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 المقدمة .1

 

هن فككي إدارة الشككلن العككام الككوطني والمحلككيك مسككللة مركزيككة لتحقيككة التنميككة الشككاملة تشكككل تعزيككز دور النسككار ومشككاركي

ه ال يمككن إرسكار نكوقكد ثلبتكت جميكل التجكارع العالميكة ث والمستدامة وتكريس الديمقراطية فكي بعكديها التمليلكي والتشكاركي.

بالحقوة والمشاركة  الفعالة فكي رسكم وتنفيك   التمتلمحلية وتنمية متوازنة دون المساواة بين النسار والرجال في  ديمقراطية

السياسات وإتخا  القرارات على جميل األصعدة كما بات تواجد النسار في مراكز صنل القرار محليكا ووطنيكا مكن المطالكع 

فروقات والفجوات االجتماعية والسياسية بكين الجنسكين التكي مازالكت قائمكة لوضل حد لل للحركات النسائية التونسيةك الملحة

 في العديد من المجاالتكعلى الرغم من تحقية العديد من المكاسع لفائدة النسار.

التناصف بين الجنسين في المجالس  وعلى ه ا األساسكوتجسيدا للمبادئ الواردة في دستور تونس الجديد والمتعلقة بضمان

والجهويكة المقبلكة والتكي مكن المتوقكل ان تكنظم  ت البلديةلإلنتخابا ة ودعم االمركزية والديمقراطيةالمحليةك وإستعداداالمنتخب

( بإعداد وإصدار CILG-VNGIالمكتع اإلقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية )بادر 2015 في نهاية سنة

فكي مجكال المسكاواة علكى ثسكاس النكوع االجتمكاعي وتمكيم  قكدرات الحوكمكة المحليكة تعزيكز »ه ا الدليل التكدريبي المعنكون 

 « . مراعاة منظور النوع االجتماعي والحوكمة المحلية

الحوكمككة الحضكككرية  دعككمالمكتككع اإلقليمككي وجهككودم الراميكككة الككى  PAGUDELوينككدرج هكك ا الككدليل فككي إطكككار برنككام  

وتحسكين  ألدار ثفضل في إدارة الشؤون المحلية وتلهيل البلديات والسلط المحلية الديمقراطية والتنمية االقتصادية في تونس

 نسارا ورجاال وتحقية الحوكمة الرشيدة. البيئة المعيشية لجميل المواطنينك

 ويهدف ه ا الدليل تحديدا الى:

 سكين فكي جميكل قكدرات وكفكارات السكلط المحليكة وتطكوير العمكل البلكدي فكي مجكال تعزيكز المسكاواة بكين الجن دعم
 المجاالت ومختلف مستويات المسؤولية.

 ة إدراك السكلط المحليكة وككل دواإلستراتجية للنسار على المستوى المحلي وزيا ية نالعمل على تعزيز المصالح اآل
 الفاعلين اإلجتماعيين لحقوقهن.

 ي  السياسات والبرام  على تعزيز األخ  بعين اإلعتبار مفهوم ومقاربة النوع االجتماعي على التخطيط ورسم وتنف
 المستويين الجهوي والمحلي.

سكتخدامها إلدمكاج منظكور النككوع إوبنكارا علكى  لككك يتضكمن هك ا الككدليل التكدريبي علكى مجموعكة مكن األدوات التككي يتعكين 

 .االجتماعي في كافة مستويات العمل البلدي

ل على المستوى المحليك مرورا بتحديكد اإلحتياجكات اآلنيكة م والفروقات بين النسار والرجائبدرا بالتقييم وتحليل الوضل القا

واإلسككتراتجية للنسككار لسككد اللوككراتك وصككوال الككى إقتككراس التككدابير والسياسككات والبككرام  التككي يتعككين إتخا هككا علككى المككدى 

داخليكة.كما القصير والمتوسط لتعزيز المسكاواة الكاملكة بكين الجنسكين صكلع عمكل وإدارة البلكديات وكك لك صكلع هيكلتهكا ال

يمكن إستخدام ه ا الدليل في عملية المراقبة والتقييم المنتظم لعمل وثدار البلديات للتلكد من الجهود المب ولة والتقدم المحرز 

 في النهوض بلوضاع النسار وتحقية المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي.

كمة المحليةك من متخ ي القرار وعاملين في البلكديات ومنظمكات ونلمل ثن يكون ه ا الدليل مرجعا لجميل الفاعلين في الحو

مجتمل مدني وخبرار وباحلين الراغبين في دعم المساواة بين النسار والرجال في إدارة الشلن المحلي واإلسكهام فكي تحقيكة 

يوم متاحة ثمام المشاركة التنمية المحلية الشاملة وضمان نجاعة وجودة ثنشطة السلطات المحليةكوقد باتت الفرص الفعلية ال

ة ثالنسائية واالستفادة من طاقاتها اإلبداعية في العمل البلدي بما خصصه الدستور التونسكي مكن تنصكيص علكى حقكوة المكر

 ة من جدارة واستحقاة في المشاركة في الحياة العامة وإتخا  القرار.ثوالتناصف بين الجنسين وبما برهنت به المر

 

 



 

 
 
 

5 

   إلستخدامالدليل : أألهداف وا .2
 

دعم الحوكمة الحضرية  برنام  في إطار  الرشيد والحكم المحلية للتنمية الدولي المركز لقبه ا الدليل من  طويرقد تم  تل

تعزيكز بوكرض و اقتكراس التكدابير التكي يتعكين اتخا هكا   اتبلكديالككلداة لدراسكة وضكعية   الديمقراطية والتنمية اإلقتصادية

 الحكومات المحلية . \برام  البلديات و هيكل واستراتيجيات  فيع اإلجتماعي على ثساس النوالمساواة 

قكدرات و كفكارات على مسكتوى للتلكد من إحراز تقدم على ثساس منتظم والمراقبة للتقييم  ثيضا ا الدليلاستخدام ه يمكن و 

 . طيط و تنفي  سياساتها وبرامجها و خدماتها  التي تلخ  بعين اإلعتبار منظور النوع اإلجتماعي في تخ الحكومات المحلية

للقيكام بكدور ريكادي فكي هك ا المجكال وإدارة عمليكة التوييكر المزمكة  عكامم اساسكيا  الحكومة المحليةيعتبر استعداد البلدية | 

الفاعلككة و الرائككدة )ثفككراد مككن المجتمككل المحلككي  و المنظمككات وككك لك اسككتعدادها للعمككل مككل الجهككات المجتمعيككة  كللنجككاس 

األسسكس جملة من  ( بنار على pilotفسيتم في المرحلة األولى اختيار بعض البلديات للعمل معها كنمو ج ) إ  (المجتمعية 

 من بينها: يير اوالمع

فة المسكتويات جتماعي في عملها على كار النوع اإللتطوير منظوبالعمل  )على مستوى صنل القرار(إلتزام البلدية (1)

)ويفضل تدوين ه ا اإللتزام على شكل ميلكاة يوقكل مكا بكين البلديكة المعنيكة والمرككز الكدولي للتنميكة المحليكة 

ومكل ثهميكة اإللتكزام علكى مسكتوى صكنل القكرار إال ثنكه مكن المفيكد تكوفر قكدر مكن اإلسكتعداد  والحكم الرشيد.

 لى مختلف المستويات .والرغبة  في الجهاز البلدي ع

الشككفافية واسككتعداد البلديككة لتبككادل اسككتراتيجياتها وخططهككا مككل األطككراف المعنيككة األخككرى. واسككتعدادها للتعككاون  (2)

 والعمل مل فرية البرنام  المعني.

 . اإلستعداد للعمل مل مؤسسات المجتمل المحلي المعنية (3)

 المساواة على ثساس النوع اإلجتماعي.ومدى التزامهن ب عدد النسار في الجهاز البلدي وثدوارهن (4)

 وجود مؤسسات مجتمل محلي ملتزمة بقضية المساواة وقادرة على التعاون مل البلديات لتحقية ه ا الهدف. (5)

التوزيككل الجورافككي واألخكك  بعككين اإلعتبككار إمكانيككة التواصككل مككل البلككديات األخككرى فككي مختلككف مواقككل التككدخل  (6)

 للبرنام .

 لشؤون المرثة )التابل لوزارة شؤون المرثة( . وجود مقر إدارة إقليمية (7)

 مراحل الحقة.في   نمو جا لباقي مناطة تدخل البرنام التي سيتم العمل معها في ه م المرحلة  ستشكل البلديات و

 

 بهكدف تطكوير لتكدابير المزمكةوتحديد ا تان  لتحليل الوضل الحالي للبلديات من منظور النوع اإلجتماعي داث يتضمن الدليل

 في المجاالت التالية:  الحكومة المحلية\البلدية  ادار خطة عمل لرفل مستوى 

 بمسللة النوع  اإلجتماعي   علقةاكتساع المعارف التي تمكن من حل القضايا المت •

 

 

لمحليكة و المجتمكل الحصول على الدعم المطلوع لتحقية المساواة على ثساس النوع اإلجتماعي داخل  الحكومكة ا •

 بشكل عام . 

تنفي  البكرام  و السياسكات و الخكدمات التكي تراعكي منظكور النكوع اإلجتمكاعي و تخصكيص المكوارد للمهكام التكي  •

 يتعين القيام بها

  تحديد التدابير المزمة للتلكد من ثن الحكومات المحلية تستجيع على ثفضل وجكه ممككن الحتياجكات جميكل النكاس

 لي في المجتمل المح

 معايير اختيار البلديات للمشاركة في المرحلة النموذجية .2.1

 ؟ الدليل خدميست لماذا   .2.2



 

 
 
 

6 

تمّكين  المواطنين و الجهات الفاعلة في المجتمل المحلي من العمل  ودعم الحكومات المحلية في تعزيكز المسكاواة  •

 على ثساس النوع اإلجتماعي و جعلهم يتحملون مسؤولية تقدمهم

 اإلشراف على التقدم المحرز و اإلنجازات   •

 

  أألدوات المستخدمة   .3

 إحداهما ثو كمهما معا وتتملل ه م األدوات بما يلي: يعرض الدليل ثداتان يمكن استخدام
  

 

تعتبر القائمة المرجعية إحدى ثدوات العمل لتناول قضية عدم المسكاواة علكى مسكتوى النكوع اإلجتمكاعي فكي  

حيك  يمككن اسكتخدام القائمكة  .جهكاز الحككم المحلكي(مجال تخطكيط وتنفيك  المشكاريلك والسياسكات ك والبنيكة )

المرجعية لتحديكد الوضكل القكائم كمكا يمككن اسكتخدامها كقاعكدة مرجعيكة لصكياغة اإلجكرارات الكمزم اتخا هكا 

يكتم اسكتخدام هك م األداة علكى لكم  ير الوضل المتعلة بمسكاواة النكوع اإلجتمكاعي فكي العمكل البلكدي.  وولتط

 مستويات:

 

ئل المتعلقككة بككالنوع اإلجتمككاعي فككي دورة المشككروع ويتضككمن  لككك مرحلككة تحديككد اول يتنككاول المسككالمسككتوى األ (1)

  ك والتقييم والمسارلة.اإلحتياجاتك الصياغة والتخطيطك التنفي 

ويتضمن قضكايا المشكاركةك وإدارة الشكؤون الماليكةك  الحكومة المحلية \مستوى اللاني يتعلة في سياسات البلدية ال (2)

. و إلدارة المحلية لكل من الميام والفضكمت والتعلكيم والسككن )كلمللكة لكبعض مسكؤوليات البلديكة(باإلضافة ل

  ات العمقة.يهم ه ا القسم بصفة خاصة القائمين على سياسات الحكم المحلي و منظمات المجتمل المدني 

ويهكم هك ا  دارة المكوارد البشكرية.ال ي يتضمن السياسكات وإثما المستوى اللال  فيتعلة في البنية )الجهاز البلدي(  (3)

 القسم القائمين على سياسات التوظيف والمدرار والمدربون.

 

 

عرضا تفصيليا له م القوائم على المسكتويات الكلم  . علمكا بكلن هك ا العكرض لكيس شكامم  4ويتضمن ملحة

مككوارد حيك  يمكككن إضككافة ثو حكك ف بعككض العناصككر بنككارا علككى خصوصككية كككل موقككلك سككلم األولويككاتك وال

ومككن الجككدير بالكك كر ثنككه يمككن اسككتخدام القائمككة المرجعيككة  مككن قبكل فريككة البرنككام   بشكككل فككردي  المتاحكة.

 لتحليل الوضل القائم وتحديد اإلجرارات التي يمكن اتخا ها. 

 

  ا التقييمك في ه شاريمن 

ملكة االفاعلين في الموقل بما في  لك ممللين عن مؤسسكات المجتمكل المحلكي العركة من قبل كافة اتقوم ه م األداة على المش

ثو  الممللكين المنتخبكين في مجال المساواة  وتكدعيم الديمقراطيكة والحوكمكة المحليكة علكى ثسكاس المشكاركةك  إضكافة لكبعض

 وبشكل ثدة يمكن مشاركة كل من:. الناشطين )ات( في ه ا المجال جموعة من المواطنين ة و ملبلديالقائمين على إدارة ا

 الممللون المنتخبون    •

 الممللون المعّينون من الهيئات و اللجان التابعة للحكومات المحلية    •

 لقائمة المرجعية المتعلقة بالنوع األجتماعيااألداة األولى:  .3.1

اإلسةةةةتبياس خاسةةةةتخدام اإلسةةةةتماراتم والتقيةةةةيم لةةةةمس مجموعةةةةة ال ةةةةاعليس األداة الثانيةةةةة:  .3.2

 STAKEHOLDERS)خ
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 كبار المديرين    •

 موظفي البلدية  ممللون عن  •

 د  في المجتمل المحلي ك المنظمات و الشركات األفرا -الجهات الفاعلة   •

 الخبرار والناشطون في مجال تدعيم الديمقراطية والحوكمة المحلية على ثساس المشاركة والمساواة.  .

 

لتقييم .ث   كيفية إجرار ا

التكي  وسكةملمالخطكوات المن مبدث تعزيز الحكوار مكا بكين الجهكات المختلفكة  بهكدف تحديكد  األولويكات و ه ا التقييم  ينطلة 

ي فكإن عمكل لوبالتكا في العمل البلكدي علكى كافكة المسكتويات.  على ثساس النوع اإلجتماعيا لتعزيز المساواة تخا ها يجع إ

المجموعككة ال يقتصككر علككى تحديككد الوضككل القككائم بككل ينبوككي ثن يسككتمر التواصككل وإشككراك المجموعككة فككي مجككال المتابعككة 

وبهدف تطوير عملية التفاعل المستمرة مكا بكين البلديكة والمكواطنين وكافكة  .اإلدماج  لضمان نجاس عملية والمراقبة والتقييم

   .المعنيين في ه ا المجال

 خطوات العمل  .ع

   تعريف مجموعة مختلطة من المشاركين 

ر علكى اختيار وتحضير مجموعة المشاركين وتعريفهم باآللية المستخدمة. ه ا ويكتم اإلختيكاتتملل الخطوة األولى في العمل 

  األسس الم كورة سابقا.

 قررينو الم )ة(اختيار الميّسر   

مكن خكمل خطكوات حسكع الوقكت المتكاس و مسكاعدة الشكخص يجع اختيار الميّسر ال ي يتملل دورم فكي توجيكه المجموعكة 

ون طرفكا  يككالمعين إلعداد تقريكر ملخكص ثو خطكة عمكل بعكد عمليكة التقيكيم . و مكن الناحيكة الملاليكة فكإن الميّسكر يجكع ثن 

ك لك ا فمكن األفضكل ثن يقككوم المنسكة المحلكي للمرككز الككدولي محايكدا ال ينتمكي إلكى مجموعككة المشكاركين فكي إجكرار التقيككيم 

كمكا .للتنمية المحلية بهك ا الكدور علكى ثن يكتم تككوين المنسكقين فكي مجكال إدمكاج النكوع اإلجتمكاعيك والتيسكير وإدارة النقا 

 عن النقا  داخل المجموعة بهدف التولية والمتابعة.تقرير موجز صياغةينبوي اختيار شخص ثو شخصين ل

 وتعبلتها من قبل المشاركينيل اإلستبيان )اإلستمارة( توز  

  . الجلسة الجماعيةالمشاركين على األقل بضعة ثيام قبل من قبل  إلستمارةا تعبل يتم 

الحكومكة  \بعمكل البلديكة  مالخاصكة ثو معكرفته هم ى تجكربتاسكتنادا إلك  سكتمارةاأل ة بتعميكر ) تعبكلة(\ككل مشكاركحي  يقكوم 

 المحلية على كل نقطة مل مراعاة المعايير التالية :  الحكومة المحلية .و يجع على المشاركين ثن يسندوا عممة لسلطة

 " حد ثدنى عممةbasic بمنظكور   ات الصكلة الحكومة المحلية تدرك إلى حد ما القضايا \البلدية  "  تشير إلى ثن

 النوع اإلجتماعي و ثنها تعترف بضرورة التدخل 

  " الحكومكة المحليكة اعترفكت بضكرورة  التكدخل  و اتخك ت تكدابير   \البلديكة  حكرز تقكدما "  تشكير إلكى ثنيعممة

محددة و ملموسة و قد بدثت عملية جمل المعلومكات و إجكرار التحليكل و هكي تبحك  عكن تعليقكات ثو بصكدد رسكم 

 . الخدمات  لبرام  و استراتيجياتالسياسات و ا

   عممة  " تحقة بشكل كامل "  تشير إلى ثن الحكومة المحليكة قكد التزمكت بحكزم  و حققكت تقكدما كبيكرا مكن حيك

و  علككى ثسكاس النككوع اإلجتمككاعيتنفيك  السياسككات و االسكتراتيجيات و اتخكك ت تككدابير راميكة إلككى تعزيكز المسككاواة 

 ارير في ه ا الشلن .تشرف على التقدم المحرز و التق
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ينبوي كما   اختيار  لك التقدير المحدد.  كر األسباع التي ثدت إلى  تتملل اإلجابات بلحد التقييمات سابقة ال كر إضافة إلى 

معلومكات كافيكة عنهكا مكن ثجكل إجكرار تقيكيم ابة عليها كونه ال تتوفر لكديهم اإلشارة بوضوس للجوانع التي ال يستطيعون اإل

 واضح .

 جموعة لمفي ارار تحليل إج 

 .و بعد عملية تعمير اإلستمارات بشكل فردي  تلتقي المجموعة و تناق  كل نقطة 

و لك بدعوة المشاركين إلى إبدار  آرائهم و تقديم ثمللة لم  تقييم في مساعدة الفرية على استكمال ال )ة(و يتملل دور الميسر

(( 1)كمكا فكي الملحكة ) 5إلكى   1مكن تصاصات المبينكة فكي الخطكوات من خمل البح  عن توافة في اآلرار لكل من اإلخ

 .من الدليل 

ثن تتحصل سلطة الحكومة  المحلية علكى عممكة " تحقكة بشككل كامكل " فكي  ه ليس من الضروري و تجدر اإلشارة إلى ثن

حصول على رثي الخبكرار و مجال قبل اتخا  التدابير في قطاعات ثخرى . و يمكن في الوقت نفسه اتخا  بعض التدابير كال

 تحديد الموارد   .   

وتولية المعّينين ثن يدونوا الممحظات حول النقاشات و ثن يمحظوا مجاالت اإلتفاة و اإلختمف  مقررين و ينبوي على ال

 .ثولويات العمل والخطات المحقة المتفة عليها خمل الجلسة

 ألخطوات الالحقة .4

 

ضكافية تخكا  التكدابير اإلإ بعد العمل على جمل وتحليل المعلومات باستخدام إحدى ثو ككم األدوات السكابقة يمككن  

 التالية :

ل مكل مكن ثجكل وضكل اسكتراتيجية بشكلن كيفيكة التعامكاإلجتماع مل ثشخاص و مجموعات يحملون وجهات نظر مماللكة   • 

 المسائل مل سلطة الحكومة المحلية 

 االجتماع على انفراد مل مملل واحد ثو عدة ممللين منتخبين    •

 إلارة األسئلة خمل اجتماعات المجلس ثو اللجنة البلدية     •

 لمستفسار حول القضايا المعلقة.  اإلدارة العامة للجماعات المحليةثو مقابلة الممللين المنتخبين    •

 

 :التي يتعين ثخ ها بعين اإلعتبار عند صياغة الخطوات المحقة  بعض القضايا 

 ماهي مجاالت التدخل  ات األولوية ؟  لما ا ؟  •

 ن هي الجهة المسؤولة عن كل من ه م التدابير ومجاالت التدخل م  •

علكى قكة بالمسكاواة المصكداقية و النفكو  لمعاجكة القضكايا المتعل يمتلكك وسكلطات الحككم المحلكي  ن المجتمل المحلين م  م     •

 ؟ ثساس النوع اإلجتماعي

ن  األفضل ثن  نبني تحالفات ؟ من يجع ثن نضّم إلينا ) المجموعات ثو األشخاص (   • ن م   مل م 

 

 توتحديد األولويا تكمال التصور حول الولع القائمالس  اإللافيةاتخاذ التدابير  .4.1

 ةصياغة الخطوات الالحق   .4.2
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 بشككل فعكال و ملمكر ؟التصرف مل ه م المقاومة ثن يكون ماهي المقاومة التي من المحتمل ثن تواجهها ؟ كيف يجع     •

 إدارة عملية التويير وكيف ستتم 

  المتابعة والتقييم والتوليةكيفية 

 .النظر في المصادر المالية المتاحة وتحديد الميزانية المزمة لتنفي  خطة العمل المتفة عليها 
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 تخطوا 5: دليل التقييم في  1الملحة 

 

الوضل الخكاص ببلكديتكم و اقتكراس التكدابير التكي يتعكين اتخا هكا مكن طكرف الحكومكات المحليكة  ه م ثداة لدعمكم في دراسة

 في ثنشطتها و تفاعمتها . على ثساس النوع اإلجتماعي لتعزيز المساواة 

  1الخطوة 

 اإلجتماعي   على ثساس النوعالمعارف المكتسبة من طرف الحكومة المحلية و التي تمكنها من التعامل مل قضية المساواة 

 ( تحقة بشكل كامل 3( يحرز تقدما                      )2)                    حد ثدنى ( 1)

 

 ث.  األطر القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 

لقضار علكى على علم باإلتفاقيات الدولية الممضاة من طرف الحكومة الوطنية ) على سبيل الملال اتفاقية ا الحكومة المحلية

 ثشكال التمييز ضد المرثة و اتفاقية حقوة الطفل (. جميل

 183المصادقة على اتفاقيكة القضكار علكى جميكل ثشككال التمييكز ضكد المكرثة مكن طكرف  2006)تمت في شهر مارس سنة 

لمعرفككة مككا إ ا   watch/daw/cedaw/states.htmw.un.org/womenhttp://wwدولككة . يرجككى الرجككوع إلككى 

 كان بلدكم من الدول الموقعة(.

 ( الحكومة المحلية على علم باالتفاقيات و لكنها ال تعرف مضمونها ك ثو ال تعرف إن كان بلدها طرفا فيها .1)

 .على الحكومة بمقتضاها ترتبة ( الحكومة المحلية تعرف القليل عن مضمون ه م االتفاقيات والعواقع الم2)

 . الخاصة  (  الحكومة المحلية تدرك تماما العواقع المترتبة على ه م االتفاقيات في مختلف مجاالت مسؤوليتها3)

........................................................................................................................................

............................................................... 

)علككى سككبيل الملككال حظككر التمييككز فككي التوظيككف الوطنيككة  ات الصككلة  شككبهتحتككرم التشككريعات الوطنيككة و الحكومكة المحليككة 

  اإلسكان ك المساواة في الرواتعك إجازة األمومة ثو األبوة ك التحر  كإلخ(

 .الحكومة المحلية على علم بوجود ه م القوانين و لكنها ال تعرف مضمونها ك ثو ال تعرف إن كان بلدها طرفا فيها  (1) 

 والعواقع المترتبة عليها . التشريعات ( الحكومة المحلية تعرف القليل عن مضمون ه م 2)

يهككا و تتخكك  التككدابير المزمككة لموارمتهككا مككل ( الحكومككة المحليككة تككدرك تمامككا العواقككع المترتبككة علككى هكك م التشككريعات عل3)

 تشريعاتها و لوائحها .

........................................................................................................................................

.............................................................. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm
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علكى ثسكاس النكوع اإلجتمكاعي الحكومة المحلية على علم بالسياسات و االستراتيجيات الوطنية التي تتعلة بقضكية المسكاواة 

النككوع اإلجتمككاعي ك الميككام ك اإلسكككان ك مسككللة وبمسككؤولياتها فيمككا يتعلككة بهكك م المسككللة )خطككة عمككل ثو السياسككة المتعلقككة ب

 وغيرها .(.

 على علم بالسياسات الوطنية  و لكنها ال تعرف تفاصيلها  . (  الحكومة المحلية1)

 ( الحكومة المحلية تعرف القليل عن مضمون ه م السياسات الوطنية  والعواقع المترتبة عليها .2)

 ( الحكومة المحلية على علم تام بالسياسات الوطنية في مجال تعميم مراعاة منظور النوع اإلجتماعي التي تهمها  و تتخ 3)

 تدابير لموارمتها مل سياساتها .

 

 ع. الخبرة و الرهانات 

 النوع اإلجتماعي : المفاهيم ك األدوات و التقنيات . ثساسالحكومة المحلية لديها بعض المعرفة بالتحليل القائم على 

 النوع اإلجتماعي. ثساس ( الحكومة المحلية لديها بعض المعرفة بالتحليل القائم على1)

 النوع اإلجتماعي و تعرضت لمفاهيمه و ثدواته . ثساس في التحليل القائم علىتدريبا المحلية تلقت ( الحكومة 2)

النوع اإلجتماعي وهي علكى درايكة بمفاهيمكه و ثدواتكه و  ثساس ( الحكومة المحلية لديها معرفة جيدة بالتحليل القائم على3)

 تطبيقاته عليها .

........................................................................................................................................

................................................................. 

علكى ثسكاس مسكاواة قضية الالحكومة المحلية تعرف الخبرات والتطبيقات النمو جية لحكومات محلية ثخرى في تعاملها مل 

 النوع اإلجتماعي

 .( الحكومة المحلية على علم  إلى حد ما بالخبرات و التطبيقات النمو جية للحكومات المحلية األخرى 1)

 حة الوصول إليها .ثو لديها (  الحكومة المحلية لديها بعض المعرفة بخبرات و تطبيقات نمو جية ثخرى 2)

مة التطبيقات النمو جية للحكومات المحلية األخرى و تتخ  ما يلزم من التكدابير إلعكادة (  الحكومة المحلية تعترف بممر3)

 إنتاجها ثوتكييفها مل السياة الخاص بها بطريقة مناسبة .

........................................................................................................................................

.............................................................. 

 

ثو تشككك  المساواة على ثساس النكوع اإلجتمكاعي الممارسات اللقافية و المواقف و القيم التي تدعم  تعرف الحكومة المحلية

 . فيها 

المسكاواة علكى ثسكاس  ف و المعتقكدات اللقافيكة التكي تكدعم( الحكومة المحلية  تدرك إلى حد ما دور الممارسات و المواقك1)

 .فيهاثو تشكك  النوع اإلجتماعي

المسكاواة علكى ثسكاس  الحكومة المحلية لديها معرفة جيدة بدور الممارسات و المواقكف و التكلليرات اللقافيكة التكي تكدعم (2)

 .فيها ثو تشكك النوع اإلجتماعي
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على ثساس النوع  و تتخ  تدابير لدعم القيم التي تهدف إلى تعزيز المساواة كر ثعمم  (  الحكومة المحلية تدرك تماما ما3)

 و تقرر رفل التحديات . اإلجتماعي 

........................................................................................................................................

.............................................................. 

 

 ج. الموارد 

) علكى على ثساس النكوع اإلجتمكاعي الحكومة المحلية تدرك ثن هناك منظمات لديها الخبرة في القضايا المتصلة بالمساواة 

منظمات المجتمل المحليك و ال سيما سبيل الملال وزارة شؤون المرثة ك مكتع المرثة ك المنظمات غير الحكومية الوطنية ك 

 . الحكومات المحلية ك حكومات محلية ثخرىك إلخ .(المنظمات النسائية ك المنظمات الوطنية التي تضم معا 

 (  الحكومة المحلية تدرك ثن هناك منظمات لديها الخبرة1)

 و لها اتصاالت داخل ه م المنظمات .اتها (  الحكومة المحلية لديها معرفة جيدة به م المنظمات و عملها و مجاالت خبر2)

هكا و الحصكول علكى (  الحكومة المحلية تقوم بتطوير عمقات عمل مل المنظمات و هي قادرة على الوصول إلى موارد3)

 دعمها .

........................................................................................................................................

..............................................................  

 

) علكى  على ثساس النوع اإلجتماعي الحكومة المحلية تدرك ثن هناك منظمات لديها الخبرة في القضايا المتصلة بالمساواة 

لمدن و الحكومات المحلية المتحدة ك المنظمات غير الحكومية الدوليكة سبيل الملال صندوة األمم المتحدة اإلنمائي للمرثة ك ا

 جمعيات الحكومات المحلية ك إلخ.(.وغيرها من 

 (  الحكومة المحلية تدرك ثن هناك منظمات لديها الخبرة1)

 ه م المنظمات . (  الحكومة المحلية لديها معرفة جيدة به م المنظمات و عملها و مجاالت خبراتها و لها اتصاالت داخل2)

(  الحكومة المحلية تقوم بتطوير عمقات عمل مل المنظمات و هي قادرة على الوصول إلى مواردهكا و الحصكول علكى 3)

 دعمها .

........................................................................................................................................

................................................................. 
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  2الخطوة 

  على ثساس النوع اإلجتماعي الحكومة المحلية تطلع الدعم لصالح المساواة 

 

 ( تحقة بشكل كامل 3( يحرز تقدما                      )2)                   حد ثدنى ( 1)

 

فككي هيكلهككا علككى ثسككاس النككوع اإلجتمككاعي   المحليككة تقبككل ثن تلعككع دورا رياديككا فككي التعامككل مككل قضككية المسككاواةالحكومككة 

 .الخاص 

 (  الحكومة المحلية تعلم ثنها يجع ثن تلعع دورا .1)

 (  الحكومة المحلية تعرف ماهو الدور ال ي يمكن ثن تقوم به و بدثت في اتخا  التدابير 2)

على ثساس النوع لممللون المنتخبون يقومون بدور ريادي من خمل اعتماد تدابير بشلن مسللة المساواة (  الموظفون و ا3)

 على ثساس منتظم .داخل الحكومة المحلية في إطار شراكة مل المجتمل المحلي و الجمهور  اإلجتماعي

........................................................................................................................................

............................................................... 

  على ثساس النوع اإلجتماعي المساواة  بشلن سياسة الحكومة المحلية  

 .وع اإلجتماعي  على ثساس الن بوضل سياسة بشلن المساواة(  الحكومة المحلية تلتزم 1)

لمناقشككتها وجمككل علككى ثسككاس النككوع اإلجتمككاعي   (  تقككوم لجنككة ثو موظفككون بلككديون برسككم السياسككة المتعلقككة بالمسككاواة2)

و علككى ثسككاس النككوع اإلجتمككاعي   المسككاواة(   الحكومككة المحليككة توافككة علككى سياسككة 3التعليقككات حككول هكك ا الموضككوع . )

 تخصص الموارد المزمة لتنفي ها .

........................................................................................................................................

............................................................... 

 

 

و تجمكل البيانكات المفصكلة على ثساس النوع اإلجتماعي  اواة الحكومة المحلية تقوم بإجرار بحو  و تحاليل في قضية المس

   لصالح عملية صنل القرار . النوع اإلجتماعي  حسع

علكى ثسكاس الحكومة المحليكة تعتكرف بلهميكة إجكرار البحكو  و التحاليكل فكي المجتمكل المحلكي حكول قضكية المسكاواة (  1)

 . النوع اإلجتماعي  لة حسعو ك لك بالحاجة إلى جمل بيانات مفصالنوع اإلجتماعي  

النكوع  ثسكاس (  الحكومة المحلية تضل جميل البيانات و تحاليكل الكنظم و تكدرع موظفيهكا فكي مجكال التحليكل القكائم علكى2)

 اإلجتماعي .

النكوع اإلجتمكاعي و ثساس  و تقوم بتحليل قائم على النوع اإلجتماعي(   الحكومة المحلية تجمل البيانات المفصلة حسع 3)

 ستعمل البيانات التخا  قرارات في إطار سياساتها و توفيرها للخدمات .ت
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........................................................................................................................................

.................................................................. 

الحكومة المحلية تحترم و تسلل عكن رثي النكاس الك ين عكانوا مكن التمييكز ثو الك ين لكم يحصكلوا علكى فكرص بسكبع نكوعهم 

 اإلجتماعي .

 و بالرهانات الرئيسية . على ثساس النوع اإلجتماعي (  الحكومة المحلية على علم بالتمييز 1)

 و كيفية تجليه .على ثساس النوع اإلجتماعي   سباع الكامنة ورار التمييز(  الحكومة المحلية لديها معرفة جيدة باأل2)

 تسعى بنشاط إلى معرفة ه م االحتماالت و تولية الحاالت و تصحيح ثسباع ه ا التمييز .(  الحكومة المحلية 3)

........................................................................................................................................

................................................................ 

 على جدول األعمال ليكون موضوع نقا  عام . على ثساس النوع اإلجتماعيالحكومة المحلية تضل المساواة 

 لورض النقا  . على ثساس النوع اإلجتماعي  (  الحكومة المحلية تلير مسائل تتعلة بالمساواة1)

و الطريقكة علكى ثسكاس النكوع اإلجتمكاعي   الحكومة المحلية تدعم المنتديات للمناقشة العلنية للقضايا المتعلقة بالمساواة( 2)

 . بها على المسؤوليات المنوطة بعهدتها تؤلر التي 

اقشككة و جمكل التعليقكات و التوصكيات بشكلن التكدابير التكي يتعككين (  الحكومكة المحليكة تكنظم المنتكديات العامكة لوكرض المن3)

 اتخا ها .

........................................................................................................................................

.................................................................. 

و تدعم الجهود الراميكة إلكى تعزيكز القكدرات فكي هك ا  على ثساس النوع اإلجتماعي الحكومة المحلية تلير الوعي بالمساواة 

 قامت بتعيينهمالمجال من قبل الممللين المنتخبين و موظفيها و األشخاص ال ين 

 ( الحكومة المحلية تلير المسائل التي ستقل مناقشتها .1)

   ات الصكلة بالحكومكة لحكومة المحلية تتعهد بتقييم اإلحتياجات المتعلقة بالرهانات الرئيسية لمنظور النوع اإلجتماعي ( ا2)

 .قامت بتعيينهم و تحديد الموارد و الخبرات المتاحة لدعم تنمية قدرات موظفيها و الممللين المنتخبين و األشخاص ال ين 

 و اإلتصال و التعليم . التدريعالمالية وتضل برام   (  الحكومة المحلية تخصص الموارد3)

........................................................................................................................................

.................................................................... 

 األشخاص الرئيسيين القائمين على إدارة المسائل المتعلقكة بالمسكاواة علكى اسكاس النكوع اإلجتمكاعي  تنتدعلحكومة المحلية ا

ضكمن مجموعككات مككن الفككاعلين )منظمككات المجتمككل المحلككي ك و خاصككة  المنظمككات النسككائية ك الشككركات ك ثوامككر حكوميككة 

 كومة المحلية .فضم عن الح ثخرى ك المهنيون ك الشباع ك  إلخ.(

علككى ثسككاس النككوع سككيعززون المسككاواة ( الحكومككة المحليككة تنككاق  و تككدعم فكككرة تحديككد قككادة الككرثي الرئيسككيين الكك ين 1)

 داخل  الحكومة المحلية نفسها و المجتمل المحلي . اإلجتماعي
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بكين  علكى اسكاس النكوع اإلجتمكاعي األشخاص القائمين على إدارة المسائل المتعلقة بالمسكاواة  تعين  (  الحكومة المحلية2)

( 3كما تحدد ثدوارهم في إطار استراتيجيتها )انظكر الخطكوة  لف المجموعات )رجال ك نسار ك شباع ك معوقينك مسنينمخت

 مديريها . تنتدعو 

 يلشككخاص قككائمين علككى إدارة المسككائل المتعلقككة بالمسككاواة علككى اسككاس النككوع اإلجتمككاعب (  الحكومككة المحليككة تسككتعين3)

 ( .3لمساعدتها على تنفي  مختلف مكونات االستراتيجية في ه ا المجال ) راجل الخطوة 

........................................................................................................................................

................................................................... 

 

الحكومككة المحليككة تضككمن ثن يككتم تخصككيص مككا يكفككي مككن المككوارد البشككرية و الماليككة للبككرام  و الخككدمات التككي تسككتجيع 

 من  وي اإلحتياجكات الخاصكة الحتياجات جميل المواطنين )ثي المجموعات  ات االحتياجات الخاصة كالنسار واألشخاص 

 و المسنين (.

حكومككة المحليككة تككدرك الحاجككة إلككى تخصككيص المككوارد البشككرية و الماليككة لككدعم البككرام  و الخككدمات التككي تسككتجيع ( ال1)

 الحتياجات المواطنين .

 (  الحكومة المحلية تتخ  تدابير لضمان التمويل الكافي للبرام  و الخدمات و دعمها .2)

لبشكرية و الماليكة لكدعم البكرام  و الخكدمات التكي تراعكي (  الحكومة المحلية ترصد المكنح و تكل ن بتخصكيص المكوارد ا3)

 الحتياجات جميل المواطنين .منظور النوع اإلجتماعي و يمكنها  االستجابة 

........................................................................................................................................

...................................................................  

 

 3الخطوة 

 و ترصد الموارد المزمة لتحقيقها .  على اساس النوع اإلجتماعي الحكومة المحلية تنف  سياسة المساواة 

 

 كل كامل ( تحقة بش3( يحرز تقدما                      )2)                    حد ثدنى ( 1)

 

 ث. استراتيجية إلدماج منظور النوع اإلجتماعي 

 السياسة و التخطيط و التنفي  

التكي تقكل تحكت مسكؤوليتها  المجكاالتفي جميكل منظور النوع اإلجتماعي  تطبية الحكومة المحلية تتبنى استراتيجية شاملة ل

ن و المكوارد البشكرية ك اإلدارة ك وضكل البكرام  ك )على سبيل الملال وضكل الميزانيكة ك اإلطكار القكانوني ك توزيكل المكوظفي

 توفير الخدمات ك التشاور و اإلتصاالت .(.

 

 ( الحكومة المحلية تدرك الحاجة إلى استراتيجية لتنفي  سياسة إدماج منظور النوع اإلجتماعي .1)
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بكل المجكاالت التكي تقكل تحكت (  تضل لجنة ثو ثعضار من الموظفين استراتيجية إدماج منظور النوع اإلجتمكاعي فكي جم2)

 .مسؤوليتها 

 (  الحكومة المحلية توافة على استراتيجية إدماج منظور النوع اإلجتماعي و تقوم باستخدامها .3)

........................................................................................................................................

.............................................................. 

 

الفقكرار  و كبكار السكن واإلستجابة الحتياجات الرجكال و النسكار و الشكباع   على ثشخاصا مسؤولين الحكومة المحلية تعين 

 .  ثصحاع اإلحتياجات الخاصة و

تتضككمن إدمككاج د بشككرية و ماليككة لككدعم خطككة و رصككد ميزانيككة (  الحكومككة المحليككة تككدرك الحاجككة إلككى تخصككيص مككوار1)

 منظور النوع اإلجتماعي .

 (  الحكومة المحلية تضل ميزانية لتقديم  الموارد البشرية و المالية المزمة لرسم خطة إدماج منظور النوع اإلجتماعي .2)

 لدعم خطة إدماج منظور النوع اإلجتماعي .تقر الموارد البشرية و المالية التي تم تحريرها (  الحكومة المحلية 3)

  

........................................................................................................................................

.............................................................. 

 

 على ثساس النكوع اإلجتمكاعي المساواة لبشرية قسم من الحكومة المحلية يتبنى سياسة و ممارسات في مجال الموارد اإدارة 

كل المستويات ك و عند التعيين و الترقيات و الحصول على إجازة مرضية و التعكرض  على لتطبيقها عند توزيل الموظفين

 لمشاكل التحر  و فوائد الشركات و جرايات التقاعد ك إلخ .

 

( الحكومككة المحليككة تككدرك الحاجككة إلككى اعتمككاد سياسككات تراعككي منظككور النككوع اإلجتمككاعي و احتياجككات األسككرة و تقككوم 1)

 بتقييمات لسياسات الموارد البشرية  و توزيعها للموظفين .

 .(  الحكومة المحلية توافة على توصيات التدخل الهادفة إلى توزيل الموظفين و سياسات الموارد البشرية 2)

فيمكا يتعلكة بتوزيكل المكوظفين و تضكمن  على ثساس النوع اإلجتمكاعي الحكومة المحلية تتخ  تدابير لضمان المساواة (  3)

 ثن سياسات الموارد البشرية تلخ  بعين اإلعتبار منظور النوع اإلجتماعي .

........................................................................................................................................

............................................................... 

 

 مكفولة في لجان و منظمات الحكومة المحلية . على ثساس النوع اإلجتماعي المساواة 

 

 ن و المنظمات القائمة .الحكومة المحلية تقيم نسبة الرجال و النسار في اللجا( 1)
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 (  الحكومة المحلية تقبل تصحيح ثي خلل .2)

 في اللجان و المنظمات . على ثساس النوع اإلجتماعي (  الحكومة المحلية تتخ  تدابير لضمان المساواة 3)

........................................................................................................................................

.................................................................. 

 

 الحكومة المحلية تستعمل لوة األعمال وهي شاملة و محايدة فيما يتعلة بمسللة النوع اإلجتماعي .

 

 المستخدمة و تشمل اإلشارة إلى المرثة و الرجل . ( الحكومة المحلية تدرك الحاجة إلى إعادة النظر في اللوة1)

 ( الحكومة المحلية تتخ  تدابير إلعادة النظر في اللوة المستخدمة في جميل القطاعات .2)

و القككوانين و التفككاعمت الشخصككية الخاصككة بهككا لوككة تلخكك  بعككين اإلعتبككار ولككائة ال( الحكومككة المحليككة تسككتعمل فككي كككل 3)

 ي .منظور النوع اإلجتماع

........................................................................................................................................

................................................................... 

 ستجيع الحتياجات جميل المواطنين .ع. الحكومة المحلية تقدم البرام  و الخدمات التي ت

جميل المواطنين في التخطيط و تقديم الخدمات و تعترف بتنكوع اآلرار و وجهكات النظكر  مشاركة  الحكومة المحلية تضمن

 . ثصحاع اإلحتياجات الخاصة و احتياجات الرجال و النسار و الشباع و المسنين و الفقرار ثو

 نقدية المقاربة الحالية من حي  اإللتزام و المشاركة من طرف المواطنين  . (  الحكومة المحلية تقيم بطريقة1)

من ثجل تشجيل التزام مختلف الجماعات و تختار العقبكات و القيكود لمواطنين ا(  الحكومة المحلية تضل سياسة مشاركة 2)

 التي تحول دون مشاركة المرثة و الشباع  إلخ .

الحصول على مشاركتهم الكلية و اإلستجابة الحتياجات معينة تتعلة بزمان و مككان  (  إن مشاركة المواطنين تهدف إلى3)

انعقاد اإلجتماعات و المخاوف المتعلقة بالسممة و التنقكل . و يكتم احتكرام جميكل اآلرار و ثخك ها بعكين اإلعتبكار عنكد اتخكا  

 القرارات .

........................................................................................................................................

.................................................................... 

 و تعرض البرام  و الخدمات التي تراعي منظور النوع اإلجتماعي . الحكومة المحلية تقوم بتصميم عمليات التخطيط 

الحكومة المحلية تدرك الحاجة إلى تقييم تخطيطها و توفيرها  للخدمات  لضمان استجابتها الحتياجات ككل المكواطنين    (1)

. 

(  الحكومة المحلية تقوم بإنجاز تقييم للبرام  و المشكاريل دون إغفكال احتياجكات الفئكات الخاصكة  )علكى سكبيل الملكال ك 2)

 ك إلخ.(.ام  بالقرارة و الكتابة  اإللم درجةالنسار ك السن ك التنقل ك 
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(  الحكومككة المحليككة تنفكك  اسككتراتيجيات خاصككة لضككمان القيككام بتككدريع المككوظفين بشكككل كككاف علككى القضككايا  المتصككلة 3)

و تقدم برام  و خدمات  ات صلة بمنظور النوع اإلجتمكاعي تسكتجيع الحتياجكات  على اساس النوع اإلجتماعي بالمساواة 

 .جميل المواطنين 

........................................................................................................................................

.................................................................... 

 

 4الخطوة 

 خارج هيكلها  . لنوع اإلجتماعي على ثساس اتعزز المساواة الحكومة المحلية 

 

 ( تحقة بشكل كامل 3( يحرز تقدما                      )2)                   حد ثدنى ( 1)

 

الحكومة المحلية تدعم الجهات الفاعلة في المجتمل المحلي )ثفراد المجتمل المحلي ك منظمات و شكركات المجتمكل المحلكي( 

 .س النوع اإلجتماعي على ثسا في تعزيزها للمساواة

علكى ثسكاس النكوع (  الحكومة المحلية تدرك الحاجة إلى دعم الجهات الفاعلة فكي المجتمكل المحلكي فكي تعزيكز المسكاواة 1)

 . اإلجتماعي 

علكى ثسكاس (   الحكومة المحلية تسلل عن رثي الجهات الفاعلة في المجتمل المحلي عن ثفضكل طريقكة  لكدعم المسكاواة 2)

 . ماعي النوع اإلجت

علكى (  الحكومة المحلية تعترف علنا بلن الجهات الفاعلة في المجتمل المحلي تساهم بشككل إيجكابي فكي مسكللة المسكاواة 3)

 ) على سبيل الملال بإسناد جائزة المواطن ثو  بلساليع مناسبة ثخرى (. اساس النوع اإلجتماعي 

........................................................................................................................................

.................................................................... 

 

وبكين الجهكات بينهكا  على ثساس النوع اإلجتمكاعي بشلن المساواة ل عملية الحوار و تبادل المعلومات الحكومة المحلية تسهّ 

 الفاعلة في المجتمل المحلي.

 .على اساس النوع اإلجتماعي   (  الحكومة المحلية تدرك الحاجة إلى الحوار و النقا  حول قضية المساواة1)

 (  الحكومة المحلية تتخ  التدابير لطلع المساهمة في ثنسع السبل لتشجيل اإلتصال .2)

هيئة حوار دائم )على سبيل الملال  مجموعات استشارية ك اجتماعات ك رسكائل   (  الحكومة المحلية تضل آليات ثو تخلة3)

 مقاالت في وسائل اإلعمم (.فضار المواطن ك إخبارية ك 

........................................................................................................................................

............................................................... 
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 . على ثساس النوع اإلجتماعي تتواصل مل المواطنين حول المساواة الحكومة المحلية 

ثسكاس بالتدابير التكي اتخك تها فكي إطكار التحليكل القكائم علكى  إعمم المواطنين ( الحكومة المحلية تدرك الحاجة إلى 1)

 . على ثساس النوع اإلجتماعي وع اإلجتماعي و تعزيز المساواة الن

 جملة الموظفين برسم استراتيجية اإلتصال لمختلف الفئات و المواطنين . لجنة ثو تقوم (  2)

علككى  (  الحكومككة المحليككة تجعككل المككواطنين يشككاركون و تسككجل تعليقككاتهم و تقككوم بحمككمت اتصككال بشككلن المسككاواة3)

 .جتماعيثساس النوع اإل

..................................................................................................................................

................................................................ 

 

 .بطريقة إيجابية على ثساس النوع اإلجتماعي  مساواة الحكومة المحلية تواجه مقاومة ضد مشاركتها في تعزيز ال

علكى  لمعنكى المسكاواة  الحكومة المحلية تدرك ثّن كل المواطنين و األطكراف الفاعلكة ليسكوا بالضكرورة مكدركين(  1)

 ثو مؤيدين  لها . ثساس النوع اإلجتماعي

علكى فكتح بكاع النقكا  حكول قضكية المسكاواة  (  الحكومة المحلية تعترف بلنها يمكن ثن تلعع دورا قياديا من خمل2)

 و اإلجابة على بعض المخاوف .ثساس النوع اإلجتماعي 

(  الحكومة المحلية تفضل الحوار بين مختلف ثطرافها )المواطنون ك منظمات المجتمل المحلي و الشركات ( و لك 3)

علكى ثسكاس النكوع  كومكة المحليكة المسكاواةو حلول تتكيف مل السياة المحلي . كمكا تعكزز الحنقاط اتفاة للتوصل إلى 

  . األجندة الوطنية كعنصر ثساسي في   اإلجتماعي

 

  5الخطوة 

  على ثساس النوع اإلجتماعي الحكومة المحلية تحقة المساواة 

 

 ( تحقة بشكل كامل 3( يحرز تقدما                      )2)                   حد ثدنى  ( 1)

 

لمنتخبون و موظفو الحكومة المحلية في تصرفاتهم  اإلحترام و الكوعي بمسكللة النكوع اإلجتمكاعي )ثي فكي يظهر الممللون ا

 المجالس البلدية ك التفاعمت  مل موظفي البلدية و المواطنين (.

 (  يدرك الممللون المنتخبون و الموظفون الحاجة إلى الحكومة المحلية للحصول علكى مدونكة سكلوك تهكدف إلكى ضكمان1)

 .على ثساس النوع اإلجتماعي المساواة

 (   تضل لجنة مدونة سلوك للحكومة المحلية .2)

 (  الحكومة المحلية توافة على مدونة سلوك تتضمن آليات المسارلة و العواقع الواضحة لكل من ال يمتلل لها .3)
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........................................................................................................................................

................................................................... 

 

و التقككارير المرفوعككة حولهككا  علككى ثسككاس النككوع اإلجتمككاعي الحكومككة المحليككة تشككرف علككى التقككدم المحككرز نحككو المسككاواة 

 وضعها سوّية عن طرية  ممللين منتخبين و موظفي البلدية و المواطنين )نسار و رجاال ( . مستفيدة من مؤشرات تم

و إعكداد  علكى ثسكاس النكوع اإلجتمكاعي المحكرز نحكو المسكاواةإلشكراف علكى التقكدم لالحكومة المحليكة تكدرك الحاجكة ( 1)

 التقارير عن  لك لفائدة المواطنين .

جككدوال زمنيككا  للمراقبككة و إجككرار الحسككابات ك و المسككؤوليات محككددة بوضككوس و ( الحكومككة المحليككة تحككدد إجككرار  و 2)

 الموظفون تلّقوا تكوينا في ه ا المجال .

( تعمل عملية اإلشراف التي وضعتها الحكومة المحليكة بشككل جيكد و يقكل رفكل تقريكر سكنوي حكول التقكدم المحكرز نحكو 3)

و يتم توزيعه على نطكاة واسكل علكى  على اساس النوع اإلجتماعي اواة في مجال المستحقية األهداف و الوايات و النتائ  

 عامة الجمهور .

........................................................................................................................................

.................................................................... 

الحكومة المحلية تتشاور مل األطراف الفاعلة في المجتمل المحلي حول موضوع التقرير السنوي حول التقدم المحرز في   

 على ثراضيها  . على اساس النوع اإلجتماعي مجال المساواة 

 

ن حكول النتكائ  التكي تكم تحقيقهكا فكي مجكال (  الحكومة المحلية تدرك الحاجكة إلكى تقكديم تقريكر إلكى عمكوم المكواطني1)

 على اساس النوع اإلجتماعي تحقية األهداف و الوايات و النتائ   في مجال المساواة 

عن التقدم المحرز و النتائ  التي تم الحصول عليهكا مكن حيك   مرحلي(  الحكومة المحلية تتخ  التدابير لتقديم تقرير2)

 و ضمان مشاركة جماعات مختلفة من المجتمل المحلي . ي على ثساس النوع اإلجتماعالمساواة 

علنككا و تت خكك  التعليقككات التككي ثدلككى بهككا علككى ثسككاس النككوع اإلجتمككاعي  المرحلككي بشككلن المسككاواة (  ينككاق  التقريككر 3)

 المواطنون بعين اإلعتبار  .

..................................................................................................................................

................................................................ 

 

تقكوم علكى مشكاركة و مسكاهمة على اساس النوع اإلجتماعي   الحكومة المحلية تتخ  تدابير تصحيحية لصالح المساواة

 المواطنين .

 

المرحلككي السككنوي و مشككاركة تككدرك الحاجككة إلككى اتخككا  تككدابير تلخكك  بعككين اإلعتبككار التقريككر  الحكومككة المحليككة( 1)

 المواطنين .
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اسككتنادا إلككى اسككتنتاجات التقريككر المرحلككي السككنوي و مشككاركة  توييككر و إدمككاج ( الحكومككة المحليككة تخلككة آليككات 2) 

 المواطنين .

و تنفيك  السياسكات و علكى ثسكاس النكوع اإلجتمكاعي  المسكاواة (  الحكومة المحلية تدخل تحسينات على اسكتراتيجية 3)

 التخطيط للبرام  و تقديم الخدمات التي تدم  منظور النوع اإلجتماعي . 

..................................................................................................................................

............................................................... 
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الرهانات  الرئيسية المتعلقة بمراعاة منظور النةوع اإلجتمةاعي  مةس : م2ملحق خ

 طرف الحكومات المحلية 

 

النسار )و الرجال ( من  إن دراسة مختلف احتياجات و ووجهات نظر و خبرات المرثة و الرجل وضمن مختلف الفئات من

منظور النوع اإلجتماعي يمكن ثن تساعد على إقامة التدابير الملموسة التي يجع اتخا ها إلعادة استيعاع  الفوارة . وفيمكا 

يلي بعض الرهانات الرئيسية لقضكية المسكاواة علكى اسكاس النكوع اإلجتمكاعي و التكي يجكع علكى الحكومكات المحليكة ثن ال 

 توفل عنها : 

 لتزامات العائلية اإل

تتولى المرثة ثساسا في ثغلع المجتمعات المحلية المسؤولية عن رعاية المنزل )المار ك الوقكود و المكواد الو ائيكة ( و ثفكراد 

العائلة من ثطفال و كهول ضعفار بما في  لك المرضى و المسنين . و بمكا ثن األدوار تتويكر فكإن بعكض  الرجكال ثصكبحوا 

كبر في المنزل . و لكن  مل انتشار وبار نقص المناعة البشرية / اإليدز  انتقلكت العديكد مكن اإللتزامكات  يتحملون مسؤولية ث

ك لك  إلى الجدات و األطفكال . و مكن المهكم بالنسكبة إلكى الحكومكات المحليكة ثن تعكرف المسكؤول عكن اإللتزامكات العائليكة 

 األشخاص المسؤولين عن ه م اإللتزامات . بحي  تستجيع البرام  و الخدمات التي تقدمها الحتياجات

 األعمال التطوعية داخل المجتمع المحلي

يقككوم الرجككال و النسككار باإلضككافة إلككى اإللتزامككات العائليككة بلعمككال تطوعيككة فككي مجتمعككاتهم المحليككة  . و حتككى و إن كانككت 

فإنها تحتاج إلى كلير من الوقت و الطاقة . و  األعمال داخل المجتمل المحلي  ثو المهام المرتبطة بالعائلة بدون مقابل مادي

من المهم بالنسبة إلى الحكومات المحلية مراعاة الوقت الك ي تقتضكيه هك م اإللتزامكات عنكدما تخطكط  لإلجتماعكات  لتطلكع 

م ثو تعليقات من المجتمل المحلي . وقد يحد  ثن ال تستطيل المرثة الحضور في ه م اإلجتماعات في ثوقات معينة مكن اليكو

تحتكاج إلكى مسكاعدة لتجكد مرافقكا يبقكى إلكى جانكع ثبنائهككا ثو ثفكراد  مكن عائلتهكا ليتسكنى لهكا  الحضكور فكي اإلجتماعككات ثو 

 المشاركة الكاملة فيها .

 أهمية الخدمات المسداة مس طرف الحكومات المحلية 

 ستجابة إلى احتياجات ثسرهم .قد يحد  ثن يعتمد رجال و نسار على خدمات تقدمها إليهم الحكومات المحلية لم

وهو السكبع الك ي يجعكل التعامكل مكل العقبكات التكي يواجههكا األفكراد ثو بعكض المجموعكات عنكدما يحكاولون الوصكول إلكى 

الخدمات ثمرا مهما . من بين هك م العقبكات يمككن ثن نك كر اإلعاقكات الجسكدية ك السكن ك غيكاع القكدرة علكى التنقكل السكباع 

 ألمية .مادية  ك الفقر و ا

 ال قر 

عندما يكون النسار و الرجال و األطفال من الفقرار فإن فرصهم في الحصول على الموارد و الخدمات المسكداة مكن طكرف 

الحكومات المحلية تكون محكدودة . و عكموة علكى  لكك  فكإنهم األقكل حظكا فكي القكدرة علكى دفكل مقابكل لهك م  الخكدمات . و 

تتعرف إلى االحتياجات المحددة ألفكراد المجتمكل المحلكي مكن الفقكرار )رجكاال و نسكار( و ينبوي على الحكومات المحلية ثن 

 تعمل في ه ا الصدد على تلبيتها .

 التنقل 
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بما ثن النسكار يكتحملن ثعبكار  واجبكاتهن العائليكة و ينجكزن ثعمكاال لصكالح المجموعكة إضكافة إلكى ثدائهكن لوظكائف خالصكة 

بالمشككاغل . و النسككار ثكلككر مككيم إلككى المشككي ثو ركككوع وسككائل النقككل العمككومي مككل  األجككر فككإن ثيككامهن تكككون مكتظككة جككدا

 ثطفالهن ثو مل ثشخاص مسنين ثو معوقين ثو مرضى من ثفراد األسرة .

 السالمة 

إن العنف ضد النسكار و خكوفهن منكه يحكدد خيكاراتهن و توقعكاتهن فكي المنكزل و العمكل و فكي مجتمعكاتهن المحليكة . تعكاني 

كلر من الرجال من العنف المسلط عليهن من قريع ثو من شخص معروف لكديهن . و علكى الحكومكات المحليكة ثن النسار ث

تتعكاطى مكل المخكاطر المتعلقكة بسكممة النسكار و الفتيكات فكي مجكتمعهن المحلكي  )الحفكاظ علكى األمكن ك اإلضكارة ك سكممة 

بيل الملكال ك الحفكاظ علكى النظكام كالرعايكة الصكحية ك وحكدة الطرة ك النقل و ما إلى  لك ( و في بيوتهن )التعلكيم  علكى سك

 ثزمات لفائدة النسار المتي تعرضن إلى سور المعاملة والدعم النفسي للنسار و الرجال ممن وقل اإلعتدار عليهم  ك إلخ(

 التمييز

تقكديم الخكدمات ثو ممارسكات  النسار و الفتيكات عرضكة للمعانكاة مكن سكور المعاملكة ملكل التمييكز و اإلعتكدار الجنسكي ثلنكار 

 التوظيف .

 لمشاركة المحدودة في صنع القرار ا

رغم التقكدم المحكرز فكإن المكرثة ال تكزال ثقكل حظكا مكن الرجكال فكي تقلكد  المناصكع اإلداريكة الرئيسكية و فكي انتخابهكا  فكي 

وي اإلحتياجات الخاصكة  و المسكنين الحكومات المحلية . فعندما تكون المرثة و الشبان و الشابات و الرجال و النسار من  

 غير ممللين بين صانعي القرار فإنهم يشّكون في ثن تؤخ  آراؤهم بعين اإلعتبار .

 الخبرات ووجهات النظر التي لم تؤخ  بعين اإلعتبار 

صككور ينبوككي علككى الحكومككات المحليككة ثن تبكك ل جهككودا متضككافرة  لضككبط قائمككة ثولئككك الكك ين لككم يقككل اإلسككتماع إلككيهم عنككد ت

السياسات و الخطط و تنفي  البرام  و تقديم الخدمات حتى يقل فهم  وجهات نظر و احتياجات جميل المواطنين . وقكد تتلككد  

 الحاجة إلى  جهود خاصة لمممسة و سماع ما يلي :

 النسار و ال سيما من  وات اإللتزامات العائلية اللقيلة   •

 النسار و الرجال و األطفال الفقرار  •

 النسار و الرجال )األشخاص ( ال ين يحملون  مرض نقص المناعة البشرية / اإليدز   •

 النسار و الرجال من األميين ثو األقل تعليما    •

 الشباع من الرجال و النسار    •

 األطفال و خاصة منهم ثولئك ال ين لديهم التزامات عائلية    •

 اصة النسار و الرجال من  وي اإلحتياجات الخ   •

 كبار السن من الرجال و النسار و ال سيما ثولئك ال ين يعيشون بمفردهم    •
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 اإلجتماعي بالنوع المتعلقةبعض التعري ات الم يدة :   م3ملحق خ

: مصطلح يستخدم لوصف اإلختمفات بين المرثة و الرجل والناجمة  عن التنشئة اإلجتماعية ) تمييكزا  النوع اإلجتماعي

فات البيولوجية ( في مختلكف المجتمعكات و اللقافكات . و تعنكي العمقكات القائمكة علكى اسكاس النكوع اإلجتمكاعي  عن اإلختم

جملة العمقات بكين الرجكل و المكرثة فكي مجتمكل معكين وهكي عمقكات تتطكور وفقكا لعوامكل عديكدة و خاصكة منهكا األحكدا  

 ت الخارجية و العوامل البيئية  إلخ .اإلقتصادية و اإلجتماعية السياسية و القانونية و التلليرا

و العمقات بين الجنسين ليست لابتة بل تتوير مل مرور الزمن . فّكر في الفرة بين حيكاة ثجكدادك و حيكاة والكديك و حياتكك 

 الخاصة اليوم .

لكيم و األصكل و يعتبر النوع اإلجتماعي بصفة عامة مبدث من مبادئ تنظيم المجتمل يؤلر بشككل خكاص علكى الطبقكات و التع

العرقكي و الككدين و السككن و مككان العككي  ) ريفككي ثو حضككري ( ك إلكخ . و عنككدما نقككوم بتحليكل الرهانككات  المتصككلة بقضككية 

المساواة على ثساس النوع اإلجتماعي  ثو العمقات داخله فإنه من المهم ثن ننظر في السلوكيات )الظاهرة للعيان (  إضافة 

 ف المتصلة بمنظور النوع اإلجتماعي التي تؤلر على ه م السلوكيات .إلى القيم األساسية و المواق

: هو مصطلح يستخدم للداللة على عملية الفحص وفقا لعملية منهجيكة  التحليل القائم على أساس  النوع اإلجتماعي

و الرجكال ) علكى تتمرم مل المشاركة ثو السياة ثو وجهات النظر ثو إحتياجات و ثولويكات مجموعكات مختلفكة مكن النسكار 

سبيل الملال الشبان و الشابات ك األوالد و البنات ك المسكنات و المسكنين ك النسكار و الرجكال مكن  وي اإلحتياجكات الخاصكة  

إلخ(. كما يدرس التحليل القائم على ثساس النوع اإلجتماعي ثيضا العمقات بما في  لك عمقات القوة بكين الرجكل و المكرثة 

. 

 القائم على ثساس النوع اإلجتماعي عموما  في دراسة األسئلة التالية :  و يتملل التحليل

 من يفعل ما ا ؟ من هو المسؤول عن العمل خالص األجر و غير خالص األجر في البيت و داخل المجتمل المحلي ؟  •

 من يتحصل على ما ا ؟ من المستفيد من الموارد ومن يمكنه الوصول إليها ؟    •

 رر ؟ من يشارك في عملية صنل القرار ؟ إلى من يجع اإلستماع و لمن نولي ثهمية ؟ من ال ي يق  •

الميككام ك الصككرف  –مككن لديككه حقككوة ؟ )الحككة فككي السكككن ك العمككل ك المنككزل و ملكيككة األراضككي ك الخككدمات الحكوميككة    •

 العنف ك إلخ .(  الصحي ك الرعاية الصحية ك الحة في التصويت  و اتخا  القرارات و العي  دون مواجهة

ال يمكن تعميم النتائ  و اإلستنتاجات من التحليل القائم على ثساس النوع اإلجتماعي  لك ثنها تستند إلى سكياة إجتمكاعي  و 

اقتصادي ثو لقافي مخصوص . إن التحليل  القائم علكى ثسكاس النكوع اإلجتمكاعي  الجيكد هكو الك ي يتلككد مكن ثن البكرام  و 

 ونف ت من طرف الحكومة المحلية تستجيع لمختلف احتياجات جميل ثفراد المجتمل .السياسات التي وضعت 

 

: تعنكي المسككاواة علكى ثسككاس النكوع اإلجتمككاعي  المسكاواة فككي الظككروف   المسةاواة علةةى أسةاس النةةوع اإلجتمةةاعي

و اإلقتصكادية و اإلجتماعيكة و الممكنة للمرثة و الرجل من تطوير حقوقهم و اإلستفادة منها  للمساهمة فكي التنميكة السياسكية 

 اللقافية لبلدهم و الحصول على نصيع عادل منها و يمكن تحقية  لك : 

عن طرية ضمان المشاركة المتساوية للمرثة و الرجل في اتخا  القرارات التي تؤلر على التنمية المستدامة للمجتمل ثو   •

 المجتمعات المحلية  التي يعيشون فيها . 
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حد من الفوارة على مستوى النوع اإلجتمكاعي  فكي بلكول المكرثة و الرجكل إلكى مكوارد و فوائكد التنميكة و عن طرية ال   •

 ك لك إلى ممارسة  السيطرة عليها .

 

حي  تعهدت الحكومات   1995من خمل اعتماد منهاج عمل بيجين لسنة  تعميم مراعاة منظور النوع اإلجتماعي :

جتماعي " في عملية رسم السياسات و المخططات  بلكملها و ك لك في جميكل برامجهكا ع" تعميم مراعاة منظور  النوع اإل

 . و يعلن منهاج العمل في الواقل عما يلي : 

"... يتعين على الحكومات و الجهات الفاعلة األخرى التشجيل على انتهاج سياسة فعالة وواضحة فكي مجكال تعمكيم مراعكاة 

ياسات و البرام  بحي  يتم قبل اتخا  القرارات  إجرار تحليكل آللارهكا  علكى المكرثة منظور النوع اإلجتماعي في جميل الس

 و الرجل على التوالي ."
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 م: قائمة مرجعية متعلقة بالنوع اإلجتماعي في العمل البلدي4ملحق خ

  

 المستوى األول :

 روعتناول المسائل المتعلقة بالنوع اإلجتماعي  في دورة المش

 نقاط اإلهتمام   وضيحالت ) issueالقضية )

 التحديد تحديد اإلحتياجات 

في مرحلة تحديد اإلحتياجات  يمككن ثن يككون 
للمككرثة  كليككر مككن اآلرار الجيككدة و لكككن شككبكة 
عمقات  الرجل عادة ما تكون ثفضل مكن تلكك 
التي تمتلكها المرثة .و عندما يكتم إجكرار مهمكة 

من المهم التوقكف عنكد  في مجال التعريف فإنه
مككككدى معرفككككة هككككؤالر الخبككككرار بالوضككككعيات 
الخاصككككة و المشككككاكل و اإلمكانيككككات المتاحككككة 
للمككككرثة و درجككككة مراعككككاتهم للفككككوارة علككككى 
مسككتوى النككوع اإلجتمككاعي . و إن جككزرا مككن 
عملية التعريف هو دراسة الجهكات المعنيكة .و 
ينبوكككي إدراج ممللكككين عكككن الجهكككات النسكككائية 

 م الدراسككة بشكككل يسككمح بتبليكك  المعنيككة فككي هكك
 ثصواتهن . 

 التحديد

ضكككككمان مراعكككككاة الفكككككوارة علكككككى  •

مسككتوى النككوع اإلجتمككاعي مككن طككرف 
الجهكككككات التكككككي تعمكككككل علكككككى تحديكككككد 

 اإلحتياجات والمانحين .

تشريك ممللين عن الجهكات النسكائية  •

 المعنية .

 الصياغة و التخطيط 

 

 الصياغة و التخطيط

لتاليككة وهككي مرحلككة مككن المهككم فككي المرحلككة ا
الصياغة ثن يب ل مجهود خاص لدعوة النسكار 
إلى تقديم آرائهن و إال فإن هناك احتماال كبيرا 
بلن يتركن جانبا فحتى و إن تكم اسكتدعاؤهن و 
قمن بطكرس ثفككار جيكدة فكإنهن لكن يجكدن آ انكا 
صاغية نظرا لوضعيتهن الدنيا فكي المجتمكل و 

 / ثو بسبع ضعف تمليلهن .

"صككنادية لفائككدة المككرثة" ثو رصككد إن إنشككار 
موارد إلسناد قروض لفائدة ثنشطة تهدف إلكى 
تمكككين المككرثة مككن اإلعتمككاد علككى نفسككها  ثمككر 
ضروري . كما ثنه من الهكام تحديكد المسكؤول 
عككن األنشككطة لبلككول المسككاواة بككين الجنسككين و 
تمككككين المكككرثة مكككن اإلعتمكككاد علكككى نفسكككها . 

اس هي التخطيط المرحلة النهائية من تقديم اقتر
و مواصككككفات  الوظككككائف  وفككككي  لككككك دعككككوة 
للمرثة للتقكدم بطلباتهكا وتحديكدحاجاتها فكي هك ا 

 المجال بشكل ملموس   .

 

 الصياغة و التخطيط

• 

 تحفيز المشاركة الفعالة للمرثة . •

دمككك  ثفككككار المكككرثة فكككي المشكككروع  •

 المقترس .

إزالككككة الحككككواجز التككككي تحككككول دون  •

 مشاركة المرثة .

إعكككداد األنشكككطة و األمكككوال لتمككككين  •

 المرثة من اإلعتماد على نفسها  .  

تحديكككككد المسكككككؤول عكككككن األنشكككككطة  •

 المقررة .

تقديم مواصفات الوظائف وفكي  لكك  •

 دعوة للمرثة للتقدم بطلباتها    .
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 التنفي  التنفي 

يمككككن ثن يقكككل تنفيككك  المشكككروع إ ا تمّككككن مكككن 
الحصككككول علككككى تمويككككل  .و ينبوككككي تحفيككككز 
المشاركة الفعالة للمرثة بما في  لكك المشكاركة 

 في صنل القرار .

إن ثكبككر المشككاريل لهككا موظفوهككا و يجككع ثن 
تتخ  القكرارات اعتمكادا علكى تعيكين المكوظفين 
مكككن جكككنس الككك كور ثو اإلنكككا  فكككي المناصكككع 
الحساسة على جميل المستويات )التوازن على 
مسككتوى النككوع اإلجتمككاعي (و تعزيككز فككرص 

لمككرثة علككى وظككائف ثعلككى و علككى حصككول  ا
 التكوين وبنار القدرات.

 التنفي 

إشراك النسار من الفئكة المسكتهدفة :  •

كمكككا )العكككدد( و نوعكككا )سكككلطة صكككنل 
 القرار (.

الحرص على التوازن على مسكتوى  •

النككككككوع اإلجتمككككككاعي  علككككككى  جميككككككل 
 مستويات الموظفين .

تكككوفير التكككدريع  فكككي مجكككال النكككوع  •

 المشروع . اإلجتماعي لموظفي

 توفير التدريع لموظفات المشروع. •

 التقييم التقييم و المسارلة 

يمكن لإلنسان ثلنار إجرار التقييمات ثن يستفيد 
من المؤشرات الكمية و النوعية .و المؤشرات 
الكمية في مجال النوع اإلجتماعي  هكي ثعكداد 
ال كور / اإلنا  من المشكاركين ثو المسكتفيدين 

رصودة له ا النوع اإلجتماعي  ثو و المبال  الم
 اك . ثما المؤشرات النوعية فهكي علكى سكبيل 
الملكككال التوييكككرات علكككى مسكككتوى الهياككككل ثو 
السياسكككات واإلجكككرارات ثو اآلرار ثو ميكككزان 

 القوى .

و إ ا تككم التقيككيم مككن طككرف خبككرار خككارجيين 
فككإن النتيجككة يمكككن ثن تتككللر بحساسككياتهم تجككام 

 عي  .مسللة  النوع اإلجتما

و إلككككى جانككككع التقيككككيم مككككن طككككرف خبككككرار 
خككككارجيين فكككككإن التقيكككككيم مككككن طكككككرف الفئكككككة 
المستهدفة يجع ثن يجد التسهيمت الضرورية 
إلنجككازم مككن قبككل مككوظفي المشككروع . و مككن 
المهم إظهار نتائ  األعمال و كيف ثن  لكك قكد 
طكككور وضكككعية و موقكككف ككككل مكككن الرجكككل و 

ئكة المكرثة بشككل يجعكل المراقبكة مكن طكرف الف
المسككتهدفة ثمككرا ممكنككا ) المسككارلة فككي مجككال 

 النوع اإلجتماعي (

 التقييم

اسككككككتعمال المؤشككككككرات الكميكككككككة و  •

 النوعية بين الجنسين 

ضمان مراعاة الفوارة علكى ثسكاس  •

النككوع اإلجتمككاعي  مككن طككرف فريككة 
 التقييم 

تحفيز المشاركة الفعالكة لفئكة اإلنكا   •

 المستهدفة في إنجاز التقييمات.

عكككككرض نتككككككائ  األعمككككككال لجعككككككل  •

المراقبككة مكككن طكككرف الفئكككة المسكككتهدفة 
 ثمرا ممكنا . 
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 المستوى اللاني

 بالنوع اإلجتماعي  في سياسات الحكومة المحلية تناول المسائل المتعلقة

 نقاط اإلهتمام  التوضيح  القضية

 المشاركة 

 بشكل إجمالي 

 المشاركة 

يسكككتخدم النسكككار و الرجكككال و يجربكككون بيئكككتهم بطكككرة 
مختلفة . و إن ل لك انعكاسات هامة على الطريقة التكي 
يككتم بهككا تخطككيط و إدارة القككرى و المككدن . و تتضككمن 

يككة القائمككة علككى المشككاركة عمليككة تشككاور يجككع ثن التنم
 يشارك فيها المرثة و الرجل .

و كليككككرا مككككا تكككككون النسككككار صككككدى للرجككككال و  لككككك 
باستنساخ األجوبة المطلوبة و عدم التصريح بلفكارهن 
الشخصككية ووجهككات نظككرهن . وفككي هكك م الحالككة يجككع 
وضل و تطوير طرة خاصة إلعطار المرثة الحكة فكي 

ثن إشككراك المنظمككات النسككائية يعككّد  ثيضككا  الكككمم  كمككا
استراتيجية هامة . فله م المنظمات دور هام ليس  فقكط 
فككي تعزيككز  صككوت المككرثة ا  و قككدرتها   و لكككن ثيضككا 

 في مسارلة  السياسيين و مقدمي الخدمات .

 المشاركة السياسية 

تميل المشاركة السياسية للمرثة إلى ثن تكون ثقكل علكى 
ت في جميل البلكدان . و يمككن ثن نلمكس جميل المستويا

  لك على مستوى الحكومات المحلية

في العدد النسبي للنسار كرئيسات للبلكديات و عضكوات 
في مجالس البلديات  . و باإلضافة إلى  لك فإن اللجان 
"الهامكككة" كالتمويكككل و التخطكككيط العمرانكككي و األشكككوال 

ن تدارك  العامة ال تضم داخلها تقريبا ثي امرثة . و يمك
 لككككك مككككن خككككمل  الحركككككات اإليجابيككككة  )الكوتككككا( ثو 

 التكوين ثو المحاصصة .

و للسياسكين المحليككين مكن النسككار دور هكام فككي الرقابككة 
فيمكا يتعلككة بتكللير السياسككات فكي مسككللة المسكاواة علككى 

 ثساس النوع اإلجتماعي .

و لجعل مشاركة النسار و الرجال بادية للعيان فإنه من 
عملية اإلبمل واستخدام بيانات مفصلة حسع المهم في 

النككوع اإلجتمككاعي   )عككدد المشككاركين مككن الكك كور و 
 اإلنا ك الناخبون ك ثعضار المجالس ك إلخ.( 

 

 المشاركة 

اعتمككككاد تككككدابير خاصككككة لتعزيككككز  •

مشككاركة  المككرثة كمككا  )األعككداد ( و 
 كيفا )سلطة صنل القرار ( .

 إشراك المنظمات النسائية  •

سكككير حضكككور  الكككدور الرقكككابي تي •

 للسياسيين من اإلنا  

استخدام البيانكات المفصكلة حسكع  •

 النوع اإلجتماعي  في التقرير 

 اإلدارة المحلية للميام

 البرنام  المواضيعي

 اإلدارة المحلية للميام

إن المككرثة فككي معظككم دول الجنككوع هككي المسككؤولة عككن 
عككككد جلككككع المككككار . و تعتبككككر البئككككر نقطككككة لقككككار  ات ب

اجتماعي هام . و ككل المستعملين الرئيسيين للمار فإن 
النسككار فككي وضككعية جيككدة تسككمح لهككن بتقككديم نصككائح 
تتعلككة علككى سككبيل الملككال باختيككار المضككخة ثو اختيككار 
مواضككل مككد ثنابيككع الميككام و ثمكنككة تلبيككت الصككنابير و 
 لك لتجنع عيوع فكي التصكميم األساسكي  تملكل عائقكا 

إن التدريع التقني  للمرثة في فال .  ثمام النسار و األط
مجال صكيانة  شكبكات التزويكد بالميكام ثمكر مهكم ألنهكن 

 اإلدارة المحلية للميام

إشكككككراك المكككككرثة فكككككي التخطكككككيط  •

 للموارد المائية .

تككوفير التككدريع التقنككي و اإلداري  •

 للمرثة .

تحفيز المشاركة الفعالة للمرثة في  •

 إطار موظفي إدارة  و لجان الميام .

توفير التدريع للمكوظفين و لجكان  •

 الميام في مسللة النوع اإلجتماعي .
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 ثكلر من يشعر بالحاجة الملحة إلصمحها  .

وعنككدما يتعلككة األمككر بتوييككرات فككي عمليككة التوزيككل ثو 
بحممت لإلقتصكاد فكي اسكتهمك المكار ثو تككوين لجكان 

 ة نظكر المكرثة الميام فإنه مكن المهكم اإلصكوار إلكى وجهك
كمككا ثن مشككاركة المككرثة فككي لجككان الميككام ثمككر مهككم و 
ينبوي لها إن لزم األمر  ثن تتلقى تدريبا للقيكام بكدورها 
 على ثحسن وجه . كما ينبوي ثيضا تدريع لجان الميكام
و مكككوظفي المشكككاريل فكككي  القضكككايا المتصكككلة بكككالنوع 
 اإلجتماعي وفي المسارلة  ثمام حرفائهم مكن الك كور و

 اإلنا  . 

 إدارة الفضمت 

 البرنام  المواضيعي 

 إدارة الفضمت 

األنككواع الهامككة مككن الفضككمت لملككة  هككي:  الفضككمت  
الصكككناعية و فضكككمت  البنكككار و الفضكككمت  المنزليكككة  
وفككي هكك ا النككوع األخيككر تتجلككى الفككوارة علككى مسككتوى 
النوع اإلجتماعي  بشككل ثوضكح .فكإن ثرادت مصكلحة 

ر ثو الرسككوم ثو طريقكككة جمككل الفضككمت توييكككر التككوات
جمل الفضكمت فإنهكا يجكع ثن تلخك  بعكين اإلعتبكار ثن 
المككرثة هككي علككى األرجككح األكلككر تضككررا مككن عمليككة 
التوييكككر . وفكككي حمكككمت التوعيكككة بضكككرورة اإلقتصكككاد 

 تعتبر ثهم فئة  مستهدفة هي فئة اإلنا . 

فككي كليككر مككن البلككدان الناميككة يقصككد النككاس مصككبات 
د المفيكككدة و إ ا ثرادت حكومكككة الفضكككمت لفكككرز المكككوا

محلية تحسين الوضل)على سبيل الملال تحسين شروط 
 النظافة( فإنه عليها ثن ال تتجاهل وضعية المرثة .

 إدارة الفضمت 

إشراك المرثة فكي التخطكيط  لككل  •

 ما يتعلة بإدارة الفضمت 

ضمان مشاركة الرجكال و النسكار  •

 في حممت التوعية .

عمكل)غير الرسكمي( تحليل آلكار ال •

في مصع الفضكمت علكى صكحة و 
 سممة المرثة .

 التعليم 

 برنام  خاص 

 التعليم 

يقترن التعلكيم بكالرفل مكن مسكتوى المكرثة  و لككن لللكي 
األطفال المنقطعين عن الدراسة حاليا هكم مكن اإلنكا  . 
و النسككار المتعلمككات ثكلككر فعاليككة فككي تحسككين مسككتوى 

هن . إن تكلليرات التعلكيم علكى عيشهن   و عي  عائمت
مسكللة الرفككل مكن مسككتوى المكرثة تشككتمل علكى مسككتوى 
عكككال مكككن المكاسكككع المحتملكككة وموقكككف ثقكككوى ثلنكككار 
التفاوض حول الموارد داخل األسرة و اسكتقملية ثكلكر 
في صنل القرار و تحككم فكي الخصكوبة و مشكاركة فكي 

كبيكر الحياة العامة .و للتعليم اللانوي عند اإلنكا  تكللير 
 على الخصوبة و الوفيات .

يتم منل  كلير من الفتيات من التكردد علكى المدرسكة  و 
 لكككك لمسكككاعدة ثمهكككاتهن . و هنكككاك قلكككة آخكككر خكككاص 
بالفتيككات هككو السككممة فككالخوف مككن التحككر  الجنسككي 
يدفعهن ثحيانا إلكى البقكار بالبيكت . و قكد تواجكه الفتيكات 

إ   صككويرات السككن مشككاكل عنككد بدايككة مرحلككة الحككيض
تفتقككر مدارسككهن إلككى بعككض المرافككة الضككرورية . ثمككا 

يكككتم إجبكككارهن علكككى تكككرك  إ ا ككككّن حكككاممت فإنكككه قكككد
 المدرسة . 

إن وجككود مككوظفين مككن النسككار و مشككاركة المككرثة فككي 
لجان المدرسة ثمر مهم  و ينبوي على المرثة   إن لكزم 
األمر ثن تتلقى تدريبا لإلضطمع بدورها . و يجع ثن 

ن المدرسككة و موظفككو المشككروع علككى حككد يتلقككى لجككا

 التعليم 

المحافظكككة علككككى  نسكككبة الكككك كور  •

مقابككككل نسككككبة اإلنككككا  فيمككككا يتعلككككة 
 باإللتحاة بالمدارس .

اتخا  إجرارات خاصة تهدف إلى  •

 تعزيز حضور الفتيات في التعليم .

تدريع مكوظفي المدرسكة و لجكان  •

األوليككككككار علككككككى  مسككككككللة  النككككككوع 
 اإلجتماعي فيما يتعلة بالتعليم .

تحفيكككز مشكككاركة المكككرثة )كمكككا و  •

كيفكككككا ( فكككككي اإلطكككككار المدرسكككككي و 
 اإلداري و لجان األوليار .
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سوار تكدريبا فكي مسكللة النكوع اإلجتمكاعي و فكي كيفيكة 
تحمككل المسككؤولية ثمككام الفئككة المسككتهدفة مككن الكك كور ثو 

 اإلنا  .

 السكن اإلجتماعي

 اص برنام  خ

 

 السكن اإلجتماعي

بما ثن المرثة تتحمل عادة معظم ثعبكار المهكام المنزليكة 
فإنه من المهم إدراج نصائح المرثة فيما يتعلة بتصكميم 
المسككاكن الجديككدة إ  يمكككن ثن تكككون لهككا نظككرة عمليككة 
على مستوى بعض األمور كتصكميم  المطكبخ  و كلافكة 

 عملية التنظيف .

يكككككة توزيكككككل المسكككككاكن و عنكككككدما يتعلكككككة األمكككككر بعمل
اإلجتماعيكة فإنكه يجكع ثن تكككون هنكاك مراقبكة لضككمان 

 حصول النسار على حصة عادلة .

 التخطيط المادي 

فيمككا يتعلككة بمحككيط المنككازل فككإن المخططككين كليككرا مككا  
يوفلكككككون عكككككن اإلنتبكككككام إلكككككى ثن األزقكككككة المظلمكككككة و 
الشككجيرات و المسككاحات المهملككة تشكككل خطككرا علككى 

تشعر بعدم األمان . كما ثنهم يجكع ثن المرثة و تجعلها 
يلخ وا بعكين اإلعتبكار عنكد وضكل التخطكيط المكادي ثن 
بعككككض المنشككككات كاألسككككواة و المككككدارس و مرافككككة 
الرعاية الصحية  و ثماكن  الترفيه تؤمها النسار بصفة 
خاصكككة . فعنكككد التصكككميم يجكككع األخككك  بعكككين اإلعتبكككار 

 السممة و سهولة الوصول .

 السكن اإلجتماعي

إشراك المرثة في تصميم المنكازل  •

 الجديدة و األحيار السكنية .

توزيل المنازل على ربكات األسكر  •

. 

ضمان السيطرة على التوزيل من  •

 قبل الحرفار ثيضا .

األخككككك  بعككككككين اإلعتبكككككار ثلنككككككار  •

التصكككميم سكككممة المكككرثة و إمكانيكككة 
 الوصول إلى الخدمات 

 إدارة الشؤون المالية

 برنام  خاص 

 إدارة الشؤون المالية

 الضرائع 

يمكككن ثن تكككون هنككاك اختمفككات واضككحة فككي التككللير 
الككك ي تحدلكككه  الضكككرائع ثو الرسكككوم علكككى الرجكككال و 
النسار فعلى سبيل الملال فرض ضريبة على كشك فكي 
سككوة سككيكون لككه تككللير علككى التجككار و ثغلبيككتهم مككن 
النسكككار فكككي حكككين ثن الزيكككادة فكككي الضكككرائع العقاريكككة 

على مالكي المنكازل  و ثغلكبهم مكن الك كور  .و  سيؤلر
لكك لك فمككن المهككم ثن يقككل النظككر فككي مصككادر  ضككرائع   

 السلطات المحلية و من يقوم بدفعها  

 الميزنة المراعية لمسللة النوع اإلجتماعي 

تبدو الميزانيات محايدة فيما يتعلة بالنوع اإلجتماعي و 
علكككى لككككن اإلختمفكككات تبكككدو واضكككحة إلكككى حكككد كبيكككر 

المسككتوى اإلجرائككي عنككدما يقككل تحويككل المخصصككات  
إلى استحقاقات . ويمكن  لعملية تحليل الميزانيات على 
ثساس النوع اإلجتماعي ثن تزيد من شفافية الميزانيات 
الحكوميككة إ  تسككاعد علككى إبككراز مككا تككم تخصيصككه مككن  
مككوارد و خككدمات و فككي اتجككام ثي قطاعككات و تحديككد 

قكد طكورت  العديكد مكن البلكدان و  المستفيدين منها .  و
ال سيما في إفريقيا  طرقا لتحليل الميزانيات ثو السماس 

 للمواطنين بالمشاركة في عملية صنل القرار .

و يجكككع ثن يتكككاس  للمكككرثة الوصكككول إلكككى السياسكككات و 
المصادر  المخصصة وهو مجال هي محرومكة منكه و 

  لك من ثجل تصحيح حاالت اإلقصار و التمييز .

 ارة الشؤون الماليةإد

تحليل اإلختمفات المتعلقكة بكيفيكة  •

تللير الضرائع و الرسوم على على 
 الرجال و النسار 

ضمان مشكاركة المكرثة فكي صكنل  •

 القرار المتعلة باإلنفاة.

تحفيككز الميزنككة علككى ثسككاس النككوع •

اإلجتمككككاعي لجعككككل كيفيككككة اسككككتفادة 
المكككرثة و الرجكككل منهكككا ثمكككرا باديكككا 

 للعيان.
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 المستوى اللال 

 تناول المسائل المتعلقة بالنوع اإلجتماعي  في الجهاز الحكومي المحلي

 

 

 نقاط اإلهتمام التوضيح (issueالقضية)

السياسة القائمة على ثساس النوع 
 اإلجتماعي   في البلدية

السياسكة القائمكة علككى ثسكاس النكوع اإلجتمككاعي   
 في البلدية

 

كن للبلديات صياغة سياسة النوع اإلجتماعي يم
.و الهدف العام له م السياسة هو المسكاهمة فكي 
إحمل عمقات ثكلر مساواة على مستوى النوع 
اإلجتمككاعي  و  لككك بتطككوير وضككل المككرثة بككين 
السككان وفككي مختلككف إدارات البلديككة . و يمكككن 
ثن تكككككون ثي تككككدابير ملموسككككة مككككن األنشككككطة 

الوليقكككة ويجكككع ثن تككككون المككك كورة فكككي هككك م 
 مرفوقة بالتمويل المزم .

و المهكككم هكككو ثن نمحكككظ  مكككن الككك ي سكككيتحمل 
مسككؤولية السياسكككة و كيككف سكككتتم مراقبككة هككك م 

 العملية .

السياسككة القائمككة علككى ثسككاس النككوع 
 اإلجتماعي   في البلدية

 

 .وضل سياسة النوع اإلجتماعي  •

 ضمان التمويل . •

ة التكككي تحديكككد المسكككؤول و الكيفيككك •

 ستتم بها المراقبة 

 إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية

 

إن الطريقكككة التكككي تقكككوم مكككن خملهكككا السكككلطة 
المحلية باستقطاع الموظفين تحكدد مكن سكيظهر 
في مقابلة التوظيف   .و ل لك فمن المهم تحليكل 
كيفية صياغة اإلعمنات و في ثي وسيلة إعمم 

ة ثو غيككر رسككمية ( تظهككر و ثي شككبكة )رسككمي
ستستعمل الستدعار األشخاص المرغكوع فكيهم 

 . 

وقككد  ال تريككد النسككار التقككدم بمطالككع  إ ا كانككت 
الظروف غير ممئمكة للقيكام بعمليكة جمعهكا مكل 
غيرها من المهام و هو ما يفسر  اختيار النسار 
غالبا وظائف لبعض الوقت . و يمكن ثن تككون 

و ال سيما ضد سياسة الموظفين سياسة تمييزية 
النسكككار الحوامكككل و هكككو مكككا يجعكككل إمكانيكككات 

 الحضانة هامة جدا .

إن  النسار ثقل ميم مكن الرجكال إلكى الحصكول 
على ترقيات  و الطريقة الوحيدة لتحفيز النسكار 
لمنتقال إلكى األدوار القياديكة هكي تمكيكنهن مكن  
التكككدريع و خلكككة شكككبكات الكككدعم و الظكككروف 

القكككدرات والتكككدريع  الممئمكككة . انظكككر : بنكككار
 للمرثة العاملة في الحكومة المحلية .

ويمكن اتخا  إجرارات إيجابية من خكمل زيكادة 
نسكككبة النسكككار المتابعكككات  للكككدورات  و إدمكككاج 

 الموارد البشريةإدارة 

 

تطككوير سياسككة النككوع اإلجتمككاعي  •

 فيما يتعلة بإدارة الموارد البشرية 

اإلنتبكككام إلكككى تركيبكككة  المكككوظفين  •

علكككى جميكككل المسكككتويات )التكككوازن 
 على مستوى النوع اإلجتماعي (

 تحفيز التوظيف و اختيار النسار  •

 ضمان المساواة  في األجر •

 ضكككمان ممرمكككة ترتيبكككات العمكككل •

 للمرثة 

تككككككوفير التككككككدريع فككككككي القيككككككادة  •

 للموظفات 

إزالككة الحككواجز التككي تحككول دون  •

 مشاركة المرثة في التدريع 

تككوفير ثدوات التكككدريع الحساسكككة  •

 في مجال النوع اإلجتماعي  

 نوفير ثنشطة التوعية  • 
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 قضايا النوع اإلجتماعي في برنام  التدريع .

و يجكككع اإلنتبكككام  بشككككل خكككاص عنكككد تصكككور  
يكة التدريع إلى القضايا التي تهكم المكرثة و الكيف

التي يتم بها تمليل المرثة على مستوى الحكاالت 
 و الرسوم التوضيحية . 

و يجككع ثن نككككون علكككى علكككم بكككلن النسكككار فكككي 
بعض اللقافات مقيدات إلى حد بعيد فلمور ملكل 
الككتعلم علككى يككد  المدرسككين الكك كور و اإلخككتمط 
فككككي األقسككككام و األدوات التعليميككككة الصككككريحة 

 يمكن ثن تحول دون مشاركتهن .

وال يمكن اعتبار  دعم معالجة اخكتمل التكوازن 
على مستوى النكوع اإلجتمكاعي  عمليكة آليكة  و 
 لكك ألنكه راسكخ بشككل عميكة فكي اللقافكة . لك ا 
فإن علينا بنار الدعم من خكمل ثنشكطة توعويكة 
وهكو ثمككر يمكككن إنجككازم مككن خككمل المعلقككات و 
المنشورات و اإلشكارة إلكى  لكك فكي الخطابكات  

. 

بنكككار القكككدرات و تكككدريع النسكككار 
 العاممت في الحكومة المحلية

ريع النسككار العككاممت فككي بنككار القككدرات و تككد
 الحكومة المحلية

 

بنكار القكدرات عنكد المكرثة العاملكة فكي الحكومكة 
المحلية وسيلة جيكدة لتحفيكز اإلرتقكار فكي السكلم 
الككككوظيفي  .و يمكككككن لمواضككككيل التككككدريع ثن 
تشككككككتمل علككككككى :الكفككككككارة الشخصككككككية ك إدارة 
المشككككاريل ك تقنيككككات العككككرض ك التفككككاوض ك 

ات المسكتهدفة ثو التكدريع الرئاسة ك الكتابة للفئ
 المعمة في مجال السياسة ال ي تعمل به .

كما ثن هناك طريقة ثخرى لتحسين ثدار المكرثة 
و هي تعيين مككون و خاصكة إ ا مللكت  النسكار 
ثقلية صويرة في التنظيم فكإن مسكاعدة شخصكية 
يمكن ثن تكون لمينة بالنسبة إلكى امكرثة موظفكة 

. 

ول بكلن اإلسكتلمار و بصفة عامة فإنه يمكننا القك
فككي المككرثة العاملككة  ثمككر  و مردوديككة   علككى 
مستويين سكوار مكن حيك   الفعاليكة فكي تحسكين 
الشخصكككية  ثو مكككن حيككك  الكككدور الككك ي تلعبكككه 

 كملال في مجال الوظيفة  .

بنككككار القكككككدرات و تككككدريع النسكككككار 
 العاممت في الحكومة المحلية

 

تككككوفير تعزيككككز  القككككدرات لككككدى  •

 النسار 

 التدريع للنسارتوفير •

 تحفيز دور األنلى القدوة  •

بنار القدرات في مجكال المعكارف 
 المتعلقة بالنوع اإلجتماعي    

بنكككار القكككدرات فكككي مجكككال المعكككارف المتعلقكككة 
 بالنوع اإلجتماعي   

تحتكككاج الحكومكككات المحليكككة و المنظمكككات التكككي 
تريد حقا معالجة قضكايا النكوع اإلجتمكاعي إلكى 

 المجال . متخصصين في ه ا

عندما تبكدث حكومكة محليكة بطكرس قضكايا النكوع 
اإلجتماعي فكإن  لكك عكادة مكا يتجلكى فكي شككل 
مشكككاريل )معزولكككة(. وينبوكككي علكككى الحكومكككة 
المحلية عندما يكون هناك مكا يكفكي مكن النتكائ  

بنككار القككدرات فككي مجككال المعككارف 
 النوع اإلجتماعي   المتعلقة ب

  

 

ضككمان الخبككرة فككي مجككال قضككايا  •

 النوع اإلجتماعي 

تككوفير التكككوين فككي مجككال قضككايا  •

 النوع اإلجتماعي 
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ثن  تبكككدث باإلهتمكككام بمسكككللة النكككوع اإلجتمكككاعي 
علكككى جميككككل مسككككتويات التنظككككيم وفككككي جميككككل 

عمكككككيم مراعكككككاة مسكككككللة النكككككوع المجكككككاالت : ت
اإلجتمككككاعي دون إهمككككال المشككككاريل الخاصككككة 
لتمكين المرثة . و يمكن للمنظمة من خمل بنار 
القككدرات فكككي مجكككال النككوع اإلجتمكككاعي إنشكككار 
قاعدة واسعة من الخبرة بما فيه الكفاية في هك ا 

 المجال لمنتقال إلى اإلدماج .

فككرز/ تحليككل الخطككط فككي مجككال 
 النوع اإلجتماعي  

 

فكككككرز / تحليكككككل الخطكككككط فكككككي مجكككككال النكككككوع 
 اإلجتماعي 

  

على البلديات التكي تريكد ثن معرفكة األلكر العكام 
على موقكل الرجكال و النسكار ثن تقكوم  لسياستها

 بفرز خططها السنوية و متعددة السنوات .

إ ا نظرنكككا فكككي االبكككواع التكككي تصكككرف فيهكككا 
األمككوال فكككإن  لكككك يسكككمى الميزنكككة فكككي مجكككال 
النوع اإلجتمكاعي . كمكا يمككن لنكا ثيضكا النظكر 
إلككككى مصككككادر األمككككوال )انظككككر الضككككرائع و 

فضكككل الرسكككوم (.إن التقيكككيم اإلجمكككالي يعطكككي ث
اإلنطباعككات حككول تككللير آلككار السياسككة البلديككة 

 حول الوضل المتصل بالرجال و النسار .

و ليسككت هكك م األنككواع مككن التحاليككل سككهلة ألن 
األرقككام التككككاد  تميككز بكككين الرجككال و النسكككار. 
فاإلمكانية األولى هي ثن نطلكع مكن  مجموعكة 
ممللة للمرثة  ثن تحدد المجكاالت  ات األولويكة 

 إلى النسار .بالنسبة 

ويمكككن ممحظككة بعككض المؤشككرات مككن خككمل 
المقارنككككة بككككين   الميزانيككككة المرصككككودة لهكككك م 
المجككككاالت والميزانيككككة المرصككككودة لمجككككاالت 

 ثخرى .

 

فكككرز / تحليكككل الخطكككط فكككي مجكككال 
 النوع اإلجتماعي 

  

إجكككرار تحلكككيمت لمسكككللة النكككوع  •

 اإلجتماعي 

إنجكككاز طكككرة ميزنكككة فكككي مجكككال  •

 ي .النوع اإلجتماع

 

 مراكز اإلعمم مراكز اإلعمم

 

يمكن إنشار مركز إعممي حكول حقكوة المكرثة 
 بالتوازي مل مقر إقامة للنسار المعنفات 

 مراكز اإلعمم

ضككككمان إمكانيككككة الوصككككول إلككككى  •

 المعلومات المتعلقة بحقوة المرثة 

 مكافحة العنف المنزلي •
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 نقاط اإلهتمام   وضيحالت ) issueالقضية )

 التحديد تحديد اإلحتياجات 

في مرحلة تحديد اإلحتياجات  يمككن ثن يككون 
للمككرثة  كليككر مككن اآلرار الجيككدة و لكككن شككبكة 
عمقات  الرجل عادة ما تكون ثفضل مكن تلكك 

رار مهمكة التي تمتلكها المرثة .و عندما يكتم إجك
في مجال التعريف فإنه من المهم التوقكف عنكد 
مككككدى معرفككككة هككككؤالر الخبككككرار بالوضككككعيات 
الخاصككككة و المشككككاكل و اإلمكانيككككات المتاحككككة 
للمككككرثة و درجككككة مراعككككاتهم للفككككوارة علككككى 
مسككتوى النككوع اإلجتمككاعي . و إن جككزرا مككن 
عملية التعريف هو دراسة الجهكات المعنيكة .و 

الجهكككات النسكككائية  ينبوكككي إدراج ممللكككين عكككن
المعنيككة فككي هكك م الدراسككة بشكككل يسككمح بتبليكك  

 ثصواتهن . 

 

 التحديد

ضكككككمان مراعكككككاة الفكككككوارة علكككككى  •

مسككتوى النككوع اإلجتمككاعي مككن طككرف 
الجهكككككات التكككككي تعمكككككل علكككككى تحديكككككد 

 اإلحتياجات والمانحين .

تشريك ممللين عن الجهكات النسكائية  •

 المعنية .

 الصياغة و التخطيط 

 

 التخطيط الصياغة و

مككن المهككم فككي المرحلككة التاليككة وهككي مرحلككة 
الصياغة ثن يب ل مجهود خاص لدعوة النسكار 
إلى تقديم آرائهن و إال فإن هناك احتماال كبيرا 

 بلن يتركن جانبا .

فحتى و إن تم استدعاؤهن و قمن بطرس ثفكار 
جيكككدة فكككإنهن لكككن يجكككدن آ انكككا صكككاغية نظكككرا 

ثو بسككبع  لوضككعيتهن الككدنيا فككي المجتمككل و /
 ضعف تمليلهن .

إن إنشككار "صككنادية لفائككدة المككرثة" ثو رصككد 
موارد إلسناد قروض لفائدة ثنشطة تهدف إلكى 
تمكككين المككرثة مككن اإلعتمككاد علككى نفسككها  ثمككر 
ضروري . كما ثنه من الهكام تحديكد المسكؤول 
عككن األنشككطة لبلككول المسككاواة بككين الجنسككين و 
. تمككككين المكككرثة مكككن اإلعتمكككاد علكككى نفسكككها 

المرحلة النهائية من تقديم اقتراس هي التخطيط 
و مواصككككفات  الوظككككائف  وفككككي  لككككك دعككككوة 
للمرثة للتقكدم بطلباتهكا وتحديكدحاجاتها فكي هك ا 

 المجال بشكل ملموس   .

 

 الصياغة و التخطيط

• 

 تحفيز المشاركة الفعالة للمرثة . •

دمككك  ثفككككار المكككرثة فكككي المشكككروع  •

 المقترس .

التككككي تحككككول دون إزالككككة الحككككواجز  •

 مشاركة المرثة .

إعكككداد األنشكككطة و األمكككوال لتمككككين  •

 المرثة من اإلعتماد على نفسها  .  

تحديكككككد المسكككككؤول عكككككن األنشكككككطة  •

 المقررة .

تقديم مواصفات الوظائف وفكي  لكك  •

 دعوة للمرثة للتقدم بطلباتها    .

 التنفي  التنفي 

يمككككن ثن يقكككل تنفيككك  المشكككروع إ ا تمّككككن مكككن 
لحصككككول علككككى تمويككككل  .و ينبوككككي تحفيككككز ا

المشاركة الفعالة للمرثة بما في  لكك المشكاركة 
 في صنل القرار .

 التنفي 

إشراك النسار من الفئكة المسكتهدفة :  •

كمكككا )العكككدد( و نوعكككا )سكككلطة صكككنل 
 القرار (.

الحرص على التوازن على مسكتوى  •
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إن ثكبككر المشككاريل لهككا موظفوهككا و يجككع ثن 
تتخ  القكرارات اعتمكادا علكى تعيكين المكوظفين 
مكككن جكككنس الككك كور ثو اإلنكككا  فكككي المناصكككع 
الحساسة على جميل المستويات )التوازن على 

ع اإلجتمككاعي (و تعزيككز فككرص مسككتوى النككو
حصككول  المككرثة علككى وظككائف ثعلككى و علككى 

 التكوين وبنار القدرات.

النككككككوع اإلجتمككككككاعي  علككككككى  جميككككككل 
 مستويات الموظفين .

فكككي مجكككال النكككوع   تكككوفير التكككدريع •

 اإلجتماعي لموظفي المشروع .

 توفير التدريع لموظفات المشروع. •

 التقييم التقييم و المسارلة 

يمكن لإلنسان ثلنار إجرار التقييمات ثن يستفيد 
من المؤشرات الكمية و النوعية .و المؤشرات 
الكمية في مجال النوع اإلجتماعي  هكي ثعكداد 

ركين ثو المسكتفيدين ال كور / اإلنا  من المشكا
و المبال  المرصودة له ا النوع اإلجتماعي  ثو 
 اك . ثما المؤشرات النوعية فهكي علكى سكبيل 
الملكككال التوييكككرات علكككى مسكككتوى الهياككككل ثو 
السياسكككات واإلجكككرارات ثو اآلرار ثو ميكككزان 

 القوى .

و إ ا تككم التقيككيم مككن طككرف خبككرار خككارجيين 
سككياتهم تجككام فككإن النتيجككة يمكككن ثن تتككللر بحسا

 مسللة  النوع اإلجتماعي  .

و إلككككى جانككككع التقيككككيم مككككن طككككرف خبككككرار 
خككككارجيين فكككككإن التقيكككككيم مككككن طكككككرف الفئكككككة 
المستهدفة يجع ثن يجد التسهيمت الضرورية 
إلنجككازم مككن قبككل مككوظفي المشككروع . و مككن 
المهم إظهار نتائ  األعمال و كيف ثن  لكك قكد 
طكككور وضكككعية و موقكككف ككككل مكككن الرجكككل و 

ثة بشككل يجعكل المراقبكة مكن طكرف الفئكة المكر
المسككتهدفة ثمككرا ممكنككا ) المسككارلة فككي مجككال 

 النوع اإلجتماعي (

 التقييم

اسككككككتعمال المؤشككككككرات الكميكككككككة و  •

 النوعية بين الجنسين 

ضمان مراعاة الفوارة علكى ثسكاس  •

النككوع اإلجتمككاعي  مككن طككرف فريككة 
 التقييم 

تحفيز المشاركة الفعالكة لفئكة اإلنكا   •

 المستهدفة في إنجاز التقييمات.

عكككككرض نتككككككائ  األعمككككككال لجعككككككل  •

المراقبككة مكككن طكككرف الفئكككة المسكككتهدفة 
 ثمرا ممكنا . 
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 نقاط اإلهتمام  التوضيح  القضية

 المشاركة 

 بشكل إجمالي 

 المشاركة 

يسكككتخدم النسكككار و الرجكككال و يجربكككون بيئكككتهم بطكككرة 
لى الطريقة التكي مختلفة . و إن ل لك انعكاسات هامة ع

يككتم بهككا تخطككيط و إدارة القككرى و المككدن . و تتضككمن 
التنميككة القائمككة علككى المشككاركة عمليككة تشككاور يجككع ثن 

 يشارك فيها المرثة و الرجل .

و كليككككرا مككككا تكككككون النسككككار صككككدى للرجككككال و  لككككك 
باستنساخ األجوبة المطلوبة و عدم التصريح بلفكارهن 

م الحالككة يجككع الشخصككية ووجهككات نظككرهن . وفككي هكك 
وضل و تطوير طرة خاصة إلعطار المرثة الحكة فكي 
الكككمم  كمككا ثن إشككراك المنظمككات النسككائية يعككّد  ثيضككا 
استراتيجية هامة . فله م المنظمات دور هام ليس  فقكط 
فككي تعزيككز  صككوت المككرثة ا  و قككدرتها   و لكككن ثيضككا 

 في مسارلة  السياسيين و مقدمي الخدمات .

 ية المشاركة السياس

تميل المشاركة السياسية للمرثة إلى ثن تكون ثقكل علكى 
جميل المستويات في جميل البلكدان . و يمككن ثن نلمكس 

  لك على مستوى الحكومات المحلية

في العدد النسبي للنسار كرئيسات للبلكديات و عضكوات 
في مجالس البلديات  . و باإلضافة إلى  لك فإن اللجان 

طكككيط العمرانكككي و األشكككوال "الهامكككة" كالتمويكككل و التخ
العامة ال تضم داخلها تقريبا ثي امرثة . و يمكن تدارك  
 لككككك مككككن خككككمل  الحركككككات اإليجابيككككة  )الكوتككككا( ثو 

 التكوين ثو المحاصصة .

و للسياسكين المحليككين مكن النسككار دور هكام فككي الرقابككة 
فيمكا يتعلككة بتكللير السياسككات فكي مسككللة المسكاواة علككى 

 ماعي .ثساس النوع اإلجت

و لجعل مشاركة النسار و الرجال بادية للعيان فإنه من 
المهم في عملية اإلبمل واستخدام بيانات مفصلة حسع 
النككوع اإلجتمككاعي   )عككدد المشككاركين مككن الكك كور و 

 اإلنا ك الناخبون ك ثعضار المجالس ك إلخ.( 

 المشاركة 

اعتمككككاد تككككدابير خاصككككة لتعزيككككز  •

عككداد ( و مشككاركة  المككرثة كمككا  )األ
 كيفا )سلطة صنل القرار ( .

 إشراك المنظمات النسائية  •

تيسكككير حضكككور  الكككدور الرقكككابي  •

 للسياسيين من اإلنا  

استخدام البيانكات المفصكلة حسكع  •

 النوع اإلجتماعي  في التقرير 

 اإلدارة المحلية للميام

 البرنام  المواضيعي

 اإلدارة المحلية للميام

دول الجنككوع هككي المسككؤولة عككن إن المككرثة فككي معظككم 
تعتبر البئر نقطة لقار  ات بعد اجتمكاعي جلع المار . و

ككل المستعملين الرئيسيين للمار فإن النسار في هام . و
وضككعية جيككدة تسككمح لهككن بتقككديم نصككائح تتعلككة علككى 
سككبيل الملككال باختيككار المضككخة ثو اختيككار مواضككل مككد 

 لككك لتجنككع و ثمكنككة تلبيككت الصككنابيرثنابيككع الميككام و
تملككل عائقككا ثمككام النسككار عيكوع فككي التصككميم األساسككي 

 األطفال .  و

إن التككدريع التقنككي  للمككرثة فككي مجككال صككيانة  شككبكات 
التزويد بالميام ثمر مهم ألنهن ثكلر مكن يشكعر بالحاجكة 

 اإلدارة المحلية للميام

إشكككككراك المكككككرثة فكككككي التخطكككككيط  •

 للموارد المائية .

تككوفير التككدريع التقنككي و اإلداري  •

 للمرثة .

تحفيز المشاركة الفعالة للمرثة في  •

 إطار موظفي إدارة  و لجان الميام .

توفير التدريع للمكوظفين و لجكان  •

 الميام في مسللة النوع اإلجتماعي .
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 الملحة إلصمحها  .

وعنككدما يتعلككة األمككر بتوييككرات فككي عمليككة التوزيككل ثو 
فكي اسكتهمك المكار ثو تككوين لجكان بحممت لإلقتصكاد 

الميام فإنه من المهم اإلصوار إلى وجهكة نظكر المكرثة . 
ينبوي كما ثن مشاركة المرثة في لجان الميام ثمر مهم و

ثن تتلقكى تكدريبا للقيكام بكدورها علكى لها إن لكزم األمكر 
 ثحسككن وجككه . كمككا ينبوككي ثيضككا تككدريع لجككان الميككام

ايا المتصككككلة بككككالنوع القضكككك مككككوظفي المشككككاريل فككككيو
ثمككام حرفككائهم مككن الكك كور اإلجتمككاعي وفككي المسككارلة 

 اإلنا  . و

 إدارة الفضمت 

 البرنام  المواضيعي 

 إدارة الفضمت 

الفضككمت  هككي: األنككواع الهامككة مككن الفضككمت لملككة
المنزليكة  وفكي  الفضمتالصناعية و فضمت  البنار و

لنكوع ه ا النوع األخيكر تتجلكى الفكوارة علكى مسكتوى ا
بشكككل ثوضككح .فككإن ثرادت مصككلحة جمككل  اإلجتمككاعي

الفضككمت توييككر التكككواتر ثو الرسككوم ثو طريقككة جمكككل 
الفضمت فإنها يجع ثن تلخ  بعكين اإلعتبكار ثن المكرثة 
هي على األرجكح األكلكر تضكررا مكن عمليكة التوييكر . 
وفي حممت التوعية بضرورة اإلقتصاد تعتبر ثهم فئكة  

 ا . مستهدفة هي فئة اإلن

فككي كليككر مككن البلككدان الناميككة يقصككد النككاس مصككبات 
إ ا ثرادت حكومكككة الفضكككمت لفكككرز المكككواد المفيكككدة و

محلية تحسين الوضل)على سبيل الملال تحسين شروط 
 النظافة( فإنه عليها ثن ال تتجاهل وضعية المرثة .

 إدارة الفضمت 

إشراك المرثة فكي التخطكيط  لككل  •

 ت ما يتعلة بإدارة الفضم

ضمان مشاركة الرجكال و النسكار  •

 في حممت التوعية .

تحليل آلكار العمكل)غير الرسكمي(  •

في مصع الفضكمت علكى صكحة و 
 سممة المرثة .

 التعليم 

 برنام  خاص 

 التعليم 

و لكككن لللككي  يقتككرن التعلككيم بككالرفل مككن مسككتوى المككرثة
 األطفال المنقطعين عن الدراسة حاليا هكم مكن اإلنكا  .
و النسككار المتعلمككات ثكلككر فعاليككة فككي تحسككين مسككتوى 

عككي  عككائمتهن . إن تككلليرات التعلككيم علككى وعيشككهن 
مسكللة الرفككل مكن مسككتوى المكرثة تشككتمل علكى مسككتوى 
عكككال مكككن المكاسكككع المحتملكككة وموقكككف ثقكككوى ثلنكككار 
التفاوض حول الموارد داخل األسرة و اسكتقملية ثكلكر 

صكوبة و مشكاركة فكي في صنل القرار و تحككم فكي الخ
الحياة العامة .و للتعليم اللانوي عند اإلنكا  تكللير كبيكر 

 على الخصوبة و الوفيات .

يتم منل  كلير من الفتيات من التكردد علكى المدرسكة  و 
 لكككك لمسكككاعدة ثمهكككاتهن . و هنكككاك قلكككة آخكككر خكككاص 
بالفتيككات هككو السككممة فككالخوف مككن التحككر  الجنسككي 

بالبيكت . و قكد تواجكه الفتيكات يدفعهن ثحيانا إلكى البقكار 
صككويرات السككن مشككاكل عنككد بدايككة مرحلككة الحككيض إ  
تفتقككر مدارسككهن إلككى بعككض المرافككة الضككرورية . ثمككا 

يكككتم إجبكككارهن علكككى تكككرك  إ ا ككككّن حكككاممت فإنكككه قكككد
 المدرسة . 

إن وجككود مككوظفين مككن النسككار و مشككاركة المككرثة فككي 
إن لككزم ينبوككي علككى المككرثة ولجككان المدرسككة ثمككر مهككم 

األمر ثن تتلقى تدريبا لإلضطمع بدورها . و يجع ثن 
يتلقككى لجككان المدرسككة و موظفككو المشككروع علككى حككد 

 التعليم 

المحافظكككة علككككى  نسكككبة الكككك كور  •

نككككا  فيمككككا يتعلككككة مقابككككل نسككككبة اإل
 باإللتحاة بالمدارس .

اتخا  إجرارات خاصة تهدف إلى  •

 تعزيز حضور الفتيات في التعليم .

تدريع مكوظفي المدرسكة و لجكان  •

األوليككككككار علككككككى  مسككككككللة  النككككككوع 
 اإلجتماعي فيما يتعلة بالتعليم .

تحفيكككز مشكككاركة المكككرثة )كمكككا و  •

كيفكككككا ( فكككككي اإلطكككككار المدرسكككككي و 
 ن األوليار .اإلداري و لجا



 

 
 
 

38 

فككي كيفيككة سككوار تككدريبا فككي مسككللة النككوع اإلجتمككاعي و
تحمككل المسككؤولية ثمككام الفئككة المسككتهدفة مككن الكك كور ثو 

 اإلنا  .

 السكن اإلجتماعي

 برنام  خاص 

 

 السكن اإلجتماعي

بما ثن المرثة تتحمل عادة معظم ثعبكار المهكام المنزليكة 
فإنه من المهم إدراج نصائح المرثة فيما يتعلة بتصكميم 
المسككاكن الجديككدة إ  يمكككن ثن تكككون لهككا نظككرة عمليككة 

كلافككة و المطككبخ علككى مسككتوى بعككض األمككور كتصككميم
 لية التنظيف .عم

عندما يتعلة األمر بعملية توزيل المساكن اإلجتماعيكة و
فإنكككه يجكككع ثن تككككون هنكككاك مراقبكككة لضكككمان حصكككول 

 النسار على حصة عادلة .

 التخطيط المادي 

فيمككا يتعلككة بمحككيط المنككازل فككإن المخططككين كليككرا مككا  
الشكجيرات يوفلون عن اإلنتبام إلى ثن األزقة المظلمة و

تجعلهكا المهملة تشكل خطرا علكى المكرثة والمساحات و
تشككعر بعككدم األمككان . كمككا ثنهككم يجككع ثن يلخكك وا بعككين 
اإلعتبككككار عنككككد وضككككل التخطككككيط المككككادي ثن بعككككض 

مرافككككة الرعايككككة المككككدارس والمنشككككات كاألسككككواة و
الترفيكه تؤمهكا النسكار بصكفة خاصكة .  ثماكنوالصحية 

سكككممة فعنكككد التصكككميم يجكككع األخككك  بعكككين اإلعتبكككار ال
 سهولة الوصول .و

 السكن اإلجتماعي

إشراك المرثة في تصميم المنكازل  •

 الجديدة و األحيار السكنية .

توزيل المنازل على ربكات األسكر  •

. 

ضمان السيطرة على التوزيل من  •

 قبل الحرفار ثيضا .

األخككككك  بعككككككين اإلعتبكككككار ثلنككككككار  •

التصكككميم سكككممة المكككرثة و إمكانيكككة 
 ات الوصول إلى الخدم

 إدارة الشؤون المالية

 برنام  خاص 

 إدارة الشؤون المالية

 الضرائع 

يمكككن ثن تكككون هنككاك اختمفككات واضككحة فككي التككللير 
الضكككرائع ثو الرسكككوم علكككى الرجكككال و  الككك ي تحدلكككه

النسار فعلى سبيل الملال فرض ضريبة على كشك فكي 
سككوة سككيكون لككه تككللير علككى التجككار و ثغلبيككتهم مككن 

ن ثن الزيكككادة فكككي الضكككرائع العقاريكككة النسكككار فكككي حكككي
ل لك .وثغلبهم من ال كور وسيؤلر على مالكي المنازل 

 ضككككرائع  فمككككن المهككككم ثن يقككككل النظككككر فككككي مصككككادر
  السلطات المحلية و من يقوم بدفعها

 الميزنة المراعية لمسللة النوع اإلجتماعي 

تبدو الميزانيات محايدة فيما يتعلة بالنوع اإلجتماعي و 
لككككن اإلختمفكككات تبكككدو واضكككحة إلكككى حكككد كبيكككر علكككى 
المسككتوى اإلجرائككي عنككدما يقككل تحويككل المخصصككات  

لعملية تحليل الميزانيكات علكى إلى استحقاقات . ويمكن 
ثساس النوع اإلجتماعي ثن تزيد من شفافية الميزانيات 
الحكوميككة إ  تسككاعد علككى إبككراز مككا تككم تخصيصككه مككن  

ثي قطاعكككات و تحديكككد فكككي اتجكككام خكككدمات ومكككوارد و
ال العديككد مككن البلككدان وقككد طككورت والمسككتفيدين منهككا 
طرقككا لتحليككل الميزانيككات ثو السككماس  سككيما فككي إفريقيككا

 للمواطنين بالمشاركة في عملية صنل القرار .

للمككككرثة الوصككككول إلككككى السياسككككات و يجككككع ثن يتككككاس 
المخصصكة وهككو مجكال هككي محرومكة منككه  المصكادرو
 التمييز .ثجل تصحيح حاالت اإلقصار و لك من و

 إدارة الشؤون المالية

تحليل اإلختمفات المتعلقكة بكيفيكة  •

تللير الضرائع و الرسوم على على 
 الرجال و النسار 

ضمان مشكاركة المكرثة فكي صكنل  •

 القرار المتعلة باإلنفاة.

تحفيككز الميزنككة علككى ثسككاس النككوع •

اإلجتمككككاعي لجعككككل كيفيككككة اسككككتفادة 
ثة و الرجكككل منهكككا ثمكككرا باديكككا المكككر

 للعيان.
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 المستوى اللال 

 تناول المسائل المتعلقة بالنوع اإلجتماعي  في الجهاز الحكومي المحلي

 

 

 نقاط اإلهتمام التوضيح (issueالقضية)

السياسة القائمة على ثساس النوع 
 اإلجتماعي   في البلدية

عي   السياسكة القائمكة علككى ثسكاس النكوع اإلجتمككا
 في البلدية

 

يمكن للبلديات صياغة سياسة النوع اإلجتماعي 
.و الهدف العام له م السياسة هو المسكاهمة فكي 
إحمل عمقات ثكلر مساواة على مستوى النوع 
اإلجتمككاعي  و  لككك بتطككوير وضككل المككرثة بككين 
السككان وفككي مختلككف إدارات البلديككة . و يمكككن 

طة ثن تكككككون ثي تككككدابير ملموسككككة مككككن األنشكككك
المككك كورة فكككي هككك م الوليقكككة ويجكككع ثن تككككون 

 مرفوقة بالتمويل المزم .

و المهكككم هكككو ثن نمحكككظ  مكككن الككك ي سكككيتحمل 
مسككؤولية السياسكككة و كيككف سكككتتم مراقبككة هككك م 

 العملية .

السياسككة القائمككة علككى ثسككاس النككوع 
 اإلجتماعي   في البلدية

 

 .وضل سياسة النوع اإلجتماعي  •

 ضمان التمويل . •

يكككد المسكككؤول و الكيفيكككة التكككي تحد •

 ستتم بها المراقبة 

 إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية

 

إن الطريقكككة التكككي تقكككوم مكككن خملهكككا السكككلطة 
المحلية باستقطاع الموظفين تحكدد مكن سكيظهر 
في مقابلة التوظيف   .و ل لك فمن المهم تحليكل 
كيفية صياغة اإلعمنات و في ثي وسيلة إعمم 

ظهككر و ثي شككبكة )رسككمية ثو غيككر رسككمية ( ت
ستستعمل الستدعار األشخاص المرغكوع فكيهم 

 . 

وقككد  ال تريككد النسككار التقككدم بمطالككع  إ ا كانككت 
الظروف غير ممئمكة للقيكام بعمليكة جمعهكا مكل 
غيرها من المهام و هو ما يفسر  اختيار النسار 
غالبا وظائف لبعض الوقت . و يمكن ثن تككون 

ظفين سياسة تمييزية و ال سيما ضد سياسة المو
النسكككار الحوامكككل و هكككو مكككا يجعكككل إمكانيكككات 

 الحضانة هامة جدا .

إن  النسار ثقل ميم مكن الرجكال إلكى الحصكول 
على ترقيات  و الطريقة الوحيدة لتحفيز النسكار 
لمنتقال إلكى األدوار القياديكة هكي تمكيكنهن مكن  
التكككدريع و خلكككة شكككبكات الكككدعم و الظكككروف 

مئمكككة . انظكككر : بنكككار القكككدرات والتكككدريع الم
 للمرثة العاملة في الحكومة المحلية .

ويمكن اتخا  إجرارات إيجابية من خكمل زيكادة 
نسكككبة النسكككار المتابعكككات  للكككدورات  و إدمكككاج 

 إدارة الموارد البشرية

 

تطككوير سياسككة النككوع اإلجتمككاعي  •

 فيما يتعلة بإدارة الموارد البشرية 

اإلنتبكككام إلكككى تركيبكككة  المكككوظفين  •

علكككى جميكككل المسكككتويات )التكككوازن 
 على مستوى النوع اإلجتماعي (

 تحفيز التوظيف و اختيار النسار  •

 ضمان المساواة  في األجر •

مرمكككة ترتيبكككات العمكككل ضكككمان م •

 للمرثة 

تككككككوفير التككككككدريع فككككككي القيككككككادة  •

 للموظفات 

إزالككة الحككواجز التككي تحككول دون  •

 مشاركة المرثة في التدريع 

تككوفير ثدوات التكككدريع الحساسكككة  •

 في مجال النوع اإلجتماعي  

 نوفير ثنشطة التوعية  • 
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 قضايا النوع اإلجتماعي في برنام  التدريع .

و يجكككع اإلنتبكككام  بشككككل خكككاص عنكككد تصكككور  
تهكم المكرثة و الكيفيكة  التدريع إلى القضايا التي

التي يتم بها تمليل المرثة على مستوى الحكاالت 
 و الرسوم التوضيحية . 

و يجككع ثن نككككون علكككى علكككم بكككلن النسكككار فكككي 
بعض اللقافات مقيدات إلى حد بعيد فلمور ملكل 
الككتعلم علككى يككد  المدرسككين الكك كور و اإلخككتمط 
فككككي األقسككككام و األدوات التعليميككككة الصككككريحة 

 حول دون مشاركتهن .يمكن ثن ت

وال يمكن اعتبار  دعم معالجة اخكتمل التكوازن 
على مستوى النكوع اإلجتمكاعي  عمليكة آليكة  و 
 لكك ألنكه راسكخ بشككل عميكة فكي اللقافكة . لك ا 
فإن علينا بنار الدعم من خكمل ثنشكطة توعويكة 
وهكو ثمككر يمكككن إنجككازم مككن خككمل المعلقككات و 

الخطابكات  المنشورات و اإلشكارة إلكى  لكك فكي 
. 

 

بنكككار القكككدرات و تكككدريع النسكككار 
 ةالعاممت في الحكومة المحلي

بنككار القككدرات و تككدريع النسككار العككاممت فككي 
 الحكومة المحلية

 

بنكار القكدرات عنكد المكرثة العاملكة فكي الحكومكة 
المحلية وسيلة جيكدة لتحفيكز اإلرتقكار فكي السكلم 
الككككوظيفي  .و يمكككككن لمواضككككيل التككككدريع ثن 
تشككككككتمل علككككككى :الكفككككككارة الشخصككككككية ك إدارة 
المشككككاريل ك تقنيككككات العككككرض ك التفككككاوض ك 

ئاسة ك الكتابة للفئات المسكتهدفة ثو التكدريع الر
 المعمة في مجال السياسة ال ي تعمل به .

كما ثن هناك طريقة ثخرى لتحسين ثدار المكرثة 
و هي تعيين مككون و خاصكة إ ا مللكت  النسكار 
ثقلية صويرة في التنظيم فكإن مسكاعدة شخصكية 
يمكن ثن تكون لمينة بالنسبة إلكى امكرثة موظفكة 

. 

امة فإنه يمكننا القكول بكلن اإلسكتلمار و بصفة ع
فككي المككرثة العاملككة  ثمككر  و مردوديككة   علككى 
مستويين سكوار مكن حيك   الفعاليكة فكي تحسكين 
الشخصكككية  ثو مكككن حيككك  الكككدور الككك ي تلعبكككه 

 كملال في مجال الوظيفة  .

بنككككار القكككككدرات و تككككدريع النسكككككار 
 العاممت في الحكومة المحلية

 

لككككدى تككككوفير تعزيككككز  القككككدرات  •

 النسار 

 توفيرالتدريع للنسار •

 تحفيز دور األنلى القدوة  •

بنار القدرات في مجكال المعكارف 
 المتعلقة بالنوع اإلجتماعي    

بنكككار القكككدرات فكككي مجكككال المعكككارف المتعلقكككة 
 بالنوع اإلجتماعي   

 

تحتكككاج الحكومكككات المحليكككة و المنظمكككات التكككي 
إلكى  تريد حقا معالجة قضكايا النكوع اإلجتمكاعي

 متخصصين في ه ا المجال .

عندما تبكدث حكومكة محليكة بطكرس قضكايا النكوع 

المعككارف  بنككار القككدرات فككي مجككال
 المتعلقة بالنوع اإلجتماعي   

  

 

ضككمان الخبككرة فككي مجككال قضككايا  •

 النوع اإلجتماعي 

تككوفير التكككوين فككي مجككال قضككايا  •
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اإلجتماعي فكإن  لكك عكادة مكا يتجلكى فكي شككل 
مشكككاريل )معزولكككة(. وينبوكككي علكككى الحكومكككة 
المحلية عندما يكون هناك مكا يكفكي مكن النتكائ  
ثن  تبكككدث باإلهتمكككام بمسكككللة النكككوع اإلجتمكككاعي 

ي جميككككل علكككى جميككككل مسككككتويات التنظككككيم وفكككك
المجكككككاالت : تعمكككككيم مراعكككككاة مسكككككللة النكككككوع 
اإلجتمككككاعي دون إهمككككال المشككككاريل الخاصككككة 
لتمكين المرثة . و يمكن للمنظمة من خمل بنار 
القككدرات فكككي مجكككال النككوع اإلجتمكككاعي إنشكككار 
قاعدة واسعة من الخبرة بما فيه الكفاية في هك ا 

 المجال لمنتقال إلى اإلدماج .

 النوع اإلجتماعي 

فككرز/ تحليككل الخطككط فككي مجككال 
 النوع اإلجتماعي  

 

فكككككرز / تحليكككككل الخطكككككط فكككككي مجكككككال النكككككوع 
 اإلجتماعي 

  

أللكر العكام على البلديات التكي تريكد ثن معرفكة ا
لسياستها على موقكل الرجكال و النسكار ثن تقكوم 

 بفرز خططها السنوية و متعددة السنوات .

إ ا نظرنكككا فكككي االبكككواع التكككي تصكككرف فيهكككا 
األمككوال فكككإن  لكككك يسكككمى الميزنكككة فكككي مجكككال 
النوع اإلجتمكاعي . كمكا يمككن لنكا ثيضكا النظكر 
إلككككى مصككككادر األمككككوال )انظككككر الضككككرائع و 

يكككيم اإلجمكككالي يعطكككي ثفضكككل الرسكككوم (.إن التق
اإلنطباعككات حككول تككللير آلككار السياسككة البلديككة 

 حول الوضل المتصل بالرجال و النسار .

و ليسككت هكك م األنككواع مككن التحاليككل سككهلة ألن 
األرقككام التككككاد  تميككز بكككين الرجككال و النسكككار. 
فاإلمكانية األولى هي ثن نطلكع مكن  مجموعكة 

ت األولويكة ممللة للمرثة  ثن تحدد المجكاالت  ا
 بالنسبة إلى النسار .

ويمكككن ممحظككة بعككض المؤشككرات مككن خككمل 
المقارنككككة بككككين   الميزانيككككة المرصككككودة لهكككك م 
المجككككاالت والميزانيككككة المرصككككودة لمجككككاالت 

 ثخرى .

 

فكككرز / تحليكككل الخطكككط فكككي مجكككال 
 النوع اإلجتماعي 

  

إجكككرار تحلكككيمت لمسكككللة النكككوع  •

 اإلجتماعي 

مجكككال إنجكككاز طكككرة ميزنكككة فكككي  •

 النوع اإلجتماعي .

 

 مراكز اإلعمم مراكز اإلعمم

 

يمكن إنشار مركز إعممي حكول حقكوة المكرثة 
 بالتوازي مل مقر إقامة للنسار المعنفات 

 مراكز اإلعمم

 

ضككككمان إمكانيككككة الوصككككول إلككككى  •

 المعلومات المتعلقة بحقوة المرثة 

 مكافحة العنف المنزلي •
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