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كلمة "مفتاح"

إىل  مفتاح   - والدميقراطية  العاملي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  املبادرة  تسعى 

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

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

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

حول السياسات العامة مبا يضمن العدالة االجتامعية واملساواة. وانسجاماً مع 

املحلیة  للهیئات  التنموي  الدور  بأهمية  وإمياناً  االسرتاتيجية،  التوجهات  هذه 

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

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

القيادي  املرأة  دور  ومتكني  والوطنية،  املحلية  االنتخابات  يف  للمشاركة  وشابة 

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

وترشيعات االنتخابات التي تعيق مشاركة املرأة ومتثيلها يف االنتخابات وطرح 

الترشيعات  مستوى  عىل  وإصالح  تعديالت  ومقرتحات  توصيات  من  البدائل 

القرار وواضعي  لتنظيم جلسات حوار مع صناع  باإلضافة  العامة،  والسياسات 

املناسبة  السبل  حول  والتباحث  للتشاور  العامة  السياسات  وراسمي  القوانني 

العدالة  إحقاق  لضامن  املهمشة  والفئات  والشباب  النساء  ملساندة  واملالمئة 

واملعاهدات  اإلنسان  مبادىء حقوق  إىل  باالستناد  واملساواة وذلك  االجتامعية 

واالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطني.

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

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

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

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

داعمة إلدماج قضايا النوع االجتامعي يف سياسات الحكم املحيل وضامن إحقاق 

الجنس،  عن  النظر  بغض  واملواطنات  املواطنني  وحامية  االجتامعية  العدالة 

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

اإلنسان التي صادقت عليها دولة فلسطني.

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

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

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

ميثاق النوع االجتامعي يف املجالس املحلية الذي ينسجم مع الجهود الوطنية 

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

 
يوسف دجاين

عن مجلس اإلدارة
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كلمة منتدى النوع االجتامعي يف الحكم املحيل 

تقدم تجربة العمل الجامعي والتنسيق العايل داخل منتدى النوع االجتامعي يف 

الحكم املحيل مثاالً واضحاً عىل أهمية ورضورة املزيد من العمل املنسق. فمنذ 

قدراتها  تصب  أن  عىل  قادرة  املختلفة  الجهود  أصبحت  املنتدى  تفعيل  تم  أن 

نتائج  أثّر عىل  ومعارفها ضمن عمل جامعي مخطط ومنسق بطريقة تشاركية 

التأثري وعىل  واألفراد عىل  املؤسسات  قدرة  عىل  إيجابياً  وأعطى منوذجاً  العمل، 

تراكم الجهود وتصويبها نحو هدف واحد متفق عليه من قبل املجموعة. 

يف هذا السياق، ال بد من اإلشارة إىل أّن هناك الكثري من الجهود التي بذلت وتبذل 

لتطوير سياسات وأداء الحكم املحيل املبني عىل النوع االجتامعي - وعندما نقول 

النوع االجتامعي، فإننا نقصد معناه الواسع الشمويل الذي يشمل البيئة الترشيعية 

واالجتامعية وليس فقط عالقات القوة بني الذكور واإلناث - والتي أصبح لها شكل 

وعنوان ال ميكن تجاوزه. وهذا ما حصل مع منتدى النوع االجتامعي يف املجتمع 

وله حضور يف جهود مؤسسات  معروفاً  واضحاً  اآلن جسامً  أصبح  املدين، حيث 

النوع االجتامعي. وذلك عندما  التي تسعى إىل سياسات حساسة لقضايا  املدين 

تكاتفت الجهود، ونّسقت أعاملها، ووّحدت صوتها. 

لقد أثبتت  تجربة العمل الجامعي والنهج التشاريك الذي يتم اتباعه يف منتدى 

والرؤى  املشرتكة  واألحالم  األهداف  بأن  املحيل،  الحكم  يف  االجتامعي  النوع 

نتائج  عىل  فقط  ليس  تام  وحرص  منسق وجامعي،  عمل  إىل  بحاجة  املتقاربة، 

ينتج،  والجميع  يعمل،  فالجميع  العمل.  هذا   ومسار  صريورة  عىل  بل  العمل، 

لكن من املهم أن نفحص ماذا يحصل خالل عمل هذا االنتاج، هل تَعلّم وشارك 

الجميع؟ إْذ من الرضوري أن تكون نتائجنا مستدامة، وليك تكون مستدامة علينا 

أن نحرص عىل أن تكون طريقة العمل وفلسفته مبنية عىل القيمة اإلضافية لكل 

فرد من أفراد الجامعة، وعىل أهمية دور الجامعة والفرد، ألنه ال ميكن القيام بأي 

فعل إيجايّب يجلب نتائج إيجابية مستدامة، إال إذا كان الفعل جامعياً، ومواجهاً 

يتطلب  وهذا  جامعي،  بشكل  النجاح  تشارك  وأن  جامعي،  بشكل  للتحديات 

املشاركة واملسؤولية الجامعية. 

ما  املحيل، وهذا  الحكم  االجتامعي يف  النوع  هذا ما حدث ويحدث يف منتدى 

الفعل  إحداث  من  وأكرث  أكرث  قادراً  يصبح  حتى  ويطّوره  الجسم  هذا  سيحمي 

املستدام يف مجال الحكم املحيل، خاصة وأّن املؤسسات التي تستضيف املنتدى 

يف  وضعها  يتم  عندما  التي  الغنية  التجارب  وراكمت  املجال،  يف  طويل  باع  لها 

قالب الجامعة يصبح لها تأثري أكرب، كام أن األفراد عضوات وأعضاء املنتدى لهن 

ولهم أيضاً خربات ومعارف تعمل دامئاً عىل تطوير العمل يف هذا املجال املهم 

الذي إذا نجحنا وأحدثنا تأثرياً فيه، سيكون له تأثري عىل ميزان عالقات القوة نحو 

أكرث عدالة، من خالل سّد فجوات أساسية يف اختالالت حالية نجدها يف مؤرشات 

واحصاءات النوع االجتامعي. 

 
رسيدا عبد حسني 

املديرة العامة 

طاقم شؤون املرأة 
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أواًل: تقديم الدليل

5



6

دليل مؤشرات األداء إلدماج النوع االجتماعي في الحكم المحلي

تم إصدار ميثاق النوع االجتامعي يف الحكم املحيل مببادرة من وزارة الحكم املحيل خالل الفرتة 2007 - 2009، وذلك بطلب من عضوات املجالس املحلية حول 

مامرسات الهيئات املحلية يف إدارة توجهات الهيئة بعيداً عن مراعاة احتياجات العضوات اإلناث، والنساء يف املجتمع املحيل بشكل عام، حيث تبع إصدار امليثاق 

توقيع 35 هيئة محلية طوعاً لهذا امليثاق، إمياناً من املجالس التي وقعت بأهمية مراعاة قضايا النوع االجتامعي يف عمل الهيئة املحلية، والتزاماً طوعياً منها بتعزيز 

املشاركة الفاعلية للعضوات يف قيادة الهيئات املحلية، وذلك خالل العامني 2013 و2014.  ومع تعاقب مجالس الهيئات املحلية يف العام 2017، طرأ االحتياج إىل 

إعادة تفعيل العمل يف إطار امليثاق والرتويج له وللمامرسات الخاصة به لدى الهيئات املوقعة، واملجالس الجديدة، وذلك نظراً لوجود مجموعة من املعيقات التي 

أثرت وتؤثر عىل أداء هيئات الحكم املحيل يف مجال تعزيز دور العضوات، إضافة إىل مراعاة قضايا النوع االجتامعي يف الخدمات املقدمة من الهيئات يف نطاق عملها، 

ووفقاً لالختصاصات التي منحها قانون الهيئات املحلية رقم 1 للعام 1997، والتعديالت عليه.

ومن هنا، ارتأى منتدى النوع االجتامعي يف الحكم املحيل، الذي يضم عدداً من املنظامت األهلية الفلسطينية التي تعنى بتناول قضايا النوع االجتامعي بشكل عام، 

وبقضايا النوع االجتامعي يف الحكم املحيل بشكل خاص، الحاجة إىل تفعيل العمل مبيثاق النوع االجتامعي تفادياً للعقبات املذكورة.1  وعملت مؤسسة "مفتاح" 

كعضو فاعل يف املنتدى عىل قيادة التشاور حول إعداد دليل مساند ألعضاء/عضوات املنتدى، وللهيئات املحلية، ووزارة الحكم املحيل، يقدم مجموعة من املؤرشات 
التي ميكن قياسها حول مدى التزام هيئات الحكم املحيل ببنود ميثاق النوع االجتامعي، وذلك تزامناً مع تطوير امليثاق.2

يعرض الدليل، ستة محاور تم تطويرها بالتشاور مع جميع أعضاء/عضوات منتدى النوع االجتامعي يف الحكم املحيل، واللجنة التوجيهية للمنتدى، التي تضم، كذلك، 

يف عضويتها ممثلة وزارة الحكم املحيل ومجموعة من املؤسسات الرشيكة، مثل صندوق تطوير وإقراض البلديات، وغريها من األفراد والناشطني/ات يف هذا املجال.

1  للتفاصيل: تقرير حول ميثاق النوع االجتامعي، لونا عريقات، مؤسسة مفتاح 2019.

2  للتفاصيل: ميثاق النوع االجتامعي يف الحكم املحيل 2019، منتدى النوع االجتامعي، مؤسسة مفتاح.
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1. أهداف الدليل:

يهدف هذا الدليل إىل متكني مؤسسات املجتمع املدين التي تعمل يف مجال متابعة  عمل هيئات الحكم املحيل، وتوفر لها وسيلة موحدة لتحديد أولويات الضغط يف 

مجال العمل   مببادئ ميثاق النوع االجتامعي، حيث  يبني هذا الدليل مواطن القوة والضعف للهيئات املحلية يف مجال العمل  مبيثاق النوع االجتامعي والتعديالت 

الواجبة لتعزيز التزامها. كام يستهدف الدليل تعريف الهيئات املحلية بنظام العمل مبيثاق النوع االجتامعي، وكيفية تنفيذ التقييم املتعلق مبدى العمل ، حيث يتم 

تحويل النتائج إىل أرقام قياسية/ظالل ملونة، تعرب عن درجة العمل بتطبيق ميثاق حسب كلٍّ من املحاور التي يشملها امليثاق.

2. من يستخدم هذا الدليل؟

لقد ُصّمم هذا الدليل، بشكل خاص، للمؤسسات األهلية العاملة يف مجاالت املساءلة وبناء القدرات يف الحكم املحيل، ويقدم لها مجموعة من املعايري التي تجدر 

مراعاتها يف عمليات املساءلة بهدف تحديد الفجوات وأولويات بناء القدرات والضغط.

املتوقعة  واملخرجات  واإلجراءات  واملتطلبات  للمراحل  مفّصالً  لها رشحاً  يقدم  حيث  الدليل،  استخدام  عملها،  ونطاق  أحجامها  باختالف  املحلية،  للهيئات  وميكن 

إلجراءات التقييم.  وقد تم تصميمه الستخدامات الهيئات املحلية يف التقييم الذايت لفجوات النوع االجتامعي يف الهيئة املحلية، وللعاملني/ات يف وزارة الحكم املحيل، 

والباحثني/ات.

3. استخدام الدليل

يجب عىل املؤسسات األهلية أو الجهات األخرى اتباع التعليامت املوجودة يف الدليل بالرتتيب املذكور، وبشكل مرتابط مع املالحق املرفقة بالدليل، واملتعلقة بإجراءات 

التقييم وخطواته.
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4. إجراءات تقييم  العمل مبيثاق النوع االجتامعي من خالل املؤسسات األهلية

تحديد املحاور التي سيشملها 

التقييم، والطاقم الذي سينفذ 

عملية التقييم.

1

التواصل مع الهيئة املحلية 

كتابياً، وذلك لألهداف التالية:

1. تحديد أهداف التقييم 

واملحاور التي يشملها.

2. تحديد  الوصول إىل وثائق 

عملية التقييم.

3. تحديد الجهات املنوي اللقاء 

بها خالل عملية التقييم. 

4. تحديد الفرتة الزمنية وخطة 

تنفيذ التقييم.

2

الزيارة امليدانية للهيئة املحلية 

التي تشمل يوم عمل إىل 

يومني داخل الهيئة للمراجعة 

واملراقبة. 

3

إعداد مسودة تقرير التقييم 

والتأكد من صحة النتائج 

وتوافقها مع آراء املشاركني يف 

عملية التقييم.

4

5. تحديد نقاط الضعف 

وتنظيم جلسة مساءلة مع 

الهيئة املحلية حول املحاور 

التي تم تقييمها.

5

البناء عىل نتائج جلسة املساءلة 

لتحديد محاور الضغط الالزمة 

وآلياتها، وأي خطط مساندة 

وبناء قدرات.

6

إعداد التقرير النهايئ.

7

إعادة التقييم بعد سنة أو 

سنتني حسب حجم الفجوات.

8
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تشكيل لجنة من الهيئة 

املحلية، ووزارة الحكم املحيل، 

ومؤسسات مجتمع محيل. 

1

تحضري جميع الوثائق الالزمة 

لعملية التقييم، وتزويد باقي 

أعضاء/عضوات اللجنة بها قبل 

أسبوع من إجراء التقييم.

2

الزيارة امليدانية للجنة التقييم 

التي تشمل يوم عمل إىل 

يومني داخل الهيئة للمراجعة 

واملراقبة. 

3

تنظيم لقاء ألعضاء/عضوات 

اللجنة يتم فيه التوافق حول 

نتائج التقييم. 

4

إعداد تقرير التقييم من قبل 

ممثل/ة الوزارة أو األخصايئ/ة 

الخارجي/ة باالتفاق، وتوقيعه 

من جميع أعضاء/ات اللجنة.

5

تزويد املجلس بتقرير التقييم 

النهايئ.

6

متابعة معالجة فجوات االلتزام، 

من خالل خطة عمل محددة، 

ترشف عىل تنفيذها وحدة 

النوع االجتامعي يف الوزارة.

7

إعادة التقييم بعد سنة أو 

سنتني حسب حجم الفجوات.

8

5. إجراءات تقييم العمل مبيثاق النوع االجتامعي من خالل نظام تقييم وطني



10

دليل مؤشرات األداء إلدماج النوع االجتماعي في الحكم المحلي

ثانيًا: معايير التقييم

10
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المحور األول: المشاركة

وسيلة التحقق1234املعايري

تنظيم اجتامعات الهيئة املحلية

التأكيد عىل عقد االجتامعات . 1

يف  مقر الهيئات املحلية وفقا 

للقانون مع مراعاة االتفاق عىل 

الوقت املناسب  لعقدها لجميع 

األعضاء والعضوات لضامن مشاركة 

العضوات وعدم غيابهن.

تنظم جميع اجتامعات الهيئة يف ساعات املساء، و/أو يف أماكن خاصة غري مناسبة . 1 

لحضور االجتامع.

تنظم أكرث من 40  % من االجتامعات يف ساعات غري مناسبة، و/أو يف أماكن . 2

خاصة غري مناسبة لحضور االجتامع.

تنظم أقل من 40  % من االجتامعات يف ساعات غري مناسبة بوجود أو عدم وجود . 3

العضوات، و/أو يف أماكن خاصة غري مناسبة لحضور االجتامع.

تنظم جميع االجتامعات يف النهار، ويف ساعات عمل الهيئة، ويف أماكن عامة . 4

مناسبة لحضور االجتامع.

محرض اجتامع مجلس 

الهيئة، وموعد وساعة 

انعقاد الجلسات 

والحضور، مقابلة مع 

العضوات.

يتم طرح قضايا النوع االجتامعي . 2

يف نقاشات مجلس الهيئة )مثل 

الدور الخدمي والدور التنموي 

للهيئات املحلية، واالحتياجات 

العملية واالسرتاتيجية(.

يتم طرح قضايا النوع االجتامعي من قبل العضوات فقط، وال يتم التعاطي معها . 1   

من قبل باقي األعضاء.

يتم طرح قضايا النوع االجتامعي يف أقل من 30  % من اجتامعات الهيئة، ومن . 2

قبل العضوات فقط.

يتم طرح قضايا النوع االجتامعي يف أكرث من 30 % من االجتامعات، ومن قبل . 3

العضوات واألعضاء باملشاركة.

يتم طرح قضايا النوع االجتامعي يف جميع االجتامعات كبند خاص، يناقش . 4

بإيجابية من قبل األعضاء والعضوات.

محرض االجتامع )بحاجة 

إىل منوذج(.



12

دليل مؤشرات األداء إلدماج النوع االجتماعي في الحكم المحلي

تبليغ األعضاء والعضوات بجدول . 3

األعامل قبل االجتامع بوقت 

مناسب.

ال يتم إعداد جدول أعامل لالجتامع لجميع اجتامعات املجلس.. 1   

يتم إعداد جدول األعامل وتوزيعه خالل الجلسة، أو قبل يوم واحد فقط.. 2

يتم إعداد جدول أعامل االجتامعات من قبل الرئيس/ة، وإرساله إىل جميع . 3

األعضاء والعضوات قبل موعد الجلسة بيومني عىل األقل.

يتم إعداد جدول األعامل بالتشاور مع جميع األعضاء والعضوات، وإرساله قبل . 4

موعد الجلسة بخمسة أيام عىل األقل.

محرض التبليغ واملراسالت، 

منوذج جدول األعامل 

)بحاجة إىل منوذج(.

تكليف األعضاء/العضوات مبهام . 4

ضمن اللجان يف الهيئات املحلية 

عىل أساس املساواة يف الحقوق 

والواجبات.

يتم استثناء العضوات من املشاركة يف 20 % فأكرث من اللجان.. 1   

تشارك العضوات يف أكرث من 20 % من اللجان دون أي تكليف مبهام محددة . 2

مبنية عىل أساس االختصاص.

تشارك العضوات يف أكرث من 20 % من اللجان، وتكلف مبهام بسيطة ال تؤثر يف . 3

صنع القرار.

تشارك العضوات يف أكرث من 20 % من اللجان، وتكلف مبهام تؤثر عىل صنع . 4

القرار، بناء عىل االختصاص.

محارض اجتامعات اللجان.

مشاركة العضوات بفاعلية يف . 5

أنشطة تختارها، وبخاصة التي 

تساهم يف متكني املرأة الفلسطينية، 

وتوفري التغطية املالية لذلك إن 

أمكن.

تقترص مشاركة العضوات عىل حضور اجتامعات املجلس.. 1

تشارك العضوات يف أنشطة الهيئة املحلية وفق الخطة التشغيلية.. 2

تشارك العضوات يف أنشطة الهيئة وفق الخطة التشغيلية، ولهن حرية املشاركة . 3

يف أنشطة أخرى تتعلق بتمكني املرأة، وتتحمل العضوات تكلفة هذه املشاركات 

كلياً.

تشارك العضوات يف أنشطة الهيئة وفق الخطة التشغيلية، ولهن حرية املشاركة . 4

يف أنشطة أخرى تتعلق بتمكني املرأة، ويتم توفري التغطية املالية )كلياً أو جزئياً( 

لذلك.

التقارير املالية، املقابالت/

محارض االجتامعات، 

التقرير التشغييل/تقارير 

األداء.
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تشارك العضوات يف األنشطة اإلعالمية للهيئة غري الرسمية فقط.. 1  الظهور املتكافئ يف اإلعالم.6. 

تشارك العضوات يف األنشطة اإلعالمية بصورة غري منتظمة، ويف حال عدم توفر . 2

أحد األعضاء الذكور فقط.

تشارك العضوات يف األنشطة اإلعالمية للهيئة املحلية بصورة منتظمة وبتخطيط . 3

مسبق.

تشارك العضوات يف األنشطة اإلعالمية للهيئة املحلية بصورة منتظمة، وبناء عىل . 4

خطة إعالمية وسياسة واضحة.

توثيق األنشطة اإلعالمية/

الخطة اإلعالمية إن 

وجدت.
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المحور الثاني: اإلدارة وتنظيم البيئة

وسيلة التحقق 1234املعايري

مواءمة مقر الهيئة املحلية لكافة . 1

الفئات الخاصة من ذوي وذوات 

اإلعاقة، وكبار السن.

الهيئة ال تلتزم بتعميم الوزارة حول مواءمة املقر لكافة الفئات الخاصة من ذوي . 1   

وذوات اإلعاقة وكبار السن.

الهيئة تلتزم بتعميم الوزارة حول مواءمة املقر لجزء من الفئات الخاصة.. 2

الهيئة تلتزم بالتعميم لجميع الفئات الخاصة، إال أن املواءمة ال تراعي احتياجات . 3

النساء من ذوات اإلعاقة بشكل خاص؛ مثل الحاممات املنفصلة.

الهيئة تلتزم بالتعميم حول مواءمة املقر لكافة الفئات الخاصة، وتراعي . 4

احتياجات النساء من ذوات اإلعاقة بشكل خاص؛ مثل الحاممات.

زيارة ميدانية، مناذج 

استطالع الرضا، مقابالت.

متت مواءمة مبنى الهيئة الستقبال النساء، بتوفري أحد املعايري التالية: مرافق . 1مواءمة مقر الهيئة املحلية للنساء.. 2

صحية/حاممات خاصة بالنساء، مركز لخدمات الجمهور، غرفة لالستخدامات 

الخاصة بالنساء )غيار أطفال، رضاعة،..(.

متت مواءمة املبنى جزئياً بتوفري بعض املعايري التالية: مرافق صحية/حاممات . 2

خاصة بالنساء، مركز لخدمات الجمهور، غرفة غرفة لالستخدامات الخاصة بالنساء 

)غيار أطفال، رضاعة،..(.

متت مواءمة املبنى جزئياً بتوفري بعض املعايري التالية: مرافق صحية/حاممات . 3

خاصة بالنساء، مركز لخدمات الجمهور، غرفة غرفة لالستخدامات الخاصة بالنساء 

)غيار أطفال، رضاعة،..(. ويوجد لدى الهيئة تعميم يسمح باستخدام مرافق 

خاصة )مثل قاعة االجتامعات(، كبديل مبديئ لتوفر جميع املعايري.

متت مواءمة املبنى بتوفري جميع املعايري التالية: مرافق صحية/حاممات خاصة . 4

بالنساء، مركز لخدمات الجمهور، غرفة لالستخدامات الخاصة بالنساء )غيار 

أطفال، رضاعة،..(.

زيارة ميدانية، مناذج 

استطالع الرضا، مقابالت.
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متكني العضوات من استخدام . 3

املرافق الخاصة بالهيئة حتى بعد 

أوقات الدوام.

ال يسمح باستخدام املرافق إال خالل ساعات الدوام الرسمية.. 1   

توجد سياسة تسمح للعضوات باستخدام مرافق الهيئة بعد أوقات الدوام ألغراض . 2

اإلدارة والتنظيم الداخيل فقط.

توجد سياسة تسمح للعضوات باستخدام مرافق الهيئة بعد أوقات الدوام . 3

بساعات محددة ألغراض إدارية وتنظيمية داخلية، إضافة إىل تنظيم لقاءات 

فردية مع املؤسسات وأفراد املجتمع.

توجد سياسة تسمح للعضوات باستخدام مرافق الهيئة بعد أوقات الدوام . 4

وبساعات محددة، ألغراض إدارية وتنظيمية داخلية، إضافة إىل تنظيم لقاءات 

فردية مع املؤسسات وأفراد املجتمع، وتُوفر للعضوات مكاتب خاصة بهن لهذا 

الغرض.

التقرير التنفيذي 

للعضوات.

االلتزام مبساواة النوع االجتامعي يف . 4

سياسات التوظيف.

تتبع الهيئة املحلية آلية توظيف محددة بالُعرف، إال أن سياسة وإجراءات . 1   

التوظيف غري موثقة، أو ال تتم مراجعتها دورياً.

توجد إجراءات موثقة حول آلية التوظيف ال تتطرق إىل سياسات تعزيز توظيف . 2

النساء.

توجد آلية موثقة حول إجراءات التوظيف، وسياسة واضحة حول املساواة يف . 3

توفري فرص العمل للنساء املؤهالت، إال أن نسبة املوظفات تقل عن 50 %.

توجد آلية موثقة حول إجراءات التوظيف، وسياسة واضحة حول التمييز اإليجايب . 4

يف توفري فرص العمل لصالح النساء املؤهالت، و/أو تزيد نسبة املوظفات عىل 

.% 50

توثيق السياسات يف 

األدلة اإلدارية الداخلية 

املعتمدة، ويف الهيكلية.
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تقييم دوري لفجوات النوع . 5

االجتامع يف الهيئة املحلية، واقرتاح 

برامج عمل وموارد مالمئة لجرسها.

يتم تقييم فجوات النوع االجتامعي يف الهيئة املحلية بناء عىل طلب ممول، دون . 1   

وجود سياسة واضحة لذلك.

تقوم العضوات فقط بتقييم فجوات النوع االجتامعي يف الهيئة املحلية وتقدميها . 2

للمجلس.

يتم تقييم فجوات النوع االجتامعي من قبل لجنة مختصة من أعضاء املجلس . 3

ذكوراً وإناثاً.

يتم تقييم فجوات النوع االجتامعي يف الهيئة املحلية من خالل لجنة مختصة . 4

تشمل الذكور واإلناث، وتستخدم النتائج يف عمليات التخطيط السنوي.

الخطة االسرتاتيجية 

والتنفيذية للهيئة، تقرير 

التقييم.

تكافؤ الفرص يف االستفادة من . 6

أنشطة وبرامج بناء القدرات دون 

متييز، وااللتزام بنسبة متثيل النساء 

يف كافة الفعاليات املتعلقة بذلك.

تتم مشاركة األعضاء والعضوات يف برامج بناء قدرات عشوائياً، دون وجود آلية . 1   

محددة لتدوير املشاركة والتأكد من تكافؤ الفرص.

تشارك العضوات يف أقل من 30 % من إجاميل أنشطة بناء القدرات )لجميع . 2

العضوات( املحلية، وعىل مستوى دويل.

تشارك العضوات يف أكرث من 30 % من إجاميل أنشطة بناء القدرات )لجميع . 3

العضوات( عىل املستويني املحيل والدويل.

تشارك العضوات يف أنشطة بناء القدرات نتيجة سياسة داخلية موثقة حول . 4

التمثيل النسوي يف كافة أنشطة بناء القدرات، وبعدالة التوزيع بينهن.

التقرير التنفيذي الدوري 

للهيئة، أدلة اإلجراءات 

والسياسات الداخلية، 

تقارير النشاط إن وجدت.
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تتم مراعاة املساواة يف النوع . 7

االجتامعي ضمن إجراءات ورشوط 

التعاقد مع الهيئة املحلية.

توجد لدى الهيئة املحلية آلية للتوريد، من املوردين األفراد والرشكات للخدمات . 1   

واألعامل، إال أنها ال تتطرق إىل تعزيز فرص النساء يف املشاركة حسب الكفاءة.

توجد بنود محددة يف إجراءات التوريد تضمن تكافؤ الفرص للموردين واملوردات، . 2

وتحدد معايري مراعاة النوع االجتامعي يف تنفيذ املهام واألعامل.

توجد بنود محددة يف إجراءات التوريد تضمن تكافؤ الفرص للموردين واملوردات، . 3

وتحدد معايري مراعاة النوع االجتامعي يف تنفيذ املهام واألعامل.  وتنعكس هذه 

املعايري عىل عقود التوريد.

توجد بنود محددة يف إجراءات التوريد تضمن تكافؤ الفرص للموردين واملوردات، . 4

وتحدد معايري مراعاة النوع االجتامعي يف تنفيذ املهام واألعامل.  وتنعكس 

هذه املعايري عىل عقود التوريد واإلجراءات الجزائية، كام تتم مساءلة املوردين 

واملوردات يف حال عدم االلتزام بهذه املعايري وفقاً للرشوط الجزائية.

السياسات الداخلية، 

الرشوط املرجعية 

والعقود. محارض فتح 

العطاءات.
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المحور الثالث: التخطيط والتنمية

وسيلة التحققاالحتساب1234املعايري

تقييم فجوات النوع االجتامع . 1

وتحليلها.

تعمل الهيئة املحلية عىل فحص قضايا النوع االجتامعي يف نطاق عمل الهيئة . 1

وداخلها، يف حال اشرتط عليها ذلك من قبل جهة خارجية فقط.

تتبع الهيئة سياسة عامة لفحص فجوات النوع االجتامعي عىل مستوى الهيئة . 2

ونطاق عملها، إال أن السياسة غري مرتجمة إىل خطط تنفيذية، وال تتم املتابعة 

عليها.

تتبع الهيئة سياسة عامة لفحص فجوات النوع االجتامعي عىل مستوى الهيئة . 3

ونطاق عملها، ويتم تطبيق السياسة بشكل غري منتظم و/أو من قبل جهة غري 

مختصة، كام يعتمد عىل توفر موازنات مخصصة لذلك.

تتبع الهيئة سياسة عامة لفحص فجوات النوع االجتامعي عىل مستوى الهيئة . 4

ونطاق عملها، ويتم تطبيقها بشكل دوري، مرة كل سنتني عىل األقل.

سياسات الهيئة وأدلتها، 

نص التحليل.

إدماج قضايا النوع االجتامعي يف . 2

عمل البلديات ضمن التخطيط 

االسرتاتيجي.

ال يتم إدماج قضايا النوع االجتامعي يف الخطة االسرتاتيجية، أو يتم إدماجها دون . 1

تحليل متخصص يف قضايا النوع االجتامعي.

يتم إدماج قضايا النوع االجتامعي يف الخطة االسرتاتيجية، دون املتابعة عىل . 2

تنفيذها.

يتم التعاقد مع استشاري/ة لديه/ا القدرة واملعرفة يف قضايا النوع االجتامعي، . 3

وإدماجها يف جميع محاور الخطة االسرتاتيجية، إال أن ترجمتها إىل سياسات 

وإجراءات عملية ال يتم بشكل ممنهج.

يتم التعاقد مع استشاري/ة لديه/ـا القدرة واملعرفة يف قضايا النوع االجتامعي، . 4

وإدماجها يف جميع محاور الخطة االسرتاتيجية، وكأحد التوجهات االسرتاتيجية 

للهيئة، وتتم ترجمتها إىل سياسات وبرامج وبناء قدرات العاملني يف الهيئة 

واألعضاء يف مجال تطبيقها وااللتزام بها.

محارض لقاءات التخطيط 

االسرتاتيجي، الخطط 

التشغيلية السنوية، تقارير 

األداء.
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تحليل اإلنفاق مع مراعاة النوع . 3

االجتامعي.

يتم تحليل أثر عمل الهيئة، من إنفاق وعوائد، عىل كل من الرجل واملرأة، بصورة . 1

غري منتظمة، ودون وجود آلية وإجراءات محددة.

يتم تحليل أثر اإلنفاق عىل كل من الذكور واإلناث ألهداف تطوير السياسات، إال . 2

أن تحليل العوائد من منظور النوع االجتامعي وأثرها عىل الرجال والنساء ليست 

موضوع تحليل وبحث لدى الهيئة املحلية.

يتم تحليل أثر مخصصات اإلنفاق، إضافة إىل عوائد الهيئة عىل الذكور واإلناث، . 3

إال أن نتائج التحليل ال تنعكس بشكل كيل عىل سياسات الهيئة املحلية 

ومخططاتها التنموية واملوازنات.

يتم تحليل أثر مخصصات اإلنفاق، إضافة إىل عوائد الهيئة عىل الذكور واإلناث، . 4

وترتجم نتائج التحليل إىل سياسات الهيئة املحلية يف مجال التخطيط وإعداد 

املوازنات.

عقود املختصني، محارض 

اجتامعات، نص التحليل، 

ونص السياسات املنبثقة 

عنه.

تطوير املوازنات املستجيبة للنوع . 4

االجتامعي.

ال يتم إعداد املوازنات املستجيبة للنوع االجتامعي، نتيجة ضعف يف املعارف . 1

والقدرات لدى الهيئة املحلية.

يتم إدماج قضايا النوع االجتامعي يف إعداد املوازنات جزئياً، أي يف جزء من . 2

الدوائر والربامج.

يتم إعداد موازنة مستجيبة للنوع االجتامعي يف جميع محاور عمل الهيئة املحلية . 3

)الدوائر، الربامج، املشاريع(.

يتم إعداد موازنة مستجيبة للنوع االجتامعي لجميع محاور عمل الهيئة املحلية، . 4

ولدى الهيئة املحلية آلية للمتابعة واإلرشاف عليها.

التحليل واملوازنة، التقارير 

املالية السنوية.
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مشاركة النساء يف كافة عمليات . 5

ومراحل تطوير الخطط التنموية 

وتنفيذها.

ال تتم مشاركة النساء يف املجتمع املحيل يف عمليات التخطيط التنموي بشكل . 1

ممنهج، وضمن سياسة واضحة ومعلنة.

تتم مشاركة النساء يف املجتمع املحيل يف مراحل تحديد االحتياجات فقط.. 2

تتم مشاركة النساء يف املجتمع املحيل يف تحديد األولويات التنموية والتوجهات . 3

االسرتاتيجية بناء عىل عملية تحديد احتياجات ورصد لفجوات النوع االجتامعي.

تتم مشاركة النساء يف املجتمع املحيل يف تحديد األولويات التنموية والتوجهات . 4

االسرتاتيجية بناء عىل عملية تحديد احتياجات ورصد لفجوات النوع االجتامعي، 

كام تشارك النساء يف املجتمع املحيل يف عمليات تقييم الخطط التنموية.

محارض اللقاءات، عقود 

االستشاريني، تحليل 

الفجوات، نص الخطة 

االسرتاتيجية.

وجود آليات معتمدة تكفل . 6

مشاركة النساء يف عمليات 

التخطيط التنموي يف الحكم 

املحيل.

تتم مشاركة النساء يف عمليات التخطيط التنموي يف الحكم املحيل، إال أنها تتم . 1

بطريقة منظمة وفق آلية معتمدة.

لدى الهيئة املحلية آلية معتمدة وموثقة إلرشاك النساء الفاعالت يف قضايا النوع . 2

االجتامعي من املجتمع املحيل يف لجان التخطيط املختصة )مثل التخطيط 

الحرضي، والبنية التحتية، والتخطيط االسرتاتيجي ...(، إال أنهن ال يشاركن بشكل 

دوري يف املراجعة ومتابعة تنفيذ الخطط.

لدى الهيئة املحلية آلية معتمدة وموثقة إلرشاك النساء الفاعالت يف قضايا النوع . 3

االجتامعي من املجتمع املحيل يف لجان التخطيط املختصة، ويتم تطبيق هذه 

اآللية يف معظم لجان التخطيط، وتشمل املشاركة يف املراجعة الدورية واملتابعة 

عىل تطبيق الخطط.

لدى الهيئة املحلية آلية معتمدة وموثقة إلرشاك النساء الفاعالت يف قضايا النوع . 4

االجتامعي من املجتمع املحيل يف لجان التخطيط املختصة، ويتم تطبيق هذه 

اآللية يف جميع لجان التخطيط، وتشمل املشاركة يف املراجعة الدورية واملتابعة 

عىل تطبيق الخطط.

نص دليل التخطيط يف 

الهيئة، محارض عمل 

اللجان، نصوص الخطط 

املختصة، تقارير املتابعة، 

محارض لقاءات املتابعة.
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المحور الرابع: المساءلة

وسيلة التحقق1234املعايري

تنظيم أوقات استخدام املكتب . 1

املتاح مبا ميّكن عضوات وأعضاء 

الهيئات املحلية من استقبال 

املواطنني واملواطنات ومراجعة 

شكاواهم.

ال توجد سياسة أولية تتيح لعضوات وأعضاء الهيئة املحلية متابعة شكاوى النساء.1. 

يتم تحويل شكاوى النساء يف حاالت خاصة فقط إىل لجنة تشمل عضوات الهيئة 2. 

املحلية.

يتم تحويل شكاوى النساء يف حاالت خاصة فقط إىل لجنة تشمل عضوات الهيئة 3. 

املحلية، وتقدم تقارير دورية بجميع شكاوى النساء للمجلس.

يتم تحويل جميع شكاوى النساء إىل العضوات للنظر فيها ومتابعتها داخل 4. 

مكاتب البلدية، ويف أوقات مرضية للعضوات والنساء.

سياسة متابعة شكاوى 

النساء، تقارير تحليل 

الشكاوى، تقارير متابعة 

الشكاوى.

)مطلوب منوذج الشكوى(

مراجعة اإلنجاز )املساءلة( ما بني . 2

مجلس الهيئة املحلية والفئات 

االجتامعية املختلفة، مبا فيها 

املجموعات واملؤسسات النسوية.

يسمح بتنظيم جلسات املراجعة الدورية واملساءلة بني مجلس الهيئة املحلية . 1   

واملؤسسات النسوية بشكل خاص، إال أنه مل يتم تنفيذ أيٍّ من هذه الجلسات 

سابقاً.

يتم تنظيم جلسات املساءلة ما بني مجلس الهيئة املحلية والفئات االجتامعية . 2

واملؤسسات النسوية خاصة، بناء عىل طلب ودعوة املجلس فقط.

يتم تنظيم جلسات املساءلة ما بني مجلس الهيئة املحلية والفئات االجتامعية . 3

واملؤسسات النسوية خاصة، بناء عىل خطة تشغيلية سنوية، وتقارير إنجاز أقل 

من مره واحدة سنوياً.

يتم تنظيم جلسات املساءلة ما بني مجلس الهيئة املحلية والفئات االجتامعية . 4

واملؤسسات النسوية خاصة، بناء عىل خطة تشغيلية سنوية، وتقارير إنجاز مرة 

واحدة سنوياً عىل األقل، وبناء عىل مؤرشات أداء نوع اجتامعي محددة.

توثيق جلسات املساءلة، 

تقارير اإلنجاز.



22

دليل مؤشرات األداء إلدماج النوع االجتماعي في الحكم المحلي

تفعيل نظام الشكاوى ودعمه . 3

بوسائل وأدوات متّكن جميع أفراد 

املجتمع من استخدام النظام.

تستقبل الهيئة املحلية الشكاوى من املواطنني بصورة غري منتظمة، وال توجد آلية . 1   

معتمدة ومعلنة لجميع أفراد املجتمع.

يتوفر يف البلدية صندوق شكاوى عام ومعلن عنه، ويرشف عىل إدارته موظف/ة . 2

الشكاوى.

يتوفر يف البلدية أكرث من آلية معلنة لتقديم الشكاوى مثل صندوق الشكاوى، . 3

وشكاوى عرب الهاتف، وشكاوى عرب وسائل التواصل االجتامعي، ويرشف عىل 

النظام ومتابعته موظف/ة الشكاوى.

تتوفر يف البلدية أكرث من آلية معلنة لتقديم الشكاوى مثل صندوق الشكاوى، . 4

وشكاوى عرب الهاتف، وشكاوى عرب وسائل التواصل االجتامعي، ويتم توثيق 

جميع الشكاوى مبا فيها شكاوى النساء ومتابعتها من قبل لجنة تشمل العضوات.

نظام الشكاوى املوثق، 

مقابالت مع مسؤول/ة 

الشكاوى.

استطالع رضا جميع أفراد املجتمع . 4

حول الخدمات املقدمة.

يتم استطالع رضا املجتمع عن الخدمات املقدمة من الهيئة املحلية، بصورة غري 1. 

منتظمة، خالل اللقاءات االجتامعية لألعضاء واملوظفني.

يتم استطالع رضا املجتمع حول الخدمات املقدمة ضمن مناذج متوفرة لدى مركز 2. 

خدمة الجمهور.

يتم استطالع رضا املجتمع عن خدمات الهيئة من خالل مناذج متوفرة لدى مركز 3. 

خدمة الجمهور وجلسات خاصة تنظم سنوياً للنساء.

يتم استطالع رضا املجتمع عن خدمات الهيئة املحلية من خالل النامذج املتوفرة 4. 

يف مركز خدمة الجمهور، وتنظيم جلستني خاصتني بذلك سنوياً مع نساء املجتمع، 

وباستخدام أدوات املساءلة التي نظمها دليل املساءلة املجتمعية الصادر عن 

الحكم املحيل يف العام 2017، وتحليلها عىل أساس الجنس.

تقرير تحليل مناذج 

استطالع الرضا لدى 

مركز خدمات الجمهور، 

توثيق الجلسات الخاصة 

باستطالع رضا النساء يف 

املجتمع، نتائج استخدام 

أدوات املساءلة املجتمعية 

التي نص عليها دليل 

املساءلة املجتمعية، 

وتحليلها عىل أساس 

الجنس.
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تحرض العضوات فقط لقاءات املساءلة املجتمعية التي تخص نساء املجتمع.. 1حضور لقاءات املساءلة.. 5

تحرض العضوات جلسات املساءلة املجتمعية التي تخص النساء ويشارك باقي . 2

األعضاء مشاركة اختيارية فقط.

يشارك األعضاء والعضوات يف جلسات املساءلة التي تخص النساء، دون التحقق . 3

من اكتامل النصاب كام يف اجتامعات املجلس.

يشارك األعضاء والعضوات يف جلسات املساءلة التي تخص النساء، والتحقق من . 4

اكتامل النصاب كام يف اجتامعات املجلس.

محرض جلسات املساءلة، 

التغطية اإلعالمية لها.
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المحور الخامس: الخدمات

وسيلة التحققاالحتساب1234املعايري

فاعلية دور الهيئة املحلية يف . 1

محاربة العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي3 يف األماكن العامة ويف 

املجتمع.

ال تخطط الهيئة املحلية لدورها يف محاربة العنف املبني عىل النوع االجتامعي . 1

يف األماكن العامة ويف املجتمع، نتيجة ضعف وعي األعضاء والعضوات والعاملني 

والعامالت يف الهيئة املحلية بهذا الدور، و/أو عدم توفر القدرات الالزمة لذلك.

تستهدف الهيئة املحلية محاربة العنف املبني عىل النوع االجتامعي من خالل . 2

التوعية فقط.

تستهدف الهيئة املحلية العنف املبني عىل النوع االجتامعي من خالل أنشطة . 3

التوعية والتنسيق الجدي مع املؤسسات األهلية وجهات االختصاص من 

مؤسسات أمن وحامية.

تستهدف الهيئة املحلية العنف املبني عىل النوع االجتامعي من خالل أنشطة . 4

التوعية والتنسيق الجدي مع املؤسسات األهلية، وجهات االختصاص من 

مؤسسات أمن وحامية، وتتبنى مخططات هيكلية مقاومة للعنف.

الخطة االسرتاتيجية، 

املخططات الهيكلية، زيارة 

استطالعية.

3  العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي: أي شكل من أشكال العنف املوجه ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال عىل أساس االختالفات املنسوبة اجتامعياً بني الذكور واإلناث.  ويشمل 

األفعال التي تلحق األذى الجسدي أو العقيل أو الجنيس أو املعاناة، وكذلك التهديدات مبثل هذه األفعال، واإلكراه، وغريه من أشكال الحرمان من الحرية.



دليل مؤشرات األداء إلدماج النوع االجتماعي في الحكم المحلي

25

دور الهيئة يف متكني النساء . 2

اقتصادياً.

ال تعترب الهيئة املحلية متكني النساء اقتصادياً ضمن أولوياتها.. 1

تعتمد الهيئة سياسة أو هدفاً خاصاً بتمكني املرأة اقتصادياً ضمن خطتها . 2

االسرتاتيجية، إال أنها ال توفر املوارد املالية الالزمة لذلك.

تعتمد الهيئة سياسة أو هدفاً خاصاً بتمكني املرأة اقتصادياً ضمن خطتها . 3

االسرتاتيجية، وتقدم تسهيالت خاصة للنساء وتوفر جزءاً )2 % - 5 %( من موازنة 

برامجها نحو تحقيق هذا الهدف.

تعتمد الهيئة سياسة أو هدفاً خاصاً بتمكني املرأة اقتصادياً ضمن خطتها . 4

االسرتاتيجية، وتقدم تسهيالت خاصة للنساء وتعتمد سياسة بتخصيص أكرث من 

)2 % - 5 %( من موازنة برامجها نحو تحقيق هذا الهدف.

الخطة االسرتاتيجية، 

التقارير الفنية وتقارير 

الربامج، التقارير املالية.

1234تخطيط البلدة والشوارع

3.1 توفر أرصفة آمنة للسري وسهولة 

استخدامها لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وعربات األطفال.

ال توجد أرصفة للشوارع الفرعية، وجزء أو كل من الشوارع الرئيسية.1. 

توجد أرصفة آمنة يف الشوارع الرئيسية فقط.2. 

توجد أرصفة يف الشوارع الرئيسية والفرعية، إال أن استخدامها غري آمن لألشخاص 3. 

ذوي اإلعاقة وعربات األطفال.

توجد أرصفة آمنة يف الشوارع الرئيسية والفرعية كافة، ويسهل استخدامها 4. 

لألشخاص ذوي اإلعاقة وعربات األطفال.

زيارة استطالعية.

3.2 تحديد مناطق وقوف للسيارات أمام 

املدارس ومراكز الخدمات واملحالت 

التجارية.

ال تجد مناطق محددة لوقوف للسيارات أمام املدارس ومراكز الخدمات واملحالت . 1

التجارية.

تتوفر مناطق وقوف السيارات يف مراكز الخدمات واملحالت التجارية وأمام . 2

املدارس، إال أن سعتها ال تلبي االحتياج، و/أو مكلفة.

تتوفر مناطق وقوف السيارات يف مراكز الخدمات واملحالت التجارية وأمام . 3

املدارس، وهي غري مكلفة، دون اإلرشاف ومتابعة االلتزام باألماكن املخصصة.

تتوفر مناطق وقوف السيارات يف مراكز الخدمات واملحالت التجارية، وأمام . 4

املدارس، وهي غري مكلفة، وتتم متابعة االلتزام بها.

زيارة استطالعية.
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توفري إنارة يف بعض الشوارع الرئيسية فقط.. 3.31 توفر إنارة يف الشوارع.

توفر الهيئة املحلية إنارة للشوارع الرئيسية فقط، بساعات عمل مناسبة )من . 2

ساعة الغروب إىل مطلع الفجر(.

توفر الهيئة املحلية إنارة الشوارع الرئيسية ومعظم الشوارع الفرعية، بساعات . 3

عمل مناسبة )من ساعة الغروب إىل مطلع الفجر(.

توفر الهيئة املحلية إنارة الشوارع الرئيسية ومعظم الشوارع الفرعية، ويتم عمل . 4

صيانة دورية لها.

زيارة استطالعية، وأدوات 

استطالع الرضا.

1234املياه

تتوفر املياه الستخدامات االستهالك املنزيل أقل من يوم أسبوعياً.. 3.41 توفر املياه لالستهالك املنزيل.

تتوفر املياه الستخدامات االستهالك املنزيل ملدة ال تقل عن ثالثة أيام أسبوعياً، إال . 2

أن توريدها يتم يف ساعات املساء.

تتوفر املياه الستخدامات االستهالك املنزيل ملدة ال تقل عن ثالثة أيام أسبوعياً، . 3

ويتم توريدها يف ساعات النهار.

تتوفر املياه الستخدامات االستهالك املنزيل أكرث من ثالثة أيام أسبوعياً، ويتم . 4

توريدها يف ساعات النهار.

سجل الهيئة املحلية، 

أدوات استطالع الرضا.

3.5 توفر وسائل وصول مصادر املياه إىل 

جميع األرايض الزراعية التي تعمل 

بها النساء.

ال تخطط الهيئة املحلية لوصول املياه إىل األرايض الزراعية الخاصة بالنساء.. 1

تنفذ الهيئة مرشوعات لشق طرق زراعية، ومصادر مياه بديلة، تيرس من وصول . 2

املياه املنقولة إىل األرايض الزراعية الخاصة بالنساء.

تنفذ الهيئة مرشوعات لشق طرق زراعية تيرس من وصول املياه املنقولة إىل . 3

األرايض الزراعية الخاصة بالنساء.  إال أنها ال تنفذ مرشوعات تعزز زيادة الحصاد 

املايئ لصالح األرايض الزراعية.

تنفذ الهيئة مرشوعات لشق طرق زراعية وتستثمر يف توسيع شبكات املياه لتصل . 4

إىل األرايض الزراعية الخاصة بالنساء، وتنفذ مرشوعات تعزز زيادة الحصاد املايئ 

لصالح األرايض الزراعية.

خطة الهيئة، تقارير األداء، 

أدوات استطالع الرضا.
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3.6 إجراءات منع تلويث اآلبار والينابيع 

واألحواض.

لدى الهيئة إجراءات حول منع تلوث اآلبار والينابيع، إال أنها ال تطبق.. 1

توجد لدى الهيئة إجراءات موثقة حول منع تلويث اآلبار والينابيع، ويتم بناء . 2

عليها عمل فحوصات دورية للتأكد من عدم تلوثها.

توجد لدى الهيئة إجراءات موثقة حول منع تلويث اآلبار والينابيع، ويتم بناء . 3

عليها عمل فحوصات دورية للتأكد من عدم تلوثها واتخاذ إجراءات لتنظيفها 

ومحاسبة املسؤولني عن التلوث )يف حال كان السبب إهامالً برشياً(.

تتخذ الهيئة املحلية إجراءات احرتازية لضامن عدم تلوث اآلبار والينابيع.. 4

خطة الهيئة، أنظمة الهيئة 

يف مجال منع ومعالجة 

تلوث املياه، التقارير 

التشغيلية وأدوات 

استطالع الرضا.

1234الكهرباء

يتم التنسيق مع موردي الكهرباء من خالل مجلس الخدمات املشرتكة فقط.. 3.71 خدمات الكهرباء واألعطال.

تنسق الهيئة بشكل رسمي ومبارش مع رشكة الكهرباء باعتبارها مورداً إلحدى . 2

الخدمات التي تقع ضمن صالحياتها وفقاً للامدة 15 من قانون الهيئات املحلية.

تنسق الهيئة بشكل رسمي مع رشكة الكهرباء )جهة التوريد( باعتبارها مورداً . 3

إلحدى الخدمات التي تقع ضمن صالحياتها وفقاً للامدة 15 من قانون الهيئات 

املحلية، وتتابع شكاوى املواطنني ذات الصلة.

تلزم الهيئة رشكة الكهرباء بالتعامل مع شكاوى األعطال بشكل رسيع، من خالل . 4

عملية تعاقدية.

سياسات الهيئة املحلية 

املكتوبة، عقود مع 

املوردين، أدوات استطالع 

الرضا، سجل الشكاوى 

الواردة.

3.8 توفر الكهرباء والطاقة البديلة يف 

حاالت الكوارث.

ال يوجد أي اهتامم لدى الهيئة املحلية بتطوير مصادر الطاقة البديلة، وذلك . 1

بسبب عدم توفر املعارف والقدرات الخاصة بذلك.

تسعى الهيئة املحلية إىل تطوير والرتويج ملصادر الطاقة البديلة ضمن . 2

االسرتاتيجيات العامة.

تسعى الهيئة املحلية إىل تطوير والرتويج ملصادر الطاقة البديلة ضمن . 3

االسرتاتيجيات العامة، وتنفذ برامج خاصة بذلك.

تسعى الهيئة املحلية إىل تطوير والرتويج ملصادر الطاقة البديلة ضمن االسرتاتيجيات . 4

العامة، وتنفذ برامج خاصة بذلك، وضمن رشاكات مع املجتمع املحيل.

خطة الهيئة، التقارير، 

زيارة استكشافية، أدوات 

استطالع الرضا.
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1234املجاري واملراحيض العامة

3.9 توفري املراحيض العامة لتلبية 

احتياجات جميع السكان.

ال تتوفر مراحيض عامة كافية يف نطاق عمل الهيئة.. 1

تتوفر مراحيض عامة يف نطاق عمل الهيئة، إال أنها ال تراعي أمن اإلناث وسالمتهن.. 2

تتوفر مراحيض عامة يف نطاق عمل الهيئة منفصلة للنساء، إال أنها ال تلبي املعايري . 3

الصحية والنظافة.

تتوفر مراحيض عامة يف نطاق عمل الهيئة منفصلة للنساء، وتلبي املعايري الصحية . 4

والنظافة.

خطة الهيئة، التقارير، 

زيارة استكشافية، أدوات 

استطالع الرضا.

ال تتوفر شبكات الرصف الصحي يف نطاق الهيئة املحلية، إال أن الحفر االمتصاصية . 3.101 توفر شبكات الرصف الصحي.

متوفرة.

تتوفر شبكات الرصف الصحي لتغطي أقل من 50 % من نطاق الهيئة وحدودها.. 2

تتوفر شبكات الرصف الصحي يف أكرث من 50 % من نطاق وحدود عمل الهيئة، . 3

إال أن صيانتها غري دورية.

تتوفر شبكات الرصف الصحي يف أكرث من 50 % من نطاق الهيئة وحدودها، وتتم . 4

صيانتها بشكل دوري.

تخطيط شبكات الرصف 

الصحي يف الهيئة املحلية، 

عقود املوردين، سجل 

الشكاوى، أدوات استطالع 

الرضا.

تتم متابعة قضايا التخلص من مكونات الحفر االمتصاصية بشكل غري منتظم، . 3.111 مخلفات الحفر االمتصاصية.

دون أن تتوفر سياسات وإجراءات موثقة حول ذلك.

تتوفر يف الهيئة سياسات وإجراءات حول آليات التخلص من مكونات الحفر . 2

االمتصاصية، إال أنها غري مطبقة، ويتم الرجوع إليها يف حاالت الشكاوى فقط.

تتوفر يف الهيئة سياسات وإجراءات حول آليات التخلص من مكونات الحفر . 3

االمتصاصية، وتعليامت ملزمة ملقدمي خدمات النضح للتخلص منها يف األماكن 

املخصصة لذلك )بعيداً عن املناطق املأهولة واألرايض الزراعية(.

تتوفر يف الهيئة سياسات وإجراءات حول آليات التخلص من مكونات الحفر . 4

االمتصاصية، وتعليامت ملزمة ملقدمي خدمات النضح للتخلص منها يف األماكن 

املخصصة لذلك )بعيداً عن املناطق املأهولة واألرايض الزراعية( وتتم مساءلة 

منتهكيها بنظام عقوبات ثابت.

سياسات خاصة يف الهيئة 

املحلية، مذكرات تفاهم 

وعقود مع موردي 

الخدمة، أدوات استطالع 

رضا املواطنني، سجالت 

املخالفات.
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تنظيم وتشجيع الحرف والصناعات 

واألسواق العامة

1234

3.12 توفر احتياجات الحرفيني/ات 

والصناعيني/ات من مساحات عامة 

وخاصة.

ال توجد لدى الهيئة سياسات وخطط تعنى بتوفري املساحات العامة والخاصة . 1

مبا يلبي احتياجات صغار الحرفيني والصناعيني من الذكور واإلناث، إال أن الهيئة 

تتعامل مع صغار الحرفيني والصناعيني بصورة فردية حسب ما يتوجه لها.

توجد لدى الهيئة سياسات وإجراءات فعلية بتوفري وتنظيم املساحات لصغار . 2

الحرفيني والصناعيني من الذكور واإلناث، إال أنها ال تلبي االحتياج من نواحي 

التكلفة وتنظيم املساحات.

توجد لدى الهيئة سياسات وإجراءات فعلية بتوفري وتنظيم املساحات تهدف . 3

إىل تلبية احتياجات صغار الحرفيات واملنِتجات من اإلناث، وهي تلبي جزءاً من 

االحتياجات من نواحي التكلفة وتنظيم املساحات.

توجد لدى الهيئة سياسات وإجراءات فعلية بتوفري وتنظيم املساحات تهدف إىل . 4

تلبية احتياجات صغار الحرفيات واملنِتجات من اإلناث، وهي تلبي احتياجهن من 

نواحي التكلفة وتنظيم املساحات.

سياسات خاصة يف الهيئة 

املحلية، مذكرات تفاهم 

وعقود مع موردي 

الخدمة، أدوات استطالع 

رضا املواطنني.

3.13 تنظيم الحرف املتعلقة برعاية 

األطفال )الحضانات ومراكز رعاية 

الطفل(.

يتم التنسيق مع وزارة التنمية االجتامعية يف حاالت التظلامت والشكاوى الواردة . 1

حول هذا القطاع )الحضانات ومراكز رعاية الطفل(.

يوجد تنسيق دائم مع وزارة التنمية االجتامعية حول تنظيم هذا القطاع، إال أن . 2

الهيئة ليس لديها أي مبادرات لتشجيعه.

يوجد تنسيق دائم مع وزارة التنمية االجتامعية حول تنظيم هذا القطاع، والهيئة . 3

لديها مبادرات لتشجيعه، مبا ينسجم مع املعايري الوطنية.

تتخذ الهيئة إجراءات وتعميامت احرتازية حول تنظيم القطاع، وترخيص دور . 4

رعاية الطفل.

خطة الهيئة وأنظمتها، 

التقارير، زيارة استكشافية، 

أدوات استطالع الرضا.
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1234وسائل النقل الربي

ال توجد لدى الهيئة أي سياسات أو إجراءات تتعلق بإدارة توفري مواقف املركبات . 3.141 توفر املواقف وتنظيمها.

العامة وتنظيمها، إال أنها تتخذ إجراءات فردية وغري منتظمة حول ذلك.

توجد لدى الهيئة العامة سياسات وإجراءات تعنى بإدارة وتنظيم مواقف . 2

املركبات العامة، إال أنه ال يتم تخصيص موازنات خاصة لذلك.

توجد لدى الهيئة العامة سياسات وإجراءات تعنى بإدارة وتنظيم مواقف . 3

املركبات العامة، ويتم التطبيق الفعيل بتوفري موازنة لذلك، إال أن االلتزام بها 

واإلرشاف عليها ال يتم إال يف حاالت الشكاوى فقط.

توجد لدى الهيئة العامة سياسات وإجراءات تعنى بإدارة وتنظيم مواقف . 4

املركبات العامة، ويتم التطبيق الفعيل بتوفري موازنة لذلك، واإلرشاف عليها، 

ومساءلة متجاوزيها.

خطة الهيئة وأنظمتها، 

التقارير، زيارة استكشافية، 

أدوات استطالع الرضا 

ومذكرات التفاهم، سجل 

املخالفات.

3.15 التنسيق مع الجهات املختصة حول 

معايري السالمة واألمان يف املركبات 

العامة.

ال يوجد لدى الهيئة سياسات أو إجراءات تتعلق بسالمة وأمن املواطنني . 1

واملواطنات يف وسائل النقل الربي، ويتم التعامل مع قضايا السالمة بشكل فردي 

وليس عاماً.

توجد لدى الهيئة املحلية سياسات وإجراءات تتعلق بالتنسيق مع جهات . 2

االختصاص، مبا يكفل سالمة املواطنني واملواطنات يف وسائل النقل الربي، إال أن 

التنسيق محدود.

توجد لدى الهيئة املحلية سياسات وإجراءات تتعلق بالتنسيق مع جهات . 3

االختصاص، مبا يكفل سالمة املواطنني واملواطنات يف وسائل النقل الربي إال أن 

التنسيق يتم يف حالة ورود شكاوى فقط.

توجد لدى الهيئة املحلية سياسات وإجراءات تتعلق بالتنسيق الدوري مع جهات . 4

االختصاص، مبا يكفل سالمة املواطنني واملواطنات يف وسائل النقل الربي، ويتم 

رفع الوعي لدى أفراد املجتمع حول معايري السالمة وآليات املساءلة عنها.

خطة الهيئة وأنظمتها، 

التقارير، زيارة استكشافية، 

أدوات استطالع الرضا 

ومذكرات التفاهم.
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1234الصحة العامة والرقابة عليها

تعترب الهيئة املحلية تنظيم ساعات عمل املراكز الصحية مبا يتالءم مع احتياجات . 3.161 تنظيم ساعات عمل املراكز الصحية.

جميع السكان خارج نطاق صالحياتها.

يتم تنسيق ساعات عمل الهيئة املحلية مع جهة االختصاص )وزارة الصحة( دون . 2

مراعاة احتياجات النساء.

يتم تنسيق ساعات عمل الهيئة املحلية مع جهة االختصاص )وزارة الصحة( . 3

ملراعاة احتياجات النساء عند التقدم بشكوى فقط.

يتم تنسيق ساعات عمل الهيئة املحلية مع جهة االختصاص )وزارة الصحة( . 4

ملراعاة احتياجات النساء، وبخاصة العامالت، مبذكرة تفاهم واضحة تكفل توفر 

الخدمة الصحية بعد ساعات العمل الرسمية للنساء.

خطة الهيئة وأنظمتها، 

التقارير، زيارة استكشافية، 

أدوات استطالع الرضا 

ومذكرات التفاهم.

3.17 تحديد أسعار السلع الغذائية 

وتنظيمها.

يتم التنسيق مع جهة االختصاص حول تنظيم أسعار السلع الغذائية يف نطاق . 1

عمل الهيئة يف حال التقدم بشكوى فقط.

يتم التنسيق مع جهات االختصاص حول تنظيم أسعار السلع الغذائية ضمن . 2

نطاق عملها، مببادرة من جهات االختصاص.

يتم التنسيق مع جهة االختصاص حول تنظيم أسعار السلع الغذائية بطريقة . 3

منتظمة ورسمية )مذكرة تفاهم(، تنظم عمليات الرقابة.

يتم التنسيق مع جهة االختصاص حول تنظيم أسعار السلع الغذائية بطريقة . 4

منتظمة ورسمية، تكفل وتراقب متابعة مستوى أداء جهة االختصاص بشكل 

دوري.

خطة الهيئة وأنظمتها، 

التقارير، زيارة استكشافية، 

أدوات استطالع الرضا 

ومذكرات التفاهم.
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3.18 إدارة وتنظيم املسالخ ومزارع 

الدواجن.

ال توجد لدى الهيئة سياسة لإلرشاف عىل وتنظيم أماكن وجود املسالخ ومزارع . 1

الدواجن، وآليات عملها يف مجال ترصيف البقايا.

توجد سياسات وإجراءات يف الهيئة حول اإلرشاف عىل وتنظيم أماكن وجود . 2

املسالخ والدواجن، إال أن متابعة آلية ترصيف البقايا ليست من املهام التي توليها 

الهيئة أولوية.

توجد سياسات وإجراءات يف الهيئة حول اإلرشاف عىل وتنظيم أماكن وجود . 3

املسالخ والدواجن، إضافة إىل إجراءات ملتابعة آلية ترصيف البقايا، يتم الرجوع 

إليها يف حالة الشكاوى فقط.

توجد سياسات وإجراءات يف الهيئة حول اإلرشاف عىل وتنظيم أماكن وجود . 4

املسالخ والدواجن، إضافة إىل إجراءات ملتابعة آلية ترصيف البقايا تشمل مساءلة 

منتهكيها بشكل منتظم.

خطة الهيئة وأنظمتها، 

التقارير، زيارة استكشافية، 

أدوات استطالع الرضا 

ومذكرات التفاهم.

1234النظافة وجمع النفايات

3.19 توفر الحاويات املغلقة يف الشوارع 

واملراقبة عليها.

يتم توفري حاويات مغلقة لفئات محددة )منازل محددة( ومبساهمة مالية من . 1

أصحاب املنازل فقط.

يتم توفري الحاويات املنزلية املغلقة يف أقل من 50 % من نطاق عمل الهيئة.. 2

تتوفر الحاويات املغلقة املنزلية يف أكرث من 50 % من نطاق عمل الهيئة، إال أنه ال . 3

تتم املراقبة عليها بشكل دوري من قبل موظفي الهيئة.

تتوفر الحاويات املنزلية والعامة املغلقة يف أكرث من 50 % من نطاق عمل الهيئة، . 4

وتتم املراقبة عليها من قبل العاملني يف الهيئة.

خطة الهيئة وأنظمتها، 

التقارير، زيارة استكشافية، 

أدوات استطالع الرضا 

ومذكرات التفاهم.
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3.20 االلتزام بإجراءات التخلص من 

مخلفات البناء والزراعة والصناعة 

وفق القانون.

ترشف الهيئة عىل عمليات التخلص من بقايا البناء والزراعة والصناعة وفق . 1

القانون، يف حاالت فردية فقط.

لدى الهيئة إجراءات خاصة للتخلص من بقايا البناء والزراعة والصناعة، ضمن . 2

آلية محددة وإطار وزمني محدد وفقاً للقوانني، إال أنها ال تنفذ بدقة و/أو يف حال 

التقدم بشكوى فقط.

تلزم الهيئة األفراد واملنشأة بالتخلص من بقايا البناء والزراعة والصناعة، ضمن . 3

آلية محددة، وإطار وزمني محدد وفقاً إلجراءاتها.

تلزم الهيئة األفراد واملنشأة بالتخلص من بقايا البناء والزراعة والصناعة، ضمن . 4

آلية محددة وإطار وزمني محدد وفقاً إلجراءاتها وتسائِل غري امللتزمني.

خطة الهيئة وأنظمتها، 

التقارير، زيارة استكشافية، 

أدوات استطالع الرضا 

ومذكرات التفاهم، وسائل 

اإلعالم.

3.21 تنظيم عمل مركبات جمع النفايات 

التابعة للبلدية.

تتوفر لدى الهيئة مركبة لجمع النفايات )أو من خالل مجلس الخدمات املشرتك( . 1

تعمل أقل من 3 أيام أسبوعياً يف كل منطقة من مناطق حدود الهيئة.

تتوفر لدى الهيئة مركبة لجمع النفايات )أو من خالل مجلس الخدمات ملشرتك( . 2

تعمل أكرث من 3 أيام أسبوعياً يف كل منطقة من مناطق حدود الهيئة، ويف 

ساعات النهار، إال أن تكلفة الخدمة مرتفعة.

تتوفر لدى الهيئة مركبة لجمع النفايات )أو من خالل مجلس الخدمات املشرتك( . 3

تعمل أكرث من 3 أيام أسبوعياً يف كل منطقة من مناطق حدود الهيئة، ويف 

ساعات عمل معلنة، وبتكلفة مقبولة، إال أن مراقبة عملها غري منظم وموثق.

تتوفر لدى الهيئة مركبة لجمع النفايات )أو من خالل مجلس الخدمات املشرتك( . 4

تعمل أكرث من 3 أيام أسبوعياً يف كل منطقة من مناطق حدود الهيئة، ويف 

ساعات عمل معلنة، وبتكلفة مقبولة.  كام تتم املراقبة عىل عملها، والتأكد من 

كفاءة آلية وساعات جمع النفايات.

خطة الهيئة وأنظمتها، 

التقارير، زيارة استكشافية، 

أدوات استطالع الرضا 

ومذكرات التفاهم.
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1234األماكن العامة واملتنزهات واملؤسسات

3.22 تنظيم إدارة املرافق الرياضية مبا 

يخدم جميع فئات املجتمع دون 

متييز.

تشتمل خطط وتوجهات عمل الهيئات املحلية عىل جانب تنظيم إدارة املرافق . 1

الرياضية، إال أنها غري مراعية لالحتياجات الخاصة بجميع فئات املجتمع دون 

متييز.

تعرب خطة الهيئة املحلية وسياساتها عن توجهات تراعي احتياجات النساء من . 2

املرافق الرياضية، إال أنها غري مفعلة.

تعرب خطة الهيئة املحلية وسياساتها عن توجهات تراعي احتياجات النساء من . 3

املرافق الرياضية، يتم الرجوع إليها وااللتزام بها عند استحداث مرافق رياضية 

جديدة.

تعرب خطة الهيئة املحلية وسياساتها عن توجهات تراعي احتياجات النساء من . 4

املرافق الرياضية، يتم الرجوع إليها وااللتزام بها عند استحداث مرافق رياضية 

جديدة ويف إجراءات تجديد الرتخيص للمرافق القدمية.

خطط الهيئة املحلية، 

التقارير نصف السنوية 

والسنوية، إجراءات 

الرتخيص.

3.23 تنظيم ومراقبة الباعة املتجولني 

والبسطات واملتسولني.

ال توجد سياسات أو إجراءات محددة لدى الهيئة لتنظيم ومراقبة الباعة . 1

املتجولني والبسطات واملتسولني، إال أن املتابعة تتم حسب الحاجة، ويف حاالت 

فردية فقط.

لدى الهيئة سياسة أو إجراء محدد لتنظيم ومراقبة الباعة املتجولني والبسطات، . 2

يراعي أمن املستهلكني/ات وحاميتهم، يتم الرجوع إليه يف حاالت الشكاوى فقط.

لدى الهيئة سياسة أو إجراء محدد لتنظيم ومراقبة الباعة املتجولني والبسطات، . 3

ويتم تخصيص جهة من داخل الهيئة للمتابعة اليومية عىل حركتهم داخل حدود 

الهيئة، مبا يكفل أمن املستهلكني/ات وحاميتهم.

لدى الهيئة سياسة أو إجراء محدد لتنظيم ومراقبة الباعة املتجولني والبسطات، . 4

ويتم تخصيص جهة من داخل الهيئة للمتابعة اليومية، مبا يكفل أمن املستهلكني/

ات وحاميتهم، وتتم مساءلة منتهكيه بالتنسيق مع جهات االختصاص )من لجان 

حامية املستهلك واألمن(.

خطط الهيئة املحلية، 

التقارير نصف السنوية 

والسنوية، تقارير املتابعة 

اليومية، سياسات 

وإجراءات العمل، استطالع 

الرضا.
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3.24 توفري وتنظيم حدائق عامة 

سهلة الوصول، ومبساحة مناسبة، 

الستخدامات جميع أفراد األرسة.

تسعى الهيئة إىل توفري حدائق عامة دون مراعاة ذلك يف الخطط، وعكسها يف . 1

موازنات تتيح مراعاة معايري السالمة واألمن لجميع فئات املجتمع.

تعترب الهيئة املحلية توفري وتنظيم حدائق عامة، ومبساحة مناسبة، وضمن معايري . 2

السالمة، إحدى األولويات، إال أنها ال توفر املوازنات الالزمة لذلك.

تعترب الهيئة املحلية توفري وتنظيم حدائق عامة ومبساحة مناسبة وضمن معايري . 3

السالمة إحدى األولويات، وتوفر املوازنات الخاصة بذلك، إال أن ما يتم تخصيصه 

من جهد وموازنات ال يكفل توفر معايري السالمة واألمن يف هذه املساحات 

لجميع املواطنني/ات، و/أو سهولة الوصول إليها.

تعترب الهيئة املحلية توفري وتنظيم حدائق عامة، ومبساحة مناسبة، وسهلة . 4

الوصول، إحدى األولويات، وتوفر املوازنات الخاصة بذلك، مع التأكد من توفر 

معايري السالمة واألمن يف هذه املساحات لجميع املواطنني/ات.

خطة الهيئة وأنظمتها، 

التقارير، زيارة استكشافية، 

أدوات استطالع الرضا 

ومذكرات التفاهم.
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المحور السادس: الشفافية

وسائل التحققاالحتساب1234املعايري

وضوح ونرش املعلومات التي تتيح . 1

فهم احتياجات النوع االجتامعي يف 

الهيئة املحلية، للعاملني/ات بها.

ال توجد معلومات معدة بهدف زيادة الوعي باحتياجات النوع االجتامعي . 1

يف الهيئة املحلية، إال مببادرة من مؤسسات خارجية )الوزارة/منظامت أهلية 

ودولية(.

يستلم بعض العاملني/ات يف الهيئة املحلية أدلة إرشادية ومنشورات تتيح فهم . 2

احتياجات النوع االجتامعي يف الحكم املحيل، إال أنها غري مبسطة، وعسرية عىل 

الفهم.

يستلم جميع العاملني/ات يف الهيئة املحلية أدلة إرشادية مبسطة ومنشورات . 3

تتيح فهم احتياجات النوع االجتامعي يف الحكم املحيل.

يستلم جميع العاملني/ات يف الهيئة املحلية أدلة إرشادية مبسطة ومنشورات . 4

تتيح فهم احتياجات النوع االجتامعي يف الحكم املحيل، ويتم تنظيم لقاء سنوي 

لرشحها للموظفني والتطوير عليه، ومناقشة أثر تطبيقها عىل العاملني/ات يف 

الهيئة املحلية.

النرشات، اإلعالنات داخل 

وخارج الهيئة، التعميامت 

العاجلة اإلرشادية، محارض 

اجتامع الطاقم.
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وضوح ونرش املعلومات التي تتيح . 2

فهم احتياجات النوع االجتامعي يف 

الهيئة املحلية، لألعضاء والعضوات.

ال توجد معلومات معدة بهدف زيادة معرفة األعضاء الجدد باحتياجات النوع . 1

االجتامعي يف الهيئة املحلية، إال مببادرة من مؤسسات خارجية )الوزارة/منظامت 

أهلية ودولية(.

يستلم األعضاء والعضوات الجدد يف الهيئة املحلية أدلة إرشادية ومنشورات تتيح . 2

فهم احتياجات النوع االجتامعي يف الحكم املحيل، إال أنها غري مبسطة، وعسرية 

عىل الفهم.

يتسلم األعضاء والعضوات يف الهيئة املحلية أدلة إرشادية مبسطة، ومنشورات . 3

تتيح فهم احتياجات النوع االجتامعي يف الحكم املحيل.

يتسلم األعضاء والعضوات يف الهيئة املحلية أدلة إرشادية مبسطة، ومنشورات . 4

تتيح فهم احتياجات النوع االجتامعي يف الحكم املحيل، ويتم تنظيم أنشطة بناء 

القدرات لألعضاء الجدد شاملة ومتضمنة ملحاور النوع االجتامعي يف عمل الهيئة 

املحلية.

النرشات، اإلعالنات 

داخل الهيئة وخارجها، 

التعميامت، العاجلة 

اإلرشادية، محارض 

اجتامعات ومذكرات 

تفاهم مع مؤسسات ذات 

صلة، تقارير األنشطة.
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وضوح ونرش املعلومات التي تتيح . 3

فهم احتياجات النوع االجتامعي 

يف الهيئة املحلية، للمواطنني 

واملواطنات.

ال تنرش الهيئة املحلية أي معلومات ذات عالقة بفجوات النوع االجتامعية لرفع . 1

وعي الجمهور، بسبب ضعف الوعي والقدرات الالزمة لذلك.

تعد الهيئة املحلية منشورات لرفع وعي الجمهور حول قضايا النوع االجتامعي . 2

ضمن مرشوعات ممولة فقط.

تعد الهيئة املحلية منشورات لرفع وعي الجمهور حول قضايا النوع االجتامعي، . 3

وتخصص موازنة خاصة بذلك سنوياً، إال أن األدوات غري مناسبة.

تعد الهيئة املحلية منشورات لرفع وعي الجمهور حول قضايا النوع االجتامعي، . 4

وتخصص موازنة خاصة بذلك سنوياً، واألدوات متنوعة ومناسبة للوصول إىل أكرب 

عدد من النساء.

املنشورات املطبوعة، 

وسائل التواصل االجتامعي 

والصفحة اإللكرتونية 

للهيئة، تقارير، أنشطة، 

زيارات، لقاءات توعوية.

اإلفصاح عن قرارات املجلس . 4

البلدي/الهيئة املحلية الدورية، 

األسبوعية والسنوية.

يتم اإلفصاح عن قرارات املجلس البلدي/الهيئة املحلية، عىل مستوى داخيل فقط . 1

وبشكل محدود )بعض األعضاء وبعض املوظفني(.

يتم اإلفصاح عن قرارات املجلس البلدي/الهيئة املحلية للجمهور شهرياً، ومن . 2

خالل وسائل ووسائط محددة ال تكفل وصولها إىل جميع الفئات.

تم اإلفصاح عن قرارات املجلس البلدي/الهيئة املحلية للجمهور شهرياً، ومن . 3

خالل وسائل ووسائط متعددة دون التأكد من أنها تصل إىل النساء.

تم اإلفصاح عن قرارات املجلس البلدي/الهيئة املحلية للجمهور شهرياً، ومن . 4

خالل وسائل ووسائط متعددة مع التأكد من أنها تصل إىل النساء.

النرشة األسبوعية 

املطبوعة، النرشة 

األسبوعية عىل صفحات 

التواصل االجتامعي، 

اللقاءات الدورية مع 

ممثيل/ات املجتمع 

املحيل، استطالع الرضا، 

ونتائج استخدام وسائل 

املساءلة املجتمعية.  

توثيق جلسات املساءلة.
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يتم اإلفصاح عن موازنة الهيئة املحلية، لألعضاء والعضوات يف لجان املوازنة فقط، . 1اإلفصاح عن موازنة الهيئة املحلية.. 5

وبعض العاملني فيها.

يتم اإلفصاح عن موازنة الهيئة املحلية لجميع األعضاء وعضوات املجلس، إضافة . 2

إىل العاملني فيها.

تم اإلفصاح عن موازنة الهيئة املحلية للجمهور، ومن خالل وسائل ووسائط . 3

متعددة، دون التأكد من أنها تصل إىل النساء.

يتم اإلفصاح عن موازنة الهيئة املحلية للجمهور شهرياً، ومن خالل وسائل . 4

ووسائط متعددة، مع التأكد من أنها تصل إىل النساء.

لوحة اإلعالنات، الصفحة 

اإللكرتونية، محارض 

لقاءات مع ممثيل/

ات املجتمع املحيل، 

استطالع الرضا، نتائج 

استخدام وسائل املساءلة 

املجتمعية، توثيق جلسات 

املساءلة.

الوصول إىل املعرفة حول إجراءات . 6

عمل الهيئات املحلية.

يتم نرش إجراءات عمل الهيئة املحلية، عند الطلب فقط.. 1

يتم نرش جزء من اإلجراءات املتعلقة بعمل الهيئة املحلية، وذلك داخل مبنى . 2

الهيئة فقط.

يتم نرش جزء من اإلجراءات املتعلقة بعمل الهيئة املحلية، وذلك داخل مبنى . 3

الهيئة وخارجها، من وخالل وسائل ووسائط متعددة دون التأكد من أنها تصل 

إىل النساء.

يتم نرش جزء من اإلجراءات املتعلقة بعمل الهيئة املحلية، وذلك داخل مبنى . 4

الهيئة وخارجها، من وخالل وسائل ووسائط متعددة، والتأكد من أنها تصل إىل 

النساء.

لوحة اإلعالنات، الصفحة 

اإللكرتونية، محارض 

لقاءات مع ممثيل/

ات املجتمع املحيل، 

استطالع الرضا، نتائج 

استخدام وسائل املساءلة 

املجتمعية، توثيق جلسات 

املساءلة.
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ثالثًا: المالحق

40
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ملحق رقم 1: قائمة الوثائق

1. سجل أعضاء الهيئة

2. ملخص حول أعضاء الهيئة )الخلفية العلمية، االجتامعية، املهنية، ...(

3. الخطة االسرتاتيجية للهيئة املحلية

4. اللجان الفنية يف الهيئة املحلية – ملخص حول أهدافها وأعضائها ومنهجية تنظيمها.

5. محارض اجتامع مجلس الهيئة املحلية

6. محارض اجتامعات مع الجهات الرسمية وذات االختصاص

7. التقرير السنوي للهيئة املحلية

8. موازنة الهيئة املحلية

9. التقرير املايل السنوي

10. إجراءات وسياسات موثقة لعمل الهيئة إن وجدت )إدارية ومالية، موارد برشية، نظام الشكاوى، نظام املساءلة املجتمعية، ...(

11. مناذج العقود من موردي الهيئة املحلية

12. مذكرات تفاهم
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ملحق 2: نموذج تقرير الزيارة الميدانية و خطة متابعة نتائج التقييم

اسم املؤسسة )جهة التقييم(:

الهيئة املحلية املستهدفة:

تاريخ التقييم امليداين:

مكان جلسة التقييم:

الحضور: 

املحاور التي تم استهدافها يف جلسة التقييم، مع توضيح سبب اختيارها)ما أمكن(:. 1

املعايري األخرى التي تم التطرق لها يف اطار الجلسة )بشكل غري مخطط(، و ميكن تقييمها و املتابعة عليها.. 2
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النتائج العامة لجلسة التقييم، )حيث أن النتائج الخاصة يتم تعبئتها يف منوذج املتابعة املرفق(، و توصيات املتابعة.. 3

مالحظات أخرى حول ادارة جلسة التقييم )توصيات للمستقبل(، التحضري للجلسة، التواصل املسبق مع االعضاء و العضوات،  طلب الوثائق، اعداد فريق . 4
التقييم،...

خطة املتابعة: يرجى تعبئة النموذج أدناه. 5
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] خطة املتابعة: أسم البلدية ]       

أولويات التدخل 1- تدخل طارئ

املحور:

الجهات املسؤولة عن التنفيذ واملتابعةفرتة تنفيذ التدخلالتدخل الالزممواطن الضعفاملعيار

.1

.2

أولويات التدخل 2-تدخل رسيع 

املحور:

الجهات املسؤولة عن التنفيذ واملتابعةفرتة تنفيذ التدخلالتدخل الالزممواطن الضعفاملعيار

.1

أولويات التدخل 3 - تصويب

املحور

الجهات املسؤولة عن التنفيذ واملتابعةفرتة تنفيذ التدخلالتدخل الالزممواطن الضعف/القوةاملعيار

.1

الحفاظ عىل الوضع القائم

املحور

التدخل الالزم للحفاظ عىلمواطن القوةاملعيار
الوضع القائم

الجهات املسؤولة عن التنفيذ واملتابعةفرتة تنفيذ التدخل

.1


