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االجـتمـاعي الـنـوع بـمقاربة النهـوض على املغـرب لنسـاء الدميقراطيــة اجلمعيــة عملــت
: باعتبارهـا

طريقة للتفكير - 1

االجتماعيــة   واألدوار العالقـات تغييــر إلى تهـدف شـاملـة مقـاربـة - 2
إنصافا. و أكثر عدالة أجل مجتمع من القائمة

من  واملطبقة والقوانني املوضوعة السياسيات مجموع لتحليل 3 - أدوات
و االقتصاديني واالجتماعيني والفاعليـن /ات السياسيني العموميـة السلطات طرف

والوطنيني. احملليني
1997 لتقريب  سنة املكونيني/ات من خلية أول بتكوين قامت ذلك تفعيل أجل ومن
تزايد احلني ذلك والسياسية..ومنذ اجلمعوية الفعاليات مختلف من املقاربة هذه
من فقط اجلمعية تدخل مجال لم يقتصر احمللي و الوطني الصعيد بها على االهتمام
جميع في عرضاني تدمج بشكل أضحت بل املقاربة، هذه في والتكوين التعريف أجل

الدميقراطية. والتنمية التنمية مجاالت
ملقاربة املستجيبة أو امليزانية الشفافة بامليزانية األخيرة السنوات في االهتمام تزايد
بينها من و الدول من مجموعة في امليزانية « مجموعات » طرف من االجتماعي النوع
التشاركية بامليزانية االهتمام على املغرب لنساء الدميقراطية اجلمعية وعمدت املغرب،

. «بورتو الكري» منوذج في الالتينية امريكا جتربة مستقرئة 2001-2002 منذ
اجلماعات  ميزانية على املغرب لنساء الدميقراطية اهتمام اجلمعية استقر 2004 سنة وفي
بل جداول... و بيانات و أرقام مجرد ليست أن امليزانية اعتبار من منطلقة احمللية،
االجتماعية واملساواة. العدالة يجب أن تراعي لذا تنموية... خطط و سياسات هي

سياسية إرادة يعكس احمللية اجلماعات ميزانية في االجتماعي النوع مقاربة إدماج إن
: من تنطلق تشاركية تنمية أجل من

البد أن بل اآلخر، دون معني االجتماعية لصالح طرف اخلدمات متركز عدم -
وضعية في واألشخاص واألطفال والطفالت النساء و الرجال استفادة عامل يتأتى

إعاقة..
اتخاذ في  ومشاركتهن االجتماعية اخلدمات مختلف إلى  النساء وصول -

احمللية.. يهم الساكنة الذي القرار
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الفعل مراحل جميع في و إشراكه االجتماعي الرأسمال إلى االعتبار رد -
التنموي.

االستفادة املتنوعة أجل من التشاركية و التمثيلية الدميقراطية هامش توسيع -
النساء.. و الرجال عند الكامنة مختلف اخلبرات من

لتحديد وسيلة هو احمللية اجلماعات ميزانية في االجتماعي النوع مقاربة إدماج إن
البرامج في املساواة لتفعيل وسيلة وهو عنها،  واإلجابة والرجال النساء حاجيات 
الشفافية و للمساءلة وسيلة كذلك و هي و االجتماعية احمللية االقتصادية و التنموية
احلكامة لتحقيق وسيلة  معني..)..أي  مجال  في  اإلنفاق (جدوى الكفاءة وإبراز

اجليدة.
النوع مقاربة إدماج بأهمية املغرب لنساء الدميقراطية اجلمعية  قناعة  من  انطالقا

: مبساعدة عملت احمللية اجلماعات ميزانية في االجتماعي
للمرأة املتحدة اإلمنائي األمم - صندوق 1

للطفولة  املتحدة األمم صندوق - 2
األوربي االحتاد - 3

جمعيات..) جماعات – ) احملليني الشركاء من مجموعة - 4
2004 منذ باملغرب جماعات خمس يستهدف متكامل برنامج إطالق على

: من البرنامج يتكون

في  االجتماعي النوع مقاربة إجنازها وفق مت التي : التشخيصية الدراسة  - 1
: التالية اجلماعات

مومن) سيدي مقاطعة – املدينة مجلس ) البيضاء : الدار -
أمرزوق) محمد سيدي جماعة – الصويرة بلدية الصويرة: -
أمرزوق) محمد سيدي جماعة – الصويرة بلدية الصويرة: -

والل زاكورة : أيت -
بلمجدوب موسى سيدي جماعة : احملمدية -

مت  والتي للدراسة األولية  اخلالصات خالله من  قدمت الذي : الدراسي اليوم - 2
مختلف من املشاركات و كافة املشاركني و توصيات اقتراحات و بتدخالت إغناؤها

أعاله. الذكر السالفة املناطق
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في  و النوع االجتماعي مقاربة في املكونات من املكونني و مجموعة - تكوين 3
احمللية. اجلماعات ميزانية في املقاربة إدماج كيفية

- إعداد أدوات العمل : 4

التدريبية املصوغة •
الدليل •

املعنية  املناطق في جميع متت : التي التحسيسية الندوات - 5
املعنية  املناطق في جميع متت : التي التكوينية األوراش - 6

البرنامج. تقييم - 7

? áZƒ°üŸG GPÉŸ

اجلماعات وميزانية اإلجتماعي التكوينية «النوع هذه املصوغة إصدار يندرج
تكوين أجل من القيادات النسائية تكوين مركز سلسلة إصدارات إطار في احمللية»
وحول احمللية امليزانية مجال في قرب عن ات / والعاملني الفاعلني/ات من مجموعة
وسيلة األخيرة هذه باعتبار احمللية امليزانية في اإلجتماعي النوع مقاربة إدماج كيفية

والالمساواة. والتهميش اإلقصاء حملاربة
القيام على األطراف املعنية تساعد واقتراحات صيغا تقدم املصوغة هذه أن كما
بشكل اإلجتماعي النوع مقاربة باعتماد وذلك محلية واجتماعية اقتصادية بتنمية

اجلماعي. التدبير أدوات جميع في عرضاني

? áZƒ°üŸG √òg øŸ

: التكوينية إلى املصوغة تتوجه
/ مقررات امليزانية مقرري •

باجلماعة العامالت  / العاملني املوظفات، / املوظفني •
احمللية اجلماعات مستشارات / مستشاري •

احمللية والوطنية اجلمعيات  •
اخلارجية للوزارات باملصالح العامالت / العاملني •

البشرية للتنمية واإلقليمية احمللية اللجن •
بشؤون امليزانية املهتمات / املهتمني •
احمللية بالتنمية املهتمات / املهتمني •

العليا املدارس - اجلامعة •
املكونات / للمكونني •

للشركاء •
آخــــــــر •
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? á°TQƒdG ‘ ÉgOÉªàYG ºà«°S »àdG á«é¡æŸG »g Ée

على حتفز أجواء خلق عن طريق ذلك و التنشيط باملشاركة منهجية على الورشة تعتمد
التفاعل دعم على تساعد مجموعات عمل جلسات و متارين تصميم خالل التعلم من

املشاركات. و املشاركني بني واملهارات وتبادل اخلبرات
التعليمية وروادها العملية أساس هم/هن املشاركني/املشاركات فإن املنطلق من هذا و

هدفها. وهم
وعلى حتفيز واألنشطة التمارين و األدوات على إعداد املسير/ة املنشط/ة، ويعمل
اخلبرات بتبادل يسمح جـو  وخلق اجللسات تصميم على و الكلمة، ألخذ اجلميع

املمارسة. التجربة و االستفادة من طريق عن املهارات و واملعلومات
: على التنشيط تقنية تعتمد كما

مع الورشة أهداف  لتكييف املشاركني/ات منتظرات  من االنطالق -
االنتظارات

العمل سيتم و التي الورشة بداية منذ متت التي العقدة بأهمية التذكير -
التدريب أيام طيلة وفقها

املشاركات و املشاركني جتارب استثمار -
«جلنة للشراكة مختلفة معاجلة وضعيات خالل من الفعالة املساهمة تعزيز -

اجلماعية» «اللجنة املرأة»
النوع أدوات ملفاهيم مشترك فهم خالل من الفعالة  املشاركة تعزيز -
االجتماعي مقاربة النوع التحسيس بأهمية إدماج خالل من و االجتماعي،

و امليزانية. االجتماعية و التنمية االقتصادية مستوى مخطط على
مجموعات : ضمن - العمل

املجموعات داخل تقاسم املسؤولية -
منشط/ة -
مقرر/ة -

عمل جماعي -
التالية: األهداف إلى الوصول من أجل وذلك

ل: مشترك تعريف حتديد من املشاركات و املشاركني متكني *
احمللية اجلماعة - 1

االجتماعي التدبير أدوات - 2
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املونوغرافيا *

واالجتماعية االقتصادية التنمية مخطط *
امليزانية *

بامليـزانية وعالقتها احلكامة اجليدة - 3
االجتماعي النوع مقاربة - 4

االجتماعي: مقاربة النوع أدوات اكتساب من واملشاركات املشاركني متكني
االجتماعي النوع حسب العمل تقسيم -

األدوار -
والتحكم الوصول -

اإلستراتيجية احلاجيات و احلاجيات العملية -
الوضعية و احلالة -

: ب االستئناس املشاركات من و املشاركني متكني
بامليزانية النوع االجتماعي مقاربة دمج -

القائمة املشاريع االجتماعي في النوع دمج مقاربة -

ìÉ`HôdG á`éjó`N

Üô¨ŸG AÉ°ùæd á«WGô≤ª`jódG á«©ª÷G á°ù«FQ

AÉ`°†«ÑdG QGódG ´ô``a
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األول بــرنــامـج الـيـوم
 á«MÉÑ°üdG IÎØdG

املشاركات و املشاركني استقبال -   9:00
للقاء العام اإلطار مع تقدمي افتتاح كلمة -  9:30

املشاركات و املشاركني بني التعارف -  9:45
الورشة من حتديد االنتظارات - 10:30
األهداف من التوقعات تقريب -     

البيداغــوجي التعاقــد - 10:45

11:00 …É°T áMGÎ°SG

مكوناتها مبختلف الساكنة حاجيات جماعة تلبي - 11:15
اجلماعي التدبير أدوات - 11:45

احمللية اجلماعة  •
واالجتماعية االقتصادية التنمية مخطط  •

املـيـزانيـة  •
 AGó``¨`dG Iô``àa

á«FÉ°ùŸG IÎØdG

اجلماعي التدبير أدوات تتمـة -  14:30
مونوغرافيا -    15:30

احلكامة مبادئ لتطبيق أداة امليزانية -    16:30
واملجتمع  األسرة تأثير - االجتماعي النوع مقاربة -  16:30

األول اليوم تقييم -  17:30

18:15 …É°T áMGÎ°SG
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الـثـاني الـيـوم بــرنــامـج
á«MÉÑ°üdG IÎØdG

األول     اليوم عمل تقييم -    9:00
االجتماعي  النوع بـمقاربة التـذكير - 9:30

االجتماعي النوع حسب العمل - تقسيم  10:00

11:00 …É°T áMGÎ°SG

11:15  -  األدوار   
األدوار انتاج وتعيد تنتج التي املؤسسات -  12:00

13:00 AGó¨dG IÎa

á«FÉ°ùŸG IÎØdG

التحكم و الوصول / املـوارد -   14:30
اإلستراتيجية احلاجيات و العملية احلاجيات -  15:30

و الوضعية احلالة  -
امليزانية دورة االجتماعي و النوع مقاربة -  16:30

القائمة و املشاريع االجتماعي النوع مقاربة -  17:30
اليومني  عمل تقيـيم -  18:30

.á«ÑjQóàdG IQhódG ΩÉààNGh …É°T áMGÎ°SG
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التي تركزت العناصر بعض ي اذكـر /
؟ بذهنك

حتتاج  التي األفكار / العناصر هي ما
؟ مناقشتها إلى

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

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

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

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

∑QÉ°ûŸG - ácQÉ°ûŸG ∫ƒM äÉeƒ∏©e

االجتماعي في  مقاربة النوع إدماج حول إلى تدريب سابقا حضرت هل - 1

؟ احمللية ميزانية اجلماعات
نـعـم   

         ال 

اجلواب بنعم  كان إذا •

...................................................................................................  : الكامل االسم - 1

......................................................................................................................... : السن

................... : ........................املهنة الهاتف ................................. : الدراسي املستوى

.....................................................................................: الشخصي االلكتروني البريد

...................................................................  : املقاطعة/اجلماعة أو اجلمعية اسم - 2

 .......................................................................................... : املسؤولية داخل اجلمعية
داخل املقاطعة/اجلماعة................................................................................. املسؤولية
الفاكس..................................................... ...................................................... الهاتف:
..................................................................................................... : االلكتروني البريد

تشخيصيـة استمــارة
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حصلت عليها ؟ التي السابقة هي التكاوين - ما 2

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

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

خاصة  و امليزانية مناقشة موضوع تكتسيها األهمية التي نظرك في ما هي - 3

؟ الساكنة حلاجيات املستجيبة امليزانية
..................................................................................................................................

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

أصدقائك داخل ملساعدة تقدميها تود شرائط – دراسات وثائق – لديك - هل 4

؟ أكثر الفهم أجل التركيز و من الورشة
..................................................................................................................................

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

مناقشتها ؟ إضافات أخرى تود من - هل 5

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

..................................................................................................................................
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رقـم  1  اجلليـدتـمـريـن تكسـير و التعــارف

بالتركيز املجموعة لباقي نفسه تقدمي على الورشة داخل كل مشارك/مشاركة يعمل
وأهم ومهاراته/ها تكونه/ها توضيح اآلخرين مع عن متيزه التي النقط على أهم

اآلخرين األخريات يتقاسمها مع ميكن أن التي اخلبرات

يلي :              مبا االستئناس   ميكن للمشارك/املشاركة
الكامل االسم -

الثقافي املستوى -
املهنة -

اجلماعة/ أو داخل اجلمعية املسؤولية املقاطعة / اجلماعة اجلمعية/ -
املقاطعة

السابقة اخلبرات و املهارات -
املشارك/ة يشتغل عليه الذي اإلجناز قيد املشروع -

تريد أن تتقاسمه مع املشاركني/ات شيء -

: á`«é¡æŸG / äGƒ£ÿG

بشكل فردي ينجز التمرين -
نفسه لآلخرين تقدمي على مشارك كل يعمل -

املهمة املالحظات تسجل -
πFÉ°SƒdG

1 رقم التمرين بطاقة -
القالب الورق -

أقالم -

: äÉ`«æ≤à`dG

عمل فردي  -
الكلمة أخذ التناوب في -
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        60 دقيقـة

±GógC’G

جو خلق و اجلليد مع تكسير البعض بعضهم على من التعرف املشاركني/ات متكني
والثقة. والتفاهم لأللفــة
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رقـم  2  املنتظرةتـمـريـن التوقعات

عن: البحث أمامك املتواجد/ة الصديق/الصديقة مع حاول/حاولي
الورشة من التوقعات/االنتظارات •

األهداف الوصول إلى في كيفية التفكير •
في به، والكيفية بطاقة خاصة في وانتظار كل توقع طويق كتابة عن وذلك

أخرى بطاقة
واالنتظارات التوقعات هي ما

؟ احلالية الورشة من
هــذه إلى الوصـول كيفيـة

األهداف

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

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

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

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

á«é¡æŸG/äGƒ`£ÿG

ثنائي بشكل التمرين ينجز -
املقوى الورق بطاقة في واضح بخط االنتظار يكتب -

املقوى الورق بطاقة في الهدف إلى الوصول كيفية تكتب -
والكيفية االنتظار يقدم من على يتفق -

االنتظارات االستماع إلى باقي يتم -
اجلميع أمام تعكس التي األهداف ضوء على االنتظارات تناقش -

العمل لقواعد جماعية مناقشة -
اليومني برنامج إلى االستماع -

التكوين. مواصلة ووقت فترات االستراحة حول االتفاق -
πFÉ°SƒdG

2 رقم التمرين بطاقة -
أقالم + القالب الورق -

ملونة بطاقات -
الشفافات -
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äÉ«æ≤àdG

عمل ثنائي -
جماعية مناقشة -

فردي عمل -

دقيقة 30  

±GógC’G

توجيه الورشة في املساهمة و البيداغوجي التعاقد من املشاركني/ات متكني -
األهداف التربوية. على التعرف و التكوينية

عمل سير كيفية تنظيم في املساهمة من املشاركات و املشاركني متكني -
الورشات.
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á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGÒe ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG- ADFM - 

السـاكنـة حـاجـيـات تلبي جمـاعـة رقـم 3 تـمـريـن

مكوناتها. مبختلف حاجيات الساكنة تلبي في جماعة التفكير حاول/حاولي -
البطاقة على قصيرة و حاول/حاولي كتابتها في جملة أفكارك رتب/رتبي -

يديك. بني املتواجدة

á«¡é¡æŸG / äGƒ£ÿG

فردي عمل -
لكي يستطيع  البطاقة في واضح و كبير بخط اإلجابات تكتب -

اجلميع قراءتها
البعض  بعضها مع تخلط البطاقات جتمع -

املشاركني/ات  توزيعها على يعاد -
يديه  بني املتواجدة البطاقة مشارك/ة يقرأ كل -

π``FÉ`°Sƒ``dG

رقم 3 التمرين بطاقة -  
املقوى من الورق بطاقة -

األقالم -
القالب الورق -

äÉ«æ≤àdG

فردي عمل -

دقيقة 30  

±GógC’G

حاجيات تلبي عام جلماعة إطار وضع في التفكير املشاركني/ات من متكني
الساكنة.
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اجلمـاعي التدبير أدوات رقـم 4 تـمـريـن

على اإلجابة أجل مصغرة من مجموعة عمل الورشة إلى املشاركون/ات في ينقسم
قـــراءة خــالل من  أو اجلمعوية أو املهنية التجارب على معتمدين التالية األسئلة
أن يـراعي جـديـد منظـور وفق القـراءة هذه  تتم أن ويـرجـى اجلماعي»، «امليثاق

إعـاقـة. وضعية في وأشخاص ونسـاء رجـال من تتكون الساكنة
¤hC’G áYƒ``ªéŸG

á`YÉ`ªé`dG

املقاطعة / تعريف اجلماعة - 1
املقاطعة اجلماعة/ أجهزة توضيح - 2

فيها املشاركني طبيعة اجلماعي...و املجلس دورات حتديد - 3
إلى  التي أدت ( الثانوية و الرئيسية ) األسباب عن البحث - 4

رجال قضية اجلماعي التدبير اعتبار
اجلماعي أدوات التدبير تعريف - 5

الثالثة املجموعة الثانية املجموعة

احمللية امليزانية
تعريف

االقتصادية التنمية مخطط
واالجتماعية

احمللية اجلماعات ميزانية - 1

احمللية امليزانية مبادئ - 2

تخضيرها على تعمل التي األطراف - 3

احمللية امليزانية إعداد مراحل - 4

إعداد امليزانية املتحكمة في العوامل - 5

واالجتماعية االقتصادية التنمية مخطط - أ
إعداده و مراحل أهدافه - ب

وتنفيذ إعداده في شاركت التي األطراف - ت
  املخطط

التنمية على مخطط اجلماعة هل تتوفر - ث
هي أهـم ومـا واالجتماعية   االقتصاديـة

الواردة فيه. البرامج  
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á«é¡æŸG / äGƒ£ÿG

مجموعات  تكوين -  
املجموعة داخل املقرر/ة و املنشط/ة حول االتفاق -

القالب الورق في املجموعة أعضاد جميع مساهمة كتابة -
ات / املشاركني باقي مجموعة على عـمل عــرض -  

املجموعات باقي إلى االستماع -
النقاش في املشاركة -

األخرى املجموعات عند الواردة املهمة النقط - تسجيل
الشـفـافـات حـول نـقـاش -

π`FÉ°Sƒ`dG

التمرين رقم 4 بطاقة  -  
أقالم لبدية  -

- الورق القالب
- سبورة

äÉ«æ≤àdG

مجموعات عمل -
جماعي نقاش -

دقيقة 45  
 

±GógC’G

: من املشاركني/ات تـمكني
  

اجلماعة/املقاطعة حول اخلبرات تبادل -
التدبير اجلماعي :  أدوات التعرف على -

الـجمـاعـة  •                 
امليزانية  •                 

واالجتماعية االقتصادية التنمية مخطط  •                 



á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGÒe ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG- ADFM - 

17 

رقـم 5 الـمونوغرافياتـمـريـن

66061%50,5الساكنة

العائالت 15670عدد

%36,5%16,6الساكنة النشيطة

%45,1%58,2األمية احلضرية

احلضرية %19,2%35,1العطالة

(2004) باإلقليم النساء عطالة %26معدل

باإلقليم للعطالة العام %15,8املعدل

3921السياحة

مهيكل) (+قطاع قار 722--شغل

مهيكل) (قطاع موسمي 1444--شغل

التقليدية 7600--الصناعة

(2007) 9000--التجارة

والتقليدي الساحلي 13615الصيد

في ذلك املوسمي 10393مبا

3540البحارة

الصناعة
الصناعية الوحدات عدد

القار الشغل مناصب عدد
58752

(1999) التحويلية الصناعة
الوحدات عدد

الشغل مناصب عدد
35141%59%1187

النيابات 110606716موظفي

á∏Ä°SC’G

: √ÓYCG ∫hó`é`dG ∫Ó`N øe
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حول اقتصادية السوسيو املعطيات مختلف حول الصورة أن تكمل ميكنك 1.هل
؟ اجلماعة/املقاطعة

؟ هي مصادرها و ما هي؟ ما أخرى؟ معلومات على اجلماعة مصالح تتوفر 2.هل
بعني ستأخذ أو هل أخذت ؟ و مونوغرافيا كن على مقاطعتكم / تتوفر 3.هل

: االعتبار التصنيف التالي

اجلنس فئاتحسب حسب
العمر

الوضع حسب
املهني

حسب
احتياجات

خاصة
أخرى تغيرات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حتيني املونوغرافيا ؟ أهمية هي ما -
باملونوغرافيا ؟ تتواجد يجب أن التي العناصر هي ما -

á`«é¡æŸG / äGƒ£ÿG

مجموعات تكوين -
مجموعة لكل مسهل/ة منشط/ة و مقرر/ة حول االتفاق -

القالب الورق مجموعة في مساهمة كل كتابة -
تقدمي املساهمة -

املجموعات باقي إلى االستماع -
النقاش في املشاركة -

بداية عنـد مجمـوعـة كل في املنشط/ة املقرر/ة و تغيير : ملحوظة -
متـرين. كل

π`FÉ`°Sƒ`dG

5 رقم التمرين بطاقة -
أقالم + القالب الورق -

باملونوغرافيا اخلاصة الشفافات -
äÉ«æ≤àdG

مجموعات عمل -
جماعي نقاش -
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دقيقة 45  

±GógC’G

العناصر على و املونوغرافيا على أهمية التعرف من متكني املشاركني/ات
بها أن تتواجد املفروض

باملونوغرافيا التالي التصنيف بدمج االستئناس املشاركني/ات من متكني

اجلنس حسب -
حسب فئات العمر -

حسب الوضع املهني -
االحتياجات اخلاصة حسب -

أخرى تغييرات -
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á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGÒe ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG- ADFM - 

؟ احلكامة مبادئ لتطبيق أداة امليزانية هـل رقـم 6 تـمريـن

: õ`àdƒ°T º`«L ∫ƒ`≤j

على حياتنا. تؤثر التي العمومية االختيارات على في التأثير احلق للشعب »
( احمللية ( السلطات عبرها تتخذ التي هي األداة األساسية امليزانيات...

يكون أن لضمان أهمية األكثر املدني فهي األداة قراراتها،وبالنسبة للمجتمع
املسلسل» هذا من جزء الشعب

أجل من الوطني أو احمللي على املستوى صناع القرار بيد أداة هي امليزانية إن
هو: للميزانية العام اإلطار أن كما خاصة، تنموية أهداف خيارات و ترجمة

الدميقراطية -
الالمركزية -

اإلنفاق العمومي تدبير -
الفقر على القضاء / االجتماعية اخليارات -

á∏Ä°SC’G

الـحاكمة ؟ مبادئ تطبق احلالية امليزانية هل - 1  
الرشيدة ؟ احلكامـة لتطبيق مبادئ ووسيلة امليزانية مجال من جنعل كيف - 2  

اجلماعات  ميزانية في نطبقها أميكن الرشيدة؟ احلكامة مبادئ هي ما - 3  
؟ احمللية

á«é¡æŸG / äGƒ£ÿG

صغيرة عمل مجموعات تكوين -
داخل  املجموعات مراعاة  التوازن -

حتديدها و األساسية السبع احلكامة مبادئ في التفكير -
مبادئ وسيلة لتطبيق امليزانية جعل لكيفية املجموعات داخل مناقشة -

احلكامة الرشيدة
املجموعات عمل تقدمي -

اإلضافات املطلوبة تقدمي -
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äÉ«æ≤àdG

مجموعات عمل -
جماعي نقاش -

π`FÉ`°Sƒ`dG

6 رقم التمرين بطاقة -
القالب الورق -
ملونة أقالم -

دقيقة 45  

±GógC’G

ليست مجرد أداة تقنيـة، امليزانية ليست أن على التعرف من املشاركني/ات متكني
الرشيدة. احلكامة مبادئ وتفعيل لترجمة وسيلة هي بـل أرقام
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مـقـاربـة الـنـوع اإلجتـماعي
واملجتمع األسرة تأثير 7 رقـم تـمـريـن

طبعا و ذلك، على مقبلون/ات إما متزوجون/ات أو الورشة في املشاركون/ات إن
أو مولودة. أو سينعمون/سينعمن مبولود أوالد لهم/لهن

األول. مولودك تذكر/تذكري أو تخيل/تخيلي،
؟ بنت ولد أو في رغبت/ ترغب هل  •  

؟ منهما كل فائدة ما و ملاذا؟  •  
: 1 رقم اجلدول

؟ملاذا؟بنتولد منهما كل فائدة ما
........................

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

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

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

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

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

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

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

: 2 رقم اجلدول

املجتمع التصور كما يحدده البنتالولدعناصر

األحاسيس املشاعر/

الشخصية

السند املالي

السند الـمعنوي املساعدة /

الـرغبة

املواقف احملددة  و التصرفات األشياء هي ما رقم (2) (1) و رقم اجلدول من خالل
احملددة اجتماعيا التصرفات املميزات و ما هي و بيولوجيا
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: 3 رقم اجلدول

؟ بيولوجيا احملدد هو ؟ما اجتماعيا احملدد هو ما

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

á«é¡æŸG / äGƒ£ÿG

مصغـرة عمل مجموعة ضمن العمل -
مجموعة لكل منشط/ة اختيار -

املجموعة داخل عامة مناقشة -
اإلقتراحات إلى جميع االستماع -

اجلدول (2) و اجلدول (1) مناقشة -
إضافات تقدمي -

جدول رقم (3) عمل جماعي  -
π`PÉ`°Sƒ`dG

7 رقم التمرين بطاقة -
أقالم القالب + الورق -

شـفـافــات -
äÉ«æ≤àdG

مجموعات عمل -
جماعي عمل -

دقيقة 45  
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 ±GógC’G

تصوراتهم/هن فيما و املسبقة أحكامهم/هن على التعرف املشاركني/ات من متكني
املرأة. الرجل/ البنت، الولد/ األنثى، الذكر/ يخص

اإلجتمـاعي. النـوع لـمـقاربة أولي تـصـور حتـديـد من املشاركني/ات متكني
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االجتماعي النــوع حسـب العمــل تقسيــم رقـم 8 تـمـريـن

؟الــنـشـــاطت به يـقـوم مردودمن له هل
؟ اقتصـادي

األواني1 غسل
العلف للحيوانات2 جمع
الفطور3 حتضير
األطفال4 إطعام
املالبس5 غسل
النزاعات6 فض
7( خضر يدوية- ) منتوجات بيع
حقل8 مزرعة- شركة- في العمل
عمل9 دون البيت في املكوت

باألطفال10 االهتمام

11
الواجب إلجناز األطفال مساعدة

املدرسي

السن12 كبار و باملرضى العناية
سلع/بضائع13 إنتاج
األطفال14 إرضاع
احلمل- الوالدة15
احلياكة16 التطريز..-
املاء17 جلب
موسم18 أو في عرس املشاركة

19
جماعي في مجلس التواجد

جماعية جلنة أو
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á∏Ä°SC’G

النساء دون  الرجال على حكرا أخرى دون األعمال هذه  اعتبار  مت  ملاذا -
أوالعكس؟

عوالم إلى بيولوجية أو إلى عوامل ترجع و هل العمل؟ أسباب تقسيم هي ما -
هي؟ ما أخرى

البيت في املكوت ) عبارة استعمال مت اجلدول في الواردة األنشطة من بني  -
للعمل؟ تعريف تقدمي العبارة و حاول/حاولي شرح ( عمل دون

البيت؟ داخل املنجز العمل إلى النظر كيف يتم -
á«é¡æŸG / äGƒ£ÿG

تكوين مجموعات -
عملية مسهل/ة لكل منشط/ة مقرر/ة االتفاق حول -

القالب الورق مجموعة في مساهمة كل كتابة -
تقدمي املساهمة -

املجموعات باقي إلى االستماع -
النقاش في املشاركة -

مترين كل املنشط/ة في و املقرر/ة تغيير ملحوظة : -
π`FÉ`°Sƒ`dG

8 رقم التمرين بطاقة -
أقالم + القالب الورق -

الشــفـــافــات -
äÉ«æ≤àdG

مجموعات عمل -
جماعي نقاش -

دقيقة 45  

±GógC’G

: من املشاركني/ات متكني
اإلجتماعي النوع حسب العمل تقسيم وراء الكامنة األسباب التعرف على -

عمل يعرفها  التي االختفائية  على  التعرف ومن  العمل مفهوم حتديد  من -
النساء.
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األدوار 9 رقـم  تـمـريـن

على األنشطة  سنحاول التركيز رقم 8 في التمرين املتواجد 1 رقم اجلدول إلى بالرجوع
كذلك البيت و هذه األنشطة داخل/خارج حتديد من أجل املرأة بها تقوم التي و الواردة
تواجد حالة  في املادية كلفته على و تستغرقه الذي الوقت التعرف على أجل من

به. للقيام ثالث عنصر

تقوم التي النشاطات
املرأة بها

يـستغرقه الذي الوقت
اليوم في النشاط

إذا قام كلفة النشاط
ثالث شخص به

القيمة هي ما
التي املادية

عند املرأة توفرها
بذلك قيامها

بالدرهم
البيت في

البيت خارج

املجموع

á∏Ä°SC’G

للدخل؟ مذر اقتصادي كنشاط البيت داخل املرأة إلى عمل النظر يتم هل -
ملاذا؟

ضرورية للبقاء تعتبر التي و املرأة بها التي تقوم األنشطة أنواع هي ما -
لراحتها؟ و األسرة لتوازن ومسهلة

اجلدول؟ في الواردة العمل أنواع هي ما -
استقراء خالل من غير املثمن «للعمل وضع تعريف لكم/لكن ميكن هل -

اجلدول»
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äGƒ£ÿG

داخل املجموعات مواصلة العمل -
رقم 1 اجلدول إلى الرجوع عن طريق 8 رقم مترين على االعتماد -

اختيار منشط/ة مقرر/ة للمجموعة -
التقارير عرض -

املجموعات إلى تدخالت االستماع -
äGhOC’G

9 رقم التمرين بطاقة -
أقالم + القالب الورق -

الشـفـافـات -

دقيقة 45  

±GógC’G

: من املشاركني/ات متكني
العمل على أنواع التعرف -

الرعاية» املثمن» أو «اقتصاد «غير العمل أو اإلجنابي العمل -
العمل اإلنتاجي -

و السياسي اجلماعي العمل -
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والتحكـم الـوصـول - الـمـوارد رقـم 10 تـمـريـن

اخلبز، تقطيع إعداد من باالنتهاء تسارع هي و جبينها عن العرق عويشة مسحت
قليل لهم، تكون مستعدة أن ويجب للغذاء، طلبا ما سيتوافدون سرعان فزبنائها
في مثلها األكواخ الصغيرة يقطنون عمال هم و املكان هذا إلى تأتي الناس من
ال و يوم كل على نفسها ألنها تكدح باألسى تشعر عويشة كانت و أحيانا اجلوار،
منطقة في آخر إلى مكان تنتقل أن تتمنى كانت كم و املال. من تكسب إال القليل
الدقيق، باملعنى منزل أيضا رمبا و بل معبدة، طرق للمياه و جتهيزات أفضل، بها
وكثيرا حياته، في احلظ املرء يحتاج حلسن أن نفسها في قرارة تعتقد كانت عويشة
ستة حتى فيه تعمل كانت الذي الصغير تعليب اخلضروات مصنع فكرت في ما
اخلضر جهدها في تقشير بكل أيضا تعمل كانت املصنع هذا في و أشهر مضت،
راتب حتصل على األقل كانت على لكنها و اليوم، انتهاء مع يداها حتى تلتهب
العمل ولكن لسوء نفس الذين يؤدون الرجال يحصل عليه ما أقل إن كان ثابت، و
حديثة ماكينات بإدخال قاموا الذين أثرياء إلى املصنع ببيع املالكون حظها قام
رأى أصحاب حيث وظائفهن، تقريبا فيه العامالت كل ففقدت اإلنتاج، لزيادة
على ميكن تدريبهن ال و الكتابة، و ال يعرفن القراءة ال النساء أن اجلدد املعمل
قرروا املعمل أصحاب من احملظوظني ألن الرجال فكانوا أما باملاكينات، العمل

تدريبهم.
ومصيرك املدرسة؟ إلى ملاذا تذهبني ” طفلة وهي أبوها لها قاله عويشة ما تذكرت و

.“ املطبخ العمل في الزواج و هو
عن بعيدة اآلن لكانت املدرسة إلى ذهبت  لو  حتلم بدأت و  ذلك عويشة  تذكرت

أستاذة. اآلن ولكانت السكن القصديري

á∏Ä°SC’G

النص؟ في املتواجدة ما هي املوارد (1
؟ عويشة فيها تتحكم التي هي املوارد 2) ما

؟ رغبتها حسب استعملتها هل عويشة؟ عليها حصلت التي الفوائد هي ما (3
؟ في فوائدها التحكم و املوارد إلى النساء وصول من مستوى الرفع ميكن كيف (4

؟ عويشة أن نغير وضع ميكن 5) كيف
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äÉ`«`æ`≤`àdG

حالة دراسة -
فردي عمل -

مجموعات عمل -

á«é¡æŸG / äGƒ`£ÿG

املوارد حول األول للسؤال بالنسبة جماعي بشكل العمل -
مصـغـرة عمل مجموعة ضمن العمل -

اجلديدة للمجموعة بالنسبة املنشط/ة تغيير -
اجلميع. بشكل جماعي حيث يراعي مشاركة العمل -

اجلميع املجموعة أمام عمل عرض -
املجموعات جميع عمل حول نقاش -

مناقشـة الشـفافـات -
πFÉ°SƒdG

رقم 10 التمرين بطاقة -  
القالب الورق -

أقالم -
لعائشة تقريبية صورة -

الشفافات -

دقيقة 45  

±GógC’G

إمكانية بني التمييز من و املوارد مختلف على من التعرف املشاركني/ات متكني -
فوائدها التحكم في عدم و املوارد الوصول إلى

املـوارد. في التحكم أهمية على التعرف من املشاركني/ت متكني -
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اإلستراتيجية واحلاجيـات العملية احلاجيـات
والـوضعيـة الـحـالة رقـم 11 تـمـرين

خاصة و الفقراء عن  تدافع محامية تصبح بأن صغرها منذ حتلم  فاطمة كانت 
لكن حلمها، تقترب من بامتياز بدأت على الباكالوريا ومبجرد حصولها النساء،
أخواتها أكبر كانت فاطمة أن ومبا قلبية، سكتة إثر والدها يتوفى األقدار شاءت أن
أجل من للعمل  تخرج  أن األب  معاش تواجد انعدام و الفقر عليها فرض فقد 

مومن. بسيدي املتواجدة اخلياطة شركات إحدى في عائلتها مساعدة
تستقل كانت عملها إلى مقر من أجل التوجه و بسيدي معروف تقطن فاطمة كانت

مساء. الثامنة بعد تعود و صباحا اخلامسة تخرج في حيث حافلتني
تستطع اخلروج للعمل ملساعدة لم و السكري، مرض كثيرا من فاطمة أم عانت
ولـود كـانت امرأة أنها و لم تسمـح بـذلك خاصـة الصحيـة ألن حـالتها أطفـالهـا

.( منهم 3 توفي 9 أطفال ولدت )
انقباض تعيش حالة كانت فاطمـة الراتب على احلصول مبجرد و شهر كل نهاية عند
تدفع و الكهرباء؟ و املاء فاتورة ؟ و تدفع البيت راتب فكيف تؤدي توثر كبيرين و

غيرها.. و الدكان؟ لصاحب الكبيرة الفاتورة
بالفتيات خاصا إعالنا وجدت الشركة إلى فاطمة دخول مبجرد و األيام أحد في و
إلى الوصول أجل تدريبا من سيتلقني اللـواتي الباكالوريا شهادة على احلاصالت
دخولها مبجرد تكتمل لم فرحتها لكن كثيرا فاطمة فرحت أقسام“ رئيسات ” رتبة
اإلعالن، فالشروط يتحدثن عن صديقاتها جميع حيث وجدت عملها مكان إلى
أنها كما املسائي، التعليم واجبات تستطيع دفع ال فهي تعجيزية جد بالنسبة لها
األجر، من الغياب اقتطاع مع  األسبوع في مرات ثالث الغياب من تتمكن لن

يكفي عائلتها بدون اقتطاع. ال الذي هذا أجرها

á`∏Ä°SC’G

احلاجيات. من مجموعة عن أجاب عمل فاطمة أن يتضح احلالة خالل دراسة من
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رقم 1 اجلدول

أجاب عنها التي احلاجيات اآلنية هي ما
؟ فاطمة عمل

احتياجات عن فاطمة عمل أجاب هل
؟ هي ما اجلواب بنعم، كان إذا إستراتيجية

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

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

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

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

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

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

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

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

رقم 2 اجلدول
ماذا  و ؟ حتسنت قد فاطمة حالة أن نقول هل ميكن أن 1 رقم من اجلدول انطالقا

؟ مكانتها عن
الثاني اجلدول على باالستناد ذلك حتليل حاول

؟ فاطمة حالة حتسن يتضح ؟أين مكانتها يتضح حتسن أين
...................................................................

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

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

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

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

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

و حتسني االستجابة للحاجيات اإلستراتيجية أجل من فاطمة لقصة نهاية نفكر في
مكانتها داخل املجتمع.

 á«é¡æŸG / äGƒ`£ÿG 

عمل مجموعة تشكيل -
للمجموعة منشط/ة اختيار -

باإلجناز اخلاص التوقيت احترام -
تقدمي عمل املجموعة  -

املجموعات باقي إلى االستماع -
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اقتراحات تقدمي و لإلغناء التدخل -
الشفافات إلى االستماع -

äÉ«æ≤àdG

- دراسة حالة
π``PÉ°Sƒ`dG

رقـم 11 التمرين بطاقة -  
أقالم + القالب الورق -

الشفافات -
صورة تقريبية -

دقيقة 45  

±GógC’G

إلى تؤدي ال اآلنية للحاجيات أن االستجابة على التعرف من املشاركني/ات متكني
مكانة تغيير في تساهم  اإلستراتيجية حلاجيات االستجابة أن  و الوضعية تغيير

النساء
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امليزانية ودورة االجتماعي النوع رقـم 12 مقاربة تـمـرين

التالية من املراحل عموما احمللية امليزانية تـمر

1
مرحلة
اإلعداد

4
مرحلة

الـمراقبة

3
مرحلة
التنفيذ 2

مرحلة
املصادقة

الـميزانية دورة

á``∏`Ä°SC’G

امليزانية ؟ يتم إصالح كيف - 1
املقاطعة جلعل  مجلس أو اجلماعي املجلس اتخذها التي التدابير هي - ما 2

؟ احلقيقية للساكنة تستجيب للحاجيات «املنحة» امليزانية
امليزانية دورة في االجتماعي النوع مقاربة ندمج كيف - 3

و  كمساهمات احمللية العمومية و اخلدمات للموارد تصل النساء هل - 4
؟ ذلك مستفيدات؟ كيف

في  النوع االجتماعي إلدماج مقاربة ناجحة مساهمة شروط هي - ما 5
؟ امليزانية و التخطيط

؟ النوع االجتماعي عالقات تغيير في امليزانية تساهم كيف - 6

á«é¡æŸG / äGƒ`£ÿG

املجموعة عمل -
التدخالت جميع إلى االستماع -
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القالب الورق املتفق حوله في كتابة -
املساهمة يقدم املقرر/ة -

األخرى إلى عمل املجموعات االستماع -
النقاش في املشاركة -
الشـفافـات مناقشـة -

πFÉ°SƒdG

رقم 12 التمرين بطاقة -  
أقالم + القالب الورق -

الشفافات -
äÉ«æ≤àdG

مجموعات عمل -

دقيقة 45  

±GógC’G

ستجيب وجعلهــا امليزانيـة إصالح أهميـة على التعــرف مـن املشاركني/ات متكني
الساكنـة. حلاجيات

دورة في  االجتماعي النوع مقاربة بدمج االستئناس من املشاركني/ات متكني
امليزانية.
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القائمة املشاريع و االجتماعي النوع رقـم 13 مقاربة تـمـرين

اآلن تعملون حتديد مشروع منكم/كن طلب التعارف حلظة في الورشة و في بداية
مستقبال. قيد اإلجناز أو سيكون إجنازه على

املشروع ؟ هذا هو ما  - 1
الطفالت،  و و األطفال الرجال و النساء املشروع حاجيات يراعي هل - 2

؟ إعاقة وضعية في واألشخاص
مصفوفة  باستعمال النساء و الرجال على للمشروع املختلفة اآلثار هي ما - 3

؟ مع النساء و للرجال املستجيب للتحليل

املشروع أهداف
....................................................................................................

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

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

املجتمع/ أفـراد
املستويات

العمل
املالئمةاملوادالوقتاملجهود

للثقافي

النساء

الرجال

أفراد األسرة

اجلماعة مستوى على

اآلثــار
ال أم نعم مرغوبة ؟ أعلى املسجلة اآلثار هل ·

ال  أم نعم البرنامج؟ أهداف مع تتفق هل ·
؟ املشاركني غير على النشاط هذا سيؤثر كيف ·
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á«é¡æŸG / äGƒ`£ÿG

مجموعات. تكوين -
مجموعة.   لكل مسهل/ة منشط\ة و اختيار مقرر/ة  -

الورق القالب.. في مجموعة كل كتابة مساهمة -
املساهمة. تقدمي -

املجموعات إلى باقي االستماع -
النقاش املشاركة في -
الشـفافـات مناقشـة -

πFÉ°SƒdG

رقم 13 التمرين بطاقة -  
أقالم + القالب الورق -
بطاقة الورق الـمقـوى -

الشفافات -
äÉ«æ≤àdG

مجموعات عمل -

دقيقة 45   

±GógC’G

على: التعرف من املشاركني/ات متكني
النساء للرجال و املستجيب التحليل مصفوفة -

وأفراد النساء و الرجال على للمشاريع املختلفة على اآلثار التعرف -
املجتمع برمته. ثم على اجلماعة و األسرة
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حـــــــــول  :  ورشــــــــــة
االجتمـاعي مقـاربـة النـوع  إدمــاج
احملليـة اجلماعــات ميزانـيـة  في

á`°TQƒdG º`««≤J

متكننا  ألنهـا ، حتسيسي فعل أي جناح أجل من محطة أساسية التقييم عملية تعتبر
الحقا. تطويرها سنعمل على الثغرات التي البحث عن من و أدائنا حتسني من

..................................... : املهنة ............................... : ................................ السن : اجلنس

...................... : املقاطعة/اجلماعة داخل املسؤولية ........................ : املقاطعة/اجلماعة اسم

......................................... اجلمعية  داخل املسؤولية ...................................... : اجلمعية اسم

كبير؟ بشكل عندك سخت تر جوانب ثالث اذكري اذكر/ - 1
........................................................................................................................................

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

على  مستقبال تطويرها  أو حتسينها  على ستعمل جوانب ثالث اذكر/اذكري - 2
؟ اجلمعوي أدائك أو اجلماعي  أدائك مستوى

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

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

حتديدها؟ حاولي ؟ حاول/ تعجبك في الورشة التي لم هي اجلوانب ما - 3
........................................................................................................................................

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

وكيف  ؟ آخرين أصدقاء مع عليها حصلت التي املعلومات تقاسم بإمكانك هل - 4
؟ آخرين جمعويني جماعيني أو نشطاء مع املعلومات هذه نشر على ستعمل/تستعملي

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

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

أخرى" عملية اقتراحات لديك هل - 5
........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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…ƒªæàdG ±ó¡dG

النساء للموارد وصول تقوية عبر الرجال و النساء اإلنصاف بني حتقيق في املساهمة
مستفيدات. و كمساهمات احمللي املستوى واخلدمات العمومية على

á«FGôLE’G ±GógC’G

اخلبرات تبادل من التدريبية الورشات في املشاركات و املشاركني  متكني  •
التخطيط اجلماعي أدوات حول املعرفية األسس وتقريب

اجلماعة -
احمللية االجتماعية و التنمية االقتصادية مخطط -

امليزانية -
املونوغرافيا -

من: املشاركني/املشاركات متكني  •
االجتماعي النوع مقاربة فهم -

االجتماعي النوع مقاربة أدوات بعض -
النوع مقاربة دمج بأهمية االستئناس من املشاركني/املشاركات متكني  •

احمللية اجلماعات ميزانية في االجتماعي
دمج اجل من ملموسة اقتراحات تقدمي من املشاركني/املشاركات متكني  •

للجماعة. التنموية و املشاريع امليزانية في االجتماعي النوع مقاربة
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»YÉ`ª`é`dG ô`«`Hó`à`dG äGhOCG : I Qƒ``ëª`dG

á`YÉª`é`dG : ’hCG

áYÉª÷G ∞jô©J

املعنوية بالشخصية تتمتع العام القانون حكم في داخل ترابية وحدة هي اجلماعة
قسمني: إلى تنقسم املالي و واالستقالل

حضرية جمـاعة -
قروية جماعة -

اجلماعي امليثاق 1 املادة الباب االول

جيدة و حلكامة اإلداري و املالي وسيلة لإلصالح هي اجلماعة  •

املشاركة املواطنة لتحقيق وسيلة هي  •
أسس املساواة. على التنمية وسيلة لتحقيق هي  •

         

: »g Üô¨ŸÉH á«∏ëŸG äÉYÉª÷G

جهة  :  16  •
عمالة : 25  •
إقليم : 42  •

قروية و حضرية جماعة : 1497  •
الدستور من 100 الفصل حسب

أو حضرية جماعة و إقليم و عمالة و كل جهة احتياجات لفهم وسيلة هي  •
قروية.

يـمكن حـدفها مـحضـة إداريـة مصلحـة ليست الـجـماعـة احمللية أن كمـا  •
تطبيقي. بنص إحداثها أو
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áYÉª÷G Iõ¡LCG

األجهزة املساعدة

: اجلماعي املجلس أعضاء بني املكتب ومن املساعدة خارج االجهزة تنتخب
امليزانية مقرر  - املجلس كاتب

مساعده  -  مساعده

االنتخابات مدونة املقررة في األحكام وفق انتخابه انتدابه و مدة  - حتدد
السكان حسب عدد عدد أعضائه منتخب يتفاوت - مجلس

املجلس اجلماعي

الدائمةاملكتب اللجن

تعرض املسائل التي و القضايا مختلف حتضر اللجن
عليها التصويت و لدراستها العام االجتماع على

االجتماعية  و االقتصادية التنمية جلنة (2 - املالية جلنة (1
املساعدة األجهزة والبيئة التراب وإعداد التعمير جلنة (3 -

نوابه اجلماعي الرئيس و املجلس ينتخب -
املجلس مقررات الرئيس ينفذ -

احلساب اإلداري وعلى وضع امليزانية تنفيذ على يسهر -

بها...؟ النساء تواجد على تعمل و االنصاف تدابير األجهزة تراعي هذه هل
....»YÉª÷G ¢ù∏éŸG äGQhO

عادية  دورات في السنة في 4 مرات اجلماعي املجلس يجتمع •
يوليوز. أكتوبر - دورة دورة  - أبريل فبراير - دورة دورة

إلى ذلك..... الضرورة استثنائية كلما دعت عقد دورات ميكن •

¢ù∏éŸG äGQhO ‘ ..äÉcQÉ°ûŸG / ¿ƒcQÉ°ûŸG

اجلماعي أعضاء املجلس  •
الوصاية“ ”سلطة احمللية السلطة ممثلو  •

أطر اجلماعة موظفو/موظفات و - استشارية بصف يحضر قد  •
اخلارجية                            -  موظفو/موظفات املصالح

فقط كمالحظني احلضور الصحافة و اجلمعيات و للساكنة ميكن  •
بالنسبة الحتياجاتهم والنساء الرجال بني الفجـوة تضييق من انطالقـا •

واإلستراتيجية. العلمية
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- 1 - ∫ÉLQ á«°†b ....»YÉª÷G ÒHóàdG

: 2003 اجلماعية االنتخابات •
مرشح أصل 122,658 من 6024 امرأة √  ترشحت

 % 5 بلغت النسائي الترشيح √  نسبة
منتخب بني 23,689 املنتخبات فقط 127 عدد  

التمثيلية  هذه واعتبار النسائية، التمثيلية وتقوية لتحفيز إجراءات ممأسسة غياب
احمللي. املستوى على التغيير روافض أحد

  - 2  - ∫ÉLQ á«°†b ....»YÉª÷G ÒHóàdG

: االقتراع نظام ثنائية •
التي جلماعات واحدة بالنسبة دورة الفردي في االقتراع √  نظام

نسمة 25,000 عن سكانها عدد يقل أو يعادل
النسبي على بالتمثيل واحدة دورة في بالالئحة االقتراع √ نظام
سكانها 25,000  عدد يبلغ التي اجلماعات أكبر بقية في أساس

فوق وما نسمة

- 3  - ∫ÉLQ á«°†b »YÉª÷G ÒHóàdG

االقتراع منط •
قانونية أسباب •
سياسية أسباب •
ثقافية أسباب •

باألدوار و العمل بتقسيم متعلقة أسباب •
االجتماعية و االقتصادية التنمية مخطط •

احمللية امليزانية •

لكن
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á«∏ëŸG äÉYÉªé∏d á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG §£fl : É«fÉK

: ¬Øjô©J

واملتواجدة األهداف املقررة و لالجتاهات طبقا اجلماعة تضعه محلي مخطط هو •
الوطني باملخطط

اجلماعة ملشاكل حلوال ترصد استراتيجية وثيقة •
: هدفه « اخلماسي املخطط املرجعي « اإلطار على يستند •

اجتماعية للجماعة و اقتصادية القيام بتنمية

á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d »∏ëŸG §£îŸG OGóYEG πMGôe

للجماعة الراهنة الوضعية تشخيص •

اجلماعة حاجيات جميع بسط •

حتقيقها حتديد األهداف املرجو •

عمل خطة وضع •

املقترحة املشاريع امليزانية لتنفيذ إعداد برنامج •

والتقييم التتبع على العمل •

É¡JÉfƒµe ∞∏àîÃ áæcÉ°ùdG ácQÉ°ûe º««≤J

احمللية السياسة العمومية يخص حتديد األولويات فيما •
منها االستفادة كيفيات و املوارد توزيع طرق •

العمومية املرافق ولوج •
املراقبة و التتبع •

االجتماعية ظـروفهم معـرفة تقتضي الساكنة لـحاجيات اإلستجابة إن
الظروف باختالف واحلاجيات القضايا هذه وتختلف ،الثقافية، واملادية

والوضعيات.

…

…

…

…

…
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á`cQÉ`°û`ŸGh á«ªæàdG

االجتماعية العدالة
نساء - رجال

          اإلنتاجية                   االستدامة 
       رجال - نساء                  رجال - نساء

            
التمكني

رجال - نساء

á«fGõ«ª`dG : ÉãdÉK

-1- á«∏ëŸG á«fGõ«ŸG ∞jô©J

األهداف التنموية بلورة أجل من اجلماعة بيد أداة •
للجماعة االجتماعية و االقتصادية السياسة تعكس •

املوفرة اخلدمات خالل مختلف من االجتماعية تستهدف العدالة وسيلة •
الرجال و األطفال و الطفالت و للنساء

لتنمية وسيلة تعكس موارد، بل و حتمالت أموال، مجرد مجرد ليست •
اجلماعة.

-2- á«∏ëŸG á«fGõ«ŸG ∞jô©J

وموارد مجموع حتمالت في مبوجبها يؤذن و يقرر الوثيقة التي هي امليزانية •
احمللية. اجلماعات

؟ تـرجمتها على وتعمل الساكنة بحاجيات الوثيقة هذه ترتبط أن •يجب
30 شتنبر 1976 من ظهير الفصل الثالث
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á«∏ëŸG á«fGõ«ŸG ÇOÉÑe

العامة. حتكم امليزانية التي للمبادئ   نفسها اجلماعية امليزانية تخضع
تبتدئ  واحدة، سنة هي اجلماعية امليزانية تغطيها التي الزمنية : املدة السنوية - 1  

دجنبر. 31 في وتنتهي يناير من فاحت
شاملة. واحدة، وثيقة في اجلماعية امليزانية توضع : الوحدة - 2  

معينة. نفقة لتغطية مورد معني ال يجوز تخصيص : عدم التخصيص - 3  
للميزانية  التحمالت الكلية مجموع يتساوى بأن يقضي : التوازن املالي - 4  
العجز تفادي أجل من التحمالت هذه لتغطية املقابلة املداخيل الكلية مجموع مع

والفائض.

á«YÉª÷G á«fGõ«ŸG Ò°†–

تعرضه و احمللية امليزانية مشروع امليزانية و املالية الشؤون جلنة حتضر  •
لشهر العادية بداية الدورة في عليه الـجماعي للتصويت املجلس على

سنة. كل من اكتوبر
ظهير 30 شتنبر 1976 12 من الفصل

ملشروع إعدادها وامليزانية عند املالية الشؤون جلنة أن تستحضر يجب ماذا  •
؟ امليزانية

العفوية، و االرجتال لتجنب ذلك القبلي، و واإلعداد التخطيط يتطلب  •
املتوسطة و القريبة من األهداف لتحقيق مجموعة

اجلماعة حاجيات على التعرف يتطلب  •
األولويات حسب احلاجيات ترتيب و و ترتيب تصنيف  •

معاجلتها أساليب و دراسة املشاكل املطروحة  •
املستعجلة غير و املستعجلة طبيعة املشاريع حتديد  •
الساكنة ملصالح اجلماعة خدمات تطوير دراسة آفاق  •
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á«∏ëŸG á«fGõ«ŸG OGóYEG πMGôe

مراحل بأربع احمللية امليزانية متر

التحضير

املصادقة

التنفيذ

املراقبة

املراحل؟ مختلف في يشارك أن يجب √ من

á«YÉª÷G á«fGõ«ŸG OGóYEG ‘ áªµëàŸG πeGƒ©dG

وهومخطط : احمللية للجماعات واالجتماعية االقتصادية ❏ مخطط التنمية

ميزانية املرجعي القانوني لبرمجة اإلطار يعتبر و البرملان عليه خماسي يصوت
الوطني الالمركزي. املستوى على االستثمار

تسطر التوجيهات سنة، كل وزارة الداخلية تصدرها سلطة الوصاية: ❏ دورية

امليزانية إعداد عند مراعاتها  احمللية املجالس على يتعني التي األساسية
السنوية

البشرية و اجلماعة املالية ❏ إمكانيات
امليزانية ❏ هيكلة

احمللية ❏ طبيعة احلاجيات

á«∏ëŸG äÉYÉª÷G OQ Gƒe

وهبات وقروض ووصايا ورسوم من ضرائب احمللية املالية للجماعة املوارد تتكون -
وغيرها... وإعانات

أو وطنية املوارد محلية هذه تكون وقد -
بها امللزمني من مباشرة بطريقة اجلماع تستخلصها األولى:

املالية لوزارة من املصالح املركزية عليها فترد املضافة القيمة على كالضريبة الثانية:
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á«∏ëŸG äÉYÉª÷G OQ Gƒe

املواطنني وبني الفضاءات، بني املساواة لتفعيل املوارد املالية هذه تستعمل هل -
املواطنات؟ و

اخلفية (العمل التكلفة احمللية في التخفيض من اجلماعات ال تفكر - ملاذا
على: العمومية النفقات خالل من البنات) و النساء أساسا به تقوم الذي 

الصحة.. التغذية، الطاقة،املاء، النقل،

É«aGôZƒfƒŸG

á«YÉª÷G á«aGôZƒfƒŸG öUÉæY

السكان و املجال - 1
األولي -

التعليم :        - االبتدائي - 2
والتقني الثانوي -

املهني التكوين - 3

الغابات و الفالحة - 4

الصيد البحري - 5

املعادن - 6

É«aGôZƒfƒŸG : É``©HGQ

وفعالة ناجعة محلية لتنمية املساعدة -
العوامل مختلف حتديد أداة هي ❏

للتنمية املعيقة -
: كمية ونوعية معطيات امليادين مختلف في املتدخلني/ات إشارة رهن تضع ❏

اجلنس حسب •
الوسط حسب •

النشاط حسب •
اخلاصة االحتياجات حسب •

أخرى متغيرات حسب •
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املاء - 7

التجارة و الصناعة - 8

املهنية احلرف و التقليدية الصناعة - 9

الترفيه و السياحة - 10

الصحة - 11

الكهرباء - 12

النقل - 13

السكنى - 14

احمللية اجلمعيات و اإلدارات - 15

الطبيعي الوسط - 16

¿Éµ°ùdGh ∫ÉéŸG - 1

السكان فيه يعيش الذي للوسط املفصل الوصف •
اجلنس حسب اجلماعة/املقاطعة السكانية داخل الكثافة و - املساحة

الدواوير أو األحياء حسب املنازل عدد -
عن املسؤول هل الدواوير= األحياء و حسب اإلجمالية الساكنة توزيع -

أم امرأة؟ األسرة رجل
اجلنس و األعمار فئات حسب الساكنة توزيع -

اجلنس حسب السكان أمية نسبة -
اجلنس الكبرى لألعمار و الفئات األمية حسب نسبة -

اجلنس حسب عاما 6 إلى 16 من األطفال متدرس - نسبة
اجلنس السن و حسب باجلماعة السكان النشطني نسبة -

التكوين نوع و حسب اجلنس عدد العاطلني -
اجلنس حسب املهن حسب النشيطة توزيع الساكنة -
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º«∏©àdG - 2

و التقني التعليم الثانوي و اإلعدادي االبتدائي التعليم األولي التعليم
اجلنس حسب عدد التالميذ •

والداخليات القاعات املؤسسات، •
؟ اإلناث أم الذكور يستعملها من
حسب البكالوريا على احلاصلني •

   التخصصات   

باجلماعة املؤسسات عدد •
املدارس حسب األقسام عدد •

اجلنس التالميذ حسب •

املدارس القرآنية باجلماعة •
باجلماعة والعصري التعليم األولي •
ويتم جيدة حالة في املدارس هذه هل •

؟ فيها التمدرس
األقسام ؟ استعمال جميع يتم هل •

؟  رديئة حالة في أقسام هناك أن أم  

»æ¡ŸG øjƒµàdG - 3

التكوين املهني؟ /مؤسسات عدد مدارس كم •
احلالية) (الوضعية املهني التكوين معدات •

و اإلناث؟ الذكور من طرف يتم استخدامها هل •
اجلنس حسب املهني التكوين من /ات املستفيدين أعداد •

باإلناث خاصة هناك شعب أم أن جميع الشعب؟ اإلناث من تستفيد هل •
بالذكور؟ خاصة وأخرى

äÉHÉ¨dGh áMÓØdG - 4

اجلنس وحسب الزراعة نوع حسب الزراعية املساحات توزيع •
لألرض؟ النساء املالكات عدد كم •
احملصل عليها لإلنتاجات تقدير •

احملاصيل إلى تصل النساء هل فيه؟ ويتحكم للمنتوج يصل من •
الفالحية؟

الشعب حسب عدد املستخدمني/ت •
األغنام، املاعز األبقار، املاشية، مجموع •

الرجال؟ يرعاها النساء أم النساء ؟ من ميلكها؟ الرجال أم من •
الطبيعية األشجار و الغابة باستغالل الرخص اخلاصة املغروسة، املساحة •

النساء تستفيد هل النساء؟ عليها تتوفر التي الرخص عدد كم باجلماعة،
الغابوية؟ األشجار من

أجور الرجال؟ مع متساوية أجور النساء هل •



50 

á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGÒe ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG- ADFM - 

 …ôëÑdG ó«°üdG - 5

املنتوجات، وجهة و حسب النوع املنتوجات شحن الصيد، مراكب حالة -
يتحكم؟ و من يحصل من

البحري الصيد بقطاع املستخدمني/ات عدد -
وهل بالقطاع؟  املستخدمة املجموعات  رأس على النساء تتواجد  هل -

املناصب؟ جميع تشغل
املنتوج؟ من مباشرة تستفيد وهل للمراكب؟ مالكات نساء هناك هل -

¿OÉ©ŸG - 6

املنتوج نوع حسب واإلنتاج املعدنية الطاقات -
املنتوج؟   لعائدات النساء لوصول ضمانات هناك - هل

AÉŸG - 7

الصالح للشرب املاء مصادر •
للشرب باملاء الصالح اخلاصة األماكن حالة •

املاء خريطة لنقط وضع •
البعيدة ؟ و القريبة املاء من نقط املياه جلب على يعمل من -

الوقت ؟ من يستغرق - كم
جهد ؟ من املاء جلب كم يستغرق -

IQÉéàdGh áYÉæ°üdG - 8
باجلماعة املوجودة الصناعات الئحة •

باجلماعة املهنية للضريبة اخلاضعة املؤسسات عدد •
باجلماعة الصناعي امليدان في املستخدمني/ات عدد •

النساء؟  أم الرجال هل و التجارة، الصناعات في استخدامه يتم ÿ من

á«∏ëŸG ±ô◊G h ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG - 9
التقليدية باجلماعة منتوجات الصناعة •

من عائداتها؟ يستفيد من يعمل بها؟ من -
مميزاتها و التقليدية بالصناعة اخلاصة احلرف •

القطاع؟ والنساء بهذا الرجال االستجابة الحتياجات متت مدى أي إلى -
القطاع ؟ بهذا السلم احلرف و مختلف في الرجال النساء و عدد -
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¬«aÎdG h áMÉ«°ùdG - 10

منها؟ يستفيد من للجماعة، السياحية الطاقات •
اجلنس؟ حسب بها يتواجد من املتوفرة، السياحية احملالت •

والترفيهية الرياضية التحتية البيئة •
اجلنس؟ حسب منها يستفيد من -

األسباب؟ هي ما البنيات هذه استعمال في ضعف تواجد حالة في -

áë°üdG - 11

النساء؟ إليها تصل هل الصحية، التحتية البنية •
العالج؟ متابعة في تتحكم هل و التخصصات حسب املصحات عدد •

اجلنس حسب الصيادلة عدد •
الصحة لقطاع املوظفني/ت التابعني •

النساء؟ كذلك منها تستفيد هل املرضى، نقل ووسائل اإلسعاف سيارات •
الطفل األم و بصحة اخلاصة و األداءات التغطية •

بالطفل/ة البرامج اخلاصة •
ظهورا األكثر األمراض •

AÉHô¡µdG - 12

اآلن؟ حلد الكهربة تشملها لم التي األماكن ما هي •
غير املكهربة؟ تتم باألماكن التي هي االنحرافات ما السرقات، عدد كم -

املكهربة غير باملناطق اجلنسي التحرش و العنف ظاهرة أتتواجد -
املعنيني/ات بالكهربة؟ السكان عدد هو ما •

π≤ædG - 13

املسالك املتوفرة و الطرق •
منها؟ يستفيد من -

بسهولة؟ يتحرك من -
املتاحة النقل وسائل •

يستعملها؟ من -
جيدة؟ وضعية في أتتواجد -
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≈æµ°ùdG - 14

نساء؟ و اجلماعة..رجاال بساكنة أيليق باجلماعة، السكن نوع •
اجلنس حسب اجلغرافي للمنازل باجلماعة التوزيع •

النساء؟ منه تتمكن هل املبنية، للمساحة املربع املتر معدل أثمان •
البناء مبوارد املتعلقة املشاكل •

á«∏ëŸG äÉ«©ª÷G h äGQGOE’ - 15

اخلدمات..؟ مختلف إلبى النساء تصل هل احمللية، اإلدارات الئحة •
اجلماعة مستوى على الفاعلة الئحة اجلمعيات •

يترأسها؟ من -
النساء بها؟ كم عدد -

»©«Ñ£dG §°SƒdG - 16

اجلماعة خريطة •
باجلماعة األمطار مقياس •

املتوسطة  و العليا و احلرارة الدنيا •
الرياح مستوى •

املناخ باجلماعة يطرحها التي املشاكل •
املناخ باجلماعة يوفرها التي املزايا •

تضاريس اجلماعة •
بحياتهن؟ تضر أم النساء؟ منها أتستفيد -
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Ió``«°TôdG áeÉµ◊Gh á«fGõ`«ŸG : II Qƒ``ëª`dG

Ió«°TôdG áeÉµ◊G ÇOÉÑe ≥«Ñ£àd ∫É› á«fGõ«ŸG

أرقام مجرد ليست امليزانية •
احمللية للسياسات بالنسبة أهمية األكثر اآلداة هي امليزانية •

ونساء. رجاال : الساكنة أولويات تعكس أن يجب لهذا

:Ió«°TôdG áeÉµ◊G ÇOÉÑe ≥«Ñ£àd ∫É› á«fGõ«ŸG

املشاركة .1

الشفافية .2

احملاسبة  املساءلة و .3

الفعالية .4

القانون حكم .5

االجتماعي االندماج و املساواة .6

االستراتيجية الرؤية .7

ácQÉ°ûŸG - 1

لهذا اتخاذها، في و القرارات صنع في املشاركة في النساء الرجال و لكل حق •
: تتطلب فاملشاركة

التعبير حرية و األحزاب اجلمعيات و تشكيل حرية تضمن قوانني تواجد -
العامة احلياة في املشاركة و

احمللي في الشأن العام و املشاركة من متكن هيئات أطر و تواجد -

 á«aÉØ°ûdG - 2

الصحيحة واألخبار املعلومة إلى الوصول في احلق •
امليزانية وثائق االطالع على القدرة على •
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بالشأن العام عالقة لها التي والبرامج مسار تنفيذ املشاريع مراقبة •
واحمللي

تتحقق الشفافية؟ كيف •
و الصفقات األنشطة عن اإلعالن –

مصادر التمويل االعالن عن –
وجه املهتمني/ات في اجلماعة أبواب فتح –

áÑ°SÉëŸG h ádAÉ°ùŸG - 3

: يتطلب احملاسبة و املساءلة ملبدأ الفعلية إن املمارسة •
موضوعي بشكل العمل تقسيم و توزيع األدوار –

احملاسبة عن أي شخص يعلو طرف من و عدم احتكارها السلطة تداول –
احملاسبة و باملساءلة مختصة مؤسسات أو تواجد أطر –

و محاربة الفساد اآلداء حتسني املساءلة من أجل آلليات اجلميع امتثال –

á«dÉ©ØdG - 4

املواطنني/ات تطلعات و حلاجيات تستجيب التي البرامج و املشاريع تنفيذ •
املصادر و للموارد الفعال و الرشيد االستخدام على وذلك باالعتماد

: املعايير التالية االعتبار بعني تأخذ •
املبادرة في احترام احلق –

التطوعي العمل تشجيع –
العمل تقسيم التخصص و احترام –

أخالقي ميثاق اعتماد –
املتطوعني/ات و األجراء بني التفاعل و التعاون سيادة –

¿ƒfÉ≤dG ºµM - 5

(اجلنس على مبني استثناء أو متييز دون اجلميع من القانون أمام سيادة •
حلقوق األساسية من املبادئ االنطالق مع غيره) أو الدين أو العرق أو

”سيداو“ النساء بحقوق اخلاصة الدولية نسيان املعاهدات دون اإلنسان،
مثال،
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»YÉªàL’G êÉeóf’G h IGhÉ°ùŸG - 6

االجتماعي االرتقاء الفرص احلصول على في و نساء رجاال الناس: جميع حق •
أوضاعهم/هن حتسني و

املساواة تقتضي: مبادئ احترام •
جنس قائم على متييز كل من القوانني تغيير تطهير و –

القوانني في الفرص تكافؤ و العدالة قيم إبراز –

á«é«JGÎ°S’G ájDhôdG - 7

فهم على التي تعتمد و تنمية املجتمع املدى الهادفة إلى الرؤية البعيدة •
و إلى االقتصادية و االجتماعي و الثقافية للمعطيات و واضح للواقع

متفق عليه خيار مستقبلي
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äGhOC’Gh Ωƒ¡ØŸG : »YÉ`ªàL’G ´ƒ`æ`dG : III Qƒ``ëª`dG

¢ùæ÷G

النساء للرجال و البيولوجية مجموع اخلصائص على يحيل •
البشري النوع إنتاج إعادة في وظيفتها تنحصر •
بها اجلنسان مثل: يولد ثابتة كونية و خصائص •

اإلجناب. وظيفة

»YÉªàL’G ´ƒædG

املجتمع داخل النساء و يقوم بها الرجال التي األدوار مختلف ❏ يدرس
املكونات: من مجموعة تفرزها والتي

احلضارية •
الثقافية •

االجتماعية •
غيرها و السياسية •

كيفية إلى و النساء و بني الرجال العالقات االجتماعية إلى ❏ يشير
محددة ليست و اجتماعيا مبنية أنها أساس على العالقة تلك تشكل

بيولوجيا
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πª©dG º«°ù≤J

: والسلطة السياسة •
ضعيف،منعدم) ) السياسي القرار صنع مراكز في النساء تواجد -

مراكز  النساء في وتقوية تواجد تـواجد مؤسسية تدعم غياب آليات -  
القرار.

: القوانني •
امليثاق  االنتخابات، مدونة االقتراع، ( نظم تشيرالقوانني ال - 

النساء تواجد أجل من اتخاذ تدابير إيجابية ضرورة إلى اجلماعي....)
(اخلاص والعام) الفضاءات جميع في

اإلقصاء ثقافة يكرس الذي اجلمعي الوعي األعراف، •

πª©dG º«°ù≤J

االجتماعية التنشئة  •
، املدرسة،اإلعالم األسرة : القنوات كل

القيم نظم  •
: الـمـرأة  •

بيولوجي جنس  •
على اإلجناب يقتصر دوره  •

اآلخرين لسعادة

πª©dG Ωƒ¡Øe

باألنشطة، األشخاص املشتغلون به يقوم خدمات أو سلع إلنتاج نشاط كل •
الدخل لوطني إحصاءات حساب في أو خدمتهم ويدخل إنتاجهم

االقتصادية اخلدمات السلع و إنتاج في الذين يشتغلون األشخاص ويشمل •
تسويقها. عن النظر بغض

يعمل
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»LÉ`à`fE’G πª``©dG

انظمة احلسابات في يتم حسره ألنه اجتماعيا يقيم و به الذي يعترف العمل هو •
اإلجمالي. الوطني الناجت الوطنية مثل

إلطعام  اخلضراوات أو القطاني أو احلبوب بإنتاج حني تقوم الفالحة إن : مثال  
وتستخدم هذا إنتاجها تبيع عندما حني أنها في كعاملة تصنيفها يتم ال عائلتها

املجتمع. في اقتصاد منها مساهمة تعد إنتاج الطعام في حصيلته

»```HÉ`é`fE’G πª``©dG

بهم، االهتمام و األطفال مثل إجناب األسرة و املنزل صيانة و رعاية يشمل •
منتجا وهو ال يعتبر التبضع....هذا العمل املاء، و جلب احلطب الطعام، تهيئ

االقتصادية. اإلحصائيات تشمله ال و مؤدى عنه غير

ájÉYôdG OÉ°üàbG hCG

كاإلجناب البشرية املوارد على احملافظة أنشطة يخص الذي العمل هو •
املياه، إعداد جلب الوقود، جمع املجتمع، األسرة و التكاثر، رعاية أجل من
صيانة و الصحية الرعاية املنزلية، بالواجبات رعاية األطفال، القيام الطعام،

املنزل.
يدفع ال و اقتصادية ليست أنها على إليها ينظر ما غالبا هذه األنشطة •

مالي. تعويض أي عنها

 “»°SÉ«°ùdG ”h »YÉª÷G πª©dG

املوجهة األنشطة مثل االجتماعية لألنشطة  اجلماعي التنظيم يشمل •
األنشطة و املنظمات و التجمعات في املشاركة الساكنة، وضعية لتحسني
غير و ناذرا إال التحاليل االقتصادية في يؤخذ به ال احمللية، السياسية
الثقافية للتنمية ضروري  هو و  التطوع على  عادة يعتمد  إذ عنه مؤدى

للمجتمعات. والسياسية
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OQGƒŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG

ما الستعمال شيء السانحة الفرصة هو و املوارد على احلصول  •

OQGƒŸÉH ºµëàdG

على القرار هذا فرض و املوارد استعمال بشأن القرار أخذ على القدرة هو  •

اآلخرين.
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á«é«JGÎ°S’G äÉ«LÉ◊Gh á«fB’G äÉ«LÉ◊G

االستراتيجية احلاجيات اآلنية احلاجيات
النساء مبكانة مرتبطة -

األمد طويلة -
النساء غالبية بني مشتركة -

النساء بوضعية مرتبطة -
املدى قصيرة و آنية -
خاصة ببعض النساء -

الدوني: النساء موقع بتغيير مرتبطة *
اخلضوع ثقافة -

املوارد نقص -
العنف الفقر و الضعف أمام -

مراكز القرار السياسي -
التواجد ضعف -

اليومية: باألمور مرتبطة *
باألطفال العناية -
بالبيت العناية -

اجلماعي العمل -
الصحية الرعاية -

املجتمع مكانة املرأة داخل تهتم بتحسني املعيشية املرأة شروط بتحسني تهتم

á«é«JGÎ°S’G äÉ«LÉ◊G h á«fB’G äÉ«LÉ◊G

االستراتيجية املصالح معاجلة العملية معاجلة احلاجيات
لشغل تؤهلن قد أو ناشطات النساء فيها تكون •

املنصب. هذا
املجتمـع الـمـرأة في مـركـز حتسن أن الـمـمكن من •
العـالقـات وتغييـر الـمرأة تـمـكيـن على تـشـمـل •

التقليدية.

األحيان بعض في النساء مستفيدات و فيها تكون •
مشاركات.

شروط املمكن أن حتسن من •
املعيشية املرأة

تغير بشكل عام •
والعالقات التقليدية األدوار

á`````«©``°VƒdG

الرجال يعيشها التي احلالية األوضاع املادية صورة املفهوم يوضح •
األعمال. عبء و اليومية و الـمتعلقة باملسؤوليات والنساء،

áfÉ````````µŸG

التي و املجتمع، في حتتلها النساء التي املكانة املفهوم يوضح •
تغيير فقط، ومع ( العملية احلاجيات متت مخاطبة إذا تتحسن لن

املجتمع. داخل النساء العنف...) تتحسن مكانة جترمي السياسات،
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»YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤eh á«fGõ«ŸG : VI Qƒ``ëª`dG

∫É≤àf’G ‘ πãªàj á«fGõ«ŸG ìÓ°UEG

النتائج منطق إلى منطق الوسائل من
واألولويات من احلاجيات انطالقا حتدد -

/ ة املواطن عيش حتسني استهداف -
املوارد املتواجدة من انطالقا حتدد -

االعتمــادات صــرف - األهداف

النجاعة -
الفعالية -

اآلني واالستراتيجي بني الربط -

كمية -
مالية -

قانونية مساطير -
املعايير

األهداف إلى الوصول درجة حسب -
الساكنة على املشاريع أثر -

طفالت  أطفال + + رجال+ نساء
إعاقة وضعية في أشخاص -

صرف أساس على يبنى -
االعتمادات

االنفاق حجم - التقييم

öû©dG á∏Ä°SC’G IGOCG

املوضوع العشر اداة األسئلة ع

األنشطة من؟ لفائدة مباذا؟ من يقوم 1

الوسائل كيف؟ 2

املوارد ماذا؟ في يتحكم من ماذا؟ ميلك من 3

السلطة ماذا؟ في يقرر من 4

الواجبات/ االلتزامات ماذا؟ عن املسؤول من 5

املداخيل ماذا؟ من يستفيد 6 من

النفقات ماذا؟ من ينفق 7 من

احلقوق/ القوانني في ماذا؟ احلق له 8 من

الواقع و األثر

األرباح؟ من يستفيد من 9

يتضرر؟ من يستفيد؟ من
ملاذا؟ من؟ و مع سؤال يرفق: كل

10
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á«∏ëŸG äÉ`YÉª`é`dG á«fGõ«eh »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e

èFÉàædG ≥£æeh »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e

على تركز التي للمنهجية الداعمة الوسائل من االجتماعي النوع مقاربة •
: ألنها النتائج منطق

امليزانية على جميع السكان أثر حتلل تقيم و –
للتدخل توجيه دقيق من أجل اخلصاص و مواطن املتواجدة الفوارق ترصد –

تهميشا. األكثر بالفئات االجتماعية تهتم –
ومتكاملة مندمجة إلى مقاربة اإلنتقال من النتائج منطق يـمكن -

وأفقية.

امليزانية دورة

الوضعية الراهنةتشخيص

أولويات حتديد

الساكنة

الرؤيا صياغة
املستقبلية
للمجلس

برنامج إعادة
امليزانية

حتديد
االهداف

وضع خطة
عمل

طة
خ ذ

نفي
ت

مل
الع

تتبع
ال

قييم
والت
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? ∫É¨à°T’G ” ≈àe .. á«fGõ«ŸG

مسلسال مغلقا النمو طريق في السائرة البلدان أغلب في امليزانية اعتبرت  •
تقنيوها إال يعرفه ال

االشتغال منظمات و جمعيات عدة بدأت االختفائية و املعطيات غياب أمام •
: وذلك امليزانية، على

والـنساء، للرجـال املـختلفة الـمساهـمـات لـمـراعـاة -
للـرجـال والـنساء، متساوية استفـادة الـحـرص على -

? ∫É¨à°T’G ” ≈àe ..á«fGõ«ŸG

اللقـاء  هذا في 1997 شـارك سنة الـمدني للمجتمـع دولي لقـاء أول عقد •
نامي، بلد ب 14 بامليزانية املهتمة املنظمات عن ممثال 50

ب”مجموعات سميت التي املجموعات بعض بدأت التجربة تراكم بعد •
: تشتغل على امليزانية“

محاربة الفقر على امليزانية أثر -
التنمية على امليزانية أثر -

وسهلة ودقيقة محينة بتحاليل القيام على امليزانية“  ”مجموعات عملت •
النشرات) – االنترنيت – (الصحافة أعمالها عبر ونشرت

»YÉªàL’G ´ƒæ∏d Ö«éà°ùJ á«fGõ«e

مـحـايدة ميزانية ليست •
فقط بهن. وتهتم بالنساء خاصة ليست ميزانية •

: حتديد حتاول هي ميزانية بل •
البرامج على لإلنفاق (املقاطعة) اجلماعة تخصصها التي املوارد حجم -
لألشخاص النساء و و الرجال الطفالت، لألطفال، التي تخصص واملشاريع

إعاقة. وضعية في
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.á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«e ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG

املعطلة الطاقات عن والكشف املتواجدة املادية و البشرية املوارد من االستفادة
الرشيدة احلكامة و باإلدارة الفعالة املرتبطة املفاهيم انتشار •

اخلدمات جودة
العدالة حتقيق في والـمساهمة نساء رجال، الساكنة، حلاجيات استجابة •

اإلجتماعي. والرفاه
من التهرب الضريبي احلد •

اإلنفاق من األثر قياس نحو عاملي اجتاه •
احلـاجيـات. تـدقيق أجـل من والنساء الرجـال بني الفـوارق وحتليل رصـد •

»YÉªàL’G ´ƒæ∏d áÑ«éà°ùe á«fGõ«Ã ΩÉªàg’G ÜÉÑ°SCG

عليها صادق التي العمل خطط و التوصيات و االلتزامات طريقة لتنفيذ •
احمللي: املستوى على املغرب

األلفية أهداف -
البشرية للتنمية الوطنية املبادرة -

سيداو مقررات تطبيق -
بني و التنموية و املخططات بني السياسات لضمان الربط تستخدم •

باملساواة تنادي التي امليزانيات
التنمية لتحقيق حقيقية فرصة توفر •

املستوى على الرعاية القتصاد املختلفة اإلسهامات االعتبار بعني تأخذ •
احمللي

»YÉªàL’G ´ƒædG Ö°ùM á«fGõ«ŸG π«∏–

النساء الرجال و على والنفقات املداخيل نتائج توزيع البحث في •
على احلصول املداخيل، التشغيل،  مستوى على امليزانية  أثر تقييم •

القروض
في النفقات الزيادة العامة عوض األولويات حتديد إعادة على التركيز •



á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGÒe ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG- ADFM - 

65 

»YÉªàL’G ´ƒædG Ö°ùM á«fGõ«ŸG π«∏–

االجتماعي النوع مقاربة حسب للموارد حتليل •
االجتماعي النوع مقاربة حسب للنفقات حتليل •

املساواة لتحقيق الناجع للموارد لالستعمال تشجيع •
الغالف تغيير عوض القطاعات داخل البرامج توجيه إعادة على التركيز •

بأكمله. لقطاع املخصص

‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOE’ á©LÉf áªgÉ°ùe •höT

.á«fGõ«ŸGh §«£îàdG

البرامج انسجام املتدخالت لضمان املتدخلني و كافة بني الرؤيا توحيد •
واملشاريع

اخلاص القطاع - : على االنفتاح •
            - اجلمعيات

املصالح اخلارجية للوزارات  -   
- شــركــاء آخــريــن      

( موظفني/ت منتخبني/ت + + جمعيات ) املتدخلني كافة قدرات تقوية •
الساكنة من القرب آليات خلق •

‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOE’ á©LÉf áªgÉ°ùe •höT

á«fGõ«ŸG h §«£îàdG

الشراكة مأسسة •
املونوغرافيا حتيني •

املتدخلني لكافة باملعلومات التزود مصادر تقريب •
محلي إصالح ضريبي في التفكير •

ونساء، رجال واالستجابة للساكنة: اإلشراك عبر اجلماعة صالحيات تفعيل •
أطفال وطفالت

التنفيذ في و تفادي البطء املراقبة تطوير •
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á«∏ëŸG äÉ`YÉª`é`dG ™jQÉ°ûeh »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e : V Qƒ``ëª`dG

AÉ°ùædGh ∫ÉLô∏d Ö«éà°ùŸG π«∏ëàdG áaƒØ°üe

: اآلتية التساؤالت على خالل اإلجابة من األداة هذه فهم ميكن •
النساء  املستجيبة للرجال و التنموية مراجعة املشاريع/البرامج للتحليل و منهجية أداة هي

الـوطني. وكـذلك احمللي املستوى على
ماذا..؟

النساء الرجال و على املختلفة املشاريع للبرامج و املختلفة تقييم اآلثار و لتحديد ملاذا..؟

و النساء الرجال  من متساوية أعداد على يحتوي عمل يقوم بها فريق من..؟

االنـجـاز و التخطيط أثناء -
التقييم و املتابعة في فترة -

متى..؟

É©e AÉ°ùædGh ∫ÉLô∏d Ö«éà°ùŸG π«∏ëàdG áaƒØ°üe

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

......................................................................................... املشروع أهداف

للثقافة املالئمة املوارد الوقت
 العمل

(املجهود) الفئات/املستويات

 النساء
 الرجال

أفراد األسرة

اجلماعة/املجتمع
؟........................................................................ مرغوبة أعلى املسجلة اآلثار هل
........................................................................... مع أهداف البرامج ؟ هل تتفق
؟................................................ املشاركني/ات غير النشاط على هذا سيؤثر كيف

االثار

: التالية األسئلة على اإلجابة خالل من املصفوفة في أو مربع خانة كل متأل •
: AÉ°ùædG iƒà°ùe ≈∏Y

البرامج/املشروع على: تأثير هو ما •
و مجهود النساء عمل - 1

املتاح للنساء الوقت - 2
للنساء املتاحة املوارد - 3

املتعلقة باملرأة.  السلوكية واالجتاهات والتقاليد العادات - 4



á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGÒe ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG- ADFM - 

67 

..∫ÉLôdG iƒà°ùe ≈∏Y

: املشروع على / البرامج تأثر هو ما •
الرجال - عمل 1

املتاح للرجال الوقت - 2
للرجال املتاحة املوارد - 3

بالرجال املتعلقة السلوكية االجتاهات و التقاليد و العادات - 4

IöSC’G iƒà°ùŸG ≈∏Y

: املشروع / البرنامج تأثير هو ما •
األسرة مجهود و عمل - 1

لألسرة املتاح الوقت - 2
لألسـرة. والـمخصصة الـمتاحة الـمـوارد على - 3

باألسرة املتعلقة السلوكية و االجتاهات التقاليد و العادات - 4

™ªàéŸG hCG áaó¡à°ùŸG áYÉª÷G iƒà°ùe ≈∏Y

: املشروع على أو البرنامج تأثير هو ما
املجتمع أو اجلماعة عمل - مجهود و 1

املجتمع / للجماعة - الوقت املتاح 2
املجتمع - موارد 3

باجلماعة/املجتمع املتعلقة السلوكية و االجتاهات التقاليد و - العادات 4

äÉeÓ©dG ΩGóîà°SG á«Ø«c

التالية العالمة نستعمل
البرنامج مع أهداف اخلانة يتفق في يوجد ما إذا كان (+)

البرنامج و أهداف يتفق ال ما يوجد في اخلانة كان إذا (-)
مؤكدة غير اإلجابة كانت إذا (؟)
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االجتمـاعي الـنـوع مبقاربـة مفـاهيـم مرتبطة

اخلصائص االجتماعيـة للرجال  مجموعة على يحـيـل : »YÉªàL’G ´ƒædG  
التاريخي للسياق تبعا متغيرة و مختلفة اخلصائص هذه ما ، مجتمع والنسـاء في
املجتمع. داخل مكانته دوره و حتدد االجتماعية للشخص و الهوية تطبع والثقافي.

تنحصر  و النساء، للرجال البيولوجية اخلصائص مجموع على : يحيل ¢ùæ÷G  
فعل الطبيعى. من و كونية اخلصائص هذه النوع، إعادة إنتاج في وظيفتها

الصيـد،  الزراعة، مثل: واخلدمات البضائع إنتاج يشمل : اإلنتاجي العمل  
االقتصادية االحصائيات تشمله دخال؛ يذر او عنه مؤدى العمل هذا األعمال احلرة...؛

ميزانيات الدول. مستـوى يظهر على و

األسـرة مثــــل:  و املنزل وصيانة العمل رعاية هذا يشمل : »HÉ‚E’G πª©dG  
التبضع... املاء، و احلطب جلب تهييء الطعام، بهم، االهتمام و األطفال اجناب

االقتصادية. اإلحصائيات وال تشملـه عنـه مؤدى وغيـر منتجـــا يعتبر ال العمل هذا

االجتماعية  لألنشطة اجلماعي التنظيم يشمل : áYÉª÷ÉH §ÑJôŸG πª©dG  
املنظمات و التجمعات فـي املشاركـة الساكنـة، وضعيـة لتحسني املوجهـة االنشطة مثل
غير ناذرا؛ إال االقتصادية التحاليل في به يؤخذ ال احمللية؛ السياسية واالنشطة

للمجتمعات. الثقافية للتنمية ضروري التطوع؛ على عادة يعتمد عنه، مؤدى

في  النساء إدماج تهدف : مقاربة á«ªæàdG ‘ ICGôŸG êÉeOEG áHQÉ≤e  
مشاريع خاصة خلق و التنمية مشاريع للمشاركة في بدفعهن القائم مسلسل التنمية

عيشهن. حالة بهن؛ بهدف حتسني



á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGÒe ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG- ADFM - 

69 

االعتبار  في تأخذ شمولية تنموية مقاربة : á«ªæàdGh ´ƒædG áHQÉ≤e  
النساء بني العالقات خاصة و ما  بجماعة القائمة االجتماعية  العالقات مجموع
بشرية لتنمية حتقيقا باملساواة تتسم عالقات إلى حتويلها إلى رامية والرجال،

مستدمية.

مثل األرض، التكنولوجيا،  أرباح؛ ذر أو حتقيق أنشطة تتيح وسيلة : OQƒŸG  
الدخل... التعليم، القرض،

في  والنساء للرجال االجتماعية مجموع اخلصائص على ƒædG´ : يحيل  
التاريخي السياق  وتغير باختالف متغيرة و مختلفة اخلصائص  هذه ما؛ مجتمع
املجتمع. داخل مكانته دوره و حتدد االجتماعية للشخص و الهوية تطبع والثقافي؛

الالمساواة  عن املترتبة املشاكل حتديد على القدرة يتيح : ´ƒædÉH »YƒdG

واضحة. غير كانت إن حتى و على النوع والتمييز املبني
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بالـتـنميـة مرتبطــة مفـاهيـم
تلبى  بواسطته سياسي و ثقافي اجتماعي اقتصادي مسلسل  : á`«ªæàdG

السياسية. و للسلطة االقتصادية أوسع وصول عن طريق اإلنسانية احلاجيات

التحوالت  توجيه  و  الطبيعية املوارد حماية و تهيئة : áªFGódG  á`«ªæàdG

املستقبلية. و األجيال احلاضرة حاجيات يلبي بشكل التقنية واملؤسساتية

االقتصاديـة إطارها السياسات في توضع : عملية á`eGóà°ùŸG á`«ªæà`dG  

إلى نحو يفضي على الطاقة سياسات و الصناعية و الزراعية و التجاريـة والـمالية و
البيئية. و و االجتماعية االقتصادية النواحي من باق أثر لها تنمية

القضايا  و  االقتصادية املقتضيات بني التوازن : á`jöûÑdG  á`«ªæà`dG

اإلنسان اعتبار مع الدميوغرافية الديناميكية و البيئية واالهتمامات االجتماعية
نساء املجتمع أفراد كل حقوق احترام يعتبر املنطلق هذا ومن  هدفها. و وسيلتها

ااتنمية. و املساندة املرافقة األسس حضريني ، شبابا، ريفيني أو أو كهوال ورجاال،

من  يستفيدون اجلماعات و األفراد كل حيث  تنمية : á`dOÉ`Y á`«ªæ`J

اخلصوصيات. مع احترام نفسها النتائج

فقر النساء  (معدل النساء صفوف في الفقر ô`≤`ØdG: ارتفاع معدل å«fCÉ`J  

وضعيتهن الصعبة عن الناجتة بدورها هشاشتهن عن أساسا ناجت الرجال) لفقر بالنسبة
فيها...) التحكم و املوارد إلى الوصول (صعوبة املجتمع داخل

بشكـل  السلوك من الفرد تعلم الضوابـط التي متكن مسلسـل : á```Ä°ûæ`à`dG  

ما. مجتمـع داخل صحيح

اخلطر  ضد «املناعة» أو للمحرومني من التغطية االجتماعية احلالة :ô``≤Ø`dG

بل دينامية/حركية. حالة قارة و ليست هي و

بها فاعلة.  الفئة املعنية تنمية تكون تهدف مقاربة : á«cQÉ°ûJ á`HQÉ`≤e  

لتحمل األفراد قدرات تقويـة في املقاربة هذه تدخالت تسـاهم أن ذلك يجب لبلوغ و
تنظيمات. في االنخراط و تعنيهم التي مسؤولية القضايا
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á«æjƒ`μ`J á`Zƒ`°üe

»YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG

á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«e ‘

: ±ôW øe Iõ`éæe á«æjƒ`μ`J á`Zƒ`°üe

…ôgÉ£dG Ió«°TQ               ìÉHôdG áéjóN

  
ÊƒªMôdG óª

 2006 - 2005
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±ô`W øe äõ`é`fCG á``Zƒ`°üŸG √ò``g

Üô`¨ŸG AÉ`°ùæ`d á`«`WGô`bƒª`jódG á`«©ª÷G

ICGôª∏d IóëàŸG ·C’G ¥hóæ°U ™e ácGô°T ´hô°ûe QÉWEG ‘

á`dƒØ£∏d Ió`ëàŸG ·C’G ¥hó`æ°Uh

»HhQC’G OÉ–’G øe ºYóH
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