، وخصوصا الموظفات. وفي هذا الصدد، فانه من االهمية بمكان تخصيص جزء من النفقات 

ت الموظفات، ال سيما في المجال االداري القيادي، حتى يتمكن من الترقي الى ، وما يليها، لدعم قدرا2017لعام 
 المناصب العليا، كما الذكور. 

 
فان تحليلها من منظور نوع ويغيب عنها بند الرواتب واالجور، حسب الجنس،  النفقات في الموازنة غير موزعةبما ان و 

، ولكن يمكن االستعانة بمؤشر عدد الموظفين من الذكور واالناث، ومؤشر توزيع الموظفين/ات اجتماعي، يصبح صعباً 
التي تعزز تكافؤ  نفقاتاجات موضوعية حول درجة استجابة الستنتإ  على الفئات الوظيفية المختلفة، بغية الوصول الى 

 للنوع االجتماعي، على النحو التالي:  الفرص في القطاع العام
 
   ( على التوالي. %29.5مقابل  %70.5جمالي الرواتب ) من إ   ،الذكور مقابل االناثنسبة ما يتقاضاة،  تبلغ غلبعلى ال 
 ( 90.000بلغت نفقات مهمات السفر الرسمية)،  70.5الف شيكل من النفقات التشغيلية، فاننا نستنتج ان ما يزيد عن% 

منها ستكون على االرجح من نصيب الذكور، الن عدد الذكور اكبر من االناث، وان الذين يذهبون في مهمات سفر 
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 فقد وخاصة من الفئة العليا، التي تعتبر االناث شبة غائبات عنها،اكثر من االناث، من الذكور هم وبعثات خارجية 
 .( في المناصب العليا%97(، مقابل الموظفين البالغ )%3نسبة الموظفات ) وصلت

 ( أ   120.000تبلغ مكافات الموظفين/ات )  مها الى الذكور، الن عدد الذكور أ على ن يذهب معظلف شيكل، من المرجح أ
 وهذا ينسحب ايضا على جميع العالوات. ( من الفئة العليا.%97و يشكلون ما نسبتة ) ،ناث في مختلف الفئاتمن ال  

 تدريب النساء على االدارة القيادية، لتمكينهن من الترقي الى المناصب العليا، او نفقات يالحظ غياب اي نفقات خاصة ب
 .خاصة بالرجال من اجل توعيتهم بقضايا النوع االجتماعي على مستوى الوزارة، والمديريات

المجتمع ككل مثل مشاريع ، التي تخدم على مشاريع البنية التحتية العامة )النفقات التطويرية، العامةاما بخصوص النفقات 
، مع ذلك، اال اننا نستطيع، حسب نوع الجنستلك النفقات تحليل توزيع فانه يستحيل معها ، (الطرق والصرف الصحي...الخ

العامة بطرق مختلفة، او ان لهم  لنساء كثيرا ما يستفيدون من الخدماتالنوعية، متى عرفنا ان الرجال وا اجراء بعض التحليالت
 ، ال تقسم بالتساوي بينهما.لخدمات، ومن ثم فان المزايا المترتبة على تلك االخدماتاولويات مختلفة من اجل توفير تلك 

يمكن لوزارة الحكم  . لذا،لنساء من الخدمات العامة استفادة مباشرةمدى استفادة الرجال واال يوجد بيانات ومعلومات حول 
وخير دليل  .خدمات ال يستبعد استفادة النساء منهاتلك ال، واذا كان استفادة الرجال من بهذا الشأن محلي ان تجري البحوثال

 جنين منطقة في النساء واقع حول تشخيصيةال دراسةال "ما اشارت اليه النساء في حديثها عن الخدمات الترفيهية في على ذلك،
ليس هناك خدمات ترفيهية تستهدف النساء، حيث ال يوجد نوادي خاصة بالشابات او "  ،55"االجتماعي النوع منظور من

وانه في حال توفر حديقة ما فان هذه الحديقة غالبا ما يستفيد منها الشباب وتحرم  النساء، وكذلك ال يوجد حدائق عامة،
ة منع االختالط عامال محددا في انتفاع "، حيث تلعب ثقاف56الفتيات من الذهاب اليها، كنتيجة لوجود الشباب الدائم فيها
 النساء من الحدائق العامة، او المدارس في حال كانت مختلطة.

 
ت ولوياكل من الرجال والنساء، الى وجود أ  العامة، ل خدماتالستهالك ال، ان تؤدي االنماط المختلفة ل الصدفةبيوليس من ق

العامة من حيث اولويات النوع  تحليل توزيع االنفاق على الخدماتكن العامة. ويم مختلفة لالنفاق العام على الخدمات
 للمشاريع ذات االولوية ، مع التمويل المخصصاالجتماعي، اي مقارنة التمويل المخصص للمشاريع ذات االولوية لدى النساء

، في ظل مستحيال  م المحليفي وزارة الحك ،العامة خدمات. ويبقى هذا االسلوب في تحليل توزيع النفقات على اللدى الذكور
 .لنوع االجتماعياغياب تحديد احتياجات واولويات 

 
للتمكين السياسي للمراة، وهنا تحتاج مخصصة ال يوجد نفقات الموجهة للنوع االجتماعي بشكل محدد،  اما بخصوص النفقات

او . الى جانب برامج الوزارة الثالث المذكورة سابقا "،التمكين السياسي للنوع االجتماعي" رابع وهو برنامج ادخالالوزارة الى 

                                                           
. 2008آب، دراسة تشخيصية حول واقع النساء في محافظة جنين، من منظور نوع اجتماعي"، صندوق االمم المتحدة، عويضة ساما واخرون، " 55 

 .41ص 

 
 نفس المرجع السابق. ص .56 

 



 

63 
 

مخصصات لتغير الثقافة المجتمعية تجاه النوع االجتماعي، او تغير نظرة رئيس واعضاء المجلس او الهيئة لدور النساء في 
  الهيئات المحلية او المجالس، او نفقات خاصة الجتذاب مشاركة المراة في االنتخابات.

، ان الغالبية العظمى من نفقات المشاريع التطويرية 2016لسريعة لطبيعة المشاريع المقترحة في موازنة عام وبينت المراجعة ا
( الف شيكل، وهنالك مشروع 102.000يذهب الى الطرق، باستثناء مشروع واحد )ترميم مدرسة بنات شهداء دورا(، بقيمة )

الف شيكل، ولكن هذا المشروع غير محدد جهة االنتفاع  (598.480، بقيمة )(استكمال بناء الصالة الرياضية في ابو ديس)
 .منه، هل هو مختلط او للذكور او لالناث؟
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 االستنتاجات:
، وتبقى دون المستوى المامول في جميع المشاركة المجتمعية تبقى اكثر ذكورية على حساب النساء .1

 مراحل عملية التنمية.
، من ناحية االجتماعي النوع منظور من المحافظات على مستوى  النساء واقعل تشخيصال يوجد  .2

 االدوار، واالحتياجات العملية واالستراتيجية والوصول الى الموارد والتحكم فيها.
 تجاه للنوع االجتماعي. حيادية وزارة الحكم المحلي مشاريعبرامج و  .3
ن ى بتمكين المشا  .4  ركة السياسية للنوع االجتماعي.ال يوجد برنامج ضمن برامج الوزارة، ي ع 
المشاريع خط االساس واالستهدافات، الخاصة بالنوع االجتماعي، الضرورية لعملية معظم يغيب عن  .5

 تقييم المشاريع
مشاريع البنية التحتية، النشاطات االنجابية للمرأة. وتنطلق في نظرتها الدماج المراة في التنمية،  تدعم .6

المرتبطة بدورهن  ،من خالل اتباع "منهج الرفاه"، الذي يعمل على تلبية احتياجات النساء العملية
 .منتفعات او متلقيات سلبيات ويعتبر هذا المنهج النساءاالنجابي، 

االدارية واالجراءات المتبعة في اعداد موازنة وزارة الحكم المحلي، غير مراعية للنوع الترتيبات  .7
 االجتماعي.

 ضعف قدرة الوزارة ووحدة النوع، في مجال اعداد الموازنات من منظور نوع اجتماعي. .8
 جتماعي.غياب آليه متابعة واضحة من قبل وزارة المالية للوزارات، حول اعداد موازنات مراعية للنوع اال .9

 ضمن الموازنة العامة. النفقات حسب الجنستصنيف وتبويب ب ال تسمح ،نماذج وجداول اعداد الموازنة .10
 بالغ الموازنة، ال يتحدث عن تدريبات لها عالقة بالموازنات الحساسة للنوع االجتماعي. .11
للنوع االجتماعي داخل تعتبر الثقافة الذكورية واحدة من اهم التحديات، التي تعيق اعداد موزانة حساسة  .12

 الوزارات.
دليل اجراءات اعداد الموازنة العامة، حيادي تجاه النوع االجتماعي، وال يتماشى مع ما ورد في بالغ  .13

 الموازنة.
 ، غير مقسمة حسب الجنس.2016النفقات في الموازنة لعام  .14
يتمكن من الترقي الى حتى ال يوجد نفقات خاصة لدعم قدرات الموظفات، في مجال االدارة القيادية،  .15

 .المناصب العليا
 للرجال. %75.5، مقابل %29.5تبلغ حصة النساء من الرواتب واالجور  .16
 تبلغ حصة النساء من مهمات السفر والمكافات اقل من الذكور.  .17
استفادة المقدمة، ال يوجد بيانات ومعلومات حول مدى استفادة الرجال والنساء من الخدمات العامة  .18

 مباشرة
مقارنة التمويل المخصص للمشاريع ذات ال يتم تحديد االولويات حسب النوع االجتماعي، لذلك ال  .19

 االولوية لدى النساء، مع التمويل المخصص للمشاريع ذات االولوية لدى الذكور
 التوصيات:فصل 
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 وزارة الحكم المحلي: 

  االستراتيجيات والخطط .1
  االجتماعي، بمشاركة مجتمعية واسعة وشاملة.تحديد احتياجات واولويات النوع 
  طار الستراتيجي لقطاع الحكم المحلي، واالطار االاادماج احتياجات واولويات النوع االجتماعي، ضمن العمل على

 لنساء والرجال.حقيقية ل مشاركة تضمن عمل ستراتيجي لوزارة الحكم المحلي، باتباع منهجيةالا
  مستوى المخرجات والنتائج مستجيبة للنوع االجتماعيضمان وجود مؤشرات قياس، على. 
 وجود الية متابعة وتقييم ضمن الخطة، تراعي قضايا النوع االجتماعي.  
 .اشراك قطاع واسع من المؤسسات االهلية والنسوية المعنية، بقطاع الحكم المحلي، في عملية التخطيط االستراتيجي 
 فرص امام مختلف الفئات من النساء، لتحديد االولويات التي يرينها، انه يتعين على الدولة، ان تضمن تكافؤ ال

وللمساهمة مع الرجال، في عملية صنع القرار حول كيفية انفاق الموازنة. وان تقوم وزارة الحكم المحلي بدراسة 
ر نوع اجتماعي، المعيقات التي تحول، أ و تقف عائقًا أ مام المشاركة المجتمعية الفعلي على أ رض الواقع، من منظو 

 .للعمل على تذليلها وايجاد الحلول المناسبة لها
 

 القوانين والتشريعات: .2
 تعديل قانون االنتخابات المحلية، وقانون الهيئات المحلية، من منظور التعاون والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة، ل

 .نوع اجتماعي
  اجتماعي.تعديل نظام موظفي الهيئات المحلية، من منظور نوع  

 
 وحدة النوع االجتماعي: .3

 توفير كوادر مؤهلة للعمل في وحدة النوع االجتماعي. 
  تطوير قدرات وزارة الحكم المحلي، ووحدة النوع االجتماعي، في مجال التخطيط من منظور نوع اجتماعي، تحليل

االجتماعي، تصميم البرامج والمشاريع من واقع النوع االجتماعي في قطاع الحكم المحلي، الموازنات الحساسة للنوع 
 منظور نوع اجتماعي، التقييم والمتابعة من منظور نوع اجتماعي.

 تشكيل فريق مساند لعمل وحدة النوع االجتماعي، في وزارة الحكم المحلي، من االدارات الرئيسية. 
 ين النوع االجتماعي في الخطط مراجعة الوصف الوظيفي لوحدة النوع االجتماعي، بما يتناسب مع دورها في تضم

لب ايضا مراجعة والبرامج والموازنات والتقوانين واالنظمة...الخ، وعالقتها مع االدارات االخرى في الوزارة. وهذا يتط
 دارات والوحدات ضمن الوزارة من منظور نوع اجتماعي.الوصف الوظيفي لإل  

  الجانب الثقافي: .4
  ا ومناصرة لتغير النظرة الذكورية االقصائية، تجاه مشاركة المراة السياسية، وتفعيل دورهاستراتيجية ضغط وتنفيذ اعداد

  المحلية. والهيئات في المجالس



 

66 
 

 الذكورية تغيير الثقافة  القيام برفع وعي موظفي وزارة الحكم المحلي، حول مفاهيم وقضايا النوع االجتماعي، من اجل
 االقصائية للنساء داخل الوزارة.

 نات والترقيات:التعي .5
  زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، واتاحة الفرصة لهن للتدريب والتاهيل، لتمكينهن من الوصول العمل على

 .الى المناصب االدارية العليا
 ممن خاللالعمل على اغالق الفجوة في التعيينات بين النساء والرجال ،...  
 العليا في حالة تكافؤ المؤهالت اتاحة المجال للنساء للتنافس في الوظائف 
  أ  جراءات وتدابير خاصة مؤقتة، إ  تبني ستبدال التدريجي إ جراء ال  يتم  ن  تعمل على جسر فجوة النوع االجتماعي، ك 

وهذا يجب ان يترافق . الذين سيتم تقاعدهم، بالموظفات اللواتي تنطبق عليهن شروط مجلس الوزراء لبعض الموظفين
وجهوزيتهن لتسلم المناصب ، من قدراتهن، وامكانياتهنرفع وظفات في المجال االداري القيادي، للللم مع خطة تدريب
 العليا في الوزارة.

 والموازنات البرامج والمشاريع .6
 مع ضمان توفير فرص المشاركة لكل من احتياجات واولويات النوع االجتماعي من مشاريع البنية التحتية تحديد ،

 تحديد االحتياجات واالولويات.النساء والرجال في 
   .العمل على ادماج قضايا النوع االجتماعي، في البرامج والمشاريع، في التصميم والتنفيذ والمتابعة والتقييم 
 اضافة برنامج التمكين السياسي للنوع االجتماعي، الى برامج الوزارة. 
  ،كل من النساء  نتفاعمن منظور نوع اجتماعي، ومدى ااجراء دراسات لتقييم تاثير تنفيذ مشاريع البنية التحتية العامة

  والرجال من تلك المشاريع.
  اعتماد اسس التمييز االيجابي، في موزانات السنوات المقبلة، اثناء توزيع المخصصات خصوصا، ما يتعلق ببند

 ترقيات، لصالح الموظفات العامالت في الوزارة. التدريب واالبتعاث، وال
  تبني مؤشرات اداء تخدم اغراض الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي، إذ يجب وضع مؤشرات حساسة للنوع

االجتماعي، مرتبطة ببرامج ومشاريع الوزارة، تساعد في متابعة وتقييم االنفاق المبني، على نهج النوع االجتماعي، 
 ع المتحققة.وحجم المناف

 رياض االطفال، الحدائق الترفيهية، مراكز مشاريع خاصة بالنساء مثل  تخصيص جزء من النفقات التطويرية، النشاء
المراكز والمؤسسات النسوية القاعدية، التي تعمل على رفع الوعي المجتمعي، وتغيير الثقافة  رعاية االمومة والطفولة،

  الذكورية في المجتمعات المحلية.
 االجتماعي للنوع حساسة تكون  بحيث، محددة ومؤشرات وتقييم متابعة أنظمة إعداد 
 .قيام صندوق البلديات باعداد دراسات حول واقع النوع االجتماعي في المحافظات المختلفة 
  2استصدار قرار من مجلس الوزراء، تخصيص كوتا تصاعدية من موازنة السلطة للنوع االجتماعي ال تقل عن% ،

 كل سنة. %0.5ل عام، وترتفع بنسبة في او 
  مشروعات البنية التحتية، من ناحية عدد النساء المستفيدة من المشروع، ونسبة الموازنات تخصيص كوتا داخل

 .المخصصة للنوع االجتماعي
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  وما يليها، لدعم قدرات الموظفات، ال سيما في المجال االداري القيادي، 2017تخصيص جزء من النفقات لعام ،
 حتى يتمكن من الترقي الى المناصب العليا، كما الذكور. 

 
 االنتخابات والمجالس والهيئات المحلية. 7

 على اعمال الهيئات المحلية، للتاكد من اتباعها القوانين واالنظمة واللوائح،  والمالية، واالداء لية للرقابة االدارية،ايجاد آ
والتعليمات والقرارات الصادرة عن وزير الحكم المحلي، لحماية النساء من التمييز على اساس الجنس، والتهميش 

المجالس والهيئات من لعب دور فاعل في  هيئات والمجالس المحلية، وتمكينهنالمتعمد من قبل رئيس واعضاء ال
 المحلية. 

  ل الهيئات المحلية. اعمأ   في ،النوع االجتماعي من منظوردائرة الرقابة في وزارة الحكم المحلي، دور تفعيل 
 .تعزيز الدور الرقابي المجتمعي على أ عمال المجالس والهيئات المحلية 
  ًللمجالس المحلية من النساء رعدد اكبوسع لوصول أ   اعادة النظر في نظام الكوتا االنتخابية، بما يعطي فرصا ،

( من المقاعد كحد أدنى، وإدماج النساء في لجنة االنتخابات المركزية بنسبة %30حصول النساء على ) ويضمن
(30%). 
  .ترجمة سياسة المشاركة المجتمعية، التي اعدتها الوزارة الى خطة عمل 
  ونتائجها من منظور نوع اجتماعي،  تخابات المحلية االخيرة،ضعف االهتمام المجتمعي باالن سبابأ  دراسه

 ونتائج االنتخابات. االجتماعية، ومدى تاثيرها على العملية الديمقراطية
 وإنهاء إقصاء  /اتلفتح المجال أمام الشباب ،وربطها بالهلية القانونية ،تخفيض أهلية الترشيح لمراكز صناعة القرار

 القانون لحقهم/ن في الترشح.
  التحديات التي تواجهها  للوقوف علىعضوات الهيئات المحلية، والمديريات، اعضاء و تفعيل العالقة بين تعزيز و

 ، والعمل على حلها.كعضوة داخل المجلس
  لتفعيل دور المراة في المجالس والهيئات المحليةواسع مجتمعياطالق حوار ،. 
  تحليل البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الوزارة حول االعضاء والعضوات، في المجالس والهيئات المحلية، للوصول

 بتقارير التحليل، وال سيما االدارة العامة للمشاريع والتخطيطبتلك  الوزارةالى فجوات النوع، ورفد 
 تفعيل الملتقى الخاص بعضوات الهيئات والمجالس المحلية 

  صعيد وزارة المالية: على.8

  النفقات المتعلقة اعادة النظر في اسلوب او طريقة عرض بيانات وموازنات النوع االجتماعي، بحيث يتم فصل
بالرواتب واالجور، العالوات، تعويضات العاملين/ات في الوزارة، المكافات حسب الجنس...الخ، مما يؤدي في النهاية 

 الحكومي العام، والتاكد من مدى تلبيتة لتمكين المراة ضمن كافة المجاالت. قوجه االنفقاالى تتبع أ  
  في تصنيف وتبويب مخصصات النوع االجتماعي، ضمن الموازنة االساليب المتبعة دولياً التجارب و االستفادة من ،

، مما يسهل رصد اعيمستجيبة للنوع االجتملتصبح تصميم جداول ونماذج اعداد الموزانة على تعديل واجراء  .العامة
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، هذه المخصصات في تلبية احتياجات المراة ضمن محاور التمكين السياسي كفايةومتابعة والتاكد من مدى 
 .االقتصادي، االجتماعي

  اقتراح مجموعة من مؤشرات االداء الحساسة للنوع االجتماعي لتضمينها بقانون الموازنة العامة، بالتعاون والتنسيق مع
 مية المعنية بتنفيذ تلك االنشطة المرتبطة بهذه المؤشرات.الوحدات الحكو 

 مراجعة وتعديل دليل اجراءات اعداد الموازنة العامة.  
  اعداد آليه متابعة واضحة مع الوزارات، لضمان ان تكون الموازنة مراعية للنوع االجتماعي، أ ثناء مرحلة اعداد

  اجراء التعديالت عليه من منظور النوع االجتماعيالموازنة، حسب دليل اجراءات اعداد الموزانة، بعد 
 الى ان نصل الى الموازنة حساسة  ،تخصيص كوتا تصاعدية، كاجراء مؤقتاستصدار قرار من مجلس الوزراء، ب

 .الموازنة العامةمن  %2للنوع االجتماعي، للنهوض بواقع النوع االجتماعي، بنسبة ال تقل عن 
 مستجيبة للنوع االجتماعي وفق المنهجية الموحدة المعتمدة، من قبل الوزارة، واصدار الرقابة على تنفيذ الموازنة ال

  .تقارير دورية تتعلق بالمتابعة والتحليل والتقييم
 تصميم نماذج خاصة لمتابعة وتقييم فعالية االداء وكفاءة االنفاق الموجه للنوع االجتماعي. 

 وزارة شؤون المراة:. 9

  تعديل القانون االساسي من منظور نوع اجتماعيالجهات الحكومية وغير الحكومية، لالتعاون والتنسيق مع. 
 بشان الترقيات من منظور نوع اجتماعي.جعة وتعديل قرارات مجلس الوزراء مراالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، ل 
 تطوير قدرات وحدات النوع االجتماعي من منظور النوع االجتماعي 
  من منظور نوع اجتماعي. قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بالترقياتمراجعة وتعديل 
  العتماد اسس التميييز االيجابي في  ، ومكتب الرئيسوديوان الموظفينووزارة المالية،  ،مع مجلس الوزراءالعمل

 .، في الوظيفة الحكوميةالتعينات والترقيات
  العمل مع وزارة مجلس الوزراء والمالية، العداد تقرير 
  العمل مع مجلس الوزراء ومكتب الرئيس لوضع كوتا للنوع االجتماعي في المناصب العليا، وعلى أ ساسها ال يتم

 الموافقة على أ ي ترقية الي وزارة دون ان تشتمل قائمة الترقيات على نساء. 
 

 المؤسسات االعالمية:. 10

  ،على تجارب النساء الناجحة، في السياسية للنساء، و همية المشاركة أ  على تسليط الضوء من قبل وسائل االعالم
 .الهيئات المحلية

  الصورة تشكيل المجتمعية، التي تعتبر العامل الرئيسي، في الذكورية تغيير الثقافة محاربة و تفعيل دور االعالم في
 النمطية الدوار النساء والرجال في المجتمع.

  النساءتوسيع فرص ، و جاه قضايا النوع االجتماعيتلمجتمعي الوعي ااستغالل مواقع التواصل االجتماعي، في نشر 
 الى عضوية ورئاسة المجالس والهيئات المحلية. من الوصول
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  ديوان الرقابة المالية: .11

  من خالل وضع معايير حول مدى حساسية االنفاق للنوع االجتماعي، تفعيل دور ديوان الرقابة المالية، إعمال و
 .خاصة لمتابعة وتقييم فعالية االداء وكفاءة االنفاق الموجه للنوع االجتماعيتصميم نماذج و 

 المؤسسات االهلية والنسوية:االجزاب السياسية و . 12

 الرجال بادماج واالهتمام ،المجتمعيةو  السياسية المراة  ةمشارك باهمية والتوعية للتثقيف النطاق واسعة بحمالت القيام 
 والوطنية المحلية التجمعات في المؤثرة والشخصيات الدين والشابات ورجال الشباب خاصة معهم والعمل

 ،لرفع نسبة الكوتا النسائية، في قانون االحزاب السياسية، و  التعاون والتنسيق ما بين المؤسسات االهلية والنسوية
 االنتخابات المحلية.

 في الوصول الى المجالس والهيئات المحلية  ،اعادة النظر في نظام الكوتا االنتخابي، العطاء فرصة اكبر للنساء
   .بنسبة اكبر

 الجهود المبذولة، لتمكين المراة سياسيا )المشاركة، فرص  التنسيق والتعاون بين المؤسسات االهلية والنسوية في
  الوصول والتحكم، تطوير القدرات الذاتية والثقة بالنفس، التعريف بالحقوق...الخ(.  

  التحالفات، لدعم المشاركة السياسية للنساء. بناء قاعدة واسعة من

  ات الخاصة برفع مستوى الوعي الفكري والقانوني بحقوق وواجبات العضاء, وتطوير االهتمام بعقد الدورات والندو
 القدرات الدارية والقيادية والمهنية لجميع العضاء وخصوصًا النساء.

  وفيما بينها وبين وزارتي الحكم  ،ضرورة إيجاد آلية فاعلة للتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني فيما بينها من جهة
وذلك في مجال توفير الدعم المادي والمعنوي للنساء المنتخبات في الهيئات  ،من جهة أخرى  ،المحلي وشؤون المرأة 

 المحلية.
 ة والنسوية، للنساء ذوات الخبرة والتجربة الناجحة، في المجالس والهيئات دعم االحزاب السياسية والمؤسسات االهلي

ية، للفوز في االنتخابات القادمة، واعطائهن فرصًا عادلة للوصول الى المناصب القيادية في الهيئات المحلية، المحل
 وتامين الدعم المادي والمعنوي للنساء الفائزات في االنتخابات. 

 النخراط تمكينهم/هن من الوتطوير قدراتهم، ة والمؤسسات النسوية، لفئة الشباب والشابات، دعم االحزاب السياسي
 بالعملية االنتخابية بكل مراحلها.

 االجتماعي.عمال المجالس المحلية، تجاه النوع أ  على  ،الرقابة من قبل االحزاب السياسية والمؤسسات االهلية والنسوية 
  دعم المؤسسات القاعدية، للعمل على تغيير الثقافة الذكورية، في المجتمعات والنسوية، بقيام المؤسسات االهلية

  .المحلية
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  الحق في المشاركة على قدم المساواة في إ دارة الشؤون العامة: الملحق االول:

اقرت العديد من النصوص الدولية والمحلية حق مشاركة المراة في إدارة الشؤون العامة للبالد، ومن ضمنها الحق في االنتخاب 
والحق في تقلد الوظائف العامة. تشتمل الصكوك الرئيسية الدولية المتعلقة بحقوق االنسان تاريخيا على االعالن العالمي لحقوق 

قوق المدنية والسياسية )والبروتوكولين االختياريين الملحقين به(، والعهد الدولي للحقوق االقتصادية االنسان، العهد الدولي للح
واالجتماعية والثقافية. بيد ان هنالك خمسة معاهدات أساسية أخرى تشكل القانون الدولي لحقوق االنسان وهي: اتفاقية القضاء 

فاقية المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اتفاقية مكافحة التعذيب، على كافة اشكال التمييز ضد المراة )سيداو(، االت
 واتفاقية حقوق الطفل )والبروتوكولين االختياريين الملحقين بها(، واتفاقية تعنى بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأ سرهم. 

 
والتي تتمثل في االعالن  المتعلقة بذات الشأن،حلية اال اننا ولغرض اعداد هذا التقرير، سنتطرق الى أهم النصوص الدولية والم
االتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، وكذلك اتفاقية  العالمي لحقوق االنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

االساسي الفلسطيني، وقانون االنتخابات القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، وثيقة اعالن االستقالل والقانون 
 -المحلية، والوثيقة الحقوقية لمراة الفلسطينية، على النحو التالي:

  أ. االحكام القانونية ذات الصلة في الشرعة واالتفاقيات الدولية:

 . االعالن العالمي لحقوق االنسان:1
 

االنسان  : االعراف والمعاهدات. يشكل االعالن الدولي لحقوق ينبثق القانون الدولي لحقوق االنسان من مصدرين رئيسيين وهما
 تعاقدية". يتطرق  إال أن االعالن ال يتمتع بقوة قانونية ملزمة، النه ال يعتبر "اتفاقية ،العرفي الدولي القانون  من جزءا ال يتجزا
في العالم،  شخص لي مكتسبا حقا تعتبر التي والثقافية واالجتماعية المدنية والسياسية واالقتصادية الحقوق  من االعالن لعدد

 .بها المساس يجوز ال كريمة، لحياة الضرورية العالمية من المبادئ مجموعة العالن كما ويكرس
  

 : 57على االعالن العالمي لحقوق االنسان( من 21) المادة تؤكد
 .في حرية ممثلين يختارون  بواسطة أو مباشرة إما لبالده العامة الشؤون  إدارة في االشتراك في الحق فرد . لكل1
 .بلده في العامة الوظائف تقلد حق اآلخرين، مع بالتساوي  شخص، لكل .2
 قدم العام وعلى باالقتراع ،تجري دوريا نزيهة بانتخابات الرادة هذه عن ويعبر الحكومة، مناط سلطة هي الشعب إرادة إن .3

 .التصويت حرية باجراء مكافئ يضمنالناخبين، وبالتصويت السري او  بين المساواة 
 . المساواة بين جميع الناخبين4
 . حرية الترشح واالنتخاب5

 
 . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:2

                                                           
 .21االعالن العالمي لحقوق االنسان، المادة 57 
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 تتعهد" بمقتضاها والتي الجنسين بين المساواة  على والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد من (3المادة ) وتشدد
 عليها المنصوص والسياسية المدنية الحقوق  بجميع التمتع حق في والنساء الرجال تساوى  العهد بكفالة هذا في الطراف الدول

 ".58هذا العهد في
 

 الحياة شئون  في مواطن كل مشاركة والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد من (25في حين تضمن المادة)
  :59فهي تنص على ".معقولة غير قيود ( وبدون 2) المادة في المذكور التمييز وجوه وجه من أي دون  "المساواة  قدم على العامة

 حرية، في يختارون  ممثلين بواسطة وإما مباشرة إما العامة، الشؤون  إدارة في يشارك . أن1
ب   . أ ن2 ، ي ن ت خ  ب   السري، وبالتصويت الناخبين المساواة بين قدم وعلى العام باالقتراع دوريا تجرى  نزيهة انتخابات في وي ن ت خ 

 الناخبين، إرادة عن الحر التعبير تضمن
 .بلده في العامة الوظائف تقلد فرصة سواه، مع عموما المساواة  قدم على له، تتاح . أن3

 
 : 60. اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة )سيداو(3

 
ت ب رت  االتفاقية الشرعة  هما: شمولية وعالمية حقوق  العالمية لحقوق جميع النساء في العالم. وترتكز على مبدأين اساسينأ ع 

ظ  االتفاقية في ديباجتهاالمرأة.  " أن الدول االطراف في العهديين الدوليين الخاصين بحقوق االنسان عليها واجب ضمان  ُتالح 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية". وتؤكد  حق الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة، بجميع

على ان حدوث التنمية التامة والكاملة، ورفاهية العالم، وقضية السلم تتطلب " أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم 
 "61.المساواة مع الرجل في جميع الميادين

 
: بان تتخذ جميع التدابير السياسية للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة الدول جميع ( من االتفاقية7وتطالب المادة )

 السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة حق المساواة مع الرجل الحق في:
 . التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة .1
اسة وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام على جميع . المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السي2

 المستويات الحكومية .
 . المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية في البلد.3
   

 على قدم للمرأة، لتكفل المناسبة التدابير جميع الطراف الدول على ما يلي: تتخذ من نفس االتفاقية (8) وتنص المادة
 .المنظمات الدولية أعمال في واالشتراك الدولي المستوى  على حكومتها تمثيل فرصة أي تمييز، ودون  الرجل، مع المساواة 

                                                           
 .3وق المدنية والسياسية، المادة العهد الدولي الخاص بالحق 58 
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تعتبر ، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية، وال من الدول االطراف 4 كما طالبت االتفاقية في المادة

تلك التدابير تمييزا كما تحدده االتفاقية، ويوقف العمل بها حال تحقق اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة. وهنالك معاهدة 
 عالمية اخرى لها اهميتها في هذا الصدد أال وهي:

 
  االتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة:. 4

أ  نفاذها في 1953اعتمدت لدى الجمعية العامة لالمم المتحدة في عام  . جاءت هذه االتفاقية من أ جل إ عمال 7/7/1954، وب د 
 مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق االمم المتحدة، واالعالن العالمي لحقوق االنسان. 

 : 62لتاليةاشتملت االتفاقية على االحكام القانونية ا

  .( للنساء حق التصويت في جميع االنتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز1المادة )

( للنساء الهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة باالقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط 2المادة )
  ز.تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تميي

( للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي 3المادة )
  .بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز

بشكل  هب االفراد وتمتع حمايته وضرورة حق االنتخابات كما اكدت وثائق اضافية حقوق االنسان ذات الطابع االقليمي، على
 االفريقي(. والميثاق االمريكي، والميثاق االنسان، االوربي لحقوق  )كالميثاق الفرص وبنفس متساو

 
 مجتمع في بها الفرد يحظى أن يجب التي السياسية يتضح مما سبق ذكره، ان االحكام القانونية الدولية تعالج الحقوق 

 العهد من 2 المادة ورد في كما وممارسة االنتخاب والترشح دون تمييز،ومنها الحق في في تقلد المناصب العامة،  ديمقراطي،
 غير أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون  أو العرق  لالسباب التالية: ) الدولي للحقوق السياسية والمدنية

  .االسباب( من ذلك غير أو النسب أو الثروة أو االجتماعي أو الصل القومي أو السياسي
 

من الظروف، ينسحب هذا  ،تحت اي ظرف ،من افراد المجتمع ،أي فرد من ،استالب هذا الحق ،فان العهد يحظر وعليه
 ،من قبل الدولة ،بسبب جنسها، بل يجب حماية هذا الحق ،من التصويت والترشح ،على النساء اذ ال يجوز ان تحرم ،االمر

 .الحق بحماية ذاك ،الكفيلة واتخاذ االجراءات ،من خالل التشريعات
 

 : معنى مبدأي المساواة وعدم التمييز من منظور لجنة حقوق االنسان ولجنة سيداو:الحق الثاني
 

                                                           
 .1، ص1954رأة االتفاقية بشان الحقوق السياسية للم 62 
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بالتعليقات العامة والقرارات الصادرة عن لجان االمم يسترشد بعض الفقهاء في تفسير االحكام الواردة في المعاهدات الدولية 
، وهذا ما سيجري اتباعه في فهم وتفسير معنى مبدأي المساواة وعدم التمييز، ضمن الصكوك الدولية فيما يتصل المتحدة

 بموضوع مشاركة المراة في الحياة العامة والسياسية، وسنتناول هنا التفسيرات الصادرة عن لجنتي حقوق االنسان وسيداو: 

 لجنة حقوق االنسان: 

ددت اللجنة المعنية  التمتع  المساواة أمام القانون والمساواة فيباالضافة الى،  عدم التمييز،بحقوق االنسان على أن: "ش 
 ".63يشكل مبدءا اساسيا وعاما لحماية حقوق االنسان دونما تمييز، بحماية القانون 

في التمتع  الفعلية المساواة، 64كما هو منصوص عليه في العهدين الدوليين الخاصيين 3ي جوهر المادة ن  ووفقا للجنة، ي ع  
. وتنص الضمانات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق االنسان 65بالحقوق ما بين الرجل والمراة 

المساواة اللجنة  ف  ر  ع  على مفهومان من المساواة "قانونا وفعال على السواء"، وبطبيعتهما مختلفان ومترابطان في ان واحد. وت  
  66على النحو التالي:)المساواة الجوهرية( والمساواة بحكم االمر الواقع  )المساواة الشكلية(بحكم القانون 

 

 "تفترض ان المساواة تتحقق اذا تعامل القانون او السياسة مع الرجل والمراة بطريقة محايدة". لمساواة الشكلية:ا

" بتاثيرات القانون، والسياسات والممارسات العملية، وضمان عدم ادامتها للمساوئ التي تعاني منها  تهتم المساواة الجوهرية:
 .67اصال فئات معينة من االشخاص، بل تخفيها باالحرى"

بين المراة والرجل، لن تتحقق فقط من خالل سن قوانين او اعتماد سياسات تبدو في  المساواة الجوهرية" ،وهي بذلك تعتبر أن
أن مثل ، من حيث مساواتها بين الجنسين". فضال عن ذلك، "يجب على الدول االطراف ان تضع في اعتبارها، محايدةاهرها ظ

النها ال تاخذ  هذه القوانين والسياسات والممارسات قد ال تعالج عدم المساواة بين الرجل والمراة، بل قد تؤدي الى استمرارها،
، ال سيما تلك التي تعاني منها ي المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةبالحسبان اوجه التفاوت القائمة ف

 المراة". 

مام القانون أ  أي أن االعتراف بالمساواة المساواة في القانون وامام القانون"، وتطلب اللجنة من الدول االطراف احترام مبدا "
" مبدا المساواة امام القانون القانونية. وعلى الهيئة التشريعية ان تحترم "والقضاء، يتطلب ازالة اي بعد تمييزي في النصوص 

. وهذا يعني 68عند قيامها باقرار القوانين. وعلى السلطات القائمة على تطبيق القانون تطبيقة بشكل متساوي بين المراة والرجل
 اجراءات قضائية منصفة للنساء. الحظر القضائي لكل المعامالت التمييزية الناشئة عن نص القانون، أو اتخاذ
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من ناحية الجنس. الحظت  "يعتبران محايدين" وبالرغم من أ ن مبدأي المساواة وعدم التمييز في معاهدات حقوق االنسان عامة
ر  الى االفعال التي تشكل تمييز  ًا في اللجنة ان العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم ي ع ر ف  مصطلح "التمييز" ولم ي ش 

، حاالت 1من العهد.  بيد أن اللجنة رأت أن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة، تعالج في المادة  2المادة 
 التمييز السباب محددة )التمييز على اساس الجنس(. 

م  ف د  ت خ  م  مصطلح "التمييز" الم س  ه  ب  أن ي ف  ق وق  االنسان، ي ج  ن ة ح  ب  ل ج  س  ب ح  د  على أ ن ه  و   : 69ي الع ه 

يعني ضمنا اي تفرقة او استبعاد او تقييد او تفضيل يقوم الي سبب، كالعرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي " 
السياسي او غير السياسي او االصل القومي او االجتماعي او الثروة او النسب او غير ذلك، مما يستتبع تعطيل او عرقلة 

 اف لجميع االشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريات او التمتع بها او ممارستها".االعتر 

 
على هذا النحو فان للجنة المعنية بحقوق االنسان اختصاص في التصدي لمسائل التمييز ميدانة اوسع، من ميادين اللجان التي 

جميع اشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على اشكال تشرف على تنفيذ المعاهدتين الخريين )اتفاقية القضاء على 
 70التمييز ضد المراة(

 وتميز اللجنة بين مصطلحي التمييز المباشر وغير المباشر من ناحية وقوعهما او حدوثهما: 

 

صرا على اساس " يحدث عندما يكون اختالف المعاملة قائما بصورة مباشرة وصريحة على اوجه تمييز تقوم ق التمييز المباشر:
 .71نوع الجنس والخصائص المميزة للرجال والنساء التي ال يمكن تبريرها بشكل موضوعي

يقع التمييز غير المباشر عندما ال يبدو القانون او السياسة او البرنامج تمييزيا، ويكون مع ذلك ذو تاثير  التمييز غير المباشر:
 .72تمييزي عند تنفيذه، وتطبيق قانون محايد ال يفرق بين نوع الجنس قد يغذي أوجه التفاوت القائمة أو قد يؤدي إلى تفاقمها

ي االتفاقية، ال يقتصر على اجراءات تتخذها الحكومات او يتخذ باسمها، ولكنة كما اشارت اللجنة الى ان التمييز المقصود ف
( من االتفاقية، التي تفرض على 5)و( والمادة ) 2)هـ( والمادة  2يمتد ليشمل الكيانات الخاصة، استندت في ذلك الى المواد 

للقضاء على التمييز ضد المراة من قبل اي شخص  الدول االطراف الواجب القانوني المتمثل في "اتخاذ كافة التدابير المالئمة
او منظمة او منشاة" وتعديل القوانين واللوائح والعادات والممارسات القائمة فضال عن النماذج االجتماعية واالقتصادية التي 

 .73تشكل تمييزا ضد المرأة 
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مشروعة من اجل  "تدابير خاصة مؤقتة"لى اتخاذ ، قد يلزم الدول االطراف احيانا االمساواة الحقيقية"وتعتبر أن الوصول الى "
االخرون، كأن  ايتمتع به تيال "المساواة الجوهرية"اعادة االشخاص او المجموعات المستضعفة او المهمشة الى نفس مستوى 

مييز، تقوم الدول االطراف باتخاذ تدابير خاصة لصالح المراة من اجل تخفيف او كبح الظروف التي تؤدي الى استمرار الت
 .  74بهدف تحقيق المساواة بحكم القانون واالمر الواقع بين الرجل والمراة 

يحظر المعاملة التفضيلية لشخص او مجموعة من االشخاص على اساس  "مبدأ التمييز"وعلى الرغم من أن اللجنة تقر بأن 
تمييزا بالمعنى الحرفي للكلمة، اذا كانت معايير التمييز قائمة على اسس  اشكالة، اال انها ال تعتبر كافة 75حالة او وضع معين

وهذه الحقيقة مستقاة من السوابق . 76(26معقولة وموضوعية، وال ي عد من ق بيل التمييز المحظور في اطار معنى المادة)
شرط ان تكون معقولة  مكن ان تبررالقضائية المتسقة لهيئات الرصد الدولية التي تفيد بان حاالت التمييز بين االشخاص ي

 وتفرض لغرض موضوعي ومشروع.
كما رأت المحكمة االوروبية لحقوق االنسان، في اطار المبادئ التي قد تستمد من الممارسة القانونية في عدد كبير من الدول 

(: الحق 13ضوعية ومعقولة" ) الفصل )الديمقراطية، "أن التمايز في المعاملة ال يعتبر تمييزا اال عندما ال يستند الى مبررات مو 
 (.573في المساواة وعدم التمييز في مجال اقامة العدل: 

ومن السمات التي تشترك فيها السوابق القضائية ) وما يخص ايضا الحقوق المتساوية التي تتمتع بها المرأة(، للجنة المعنية 
ة لحقوق االنسان. ويمكن تلخيص السوابق القضائية لتلك الهيئات بحقوق االنسان ومحكمة البلدان االميركية والمحكمة االوروبي

الحق في المساواة وعدم  -دليل بشان حقوق االنسان خاص بالقضاة والمدعين والمحاميين. الفصل العاشركما جاء في " على 
 : 77النحو التالي" على التمييز في مجال اقامة العدل

 كل تمايز بين الناس غير قانوني بموجب القانون الدولي.ال يعني مبدأ المساواة وعدم التمييز أن  .1
 التفرقة مشروعة ومن ثم فانها قانونية شريطة أن:  
 تتوخى هدفا مشروعا من قبيل االجراءات التصحيحية للتعامل مع التفاوتات الواقعية،  -
 تكون معقولة على ضوء هدفها المشروع.  -
الدولي لحقوق االنسان الغايات المزعومة للمعاملة المتمايزة التي ال تستند الى مبررات تعتبر غير قانونية ومناقضة للقانون  .2

 موضوعية والتدابير مع تحقيق هدف مشروع.
 قد يتعين على الدول ان تعامل االشخاص الذين تختلف حاالتهم كثيرا معاملة متمايزة حتى تكفل الحق في المساواة  .3

االساسي هو نقطة االنطالق بالنسبة الى أي عضو من أعضاء المهن القانونية الذي يكون  وعليه، يمكن اعتبار أن هذا التفسير
عليه ان ينظر في مزاعم التمييز في ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك الشكاوي المتعلقة بالتمييز القائم على اساس نوع 

( 1ا كان تمايز معين في المعاملة يخالف المادة ). ومن الضروري البحث عن المعايير التي تمكن من تحديد ما اذ78الجنس
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من اتفاقية سيداو، او اي تمييز في اي اتفاقية حقوقية، حيث ان مبدا المساواة في المعاملة يتعرض لالنتهاك اذا لم يستند الى 
 مبررات موضوعية ومعقولة.

 لجنة اتفاقية سيداو:

ثار" كما عبرت أ  تتطلب جهودا متواصلة لتوضيح وفهم ما تنطوي عليه نصوصها من  "وثيقة ديناميكية"،ت عت ب ر  اتفاقية سيداو 
(، وذلك الن اتفاقيات حقوق االنسان غالبا ما تصاغ بشكل يتسم بالعمومية، 3)الفقرة  25عنها لجنة سيداو في توصيتها العامة 

يض في اتفاقيات حقوق االنسان، ال يعني أن الدول وان عدم تحديد المعاني الدقيقة لمبادئ المساواة وعدم التمييز بشكل مستف
 .79لديها الحق في التصرف دون اعتبار معايير حقوق االنسان

 
، قد تجاوزت المفهوم المستخدم في كثير 1كما ورد في المادة "التمييز"اكدت لجنة سيداو على ان االتفاقية في تعريفها لمفهوم 

ظ ر  هذه المعايير والقواعد من المعايير والقواعد القانونية الوطنية  اًل "، وتحمي ك  "التمييز على أساس الجنسوالدولية. وعندما ت ح 
"التمييز من الرجل والمرأة من المعاملة التي تنطوي على أوجه تمييز تعسفية وجائرة، و/أو ال مبرر لها، تركز االتفاقية على 

    .80مختلف أشكال التمييز لكونها امرأة ، مؤكدة أن المرأة قد عانت وما زالت تعاني من ضد المرأة"
 

"التمييز على اساس النوع، )أ( بين مصطلحين من التمييز وهما ٥و )و(٢ بالمادتين مقترنة 1تميز اللجنة في تفسيرها للمادة 
على النحو  الجنس"، أساس على "التمييز إلى مصطلح إال تشير ال االتفاقية أن من الرغم ، علىوالتمييز الجنساني ضد المرأة"

 :81التالي
 
 هوية من تمعلمجا يشكله ما فيشير إلى "الجنساني"تعبير أما والمرأة. الرجل بين البيولوجية الفروق  إلى "الجنس"يشير تعبير " 

 عن يسفر ، مما البيولوجية الفروق  لتلك والثقافية الناحيتين االجتماعية من تمعلمجولتفسير ا والرجل، للمرأة  وأدوار وسمات
االجتماعي  التحديد ذلك ويتأثر النساء. ويغبن الرجال يحابي والحقوق  للسلطة توزيع والرجل وعن المرأة  بين هرمية عالقات

 الثقافة تغيره أن ويمكن والبيئية، والدينية واليديولوجية جتماعية واال والثقافية واالقتصادية السياسية بالعوامل والرجل المرأة  لوضع
 المحلية". الجماعة أو تمعلمجا أو

 نحو على والرجل المرأة  معاملة ، اآلتي: "1 المادة مما ورد من تعريف للتمييز في الجنساني" التمييزويستدل على معنى"
 أو حقوقها، من حق من ممارسة المرأة  حرمان عن المعاملة تلك أسفرت حال في المرأة  ضد تمييًزا يشكل ربما محايد مطابق أو

 أصال". الموجودين الجنسانية المساواة  وعدم من الغبن المرأة  تواجهه بما االعتراف عدم بسبب آثارها، من ذلك كان
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الرجل".  مع الواقع )الحقيقية(، وبحكم القانون  "بحكم في المساواة  عمال حق المراة إ  وبحسب اللجنة يتعين على الدول االطراف 
 المرأة. ضد مباشر" غير أو مباشر "تمييز وجود عدم وأن تضمن

 
 :82وبهذا تفرق اللجنة بين شكلين من التمييز ضد المرأة  

 والجنسانية". الجنسية الفروق  أساس على صراحة القائمة المختلفة : "يشكل المعاملةالمباشر التمييز

 بينما والمرأة، بالرجلعالقته  إطار في "محايدا" ممارسة أو برنامج أو سياسة أو قانون  يبدو عندما "يقع المباشر: غير التمييز
 أصال. القائمة الالمساواة  أوجه يعالج ال في الظاهر التدبير المحايد ذلك لن المرأة، على الواقع في تمييزي  تأثير له يكون 

 التمييز أنماط إدراك عدم بسبب القائمة الالمساواة  أوجه تفاقم إلى أن يؤدي غير المباشر للتمييز يمكن ذلك، وفضال عن
 .والمرأة" الرجل بين المتكافئة غير السلطة والتاريخية وعالقات الهيكلية
 

 مثل: " المرأة  على تؤثر أخرى  بعوامل وثيقا ارتباًطا جنساني، أو جنسي أساس على المرأة  ضد وت ؤ ك د  اللجنة على ارتباط التمييز
 والهوية الجنسي، والميل االجتماعية، والطائفة والطبقة، والسن، والصحة، والمركز، المعتقد، أو والدين والثنية، العرق،

بدرجات أو أساليب  الفئات تلك إلى المنتمية المرأة  على يؤثر أن جنساني أو جنسي أساس على الجنسانية". كما يمكن للتمييز
 .83مختلفة عن الرجل

 
، وتقر بعدم كفاية المساواة الشكلية وحدها، من جانب "المساواة الشكلية والفعلية"كما تمييز اللجنة بين نوعين من المساواة: 

(. فالمساواة 8، فقرة 25الدولة للوفاء بالتزاماتها المؤكدة لتحقيق المساواة الفعلية بين المراة والرجل. )سيداو، توصية عامة 
 (.  7الحظة عامة، فقرة عادة ما تحظر استخدام التمييز بين المراة والرجل في القانون والسياسات.)سيداو، م "الشكلية"

 
، بل يجب أن تؤخذ في "المساواة الفعلية"وترى اللجنة ان معاملة المراة معاملة مطابقة او مماثلة للرجل، ال تكفي لتحقيق 

نة اجتماعيا وثقافيا فيما بين المرأة والرجل، وفي ظل بعض الظروف، سيلزم  ،االعتبار الفروق البيولوجية فضال عن تلك المكو 
 . لمعالجة هذه الفروق" "غير متطابقمعاملة المرأة والرجل بشكل 

 
رد وإعادة توزيع الموا، النسااء "وضع استراتيجية فعالة تهدف إلى التغلب على ضعف تمثيالكما تحدثت اللجنة عن ضرورة 

. وهذه النتائج قد المساواة في النتائج هو المرادف المنطقي للمساواة الفعلية"". واعتبرت اللجنة أن "والسلطة بين الرجل والمرأة
 ، أي أن تتمتع المرأة بحقوقها في مختلف الميادين بأعداد مساوية تقريبا لعداد الرجال.ذات طابع كمي أو كيفيتكون 
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" بين المراة والرجل، يتعين على الدول الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية، من خالل منح المراة  لية""المساواة الفعولتحقيق  
ايأًة مواتية"  . 84لكي تتمتع بالمساواة، وان تعالج أسباب التمييز المتجذرة تاريخيا في المجتمع  ب دأ

 
ت ب ر  اللجنة ان لوفيما يتعلق بالحق في المشاركة ا " نظام ال يمكن ان تتحقق اال في حال توفر لمساواة الفعلية" "اسياسية، ت ع 

يتمتع فيه كل مواطن بالحق في التصويت وفي أن ي نتخب في انتخابات دورية نزيهة تجرى على أساس التصويت العام  سياسي"
صكوك الدولية لحقوق وباالقتراع السري، بطريقة تضمن التعبير الحر عن إرادة جمهور الناخبين، وفق ما تنص عليه ذلك ال

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  25من العالن العالمي لحقوق النسان والمادة  21النسان، مثل المادة 
  85.والسياسي"

 
، تعتبر اللجنة إزالة العقبات القائمة بحكم القانون خطوة ضرورية، بيد انها ال تكفي التدابير الخاصة المؤقتة"أما بخصوص "

تشجع االتفاقية على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بغية  4لتحقيق المساواة في المشاركة بين الجنسين، لهذا وبموجب المادة 
 . 86على النحو الكامل 8و 7إعمال أحكام المادتين 

 
 

 الملحق الثالث: المصطلحات
والحزبية، والى تفعيل مشاركتها في  والسياسية العامة الحياة في مشاركة المراة  ويهدف الى تعزيزللمراة:  السياسي التمكين

 مواقع اتخاذ القرار وتبوئها لمناصب قيادية.
 

 المجتمع يحددها التي والسلوكيات والمسؤوليات الدوار الى المصطلح يشير هذا :االجتماعي النوع
ذلك الى ثقافة المجتمع السائدة، المجتمع للنساء والرجال، ويرجع  فيها ينظر التي الصورة الجندر ويعني للمراة وارجل،

 وليس الى االختالفات البيولوجية )الجنسية( بين المراة والرجل
 

 الفروقات بين الرجل والمراة الناتجة عن االختالفات البيولوجية.الجنس: 
 

قيم وضوابط تلك االدوار التي يحددها المجتمع والثقافة لكل من النساء والرجال، على اساس ادوار النوع االجتماعي: 
وتصورات المجتمع لطبيعة كل من الرجل والمراة، وقدراتهما واستعدادهما وما يليق بكل واحد منهما حسب توقعات 

 المجتمع. تقسم ادوار المراة في المجتمع الى: الدور االنجابي، السياسي، االنتاجي، المجتمعي.
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لمكانتهم االجتماعية الناتجة هي االخرى عن صفات النوع   احتياجات المراة والرجل كنتيجةاحتياجات النوع االجتماعي: 
 الخاصة بهم.

 
احتياجات قصيرة المدى، مثل )الماكل، والماء، الطاقة، الصحة(، تسهل قيام االفراد لقيامهم بادوارهم احتياجات عملية: 

 التقليدية. 
 

ضع االفراد ومكانتهم في المجتمع، فهي تعمل احتياجات بعيدة المدى، تهدف تلبيتها الى تحسن و احتياجات استراتيجية: 
على تغير تبعية المراة في المجتمع، وتساهم في الوصول الى العدالة واالنصاف بين النساء والرجال، مثل تعديل 

 القوانين، تدريب على القيادة...الخ.
 

لنساء في المجتمع، وكذلك عن قضايا واهتمامات ومشكالت تنشأ عن اختالف ادوار الرجال وا قضايا النوع االجتماعي:
 التساؤل حول العالقة بينهما.

 
قدرة الفرد ذكرا ام انثى في التاثير على االحداث وتوجيهها لحماية حقوقة ومصالحة، يعني ان يكون للنساء  التحكم بالوارد:

 والرجال فرص متساوية في التحكم على الموارد والعائدات.
 

تفاوت الفرص المتاحة امام كل من الرجل و المراة في الحصول على الموارد و  يعنيمحدودية الوصول الى الموارد: 
الخددمات والمترتب على نوعية التوزيع نفسه ،في جميع المجاالت ومنها :التعليم و التدريب،الخدمات الصحية و 

نتخابية ،حقوق استالم العناية الغذائية ،ملكية االراضي و العقارات ،المشاركة السياسة و االجتماعية ،الحقوق اال
  المناصب العليا،و اتخاذ القرارات، العمل و كسب المال

 الموازنة العامة في  فلسطين، بأنها 7/1998رقم  المالية والشئون  العامة الموازنة تنظيم قانون  عرف  :العامة الموازنة
 الوطنية السلطة ليرادات السنوية قديراتويشمل الت معينة مالية لسنة وإيراداتها الوطنية السلطة لنفقات مفصل برنامج
 المختلفة والمدفوعات لها والنفقات الخرى  والمتحصالت والقروض والمنح

 
هي أداة حديثة لتخطيط وإعداد الموازنة وعرضها على الحكومة، وتخصيص المصادر واتخاذ القرارات  موازنة البرامج:

المتعلقة بالموازنة. تعرض موازنة البرامج المعلومات بشكل يربط بين مصادر الموازنة والنتائج السياساتية التي تسعى 
تخصيص المصادر على البرامج ذات الهداف الحكومة من أجل تحقيقها. يتم من خالله عملية إعداد للموازنة 

الواضحة والنتائج المحددة. وهي تتطلب من الوزارات أن تبين ما ستفعل بالمصادر التي ستخصص لها من حيث 
بيانها لألهداف الستراتيجية والولويات السياساتية والنتائج المرغوبة. كما تعمل موازنة البرامج على تجميع البيانات 

 حسب الفئات االقتصادية وصواًل إلى ضبط النفاق العام والمعلومات
 Gender Responsive Budgeting (GRB)االجتماعي  لمنوع المستجيبة الموازنة
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 .المجتمع النساء والرجال في واحتياجات أدوار في تقديراالختالفات إلى استناداً  تصاغ التي الحكومية هي تلك الموازنة
المراة خالل جميع مراحل عمية وضع السياسات، بما في ذلك العمليات  احتياجات تجسيد الى الموازنات وتهدف هذه

 للنوع المستجيبة الموازنة فان آخر، وبمعنى المتبعة اثناء التخطيط العداد الموازنة واالقرار والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
 وتخصيص والواردات، النفقات هيكلة إعادة تهدف إلى اقتصادية واجتماعية، أبعاد ذات مالية أداة  هي االجتماعي

  .االجتماعي النوع يعزز عدالة بما المتاحة، المالية الموارد
 

 النفقات العامة:
 وتعليمية وثقافية عامة واجتماعية خدمات إلى نقسمها أن ويمكن وكثيرة متنوعة وهي العامة الخدمات أداء تكاليف وهي

 الثقافي المستوى  حسب أخرى  إلى دولة من اختالفات طفيفة تختلف والتي الخدمات من آخره إلى...ومالية وأمنية
 .للدولة والمالي واالجتماعي

 االيرادات العامة: 
 الدولة ممارسة أو أرباح أو أو فائض رسوم، أو ضرائب من سواء أموال جباية من الدولة به تقوم ما كل على تشتمل وهي

 بعض أو الخرى  الدول من الدولة تتلقاها التي المالية المساعدات والمنح إلى بالضافة االقتصادية، النشطة لبعض
  .مؤسساته بجميع البنك الدولي مثل الدولية المنظمات

هو مجموعة من مهام العمل ذات المغزى، المبنية على الخدمات التي يوفرها البرنامج، التي يمكن ادارتها معا  البرنامج:
بشكلل فعال، وتساهم بشكل مباشر او غير مباشر في تحقق مجموعة من غاية او اهداف او سياسة برنامج من 

 البرنامج وذلك السباب تتعلق بالمسائلة. خالل مخرجات تتميز بكونها )سمارت(، ويتم ربط تكلفتها بمهام عمل 

مجموعة مهام عمل مرتبطة ببعضها البعض، لها بداية واضحة ونهاية واضحة، تم تنفيذها من خالل موازنة  المشروع:
محددة، عادة ما تكون ممولة من قبل جهة مانحة او ربما تكون ممولة جزئيا او كليا من قبل وزارة المالية، ينجم عنها 

حد او اكثر تؤدي الى زيادة الموجودات العامة وتساهم في تحقيق اهداف البرنامج قريبة ومتوسطة االمد التي مخرج وا
 تساهم في تحقيق غاية البرنامج بعيدة االمد.

السلع او الخدمات التي يتم انتاجها من قبل برنامج والتي تساهم في تحقيق اهداف قصيرة اى متوسطة المدى المخرجات: 
 ات بعيدة المدى.والى غاي

االشياء التي يجب القيام بها من اجل تحقيق مخرج معين، وربما يكون هنالك العديد من مهام االعمل لتحقيق مهام العمل: 
 مخرج واحد.

هي الموارد، مثل الموارد البشرية والمالية والمعلومات والجهد والمواد الخام، التي يتم توظيفها في نظام ما مثل  المدخالت:
 امج او قطاع معين للحصول على المخرج المرجو.  برن

  اولويات ومبادئ سياسات الحكومة التي تترجم الى خطوات عمل وصوال الى التغيرات المطلوبة. سياسة البرنامج:
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 ما مجتمع بالنوع االجتماعي في المتعلقة التغيرات برصد المعنية المؤشرات وهي  :االجتماعي للنوع الحساسة المؤشرات
 استخدام ان وذلك لقياس مدى تحقيق عدالة النوع االجتماعي في كافة المجاالت. كما محددة، زمنية فترة عبر

 وبما يحقق أهداف البرامج الوطنية. وفعالية كفاءة تخطيط أكثر إلى سوف يؤدي االجتماعي للنوع الحساسة المؤشرات
ج/ مشاريع/ او االنشطة بهدف تقييم مدى اتساق يعنى بقياس المخرجات المباشرة لبرام: OUTPUTالمخرج  مؤشر

مخرجات البرامج/ المشاريع مع السياسات المؤسسية )اختبار العالقة السببية بين المخرجات المباشرة لبرنامج او 
 (. OUTCOMESمشروع/ االنشطة والسياسات المؤسسية(، والتي تؤدي بالنيابة الى تحقيق النتائج المرجوة )

: يعنى بقياس نتيجة المخرجات على المدى المتوسط للبرامج/المشاريع/االنشطة بهدف تقييم Outcomeمؤشر النتيجة 
مدى اتساق نتائج تنفيذ السياسات مع االهداف االستراتيجية المؤسسية، والتي تؤدي بالنهاية الى تحقيق االثر 

 14المطلوب. ص
االنشط، بهدف تقييم مدى  /المشاريع /للبرامج البعيد المدى على المخرجات نتيجة بقياس يعنى :Impactمؤشر االثر 

 سلبية او اتساق االهداف ااستراتيجية مع االهداف واالولويات الوطنية وهذا من شانه قياس االثار سواء كانت ايجابية
 .برنامج أو كمشروع محدد تنموي  نشاط عن الناجمة والبيئة المؤسسات السر، على -مقصودة غير أو مقصودة –
 .تقديم الخدمات لتحسين واتخاذ إجراءات تصحيحية المحققة، النتائج وبيان المحرز، التقدم مدى تتبع من تمكن يوه

يستخدمون امؤشرات  لنهم مهما المؤشرات امرا تحديد في والمعنيين الحقيقية المصلحة أصحاب مشاركة وتعتبر
 الغراض اتخاذ القرارات. 

الحصيلة القابلة للقياس التي تسعى الحكومة من اجل تحقيقها على االمد المتوسط والبعيد )االمد  غاية سياسة البرنامج:
المتوسط في موازنة البرامج هو السنة المالية، القادمة باالضافة الى سنتين بعدها بينما االمد البعيد هو الفترة الت 

 تتخطى االمد المتوسط(.

ددة التي تقاس بدقة من ناحية الوقت والعدد والتكفة، والتي يمكن انجازها على الحصيلة المحاهداف سياسة البرنامج: 
االمد القريب والمتوسط وتعتبر خطوات وسطية لتحقق غاية سياسة البرنامج. قد يكون عدة اهداف مرتبطة بغاية 

 مج.سياسة البرنامج. كما ينبغي على جميع نفقات الوزارة ان تسهم في تحقيق اهداف سياسة البرنا

المقاييس الكمية او/ والنوعية التي تضيف مغزى على السياسة. ينبغي وضع معاير محددة  معاير سياسة البرنامج:
 النجاز الغاية واالهداف، وتكون هذه المعايير دولية او فلسطينية.

الرئيسية التي تقدمها عبارة خطية مختصرة تتناول سبب وجود الوزارة، الفئات التي تخدمها الوزارة، والخدمات  الرسالة:
 الوزارة.

تعني في اللغة الحصة، ويستخدم مصطلح الكوتا في المفهوم السياسي لتوفير فرصة للفئات االقل حظا في  الكوتا:
المجتمع)االقليات، مناطقجغرافية،الجنس، الدين(، للوصولاللى المؤسسات التنفيذية او التمثيلية )البرلمان، البلديات، 

 (، واتي ال يمكن لها من خالل االليات المعتمدة الوصول الى هذه المؤسسات.المجالس المحلية

 وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي واداري معين الهيئة المحلية:
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مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية او المجلس المحلي او المجلس القروي او اللجنة االدارية او لجنة  المجلس:
 س اخر يشكل وفقا الحكام هذا القانون ويتكون من الرئيس واالعضاء المنتخبينالتطوير او اي مجل

 
 

 الملحق الرابع
 
 
 

 المحلق الخامس
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