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  ة بالنوع االجتماعي في الحكم المحليالسیاسات الخاصَّ 
  

  مة:مقدِّ 
وبناء  . الحیاة الیومیة للمواطنین من نساء ورجالتتخذ الهیئات المحلیة قرارات وتتبع سیاسات تؤثر على 

من التمثیل في  اً على قدم المساواة في المنظومة العامة للحكم المحلي بدء نوتمثیلهفإن مشاركة النساء  ،علیه
إلى المشاركة المجتمعیة في رسم  ،خاذ القرارالفاعلة في اتّ  نبمشاركتهومرورًا  ،المجالس والهیئات

بالغ األهمیة لعكس االحتیاجات والقضایا العملیة للنساء  اً یعتبر أمر  ،متابعة تنفیذهاو  لمحلیةاالستراتیجیات ا
في عكس التوجهات المحلیة على األهداف  ،بشكل فاعل ،ویساهم ،في سیاسات الحكم المحلي العامة

التنمویة المستدامة، وقد تشكل الهیئات المحلیة المراعیة للنوع االجتماعي نواة أساسیة لتحقیق المساواة على 
  المستوى الوطني.

  
ضمن إطار عمل  ،المحلي على صعید داخلي حكمأهمیة تبني سیاسات النوع االجتماعي في الظهرت 

، وهذا ما أنتج میثاق النوع  وعلى الصعید العام المجالس المحلیة، بما یخدم قضایا النوع االجتماعي محلیًا
أبرز عددًا من قضایا النوع االجتماعي في الحكم المحلي، ضمن مسؤولیات والتزامات ملقاة  االجتماعي الذي

  .على عاتق المجالس
  

األساسیة كمنت في  اإلشكالیةن أن به، تبیَّ ضمن تباینات تطبیق المیثاق في الهیئات المحلیة التي التزمت 
ما ینسجم بالقضایا التي  خاصةب، و سسة تتعلق بالنوع االجتماعي في الحكم المحليعدم وجود سیاسات ممأْ 

لتفعیل هذا التوجه  ،كافة بما یعكس سیاسات ولوائح عامة تشترك بها البلدیات؛ تم طرحها في المیثاق ذاته
بالتأكید على قیم المساواة في المشاركة  ، وذلكویعزز من مفاهیم المواطنة والحكم الرشید ،الذي یخدم النساء

 وعلى مستویات صنع القرار ،كافةفي الحقوق والواجبات العامة للمواطنین/ات و ، الخدماتإلى الوصول و 
مأسسة كاملة یجب العمل علیها للتأكید على  عدة كان ال بد من التطرق إلى أمور ،وبناء علیه . كافة

  للمساواة ضمن إطار الحكم المحلي في المناطق كافة (بشكل مشترك وعام).
  

  ماذا نرید؟!
على  ، بما یساعدالمحلیة تمثیل النساء في الهیئاتزیادة اقتناص الفرص المتاحة لالتحدیات و التغلب على 

تعزیز سیاسات داعمة لمیثاق  ، من خاللوتمكین المرأة على المستوى المحلي ،تحقیق المساواة بین الجنسین
  والمتمثلة في األمور التالیة: ،وتؤكد على أهم المحاور ،النوع االجتماعي



ولوائح تنفیذیة تساهم في  ،اقتراح مواد قانونیة خاصةالمیثاق بسیاسات خاصة من الوزارة، و إسناد  -
 تعزیز روح میثاق النوع االجتماعي.

التي تصدر على شكل تعمیمات، نتیجة لنتائج عملیة  تواإلجراءاعمل مراجعة دوریة للسیاسات  -
 .، وباالعتماد على مؤشرات وطنیة یتم التوافق علیهامتابعة وتقییم مستمر ودوري

وبسیاسات النوع االجتماعي  ،بالمیثاق ، ثمبمفهوم النوع االجتماعي في الحكم المحلي أوالً  التوعیة -
 .المصلحة العامة، وربط النوع االجتماعي بكافة ألعضاء الهیئات

 التأكید على دور البلدیات في: -
 

 ،ضمان إدماج قضایا النوع االجتماعي في عمل البلدیات ضمن التخطیط االستراتیجي .1
 ووضع الموازنات المستجیبة للنوع االجتماعي.

 وكتوجه استراتیجي االهتمام بمحور التمكین االقتصادي كمكون أساسي في عمل البلدیات، .2
 لیات التنفیذ.آوضع األهداف االستراتیجیة و مراعاته في تم ت

االهتمام وأخذ دور فّعال في محاربة العنف المبني على النوع االجتماعي في المساحات  .3
 العامة وفي المجتمع، من خالل تبني مخططات هیكلیة مقاومة للعنف.

 
  التي یجب العمل علیها: سیاسات النوع االجتماعي

  
  یتم تجسیدها من خالل: المحلي: تعزیز مشاركة النساء في الحكم

% إلى 20(رفع النسبة من بـ بدءاً  ؛بالشكل التدریجي لحصص االنتخابیة الخاصة بالنساءا رفع -
بما ینسجم مع توصیات مؤتمر بكین، وبما یعزز من مشاركة النساء الفعالة كحد أدنى) % 30

انتقالیة  كإجراءات (الكوتا) الحصص االنتخابیة وتعزیز مفهومضمن المجالس في الهیئات المحلیة، 
على التدرج في رفع كید أوالت  .تساهم في زیادة نسبة مشاركة النساء في الحكم المحلي ،مؤقتة

بما و ، دنىأ% كحد 30من  اً بدء كل دورة انتخابیة بنسبة متوافق علیها للمرأةالحصص االنتحابیة 
 .المساواة التامة في المجالس المنتخبة إلىوصوًال  یساهم في زیادة مشاركة النساء

سواء في الهیكلیات التوظیفیة أو ضمن  ؛تطویر آلیات لتسهیل إشراك النساء في الحكم المحلي -
، من خالل المجالس المحلیة ، ودعم حصول النساء على نسبة التمثیل داخلأعمال المجالس

تدیات خاصة للنساء عضوات إنشاء منالتخطیط المشترك مع المجتمعات المحلیة، ومن خالل 
وعلى أهمیة  اإلیجابیة،، وتطویر آلیات برامجیة إعالمیة تركز على الصور مجالس الحكم المحلي

 .إشراك النساء في صنع القرار في الهیئات المحلیة



یادة خاصة بالنساء والفتیات، والتأكید على توعیة رؤساء وأعضاء إنشاء مسارات للتدریب والق -
 قضایا النوع االجتماعي في الحكم المحلي.المجالس في 

تخبة ومستقلة في اتخاذ قرارها، القائم على افتراض وجود هیئات محلیة من مبدأ الالمركزیةتعزیز  -
رار في المجاالت في القیادة والمشاركة المدنیة وصنع الق لةً ءومسا ،مسؤولة أمام المواطنین/ات

 .باتخاذ القرار وعدم التفرد ،شاركیاً خاذ القرار ت، بما یعزز اتّ العامة والخاصة
 .الممارس ضد النساء والعنف واإلقصاء اسیة خالیة من التمییزضمان أن تكون البیئات السی -
 .صنع القرار بقدرات النساء فيضمان االعتراف  -

  
  یتم تجسیدها من خالل: تفعیل دور وحدة النوع االجتماعي في الحكم المحلي:

بحیث تقع  ،المختلفة في وزارة الحكم المحلي ووحدة النوع االجتماعي اإلداراتتنظیم العالقة بین  -
من أجل تعزیز سیاسات النوع االجتماعي في  ،عمل كل الدوائرإطار في المسؤولیات المشتركة 

وتحدید مساحات التدخل والمدخالت التي من الممكن أن تساهم فیها الوحدة في  الحكم المحلي،
وتقاطعات النوع االجتماعي مع  ،وبناء قدرات الوحدة على عمل هذه التدخالت ،عمل هذه اإلدارات

 .أعمال اإلدارات المتخصصة في الوزارة
، المحلیة على تعمیم األولویات الخاصة بالنوع االجتماعي في الخطط والبرامج هیئاتبناء قدرات ال -

 .والتأكید على المنهجیة التشاركیة في إعداد الخطط والموازنات
عزیز العالقات بین القیادات النسائیة وممثلیها على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة ت -

 .والدولیة، وتشجیع برامج تبادل الخبرات اإلقلیمیة، من خالل التشبیك مع المنتدیات والمحلیة
تعزز سیاسات تشاركیة واضحة لوضع ، إنشاء آلیة للشراكات والمشاورات مع المجتمعات المحلیة -

 الشراكة المجتمعیة.
  

 ویتم تجسیدها من خالل: تعزیز دور الرقابة والتوجیه في الحكم المحلي ضمن قضایا النوع االجتماعي:
مؤشرات  وقیاس مدى مشاركة النساء، ووضع ،تعزیز رقابة الحكم المحلي على الهیئات المحلیة -

آلیات إشراك خاصة بالعضوات الالتي یعانین من حاالت االستبعاد أو ومتابعة حول  قیاس
 على دعم وتغطیة نشاطات العضوات الخاصة بمشاركاتهن عن هیئاتهن.التهمیش، والتأكید 

وعمل  ،ل للمرأة من خالل مؤشرات التأثیر، والرقابة على أداء المجالسمراقبة تقاسم السلطة الفعا -
 المجالس. آلیة تواصل مستمرة مع عضوات



لزامیة مشاركة النساء  - ضمان تمثیل (على األقل) النساء ضمن اللجان األساسیة في البلدیات كافة، وإ
، سواء من العضوات أو المواطنات في  ،أو العامالت ،ضمن تشكیل الوفود الرسمیة داخلیًا وخارجیًا

 الهیئة المحلیة.
 

 خالل:یتم تجسیدها من : بناء قدرات عضوات المجالس المحلیة
ومع المجتمع  ،دعم العضوات من خالل برامج بناء قدراتهن لتعزیز دورهن داخل الهیئات المحلیة -

 والتمثیل الخارجي. ،المحلي
وحوار  ،مهارات الخطابة العامة علىمن عضوات المجالس المحلیة بناء قدرات القیادات النسائیة  -

 ء اللواتي یمثلنهن.أمام النساعامة مساءلة  لدعمهن في عمل جلسات ،الجمهور
الموازنة المستجیبة للنوع االجتماعي على مستوى ب العمللیات آبناء قدرات النساء على  -

بالتدرج في مراحل  ،ومفاهیمها ،لفهم أنماط الموازنات العامةمن خالل عقد تدریبات  ،المدینة/البلدیة
، إضافة  ،إعداد الموازنات وتصنیفاتها في الحكم المحلي عقد تدریب ى لإومعاییر الرقابة علیها بدایًة

بما یحقق تكافؤ الفرص والعدالة  ،خاص لبناء هیاكل الموازنات المستجیبة للنوع االجتماعي
 .االجتماعیة

 ،، لدعم مشاركاتهن في التدریبات المتعلقة بالعمل في الحكم المحليللعضوات توفیر الموازنات -
 ل عام بنتائج على األرض.ربط التدریبات بشكوتأكید 

  
 ویتم ذلك من خالل: تمكین النساء في المجتمعات المحلیة من المشاركة والرقابة على الهیئات:

  عن المعلومات التي تهم المواطنین/ات. باإلفصاحالتزام الهیئات المحلیة  -
 في عملیات التخطیط االستراتیجي الخاصة بالمجتمع المحلي. اإلشراك -
، النسویة الموجودة األجسامالتفاعل مع  أو نسویة استشاریة في المجتمعات المحلیةلجان تشكیل  -

 التشاور في القضایا العامة التي تهم المواطنات.لضمان 
 ،استنهاض النساء الفاعالت للمشاركة في الترشح، والتوعیة بأهمیة المشاركة في االنتخاب والترشح -

 وأهمیة المشاركة في الحیاة العامة، والتوعیة بدور الهیئات المحلیة وأدوار أعضاء المجالس.
بما ینسجم مع استثمار الموارد المحلیة المتاحة ضمن  ،دعم المشاریع االقتصادیة الخاصة بالنساء -

 ولها.وضمان المتابعة والمساءلة ح ،وفتح المساحات العامة للنساء، الحدود الجغرافیة للهیئة
  



  تعزیز مشاركة النساء في الحكم المحلي  ):1السیاسة رقم (
  مؤشرات التنفیذ  المسؤولیة  التدخالت  الهدف

مشاركة فاعلة للنساء في 
  الحكم المحلي

 
تستهدف صناع القرار (حالیًا الرئیس) للتأثیر ضغط حمالت  تنظیم .1

تعدیل قوانین االنتخابات المحلیة لرفع نسبة "الكوتا" للنساء إلى على 
30.%  

  
  منتدى الحكم المحلي

  
 والتدرج في رفع، تعدیل قانوني -

 تاالنتخابافي  ل النساءیتمثنسبة 
  .في النتیجة% 30ـب اً بدء

من أجل ضمان تستهدف األحزاب السیاسیة ضغط حمالت  تنظیم .1
بما ال یقل عن  ،االنتخابیة هاعلى قوائم للنساءل یتمثنسبة وضع 

، بما یؤكد على التزام األحزاب القوائم أولویاتوفي  ،دنىأوكحد  ،30%
 ،السیاسیة بمیثاق الشرف حول تعزیز مشاركة المرأة في صنع القرار

  .واتفاقیة "سیداو" ،قرارات المجلس المركزيو 

دمة قوائم حزبیة في االنتخابات القا -  منتدى الحكم المحلي
تضمن نسب مشاركة (من الممكن 

ما یحدده القانون  لىعتزید أن 
 .في الهیئات) حالیاً 

  
وضع آلیات لتسهیل إشراك النساء في الحكم المحلي في الهیكلیات  .1

التوظیفیة (مراجعة أنظمة التعیین والتوظیف في هیئات الحكم المحلي 
 .لتكون مبنیة على تكافؤ الفرص بین الجنسین) وتطبیقاً  وتعدیلها نصاً 

شراك النساء في عملیات  .2 التخطیط المشترك مع المجتمعات المحلیة وإ
 التخطیط.

یجابیة اإلعمل مناظرات دوریة وبث حلقات توعویة تظهر الجوانب  .3
  للمشاركة.

هیكلیات توظیفیة مراعیة  -  الهیئات المحلیة
 للنوع االجتماعي.

 خطط تشاركیة للهیئات -
 المحلیة.

برامج دوریة عبر وسائل  -
  .اإلعالم

إنشاء مسارات للتدریب والقیادة خاصة بالنساء والفتیات، والتأكید على  .1
توعیة رؤساء وأعضاء المجالس في قضایا النوع االجتماعي في الحكم 

 المحلي.
إنشاء مسارات للتدریب والقیادة خاصة بالنساء والفتیات، والتأكید على  .2

توعیة وبناء قدرات رؤساء وأعضاء المجالس في قضایا النوع 

المنتدى ومؤسسات 
  المحلي.المجتمع 

برامج تدریبیة تستهدف  -
أعضاء وعضوات المجالس 

  المحلیة.



االجتماعي في الحكم المحلي، حول مفهوم النوع االجتماعي وعالقته 
  وفي جمیع محاور عملها واختصاصاتها. ،بالهیئة المحلیة

خاذ القرار، وضمان أن تكون تعزیز مبدأ الالمركزیة في القیادة واتّ  .1
والعنف الممارس ضد  واإلقصاءالبیئات السیاسیة خالیة من التمییز 

من خالل وحدة الرقابة وبناء آلیة الستقبال الشكاوى من  ،النساء
لیتم اللجوء إلیها  ،وتوضیح هذه اآللیة للعضوات ،عضوات المجالس
  .في حاالت التمییز

قرارات محلیة مستقلة عن  -  وزارة الحكم المحلي
السلطة المركزیة وتشاركیة 

.   محلیًا

صادرة عن وزارة الحكم التزام الهیئة المحلیة بكافة السیاسات واألنظمة ال .1
وتحد من العقبات أمام  ،المحلي التي تعزز مشاركة النساء العضوات

مشاركتهن (تحدید مواعید االجتماعات للمجلس، حضور العضوات 
 ،وبناء آلیات الشكاوى ،من خالل وحدة الرقابة الخ) ... لالجتماعات

  وعقد لقاءات نصف سنویة مع العضوات.

  وزارة الحكم المحلي
  والمنتدى

  

عقد اجتماعات مجلس الهیئة  -
یتناسب مع مواعید بما 

  .العضوات
التزام العضوات بحضور  -

 االجتماعات.
لجان في مشاركة العضوات  -

  .الهیئة
  تعزیز دور ومسؤولیات وزارة الحكم المحلي  ):2السیاسة رقم (

  مؤشرات التنفیذ  المسؤولیة  التدخالت  الهدف
تفعیل دور وحدة النوع 
االجتماعي في الحكم 

  يالمحل
  

المختلفة في وزارة الحكم المحلي ووحدة النوع  اإلداراتتنظیم العالقة بین  .1
وتحدید مساحات التدخل والمدخالت التي من الممكن أن  ،االجتماعي

من خالل وضع سیاسة  ،تساهم فیها الوحدة في عمل هذه اإلدارات
تنظیمیة وزاریة تعكس توجهات الوزارة المتعلقة بالنوع االجتماعي، وعقد 

  .ووحدة النوع االجتماعي في الوزارة ،لقاءات دوریة بین الوحدات المختلفة
بناء قدرات السلطات المحلیة على تعمیم األولویات الخاصة بالنوع  .2

ریبات دوریة تستهدف ، من خالل تداالجتماعي في الخطط والبرامج

  
وزارة الحكم 

، وحدة النوع المحلي
االجتماعي 

  والمنتدى

مدخالت خاصة من وحدة  -
النوع االجتماعي تؤكد على 
توجهات النوع االجتماعي في 

 الوحدات المختلفة.
عدد البرامج والمشاریع  -

بة الحتیاجات النوع المستجی
 .االجتماعي



موازنة مرصودة لدعم عمل  -   وبالتعاون مع المنتدى ،ویتم عقدها عبر وحدة النوع االجتماعي ،األعضاء
  .الوحدة

على  وعضوات المجالس المحلیة العالقات بین القیادات النسائیةتعزیز  .1
من خالل االنضمام إلى  ،المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة

بتنظیم من  اإلنترنتوتنظیم لقاءات دوریة عبر شبكة  ،الشبكات المختصة
 .المنتدى

عمل إنشاء آلیة للشراكات والمشاورات مع المجتمعات المحلیة، مثل  .2
، للعامة المجالس المحلیة جلساتبعض جلسات عامة، أو المطالبة بفتح 

  لخ.إ ... والتواصل االجتماعي اإلعالموالنشر عبر وسائل 

وحدة النوع 
االجتماعي، 

المنتدى 
 والمؤسسات

  والهیئات المحلیة.

عدد برامج التبادل، والشبكات  -
أو المنتدیات التي تم التشبیك 

 معها.
عدد اللقاءات التي یتم  -

تنظیمها بین النساء الفاعالت 
قلیمیًا وعالمیًا عبر شبكة إ

 .اإلنترنت
سیاسات تشاركیة واضحة  -

  تعزز الشراكة المجتمعیة.
تعزیز دور الرقابة 
والتوجیه في الحكم 
المحلي ضمن قضایا النوع 

  االجتماعي

التأكد من مشاركة النساء العضوات في الهیئات المحلیة في االجتماعات  .1
 وذلك من خالل جوالت دائرة التوجیه والرقابة. ،واللجان الفرعیة

تعزیز رقابة الحكم المحلي على الهیئات المحلیة وقیاس مدى مشاركة  .2
خاصة آلیات إشراك وتحدید  مؤشرات القیاس والمتابعة النساء، ووضع

بالعضوات الالتي یعانین من حاالت االستبعاد أو التهمیش، والتأكید على 
.  برامج التمكین االقتصادي الخاص بالعضوات أیضًا

من خالل مؤشرات التأثیر، والرقابة  ،مراقبة تقاسم السلطة الفعال للمرأة .3
 وعمل آلیة تواصل مستمرة مع عضوات المجالس. ،على أداء المجالس

(على األقل) النساء ضمن اللجان األساسیة في البلدیات ضمان تمثیل  .4
لزامیة مشاركة النساء ضمن تشكیل الوفود الرسمیة داخلیًا  كافة، وإ
، سواء من العضوات أو العامالت أو المواطنات في الهیئة  وخارجیًا

تطویر مؤشرات قیاس  -  وزارة الحكم المحلي
 الرقابةومتابعة داخل دائرة 

 والتوجیه.
تقاریر جوالت التوجیه  -

 .والرقابة
مشاركة فاعلة للنساء في  -

المجالس، وعدد التدخالت 
الخاصة بشكاوى العضوات 

 وتأثیرها.
وضع آلیة تواصل ورقابة  -

خاصة مع عضوات 



 .المجالس  المحلیة.
عدد النساء المشاركات في  -

 اللجان والوفود.
  

  المجتمعات المحلیة من المشاركة والرقابة على الهیئات بناء قدرات عضوات المجالس، وتمكین النساء في  ):3السیاسة رقم (
  مؤشرات التنفیذ  المسؤولیة  التدخالت  الهدف

بناء قدرات عضوات 
  المجالس المحلیة

  

دعم العضوات من خالل برامج بناء قدراتهن لتعزیز دورهن داخل الهیئات  .1
 ومع المجتمع المحلي والتمثیل الخارجي. ،المحلیة

القیادات النسائیة على المساءلة أمام النساء اللواتي یمثلنهن، بناء قدرات  .2
 وعمل جلسات مساءلة.

بناء قدرات النساء على تنمیة مهارات الموازنة المستجیبة للنوع االجتماعي  .3
 .على مستوى المدینة/البلدیة

، لدعم مشاركاتهن في التدریبات المتعلقة بالعمل توفیر الموازنات الالزمة .4
من خالل تبني مصاریف التدریبات وورش العمل  محليفي الحكم ال

  .أو من الوزارة ،واللقاءات من المجالس نفسها

المنتدى ومؤسسات 
 المجتمع المحلي

  والوزارة

عدد برامج تعزیز القدرات  -
.  داخلیًا وخارجیًا

عدد جلسات المساءلة  -
 والتدریبات المتعلقة بها.

وجود العضوات في لجان  -
الهیئات الموازنة داخل 

 المحلیة.
  

تمكین النساء في 
المجتمعات المحلیة من 
المشاركة والرقابة على 

  الهیئات

عن المعلومات التي تهم المواطنین/ات،  باإلفصاحالتزام الهیئات المحلیة  .1
 على سبیل المثال تبني عمل موازنات المواطن بشكل دوري.

 ،في عملیات التخطیط االستراتیجي الخاصة بالمجتمع المحلي اإلشراك .2
 عبر اآللیة التي تبنتها وزارة الحكم المحلي خالل السنوات السابقة.

في  النسویة األجسامالعمل مع  أو لجان نسویة استشاریة تطوعیةتشكیل  .3
المجتمعات المحلیة، تضمن التشاور في القضایا العامة التي تهم 

 ل هیئة محلیة.المواطنات في ك
وفتح المساحات العامة  ،دعم المشاریع االقتصادیة الخاصة بالنساء .4

عن المعلومات  اإلفصاح -  الهیئات المحلیة
بالطرق السهلة على 

 المواطنین/ات.
لجان تشاوریة للنساء خاصة  -

 بالقضایا العامة.
عدد البرامج االقتصادیة  -

والمشاریع التي تستهدف 
والتي تم العمل  ،النساء



  علیها.  وضمان المتابعة والمساءلة حولها. ،للنساء

حمالت توعیة بأهمیة المشاركة في االنتخاب والترشح وأهمیة المشاركة في  .1
 الحیاة العامة.

  حمالت توعیة بدور الهیئات المحلیة وأدوار أعضاء المجالس. .2

الهیئات المحلیة 
  والمنتدى

عدد الحمالت التي یتم العمل  -
والتي تهدف إلى  ،علیها

تعزیز مفاهیم المواطنة 
  وأهمیة المشاركة السیاسیة.

  


