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: áeó≤ª`dG

نشرها لهذا خالل من املغرب لنساء اجلمعية الدميقراطية تتوخى
امليزانية  حول 2001 سنة منذ بدأته الذي النقاش مواصلة الدليل
والقضاء احلكامة مبادئ إلدماج باعتبارها وسيلة التشاركية

اشتغالها   2004 منذ اجلمعية واصلت كما التفاوتات، على 
االجتماعي النوع ملقاربة املستجيبة احمللية  امليزانية على

والالمساواة، التهميش اإلقصاء و حملاربة باعتبارها أداة
للنساء  اإلنسانية احلقوق عن الدفاع و املساواة ثقافة إرساء إن

: خالل من إال يتم ال
السياسات في االجتماعي النوع مقاربة إدماج -

العمومية
و اإلقصاء للحيف احلاملة تغيير القوانني -

القرار و عامة بصفة القرار مراكز إلى النساء نفاذ -
خاصة. بصفة السياسي

التربية في التدخل خالل من العقليات تغيير  -
... واإلعالم والتعليم

النساء، بقضايا النهوض مجال في األخيرة التعديالت إن
بني الكبيرة الفجوة التقليل من واضحة في إرادة على تبرهن
أن احلضرية...، إال املرأة و القروية املرأة والنساء وبني الرجال
والتخطيط الرؤية الشمولية و ينقصها التنسيق اخلطوات هذه
للحاجيات ومشاريع تستجيب سياسات ألنها ظلت واملتابعة،
لصاحلهن متت أنها رغم غيابهن في تصاغ و اآلنية للنساء،
واالجتماعية االقتصادية التنمية في إلشراكهن هدفت و

والسياسية.
ظلت النساء بقضايا اهتمت  التي اإلصالحات  مختلف إن 
أن اجلدري، كما التغيير إلحداث اجلرأة إلى تفتقر و جزئية
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ضد التمييز و اإلقصاء مبعاجلة اهتمت التي التنموية السياسة
تظهر ولم العام، املنظور الوطني ضمن غالبيتها ظلت النساء
تضعها و النساء قضايا إدماج حتاول محلية للواجهة سياسة
البرمجة و التشخيص عند أولوياتها ضمن و الصدارة قيد
أو القرب مشاريع  ملختلف التقييم و التنفيذ و التخطيط و

التنموية. للمشاريع

محلية بتنمية للقيام األساسية اخللية هي اجلماعة إذا كانت
االعتبار بعني تأخذ أن األخيرة هذه فعلى ناجعة و فعالة

: ل بالنسبة
االجتماعية و االقتصادية التنمية مخطط -

امليزانية -
املونوغرافيا -

جانب إلى املسؤولية كامل شريكا املرأة جتعل من التي الكيفية
وصولها تسهيل طريق عن ذلك و محلية، بتنمية للقيام الرجل
من متكينها  و اجلماعة، تقدمها التي اخلدمات مختلف إلى
و احلكامة في الرجل تساهم إلى جانب لكي األدوات مختلف
وصولها و التشاركية، احمللية الدميقراطية هامش توسيع في

احمللي. القرار مراكز إلى
اجلماعات ميزانية  في االجتماعي النوع مقاربة  إدماج إن
ميكن االجتماعية و االقتصادية التنمية مخطط في و احمللية

في: جوهرية من القيام بتعديالت
االجتماعية القيم نسق -

طرق تقسيم العمل -
والسلوكات واألساليب االجتماعية العالقات صيغ -

اليومية والتصرفات
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املستوى األسرة وعلى داخل املرأة وضع تغيير -
احمللي.

الدليل هذا خالل من املغرب لنساء الدميقراطية اجلمعية إن
و لقيم احلداثي للمشروع احلامالت و جميع احلاملني تطالب
الراغبات الراغبني و و اجلنسني الفعلية بني املساواة و الدميقراطية
و بتفعيل  احمللية التشاركية الدميقراطية  هامش توسيع في
تقوية خالل و ذلك من و الرجال بني النساء اإلنصاف حتقيق
اخلدمات و للموارد متساو بشكل  النساء وصول ضمان و

مستفيدات. و احمللي كمساهمات املستوى العمومية على

?π«dódG Gòg GPÉŸ

احملليني الفاعالت و الفاعلني مهارات إلى رفع يهدف الدليل
احمللي التنموي املجال في العامالت العاملني و احملليات و و
وميزانية) مخططات  (مونوغرافيا، برامج وضع  أجل من
االجتماعي، وإحداث النوع قضايا إدراج ألهمية تستجيب
لقضايا خدمة واألدوار العالقات  في املطلوبة التغيرات

دائمة. و عادلة و شاملة بصورة اإلنصاف واملساواة
تريد جماعة داخل التهميش و الفقر حملاربة الدليل يقدم صورة إن
يوضح االجتماعي،و للنوع مستجيبة ميزانية على االعتماد
للجماعة احمللية التي تضمن الالزمة، التدابير من مجموعة
العقالني التدبير على املعتمد واالجتماعي منوها االقتصادي
واملستجيب حلاجيات النتائج على املتمركز التخطيط و للموارد

إعاقة... وضعية في أشخاص نساء، رجال، الساكنة
في االجتماعي النوع مقاربة إدماج كيفية يوضح الدليل إن 

االعتبار: بعني األخذ مع اجلماعة احمللية ميزانية
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الرجال على  والنفقات املداخيل توزيع نتائج في  البحث -
والنساء،

املداخيل، التشغيل، مستوى على امليزانية أثر تقييم -
على القروض بالنسبة للرجال والنساء... احلصول

?π«dódG Gòg ¬Lƒàj øŸ

بالشأن املعنية الهيئات و كل األفراد إلى الدليل يتوجه هذا
إلى: ناجعة و محلية بتنمية القيام في الراغبة احمللي و

واملنتخبات املنتخبني -
احمللية اجلماعات موظفات و موظفي -

امليزانية (مقرري تقني اجلماعات احمللية أطر و -
املجلس..) كتاب

اجلماعية اللجن -
البشرية للتنمية اإلقليمية و احمللية اللجن -

للوزارات اخلارجية املصالح ممثلي -
املدني املجتمع جمعيات -

املهنية الفرق ممثلي -
وآخرين -

الرباح خديجة
الدميقراطية اجلمعية رئيسة

البيضاء الدار فرع - املغرب لنساء
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äÉ©WÉ≤ŸG ¢ùdÉ›h á«∏ëŸG äÉYÉªé∏d ‹ÉŸG ΩÉ¶ædG: ∫hC’G º°ù≤dG

.á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«e : ∫hC’G π°üØdG

احمللية؟ امليزانية هي ما .1

اجلماعات احمللية ؟ مبيزانية االهتمام ملاذا .2

احمللية؟ امليزانية مبادئ هي ما .3

احمللية؟ اجلماعات ميزانية أبواب و هيكلة هي ما .4

احمللية؟ للميزانية العام اإلطار هو ما .5

التنمية؟ امليزانية مبخطط عالقة هي ما .6

امليزانية؟ دورة منها متر التي هي املراحل ما .7

امليزانية؟ في إعداد املتحكمة العوامل هي ما .8

امليزانية؟ تعتمد كيف .9

املجلس؟ امليزانية بدورات عالقة ما هي .10

äÉ©WÉ≤ŸG ¢ùdÉéŸ ‹ÉŸG ΩÉ¶ædG : ÊÉãdG π°üØdG

نظام املدينة؟ فيها يطبق التي املدن هي ما .1
للمقاطعة؟ املالي التنظيم تعريف هو ما .2

«املنحة»؟ امليزانية تهيأ متى .3
للمقاطعات؟ اإلجمالية املنحة تتضمن كم .4

املرصودة من املبالغ النفقات تبويب حساب يتم كيف .5
وطبيعته؟

به؟ املدرجة النفقات .6
النفقات حساب من االعتمادات صرف أساليب و طرق هي ما .7

املبالغ املرصودة؟ من
اإلستراتيجية؟ احلاجيات اآلنية احلاجيات هي ما .8
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.…QGOE’G º«¶æàdG : ådÉãdG π°üØdG

للجماعات اإلداري التنظيم -I
احمللية باملغرب؟ اجلماعات ما هي .1

احمللي؟ املجلس يتكون مماذا .2
مداوالته؟ و املجلس اجتماعات هو نظام ما .3

اإلداري للمقاطعات التنظيم -II
التي احلضرية باجلماعات اخلاصة املقتضيات هي 1. ما

نسمة؟ 500.000 سكانها عدد يفوق
املقاطعة؟ مجلس هو ما .2

املقاطعات؟ مستشاري نظام هو ما .3
املقاطعة؟ تسيير مجلس تنظيم و هو ما .4

‘ ¬LÉeOEG á«Ø«ch »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e : ÊÉãdG º°ù≤dG

.á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«e

»YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e : ∫hC’G π°üØdG

اجلنس؟ مفهوم هو ما .1
االجتماعي؟ النوع مفهوم هو ما .2

االجتماعي؟ النوع مقاربة هي ما .3
االجتماعي؟ النوع مقاربة مميزات هي ما .4

االجتماعية؟ األدوار هي ما .5
عالقتها هي  وما االجتماعي النوع مقاربة أهداف  هي ما .6

واألدوار االجتماعية؟ بامليزانية
اإلستراتيجية؟ واحلاجيات اآلنية احلاجيات هي ما .7

العشر؟ األسئلة أداة هي ما .8
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´ƒædG áHQÉ≤e ¬LÉeOEG á«Ø«c :ÊÉãdG π°üØdG

.á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«e ‘ »YÉªàL’G

االجتماعي؟ ميزانية مستجيبة للنوع هي ما .1
امليزانية؟ دورة في النوع االجتماعي إدماج مقاربة ملاذا .2

االجتماعي؟ للنوع مستجيبة ميزانية حتتاج ماذا .3
إدماج في ما هي محددات مساهمة ناجعة للمجلس احمللي .4

والتنمية؟ االجتماعي النوع مقاربة
ميزانية في االجتماعي النوع مقاربة إدماج آثار هي  ما .5

احمللية؟ اجلماعات
دورة في  االجتماعي النوع مقاربة  إدماج ميكن كيف .6

امليزانية؟
إدماج في ما هي محددات مساهمة ناجعة للمجلس احمللي .7

والتنمية؟ االجتماعي النوع مقاربة

áHQÉ≤e êÉeOEG ‘ äÉ«©ª÷G QhO : ådÉãdG π°üØdG

:á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«e ‘ ´ƒædG

؟ هو دور اجلمعيات ما - 1
ناجعة للجمعيات؟ مشاركة هي شروط ما - 2
اجلمعيات؟ ملشاركة القانوني اإلطار ما هو - 3
املشاركة؟ كيفية و التأثير قنوات هي ما - 4

مسلسل  في اجلمعيات ملشاركة املضافة - القيمة 5
اجلماعات مبيزانية إدماج مقاربة النوع االجتماعي

احمللية؟
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: ∫hC’G º°ù≤dG

äÉ©WÉ≤ŸG ¢ùdÉ›h á«∏ëŸG äÉYÉªé∏d ‹ÉŸG ΩÉ¶ædG

á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«e : ∫hC’G π°üØdG

? á«∏ëŸG á«fGõ«ŸG »g Ée - 1
امليزانية أ-   

من به القيام اجلماعة تنوي ما تعكس امليزانية  -
بالتنمية احمللية للقيام أنشطة مختلفة

األهداف بلورة أجل من اجلماعة أداة بيد هي امليزانية -
التنموية.

يستفيد من أن توضح: أداة سياسية يجب امليزانية -
و من من يستفيد التسيير؟ من نفقات ومن يتضرر

من مداخيل التجهيز؟ يتضرر
 

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

ظهير 30 شتنبر 1976 3 من الفصل
هيئاتها و احمللية للجماعات املالي بالتنظيم املتعلق

سياسات تعكس إنها فقط، أرقاما ليست امليزانية -
برامج و استراتيجيات و

عمياء. و محايدة أداة ليست امليزانية -
نفقات و (مداخيل عمل  رقمية خطة هي امليزانية -
لكنها التجهيز)  نفقات و (مداخيل  – التسيير)

السياسات. لتنفيذ عمل خطة تترجم
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?á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«Ã ΩÉªàg’G GPÉŸ - 2
احلياة جودة حتدد امليزانية إن  ،“ “الدراهم عن فضال -

واجلماعية الفردية
لها تعطى التي البرامج اخلدمات، حتدد امليزانية  إن -

: األولوية، لنفكر مثال
السكن... الكهرباء، يوميا، نستعمله الذي املاء في  •

للنقل نستعملها التي احلافالت  •
الطفالت و لألطفال األلعاب حدائق  •

األنشطة املوازية  •
املكتبات العمومية  •

األطفال، رياض  •
األمن   •

املواطنني/املواطنات تنقل  •
الوسائل أولويات، و تقدم سياسات تضع تترجم امليزانية إن -
املواطنني لكل اقتصادية السوسيو لالحتياجات لالستجابة

واملواطنات
: فحص يجب األسرة، لذا  ميزانية تشبه اجلماعة ميزانية -

حاجياتنا -
عليها نتوفر التي املداخيل -

توفيره ادخاره/ استطعنا ما  -
ملختلف حتقيقه لالستجابة نستطيع ما حتديد ثم -

األولويات حتديد احلاجيات مع
?á«∏ëŸG á«fGõ«ŸG ÇOÉÑe »g Ée - 3

اجلماعية للمبادئ  نفسها  التي    امليزانية تخضع
العامة. حتكم امليـزانية
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امليزانية اجلماعية  الزمنية التي تغطيها املدة : السنوية -1
 31 في تنتهي و يناير من فاحت تبتدئ واحدة، هي سنة

دجنبر.
مدى  تقييم من ميكن الزمنية للمدة الدقيق إن التحديد
(النساء تضررا األكثر للفئات اخلاصة للحاجيات االستجابة
السنة في  ذلك  لتفادي إعاقة...) وضعية في  وأشخاص 
أكثر تدابير اتخاذ مع لذلك، املناسب االعتماد و خلق املقبلة،

إنصافا.

واحدة،  وثيقة في اجلماعية  امليزانية توضع  : الوحدة - 2
شاملة.

امليزانية  وثائق سهولة اإلطالع على هذا املبدأ عن ينتج
التجهيز. بدل التسيير على فقط التركيز عدم و

معني  مورد تخصيص يجوز ال : التخصيص  عدم - 3
لتغطية نفقة معينة.

يوجد  ال  ألنه الشفافية، تعزيز املبدأ هذا عن ينتج 
فرعية أو سرية مجال حلسابات

التحمالت  مجموع يتساوى يقضي بأن : املالي التوازن - 4
لتغطية املقابلة الكلية املداخيل مجموع مع للميزانية الكلية

الفائض. و العجز لتفادي وذلك التحمالت هذه
االنشغاالت من املداخيل مع النفقات توازن  يعتبر  
مع مقارنة املوارد حملدودية ذلك و امليزانية إلعداد األساسية

احلاجيات.
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في للتحكم إجراءات  إلى  اللجوء حتتم املوارد محدودية إن
للسياسات. فعال تنفيذ أجل من اإلكراهات تدبير

االستدانة إلى يؤدي العجز
االستجابة يتم لم التخطيط، سوء إلى يؤدي الفائض

للحاجيات.
هما: استثناءان التخصيص عدم و الوحدة مبدأي على يزيد

امللحقة؛ امليزانية ·
اخلصوصية. احلسابات ·

امللحقة : امليزانية - أ

تتمتع ال التي املصالح  لبعض املالية العمليات تشمل
أساسية بصفة نشاطها يهدف  التي  و  املعنوية بالشخصية

أجرة. أداء خدمات مقابل تقدمي إلى أو مواد إنتاج إلى
وتراقب وتنفذ عليها ويصادق امللحقة امليزانيات حتضر

املقررة بالنسبة للميزانية. الشروط طبق
املالي". بالتنظيم املتعلق ظهير 30 شتنبر 1976 7 من "الفصل

 : اخلصوصية احلسابات ب-
املشاريع بعض بإجناز تختص التي املوارد من تتعلق مبجموعة
امليزانية مواد ضمن تدخل التي املداخيل بعض أجل من

(شراكات...)
 : خصوصية ألمور املرصودة املبالغ 1 - حسابات
لصنف التقديري للتمويل املخصصة املبالغ حتدد
املستعملة األغراض تبني  كما  النفقات، من  معني

املبالغ. هذه فيها
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تبني املرصودة: املبالغ من النفقات 2 - حسابات
يشترط  و سلفا. معينة مبوارد متول العمليات التي

النفقة. حتقيق املورد قبل إجناز

?á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«e ÜGƒHCG h á∏µ«g »g Ée  –  4
احمللية اجلماعات ميزانية هيكلة أ-

 

التجهيز : الثاني اجلزء

البــاب
الفـصـل

الفقـرة

احمللية امليزانية

التسيير : األول اجلزء

النفقات : الرابع القسم املداخيل : الثالث القسم النفقات : الثاني القسم املداخيل : األول القسم

امليزانية أبواب - ب

التسيير : األول أبواب اجلزء
املداخيل : األول النفقاتالقسم الثاني: القسم
العامة  اإلدارة - مجال

االجتماعية الشؤون مجال -
التقنية الشؤون مجال -

االقتصادية الشؤون مجال -
الدعم مجال -

النتائج تدعيم مجال -

العامة: اإلدارة مجال -
و املناظرات الندوات  و تنظيم

التداريب
االجتماعية الشؤون مجال -

التقنية الشؤون مجال -
االقتصادية الشؤون مجال -

النتائج اندماج مجال -
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التجهيز : الثاني اجلزء أبواب
املداخيل الثالث: النفقاتالقسم الرابع: القسم

االجتماعية   - مجال الشؤون
التقنية الشؤون مجال -

االقتصادية الشؤون مجال -
النتائج تدعيم مجال -

اإلدارة العامة مجال -
االجتماعية الشؤون مجال -

التقنية الشؤون مجال -
االقتصادية الشؤون مجال -

الدعم مجال -
النتائج اندماج مجال -

: يوضح عام بتلخيص امليزانية تختم
امللحقة. امليزانية تلخيص  •

اخلصوصية. احلسابات تقدمي  •
خصوصية. ألمور املرصودة املبالغ حسابات  •

املرصودة. املبالغ من النفقات حسابات  •

?á«∏ëŸG á«fGõ«ª∏d ΩÉ©dG QÉWE’G ƒg Ée - 5
اجلماعي؛ بامليثاق املتعلق 78.00 رقم القانون  •

بالتنظيم  املتعلق 1976 شتنبر   30 بتاريخ ظهير •
هيئاتها؛ و احمللية املالي للجماعات

نظام  بسن املتعلق 30 شتنبر 1976 بتاريخ مرسوم  •
هيئاتها. و احمللية حملاسبة اجلماعات

كل دورية الداخلية تصدر وزارة الوصاية: سلطة دورية  •
التي يتعني على األساسية التوجيهات تسطر سنة،
ميزانية إعداد مبناسبة مراعاتها احمللية املجالس

السنة.
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التوجهات الدورية هذه  تراعي أن  يجب
اجلديدة واملقاربة للبالد احلالية  السياسية
وإدماج النتائج على املرتكزة العامة  للميزانية
لتستجيب حلاجيات االجتماعي النوع  مقاربة

ونساء رجاال :        الساكنة

?á«∏ëŸG á«ªæàd §£îÃ á«fGõ«ŸG ábÓY »g Ée - 6
باملخطط امليزانية عالقة أ-

املواطنني و حاجيات تلبية في يتجلى احمللية اجلماعة دور إن
و و االجتماعية االقتصادية املجاالت مختلف املواطنات في

خالل: من البيئية و الثقافية
املتوفرة املادية املوارد البشرية و استعمال -

االقتصاديني الفاعلني مختلف مع الشراكات تفعيل -
االجتماعيني و

الصعيد على املتدخلني مختلف  بني التنسيق -
اجلماعي

اجتماعية و اقتصادية مرافق إنشاء -
مبادرات و شغل مناصب خلق و تشجيع االستثمار -

خاصة
السكان توعية و حتسيس -
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؟ ذلك كيف
و االقتصادية التنمية مخطط املجلس اجلماعي يدرس  •
لتوجهات طبقا يصوت عليه للجماعة و االجتماعية

الغاية: لهذه و الوطني وأهداف املخطط
وسائلها حدود في اجلماعة جتهيز برنامج يضع -

رهن إشارتها. املوضوعة الوسائل و اخلاصة
بتعاون أو بشراكة إجنازها الواجب األعمال كل يقترح -
الهيئات أو األخرى احمللية اجلماعات و اإلدارة مع

العمومية.
تنمية إنعاش و بتحفيز الكفيلة األعمال بجميع يقوم  •

لهذه الغاية: و ، التشغيل و احمللي االقتصاد
في املساهمة شأنها من التي التدابير كل يتخذ -
في للجماعة، خاصة القدرات االقتصادية من الرفع
و التقليدية الصناعة و الصناعة و الفالحة مجاالت

و اخلدمات. السياحة
تشجيع و  إلنعاش الالزمة باألعمال يقوم -
البنيات إجناز السيما و  اخلاصة،  االستثمارات 
لألنشطة مناطق  إقامة و  التجهيزات  و التحتية 

املقاوالت. ظروف حتسني و االقتصادية
و مقاوالت في اجلماعة  مساهمة  شأن في  يبث -

املهام تقتضي هذه جناعة  •
للنوع املستجيب التشاركي التشخيص

(مونوغرافيا) االجتماعي
بإشراك النتائج على املبني التخطيط و

املتدخلني: مختلف
الفاعلة اجلمعيات -

اخلاص القطاع -
للوزارات اخلارجية املصالح -

آخر -
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أو اجلماعية الفائدة ذات املختلط االقتصاد شركات
و العماالت و بني اجلماعات املشتركة الفائدة ذات

اجلهات. األقاليم و
من أجل للشراكة أو للتعاون اتفاقية كل يقرر إبرام  •
و يحدد االجتماعية، و االقتصادية إنعاش التنمية
بتعاون اجلماعة تنجزها التي باألعمال القيام شروط
اجلماعات و العمومية اإلدارات مع بشراكة  أو
الفاعلني و اخلاصة أو العمومية احمللية و الهيئات

االجتماعيني.
اجلـماعي» امليثاق قراءة 36 «املادة

       

بشرية تنمية إلى حتمي بشكل تؤدي ال االقتصادية التنمية
معتمدة على و اإلنسان متمحورة حول عادلة

اإلنتاجية -
الشراكة -
املساواة -

اإلنصاف -
بشكل موجهة سياسات يتطلب التنمية حتقيق كما أن

االقتصادي النمو عن الناجتة الثروات توزيع نحو إرادي
املختلفة للحاجيات مستجيب  و  عادل منصف، بشكل

للسكان

á«fGõ«ŸÉH É¡àbÓYh á«∏ëŸG áYÉª÷G äÉ°UÉ°üàNG - 2
االجتماعية  و االقتصادية حتقيق التنمية إن

: التالية االختصاصات مزاولة طريق عن والثقافية يتم
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الذاتية للنقلاالختصاصات القابلة االستشاريةاالختصاصات االختصاصات

االقتصادية التنمية -
واالجتماعية

اجلبايات و املالية -
اجلماعية واألمالك

التراب إعداد و التعمير -
التجهيزات و املرافق -

احمللية العمومية
والبيئة الصحية الوقاية -
األعمال و التجهيزات -

والثقافية االجتماعية
الشراكة التعاون و -

ميدان في اختصاصات -
اإلدارية.... الشرطة

و صيانة املؤسسات بناء -
الصحة مراكز و املدرسية

وإصالح التشجير إعادة -
الطبيعية املتنزهات

إحداث وصيانة املنشآت -
الصغيرة املائية والتجهيزات

واملتوسطة.
املآثر ترميم و حماية -

التاريخية
صيانة مراكز بناء و -

املهني التكوين و التأهيل
تكوين املوظفني -

اجلماعيني واملنتخبني

أعمال باقتراح القيام -
االقتصادية للتنمية ومشاريع

الثقافية و االجتماعية و
للجماعة على األشخاص

كانت إذا الدولة و املعنيني
نطاق اختصاصات خارج

اجلماعة.
مشروع االطالع على أي -
الدولة إجنازه من طرف تقرر

أو هيئة أي جماعة أو
رأيه يبدي و أخرى عمومية
حتقيقه شأن من كان إذا فيه
كاهل على يرتب حتمالت أن

اجلماعة
فيما ملتمسات تقدمي -

ذات بجميع املسائل يتعلق
اجلماعية. الفائدة

اجلماعي) امليثاق من 36 إلى 56 من (املواد

تترجم وأن  والنساء الرجال حاجيات على جتيب أن يجب
احلاجيات إلى أرقام...

احلياة مناحي كافة تغطي اجلماعية املجالس  اختصاصات
باملاء التزود والطفالت: األطفال  والرجال للنساء اليومية
الصحة، التمدرس،  النقل، الطرق، الكهرباء، الشروب، 
ودور العجزة  دور القانوني، واإلرشاد االستماع مراكز

الشباب...
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كافة تلبي اختصاصات اجلماعة
احلاجيات العملية للساكنة.

احلاجيات تلبية في تساهم أن ميكنها كيف
حتسني في تساهم أن ميكنها كيف االستراتيجية؟

إجراءات وخاصة النساء...؟ وضعية
االجتماعية العدالة و اإلنصاف

على الوسائل من ميزانية متمركزة االنتقال طريق  عن
للنوع مستجيبة و على النتائج متمركزة ميزانية  إلى

االجتماعي
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؟ منطق الوسائل عن النتائج مييز منطق ماذا

الوسائل النتائج منطق  منطق

في إطار األهداف  حتدد
املوارد املتواجدة

 انطالقا من احلاجيات
   واألولويات

احترام حسب  التقييم
املساطر

أثر  التقييم حسب
األهداف على الساكنة

ارتفاع   من خالل يتضح :  مثال
املشتكيات وعدد العنف  ظاهرة
ضرورة الشرطة، مخافر  في
الستقبال مراكز و نقط  تواجد

العنف ضحايا النساء

خلق في التفكير يتم : ال  مثال
والعالجي النفسي للدعم  مراكز
تواجد عدم بدعوى  للمعنفات
وعجز بذلك خاصة  موارد
املوضوع أولوية عدم و امليزانية

á«fGõ«ŸÉH É¡àbÓYh á«YÉª÷G IQGOE’G - 1

عدة مصالح تتكون من

مصالح مالية تقنية       مصالح  مصالح إدارية      
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و في تدبير االستراتيجي التخطيط في تشارك
احمللي الشأن

مشروع إذ يعد امليزانية - دورة في مهما تلعب دورا
الشؤون املالية وامليزانية جلنة مع بتنسيق امليزانية
واالجتماعية االقتصادية التنمية مخطط وفي

 

 

?á«fGõ«ŸG IQhO É¡æe ô“ »àdG πMGôŸG »g Ée - 7
مراحل :  بأربع احمللية امليزانية   متر

التحضير  - 1
2 -  املصادقة                     

3 -  التنفيذ         
التنفيذ مراقبة - 4

استحضار يجب
النوع مقاربة

األربع في املراحل   االجتماعي

املوظفات و املوظفني تأهيل يتطلب مما
مقاربة النوع إدماج أجل ضمان من

االجتماعي
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: التحضير

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

سنة. كل من أكتوبر لشهر العادية
املالي". بالتنظيم املتعلق ظهير 30 شتنبر 1976 12 من "الفصل

: املصادقة

احمللية سلطة على ميزانيات اجلماعات يصادق
العليا. اإلدارية الوصاية/السلطة

املالي". بالتنظيم املتعلق ظهير  30 شتنبر 1976 31  من "الفصل

يصادق؟ من
العماالت مليزانية بالنسبة •

احلضرية.  اجلماعات و واألقاليم
القروية. للجماعات بالنسبة • أما

تأشير بعد العامل يصادق •
املالية. قابض

بعد الداخلية وزير يصادق •
املالية. وزير تأشير
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: التنفيذ

للجماعات العمومية املالية العمليات بتنفيذ يعهد
والقباض. بالصرف اآلمرين وهيئاتها إلى احمللية

نظام  بسن املتعلق 30 شتنبر 1976 بتاريخ املرسوم من «الفصل الثاني
هيئاتها". و احمللية اجلماعات حملاسبة

احملاسبي التنفيذ
ظهير من الثاني للفصل استنادا •

التنظيم املالي،
املالية وزير من طرف يعينون القباض

و هم :
أمني صندوق اجلماعة -

العمومي احملاسب -

اإلداري التنفيذ
ظهير الثاني من استنادا للفصل •

بالصـرف اآلمـرون  الـمـالي، التنظيـم
: هم

بالنسبة للعماالت واألقاليم العامل -
للجماعات بالنسبة املجلس رئيس -

احلضرية و القروية



23

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

الرقابة املراقبة :               

2
متارس الرقابة البعدية :

املالية السنة اختتام مبناسبة

1
أثناء متارس : القبلية الرقابة

التنفيذ و املصادقة

نوعان القبلية الرقابة - 1

االلتزام بالنفقات صحة رقابة
اجلماعية

العماالت ميزانية فقط تهم -
احلضرية. اجلماعات و واألقاليم
مبقرر معينون موظفون ميارسها -

املالية. لوزير
االلتزام ؟ هو ما

أو تثبت حتدث الذي الرسم إنه -
الهيئة أو احمللية اجلماعة مبوجبه

حتمل. عنه يترتب التزاما

الوصاية سلطة رقابة

منها؟ الغرض ما
االلتزام  أن من التأكد هو
اعتماد متوفر. منجز بشأن -

االعتماد اقتطاع املقترح امليزانية لباب مطابق -
للنفقة). الصحيح (االنتساب منه.

األنظمة و للقوانني صحيح بالنسبة -
عليه. املطبقة

ميارسها؟ من
و و األقاليم العماالت صعيد على -
قسم اجلماعات : احلضرية اجلماعات

و املوظفني املالية قسم أو احمللية
بالعمالة.

قسم  الداخلية : وزارة على صعيد - 
للجماعات  العامة احمللية باملديرية املالية

الشرعية رقابة
مطابقة من التأكد

النشاط املالي
للقوانني للجماعة
واألنظمة اإلدارية
واحملاسبية واملالية
اجلاري بها العمل.

املالئمة رقابة
في النظر مفادها

تقديرات صحة مدى
اجلماعية امليزانية
مع وانسجامها

االقتصادية الظروف
واملالية واالجتماعية
البالد. بها متر التي
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البعدية الرقابة -2-

 

: ذاتية رقابة
اجلماعيون  ميارسها املستشارون
مناقشة مبناسبة الرئيس  على
التصويت و  احلساب اإلداري

األولى العادية الدورة  عليه خالل
املالية السنة الختتام املوالية

: القضائية الرقابة
األعلى املجلس ميارسها

األكثر وتعتبر للحسابات،
استقاللية.

تتم يجب أن عليه واملصادقة احلساب اإلداري مناقشة
فقط وفق وليس و النجاعة، الفعالية وفق معايير

املمولة املشاريع أثر حتديد من  للتمكن الرقابة  معايير
الساكنة. شرائح مختلف على واملنجزة

النساء و الرجال  على امليزانية أثر دراسة ألن
احلاجيات بني سيارا"  "طريقا  يؤسس  منطق هو

ثانية. جهة من والنتائج جهة من واألهداف
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؟ اإلداري احلساب هو ما
اجلماعة ميزانية تنفيذ مفصل بنتائج بيان : اإلداري احلساب -

مالية منصرمة. سنة خالل احمللية
جزأين : على يشتمل  -

التسيير ومصاريف مداخيل
التجهيز ومصاريف مداخيل

؟ به يقوم ومن اإلداري، احلساب مراحل وضع ما هي
األمر بالصرف 1 -  التحضير    

اجلماعي املجلس 2 -  املوافقة   

الوصاية سلطة 3 -  املصادقة   

 áYÉª÷G á«fGõ«e OGóYEG ‘ áªµëàŸG πeGƒ©dG »g Ée - 8
? á«∏ëŸG

املجالس حتكم التي التنظيمية و القانونية احملددات  •
واالختصاصات). (التنظيم اجلماعية

ضمان بهدف احلكومية للسياسة العامة التوجهات  •
والسياسة احمللية اجلماعات مالية بني التنسيق و االنسجام

العامة للدولة. املالية 
للجماعات االجتماعية و االقتصادية التنمية مخطط  •
الذي اخلماسي، املخطط على مرجعي كإطار يعتمد : احمللية
ميزانية لبرمجة  قانونيا سندا يعتبر و البرملان، عليه يصوت

و الالمركزي. الوطني املستوى على االستثمار
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دورية الداخلية وزارة تصدر : الوصاية سلطة دورية  •
يتعني التي األساسية التوجيهات تسطر سنة، كل
ميزانية إعداد مبناسبة مراعاتها املجالس احمللية على

السنة.
و البشرية. املالية إمكانيات اجلماعة  •

امليزانية. هيكلة  •
احمللية. طبيعة احلاجيات  •

للسياسة العامة التوجهات تأخذ هل
االقتصادية التنمية ومخططات احلكومية

نساء تتكون من الساكنة  واالجتماعية بأن
عجزة أطفال/طفالت، ورجال،

إعاقة... وضعية في وأشخاص
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?á«fGõ«ŸG óªà©J ∞«c - 9
مشروع امليزانية املالية و امليزانية الشؤون جلنة حتضر  •
بداية عليه في للتصويت املجلس على تعرضه و احمللية

سنة. كل من أكتوبر لشهر العادية الدورة
املالية، وزير تأشيرة بعد  الداخلية  وزير يصادق  •"
على يعرضها املذكورة التأشيرة األخير رفض هذا إذا و
على تتم املصادقة لم إذا عليها، األول للمصادقة الوزير
فإن املالية بداية السنة قبل األسباب من لسبب امليزانية
طبقا مليزانية بها العمل يستمر التسيير نفقات املداخيل و
امليزانية، على املصادقة تقع أن على السابقة  السنة
احمللية للجماعات بالنسبة الداخلية وزير يصدره مبقرر

القروية. للجماعات بالنسبة باألمر املعنى والعامل
?¢ù∏éŸG äGQhóH á«fGõ«ŸG ábÓY »g Ée -  10

بامليزانيةالدورة عالقتها

فبراير
عليه التصويت و املنصرمة للسنة اإلداري احلساب - مناقشة

الفائض برمجة -

أبريل
ب: تتعلق نقط الدورة أعمال جدول إمكانية تضمني
بالتسيير) املتعلق األول (اجلزء داخل اعتماد نقل -

التجهيز) الثاني: (اجلزء حتويل اعتماد -

يوليوز
ب: تتعلق نقط الدورة أعمال جدول إمكانية تضمني
بالتسيير) املتعلق األول: (اجلزء داخل اعتماد نقل -

التجهيز) : الثاني (اجلزء حتويل اعتماد -

أكتوبر
عليها. التصويت و املقبلة السنة ميزانية مناقشة و إعداد -

ميزانية
السنة
احلالية {
ميزانية
السنة
احلالية {



28

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

äÉ©WÉ≤ŸG ¢ùdÉéŸ ‹ÉŸG ΩÉ¶ædG : ÊÉãdG π°üØdG

? áæjóŸG ΩÉ¶f É¡«a ≥Ñ£j »àdG ¿óŸG »g Ée - 1
يفوق عدد التي املدن في املقاطعات ملجالس املالي النظام يطبق

 : نسمة وهي سكانها 500.000 
عدداملدن

املقاطعات
مجموع

مستشاري
املقاطعات

أعضاء عدد
مستشاري

الس

اموع

59681177الرباط

510071171سال

البيضاء 16254131385الدار

61188117فاس

5968117مراكش

48071151طنجة

أصل 24.000  من 127 امرأة اجلماعات النساء في كل نسبة
مستشار

?á©WÉ≤ª∏d ‹ÉŸG º«¶æàdG ∞jô©J ƒg Ée - 2
تتوفر املقاطعة ال اجلماعي، امليثاق ملقتضيات تبعا - أ
املبالغ من النفقات حساب  على إمنا  و ميزانية على

املرصودة للمقاطعة.

من منحة املقاطعة مجلس عليها يتوفر التي التسيير مداخيل تتكون
لها املوكولة مزاولةاالختصاصات  للمقاطعة تخول فقط، إجمالية

القانون... هذا مبوجب
املخصصة اإلجمالية للمنحة الكلي املبلغ اجلماعي املجلس  يحدد

للمقاطعات
اجلماعي امليثاق من 111 املادة
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املرصودة من املبالغ حساب النفقات تعريف - ب

املخولة املنحة اإلجمالية تخصص مبقتضاها مالية هو وثيقة -
اإلنفاق ملجاالت وفقا املقاطعة لفائدة اجلماعة طرف من
في اجلماعية امليزانية لتبويب واملطابقة باحلساب املدرجة

التسيير. بنفقات املتعلق شقها
املنحة  مبلغ بني املالي التوازن مبدأ يحكم هذه املنحة -

املقاطعة. تسيير نفقات وإجمالي كمداخيل املخصصة
اإلجمالية للمنحة الكلي املبلغ اجلماعي  املجلس يحدد  -

للمقاطعات. املخصصة

? " áëæŸG " á«fGõ«ŸG CÉ«¡J ≈àe - 3
رئيس إلى املنحة  اجلماعي املجلس رئيس يبلغ •

سنة". كل من فاحت شتنبر املقاطعة "قبل
املجلس رئيس إلى مجلس املقاطعة رئيس يوجه •
حساب للتبليغ، املوالي الشهر خالل اجلماعي
عليه يصوت الذي  املرصودة املبالغ من النفقات

تام. توازن في مجلس املقاطعة
اجلماعي املجلس على أنظار احلساب هذا يعرض •
ميزانية مشروع فيها يعرض التي نفسها الفترة في

أكتوبر). (دورة اجلماعة
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 ? äÉ©WÉ≤ª∏d á«dÉªLE’G áëæŸG øª°†àJ ºc - 4
جزافية الثانيةاحلصة األولى احلصة

وال عدد سكان املقاطعة، حسب حتدد
املنحة  مبلغ من % 40 عن أن تقل ميكن

للمقاطعات اإلجمالي املخصص

التسيير نفقات  أهمية  حسب  حتدد
باملوظفني املتعلقة  النفقات  باستثناء
التي املالية التكاليف  و  املوظفات و
يبقى و اجلماعة،  ميزانية  تتحملها
املرافق و التجهيزات على االعتماد
مجالس اختصاص من الداخلية

املقاطعات.

إحصائيات / معطيات على االعتماد يتم
املقاطعة  لسكان احلقيقي العدد تذكر ال قد
بسبب املدن نحو القروية الهجرة (بسب 

االقتصادي) السكن تواجد

 h IOƒ°UôŸG ≠dÉÑŸG øe äÉ≤ØædG ÜÉ°ùM ÖjƒÑJ ºàj ∞«c -  5
? ¬H áLQóŸG äÉ≤ØædG á©«ÑW

محاور: 4 احلساب إلى يقسم

اإلمضاء، تصحيح املدنية، احلالة : العامة - مصاريف اإلدارة
التعمير... اإلدارية، الشرطة

الساحات  الطرق، التحتية : صيانة البنيات صيانة - مصاريف
العمومية... اإلنارة العمومية، املاء،



31

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

والعتاد البنايات  على واحملافظة الصيانة مصاريف -
التقني.

بتراب املتواجدة التجهيزات مختلف تسيير مصاريف -
الشباب، دور كاملكتبات، الثقافية التجهيزات املقاطعة:
النسوية، األندية احلضانة، دور األطفال، رياض املسارح،

األحياء... أسواق

 ÜÉ°ùM øe äGOÉªàY’G ±ô°U Ö«dÉ°SCG h ¥ôW »g Ée  -  6
?IOƒ°UôŸG ≠dÉÑŸG øe äÉ≤ØædG

في شهر تنتهي و في شهر يناير املالية السنة تبدأ  •
دجنبر من كل سنة،

احلساب اإلداري وثيقة داخل النفقات كل حتصر  •
من عليه املصادقة  و التصويت بعد للمقاطعة
اإلداري باحلساب يلحق و  املقاطعة مجلس طرف

للجماعة.
اعتمادات بصرف املقاطعة هو اآلمر رئيس يعتبر  •
و للقواعد الصرف يخضع و النفقات، حساب
باقي و الدولة نفقات لصرف املنظمة نفسها اإلجراءات
و احملاسبة كذا لقواعد و هيآتها. احمللية و اجلماعات

احمللية. اجلماعات ميزانية على املفروضة الرقابة
املتعلقة نفسها للقواعد اإلداري احلساب يخضع  •

احمللية. اإلداري للجماعات باحلساب
التسيير ونفقات للمداخيل الكلي املبلغ يدرج  •
مبيزانية املقاطعات مجالس من مجلس بكل اخلاصة

اجلماعة.
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.…QGOE’G º«¶æàdG : ådÉãdG π°üØdG

äÉYÉªé∏d …QGOE’G º«¶æàdG -I
باملغرب؟ احمللية اجلماعات هي ما -1

و األقاليم و العماالت و اجلهات هي باململكة احمللية "اجلماعات
و القروية" احلضرية اجلماعات

الدستور) من (الفصل100

احمللي؟ املجلس يتكون مماذا - 2
األعضاء عدد - أ

حسب عدد السكان؛ اجلماعي املجلس أعضاء عدد √ يتفاوت
املقررة الشروط و القواعد أساس على مبرسوم العدد √ يحدد

االنتخابات. مبدونة املتعلق القانون مبقتضى
اجلماعي) امليثاق من 2 (املادة

املجلس: مكتب - ب
يضم:  بني أعضائه مكتبا من اجلماعي املجلس ينتخب  
يضع امليزانية  و ينفذ مثال يسهر على تنفيذها: و املجلس مقررات (ينفذ √ الرئيس

اإلداري)؛ احلساب
الرئيس؛ نواب  √

املجلس)؛ إلى اإلدارية و احلسابات املالية التقديرات بتقدمي (يكلف امليزانية √ مقرر
املجلس. كاتب  √

اجلماعي) امليثاق من 3 إلى 11 من (املواد
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»∏fi ¢ù∏éŸ »ª«¶æJ πµ«g

املجلس اجلماعي

املكتب

الرئيس -
الرئيس -نواب
امليزانية -مقرر
-كاتب املجلس

املستشارين
املستشارات و

الدائمة اللجان

امليزانية و املالية جلنة

االقتصادية التنمية جلنة
الثقافية و االجتماعية أو جلنةو املساواة جلنة

االجتماعي النوع

إعداد و التعمير جلنة
التراب و البيئة

حتدد الدائمة اللجن
أن إال قانون مبوجب

له يحق املجلس اجلماعي
مثال: أخرى خلق جلن

تتمكن متى
املجالس هذه
استحضار من
احلق للنساء أن
الشأن تدبير في

احمللي؟

جلنة تسهر على خلق
مقاربة إدماج مدى تتبع

االجتماعي النوع

{
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املساواة: من أجل جلنة اختصاصات و تكوين حول
التكوين: *

املجلس؛ جلان أعضاء -
اجلماعة؛ و موظفات من موظفني -

باجلماعة؛ املتواجدة ممثالت اجلمعيات و ممثلي -
خبيرات - خبراء -
االختصاصات: *  

حسب  اجلماعة مونوغرافية حتيني و معطيات جمع -
االجتماعي؛ النوع مقاربة

اخلاصة  احلاجيات اعتبارات بعني تأخذ مشاريع اقتراح -
للنساء

لوقعها  بالنظر اجلماعة مشاريع نظام لتقييم إرساء -
األسئلة أداة باستعمال الساكنة شرائح مختلف على

املفاتيح العشر...
اقتراحات *

املوظفني  قدرات لتقوية تكوينية رشات و تنظيم -
مجال في اجلمعيات و املستشارين/ات واملوظفات

االجتماعي... النوع مقاربة
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?¬J’hGóe h ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLG ΩÉ¶f ƒg Ée -3
املجلس؟ دورات هي ما أ-

في  السنة في مرات جوبا أربع اجلماعي و  يجتمع املجلس
أكتوبر و أبريل يوليوز فبراير خالل أشهر عادية دورة

الدورات؟ في أشغال يشارك من ب-
احمللية، يحضر السلطة ممثل و املجلس أعضاء إلى إضافة
موظفو املصالح و بصفة استشارية: موظفو اجلماعة اجللسات

املواطنات. و املواطنني إلى اخلارجية، باإلضافة

يشمل أن يحب االجتماعي النوع مقاربة في التكوين 
عالقة لها مبصالح العامالت و العاملني املوظفات و املوظفني

مثال: اخلارجية؛ باملصالح باجلماعة أو سواء بامليزانية
للجماعة؛ املالية املوارد بتدبير املكلفة املصالح -

للجماعة؛ البشرية املوارد بتدبير املكلفة املصالح -
و الوطنية الفالحة، التربية لوزارة اخلارجية املصالح -

التجهيز... الوطني، التعاون الصحة، الشباب،
على بالوصاية املكلفة للعمالة التابعة املصالح -

احمللية...) اجلماعات (قسم احمللية اجلماعات
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äÉ©WÉ≤ª∏d …QGOE’G º«¶æàdG -II
يفوق  التي باجلماعات احلضرية اخلاصة املقتضيات هي -ما 1

نسمة؟ 500.000 سكانها عدد

سكانها عدد يفوق التي احلضرية  اجلماعات تخضع
مع  اجلماعات على املطبقة للقواعد نسمة 500.000
كل و اجلماعي، من امليثاق الباب الثامن مقتضيات مراعاة
بهذه املتعلقة األخرى التنظيمية  و التشريعية  املقتضيات

اجلماعات.
اجلماعي). امليثاق من 84 (املادة

مجلس احلضرية اجلماعات من الصنف هذا شؤون يدير
الشخصية من  مجردة مقاطعات  بها  حتدث و جماعي،
تتوفر و مالي و إداري باستقالل تتمتع غير أنها القانونية،

للمقاطعات. مجالس على
اجلماعي). امليثاق من 85 (املادة

هو مجلس املقاطعة؟ ما - 2
للكاتب يؤلفون نائبا و كاتبا و نوابا و رئيسا املقاطعة مجلس ينتخب -

املكتب.
تعرض أن يجب التي القضايا لدراسة جلانا املقاطعة يؤلف مجلس -

املجلس. اجتماع على
له. نائبا و جلنة لكل رئيسا أعضائه من بني املقاطعة مجلس ينتخب -
بدراسة التوالي على إليهما األقل، يعهد على دائمتني، تأليف جلنتني - يتعني

والبيئة. شؤون التعمير و االجتماعية و االقتصادية املالية و الشؤون
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املقاطعات؟ مستشاري نظام هو 3-ما
األعضاء: من فئتني من املقاطعة مجلس يتكون √

باملقاطعة؛ املنتخبون اجلماعي املجلس أعضاء -
و  الشروط  وفق املنتخبون املقاطعة مستشارو -   
املتعلق  القانون في عليها املنصوص الشكليات  

االنتخابات. مبدونة
املجلس  أعضاء عدد ضعف املقاطعة مستشاري ميثل عدد √ 
و ال  عن 10 يقل على أال باملقاطعة، املنتخبني   اجلماعي

يتعدى 20.  
القانون  مقتضيات املقاطعات مستشاري على تسري √ 
املقتضيات  مراعاة مع اجلماعي املنتخب بنظام  املتعلقة  

الباب. في الواردة اخلاصة

املقاطعة؟ و تسيير مجلس تنظيم هو 4-ما
املقاطعة: مجلس اجتماعات أ-

عادية دورة في في السنة مرات ثالث املجلس، وجوبا، يجتمع
شتنبر. و يونيو يناير أشهر خالل

املقاطعة: مجلس اختصاصات ب-
إليه املسندة اجلوار قضايا في املقاطعة مجلس يفصل -

اجلماعي. مبقتضى امليثاق
الدائرة أو جزئيا كليا تهم التي املسائل جميع في رأيه يبدي -

للمقاطعة. الترابية
مخطط (مثال: املقاطعة تهم مسائل  حول اقتراحات يقدم -
بالنسبة اجلماعة طرف من املعد و االجتماعية االقتصادية التنمية

املقاطعة). حدود جزئيا داخل أو تنفيذه كليا املقرر للجزء
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تشكل أن شأنها من االختصاصات  هذه إن
بعني أخذا املقاطعة ساكنة حاجيات لتلبية مدخال
وكافة الشرائح اجلنسني االختالفات بني االعتبار
يقترح أن املقاطعة ملجلس ميكن كما  االجتماعية،

تستجيب  مشاريع برمجة مجلس املدينة على  
اجلماعة  مبخطط االجتماعي النوع ملقاربة  

املقاطعة. لفائدة
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: ÊÉãdG º°ù≤dG

á«fGõ«e ‘ ¬LÉeOEG á«Ø«ch »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e

.á«∏ëŸG äÉYÉª÷G

»YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e :∫hC’G π°üØdG

إلى " يحيل االجتماعي النوع مقاربة " وفق إن التطرق مليزانية
التسيير في و امليزانية دورة في عرضاني بشكل املقاربة إدماج
وزارة " دورية إعداد بشأن التوجيهات تقدمي إبان و التجهيز و

" الداخلية
?¢ùæ÷G Ωƒ¡Øe ƒg Ée-1

بني البيولوجية االختالفات إلى البيولوجي اجلنس  يشير
الرجل و املرأة

النساء و للرجال الثابتة البيولوجية اخلصائص إلى
إنتاج النوع  إعادة في تنحصر وظيفتها  √

بها نولد كونية اخلصائص هذه √

?»YÉªàL’G ´ƒædG Ωƒ¡Øe ƒg Ée-2

الرجل بني االجتماعية العالقات إلى االجتماعي اجلنس يشير
هي اختالفات و تشكيل تلك العالقات، و كيفية املرأة و
الرجال و النساء من كل أدوار على يحيل يصنعها املجتمع.

األدوار. هذه تعكسها التي العالقات إلى و
ليست و  اجتماعيا مبنية بكونها العالقات هذه تتميز

بيولوجيا. محددة
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?»YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e »g Ée -3

املسؤوليات، و العالقات باألدوار، تهتم -
املكانة... الصور، الواجبات، باحلقوق، تهتم -

الرجل و للمرأة املجتمع يحددها -
السياسي و االقتصادي الثقافي و االجتماعي و اإلطار حسب -

املكان الزمان و حسب مكتسب يتغير -
تقبل بصفات ال محدد و اختيار لكل اجلنس سابق -

احلاالت الشاذة) عدا ما ) التغيير
?»YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e äGõ«‡ »g Ée -4

االجتماعياجلنس النوع

بها نولد ثقافية/اجتماعية:طبيعية:
نتعلمها

و الرجال تخص كونية:
النساء

تختلف كونية: غير
القيم نظام حسب

مميزات بيولوجيا: محددة
ثانوية جنسية أولية/

مميزات اجتماعيا: مكتسبة
املكانة الصورة/ الوضع/ تخص

وظائف - عالقاتأعضاء - أدوار

بفعل تتغير إال ال ثابتة:
تشريحي تدخل

و املكان في متغيرة
الزمان حسب السياق

/أفراد محيط / مجتمع
مؤسسة
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األنوثة صفات على  حتيل
الذكورة و

املناطة األدوار على  حتيل
النساء و بالرجال   اجتماعيا 
إمكانية على تؤثر  التي  و
فرص اإلنتاج...  االستفادة من

امليزانية من و

ما عالقتها ؟ و املميزات هذه على التعرف يفيد ماذا في
بامليزانية؟

سن سياسة مرتبطة  مثال: عند
تخصيص موارد: باجلنس يتم

ظروف حتسني و احلمل تتبع -
الوالدة

املصاحبة الستقبال دار بناء -
الوضع حالة في للمرأة

تدمج  سياسة سن مثال: عند
االجتماعي: النوع مقاربة

اإلجنابية الصحة  أن اعتبار  -
كذلك بل فقط النساء تهم ال

ككل. األسرة و الرجال
الستقبال النساء مراكز إنشاء -

ضحايا العنف
للتحسيس حمالت و برامج  -

العنف ضد
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? á«YÉªàL’G QGhOC’G »g Ée-5
االجتماعية باألدوار االجتماعي للنوع املستجيبة امليزانية تهتم

ألنها:
السائدة  القيم نظام على بناء مفروضة √ أدوار

باالجتماعي محددة لكن و باجلنسي مرتبطة غير أدوار √
و النساء بني الرجال متمايزة و مختلفة أدوار √

دقيقة بطريقة محدد و معروف الرجل دور √
األربعة: األدوار لتداخل نظرا حتديده يصعب دور املرأة √

سياسي اجتماعي، و إجنابي، إنتاجي،
É¡àbÓY »g Ée ,»YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e ±GógCG »g Ée-6 

? á«YÉªàL’G QGhOC’G h á«fGõ«ŸÉH

العوامل على القضاء و مناهضة االجتماعي مقاربة النوع تهدف
سواء الرجال و النساء بني املوجودة الفوارق وراء الكامنة العميقة
نفسها الفرص على احلصول مستوى على أو األدوار مستوى على
من االستفادة في أو منهما في املجتمع كل مكانة و احلقوق و

فيها. التحكم و اجلماعة مصالح طرف من املقدمة اخلدمات

ثقل من املنزلية و األعباء من التخفيف -
األدوار،

النساء  تبذله باملجهود الذي االعتراف - 
النقل و  كلفة بتخفيض املجهود مكافئة - 

أندية،  اجتماعية خدمات من االستفادة  
حمامات
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? á«é«JGÎ°SE’G äÉ«LÉ◊G h á«fB’G äÉ«LÉ◊G »g Ée – 7

األدوار االجتماعية مستوى على التاريخي و امللحوظ التفاوت إن
التطلعات. و و املصالح احلاجيات مستوى على إلى تباين أدى
كمجموعة، النساء أن فكرة إلى األداة هذه  مفهوم يستند
كمجموعة الرجال مغايرة عن احتياجات خاصة احتياجات لهن
(الدور النساء  دور بسبب ليس االختالف هذا و مختلفة.
و و اجلماعية اإلجنابية و النشاطات اإلنتاجية يتضمن الذي
ترتيب أيضا بسبب وحسب؛ بل احمللي) املجتمع السياسية في

املجتمعات معظم الرجل في بعد املقام الثاني في النساء

:á«é«JGÎ°SE’G äÉ«LÉ◊G h á«fB’G äÉ«LÉ◊G IGOCG

اآلنية / العملية اإلستراتيجيةاالحتياجات االحتياجات

تعريفها
التي اليومية االحتياجات
األفراد لتسهيل يتطلبها

التقليدية بأدوارهم قيامهم

التي املستقبلية االحتياجات
لتحسني األفراد يتطلبها

املجتمع في مكانتهم و وضعهم

مثال
الطاقة، املاء، األكل،

التعليم..
حمايتها املرأة الشخصي و أمن

العنف... من
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أهدافها

و املجتمع عادات - تساير
تغيير تساهم في ال و تقاليده

التقليدية األدوار
القيام املرأة تسهل على -

و العناية بأدوارها التقليدية
بأسرتها

باملسكن، الغذاء، (العناية
( الطاقة... و املياه

مواصلة من متكن املرأة -
األدوار قيامها مبختلف
.. اإلنتاجية اإلجنابية،

بسهولة  عليها التعرف ميكن -
األساسية احلاجيات متثل ألنها
الناس من ملجموعة األولية و

االحتياجات هذه توفير -
األفراد من السيطرة على ميكن
العمل على ظروف معيشتهم و

تغييرها.
بني األفراد بالعالقات تتعلق -

تستهدف و اجلماعات و
اجلنسني بني تقليص الفجوة
على السيطرة و احلصول في

املوارد.
االحتياجات بأهمية تعترف -
للعمل تتجاوزها و األساسية

تعيق التي الظروف تغيير على
إشباعها.

يصعب التعرف عليها -
ألنها غير مباشرة كما يصعب

عليها. االتفاق
 

كيف
تلبي؟

و مباشرة و املدى .قصيرة
أو بالوقتية يتسم قد حتقيقها

االستدامة
جميع طرف عليها من متفق .

و احلكومات األسرة و أفراد
بقاء تخص املنظمات ألنها

البشرية
تساير ألنها أحد يعارضها ال .

عليه املتعارف

نظرة تتطلب املدى و طويلة .
محكما و تخطيطا استراتيجيه

و تخضع عليها غير متفق .
السياسية لالختيارات

املنظمات بها تطالب املنتهجة،
نظرا النسائية و احلقوقية

ألهميتها
القرار صناع يخافها .
حتدث ألنها السياسي

و التقاليد و تتعارض تغييرا
السلبية االجتماعية
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تتم كيف

معاجلتها

عن للمرأة قار دخل توفير -
لتنفيذ صغيرة قروض طريق

تقليدية مشاريع
عن العمل عبء تخفيف -

بأدوات بتزويدها ذلك و املرأة
نقطة / املاء العمل: مضخة

أو منزلي/ فرن مطحنة/ مياه/
حضانات/ قرية/ أو حي فرن

نسوية... مصحات/أندية
تعاونيات خلق -

إلى النساء وصول حتسني -
تنظيم ) الصحية اخلدمات
األسرة، التثقيف الصحي،

النظيفة...) املياه و الوقاية
التعليم فرص توفير -

االبتدائي
التربية / األمية محو -

/ نظامية الغير و النظامية
مختلفة مجاالت تكاوين في

... مهنية

على وسائل احلصول ضمان -
األرض، ملكية و اإلنتاج،
و املال، ورأس املسكن, و

القروض
التأهيل و التدريب توفير -

للنساء الالزمة التقوية و
الوظائف مختلف إلى للوصول
و املهيكل و املنظم القطاع في
مراكز صنع إلى كذلك الوصول

القرار و عامة بصفة القرار
خاصة بصفة السياسي

متكاملة صحية سياسة نهج -
باالختيار احلر للمرأة تسمح

مجال في املساند مبعرفة
اجلنسية و اإلجنابية الصحة

إلى النساء وصول تشجيع -
التكنولوجيا املعرفة: أنواع كل

القانونية. الصناعية، املعرفة
في املرأة مساهمة تشجيع -
اجلمعوية و السياسية احلياة
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اإلستراتيجية احلاجيات و اآلنية عالقة احلاجيات ما
بامليزانية:

عمومية، مصبنة ( روض، اآلنية احلاجيات توفير إن √
عبء تخفيف إلى يؤدي مستوصفات...) احلي، دار 

اليومية احلياة بتسهيل املتعلقة التقليدية األدوار
اإلستراتيجية  لالحتياجات االستجابة أن كما √

تغيير إلى تربية...) تؤدي إعالم، (قوانني،سياسات،
إجراءات   و شروط خلق على أساس العالقات االجتماعية  

التمييز. إلغاء و تذويب و تفتيت من متكن

:á«YÉªàL’G QGhOC’G h á«fGõ«ŸG

تكرس األدوار االجتماعية القائمة االعتبار بعني تأخذ ال ميزانية إن
الفرق إلى تنتبه لم ألنها الفوارق تعمق و النساء الرجال و بني التباين

اجلنسني. بني التطلعات و إلى مختلف املصالح و بني احلاجيات

?ô°û©dG á∏Ä°SC’G IGOCG »g Ée – 8
العشر: املفاتيح 1-األسئلة

و تخطيط  و حتليل أداة  هي االجتماعي النوع مقاربة إن
من مجموعة استعمال يتم لذلك و الواقع، فهم أجل من تقييم
حتليل من التي متكن املفاتيح العشر أداة بينها من و األدوات
و الرجال الرجال النساء، و و الرجال بني األوضاع التباين في

النساء... و النساء و
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من؟ لفائدة يقوم مباذا؟ من (1
كيف؟   (2

ماذا؟  يتحكم في ميلك، من من (3
ماذا؟ يقرر في من (4

ماذا؟  عن املسؤول من (5
ماذا؟ من يستفيد من (6

ماذا؟ ينفق من (7
ماذا؟ في من له احلق (8

يستفيد من العائدات؟  من  (9
10) من يستفيد؟ من يتضرر؟  

األنشطة
الوسائل

املوارد
السلطة   
الواجبات
املداخيل
 النفقات 

القوانني و احلقوق
الوقع و األثر

األثر و الوقع 

من؟ مع و ملاذا هما: اثنني بسؤالني األسئلة يرفق من هذه كل سؤال

:ô°û©dG í«JÉØŸG á∏Ä°SC’G ∫Éª©à°SG πMGôe  -2
:¤hC’G á∏MôŸG

العشر؛ على األسئلة اإلجابة -
و املؤشرات ؛ املعلومات في و اخلصاص استخراج الثغرات -

: á«fÉãdG á∏MôŸG

الرجال، و للنساء بالنسبة األسئلة بني العالقات فحص  -
حدة. على طرف لكل بالنسبة و الفتيان و الفتيات

ماذا؟ يفعل من مواردها: الفئة و أنشطة بني العالقة :1 مثال
وسيلة؟ وبأية

تكن لم إذا األنشطة؟  لهذه  مناسبة الوسائل  و املوارد  هل 
العائق. احلاجة و يظهر مفهوم كذلك

:2 مثال
بني احلقوق، و الواجبات بني واملوارد، الواجبات العالقة بني -

الواجبات وسلطة اتخاذ القرار.
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مضمونة احلقوق هل بالواجبات؟ للقيام كافية املوارد هل -
االستقاللية و القرار اتخاذ سلطة هل الواجبات؟ لهذه كمقابل

الواجبات؟ بهذه للقيام متاحتني
:áãdÉãdG á∏MôŸG

مواصفات: حول الرجال و النساء بني التفاوتات و الفوارق مقارنة
سلطة اتخاذ احلقوق - – املوارد الواجبات- األنشطة-املوارد،

القرار.
:á©HGôdG á∏MôŸG

من احملدد: السياق هذا الرجال داخل النساء و بني العالقات حتديد
ما في ماذا؟ احلق له و من ماذا يربح مبن ماذا؟ مقارنة عن املسؤول

العالقات. هذه طبيعة تقييم احملتملة؟ القرارات هي
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´ƒædG áHQÉ≤e ¬LÉeOEG á«Ø«c : ÊÉãdG π°üØdG

.á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«e ‘ »YÉªàL’G

?»YÉªàL’G ´ƒæ∏d áÑ«éà°ùe á«fGõ«e »g Ée - 1

كل تخـص احليـاة  جودة  أن اعتبار  من تنطلق  ●
وطـفـالت، أطـفـاال ونسـاء، رجـــاال : الســـاكنـة

إعاقة... وضعية في وأشخاص
الالمســاواة التبـاينـات/ مختلف ●  تستـحضـر

باملتغيرات التالية: املرتبطة و املتعددة
السن  •
املجال  •

املستوى الدراسي  •
اقتصادي السوسيو الوضع  •

اإلعاقة الصحي، الوضع  •

بها تقوم التي االجتماعية األدوار مختلف ●  تراعي
اخلام الوطني الناجت  في حتتسب  ال والتي النساء
من مجموعة برمجة على اجلماعة  تعمل : (مثال
ذلك و البيوت االجتماعية لصالح ربات اخلدمات

بنوع من التعويض...) للقيام
احلاجيات اآلنية ملختلف عادل بشكل ●  تستجيب
الطفالت و ملختلف األطفال و  و النساء للرجال و

االجتماعية. الشرائح و األوساط
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: االجتماعي للنوع امليزانية املستجيبة

 äÉYÉª÷G á«fGõ«e ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG GPÉŸ - 2
?á«∏ëŸG

≥«KGƒŸG π«©Øàdh É«∏h É«æWhh É«dhO Üô¨ŸG äÉeGõàdG IÉYGôŸ -

,á«dhódG

áÑcGƒŸ  h á«∏ëŸG á«ªæàdG ºFÉYO ¢Uôd á«°SÉ°SC’G •hô°ûdG ÒaƒJ  -

,á«æWƒdG á«fGõ«ŸG iƒà°ùe ≈∏Y ºàJ »àdG äÉMÓ°UE’G

h ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d äÉ«é«JGÎ°SEÉH IôWDƒe á«fGõ«ŸG íÑ°üJ »µd  -

,±É°üfE’G  IÉYGôe ™e á«YÉªàL’G

...AÉ°ùædG h ∫ÉLôdG øe áfƒµŸG : áæcÉ°ùdG äÉ«LÉM ™e á«fGõ«ŸG ∞««µàd -

,õ«¡éàdG h Ò«°ùàdG π«NGóe ó«°TôJ h áæ∏≤©d -

 ÒHóàdG ≥£æe ¤EG πFÉ°SƒdG ∫ƒM õcôªàŸG ÒHóàdG ∫É› øe ∫É≤àfÓd -

.èFÉàædG ≈∏Y óªà©ŸG

بالنساء خاصة ميزانية وضع -
فقط النساء فقر -

للرجال أحدهما جزأين من ميزانية وضع -
ميزانية اجلماعة إطار في واآلخر للنساء

بني امليزانية حول صراعات و مفاوضات -
أخرى. من جهة الرجال و من جهة النساء

النساء لصالح في امليزانية الزيادة -
للنساء خاصة خدمات تقدمي -

النساء لصالح اعتمادات وضع -
واخلدمات املوارد من فقط النساء استفادة -

العمومية
امليزانية دورة في وحدهن النساء دمج -
النساء لصالح متميزة ميزانية وضع -

للنوع مستجيبة ميزانية
تأخذ ال االجتماعي

االعتبار بعني
للنوع مستجيبة ميزانية

االعتبار بعني تأخذ االجتماعي
يلي ما

للساكنة: اخلاصة حتليل احلاجيات -
وفقا االعتمادات وتكييف نساء.. رجاال،

لذلك
النفقات و املداخيل توزيع نتائج و أثر -

النساء و الرجال على
مستوى على امليزانية أثر تقييم -

القروض على احلصول املداخيل، التشغيل،
الرجال و النساء... على

والفرص العوائق تؤثر على التي العوامل -
و الرجال و النساء تعترض التي املتباينة

االجتماعية اخلدمات إلى دون الوصول حتول
من اخلصاص و مواطن الفوارق رصد -

للتدخل دقيق توجيه أجل
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?»YÉªàL’G ´ƒæ∏d áÑ«éà°ùe á«fGõ«e êÉà– GPÉe - 3
حول: املعلومات حتيني إلى حتتاج

األشخاص و البنات، عدد الرجال، األوالد النساء، عدد •
باجلماعة وضعية إعاقة  في

األسر ربات النساء عدد •
األرامل عدد •

النساء و الرجال لدى الفقر نسبة •
مداخيل النساء و مداخيل الرجال •

اجلنس حسب احلضري النقل عدد مستعملي •
اجلنس حسب الرياضية املرافق عدد مستعملي •
اجلنس حسب الثقافية املرافق عدد مستعملي •

جلبه على يعمل من و نقط املاء، •
والالمساواة  التباينات مختلف على للقضاء وذلك ❑

النساء والنساء، بني و والنساء، الرجال بني املتواجدة
والرجال. الرجال وبني

 »g πg á«fGõ«ŸG ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG - 4
?Ió«°TôdG áeÉµ◊G ÇOÉÑe ∫ÉªYE’ á∏«°Sh

أساسي مكون هي االجتماعي للنوع مستجيبة ميزانية  إن
تتعارض ال ألنها ناجحة محلية اجتماعية اقتصادية لسياسة

احلكامة اجليدة : مبادئ و
املشاركة  •
الشفافية  •

احملاسبة املسائلة و  •
حسن االستجابة الفعالية و  •

القانون و احلقوق سيادة  •
واالندماج االجتماعي املساواة  •

اإلستراتيجية الرؤية  •
التجاوب  •
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 á«fGõ«e ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG QÉKBG »g Ée -  5
?á«∏ëŸG äÉYÉª÷G

تهميشا األكثر االجتماعية الفئات استفادة -                   
الفوارق االجتماعية على القضاء -  

إزالة  في املساهمة و النساء - استفادة اجتماعية  آثار
          احليف و التهميش 

إقامة عدالة اجتماعية -  

±É°üfE’G ÇOÉÑe ≥ah h äÉLÉ«àM’G Ö°ùM äÉ¡÷G πc h ¿Éµ°ùdG ™«ªL ≈∏Y QÉKBG

األوالد و النساء و البناتالرجال
األعمار فئات حسب

الوسط حسب

النشاط حسب
االحتياجات حسب

اخلاصة
أخرى متغيرات

للموارد جيد استعمال -                  
خبرات الرجال و النساء من االستفادة -   

ميزانية الوقت من االستفادة - اقتصادية آثار
باالستقاللية اإلحساس و مدخول على النساء              - توفر

   - توزيع عادل للخيرات

بالطلب مرتبطة تكون االجتماعي النوع مقاربة تعتمد جماعية ميزانية إن
اآلنية باحلاجيات دقيقة معرفة من مبدئيا و حتما تنطلق و االجتماعي؛
شباب، شيوخ طفالت، أطفال/ (نساء/رجاال، للساكنة املستقبلية و

للموارد استعماال عقالنيا تضمن و إعاقة...) وضعية أشخاص في

}

}
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احمللي الشأن تدبير في شفافية -           
واالجتماعية االقتصادية باخليارات ربط امليزانية -
املساواة  و اإلنصاف على قائمة رؤية استراتيجية - سياسية آثار

احمللي القرار في صنع - املشاركة
احلكامة مبادئ تفعيل -

اجلماعية لالنتخابات مطالبة أثناء االستعداد إذا السياسية األحزاب
االجتماعي مقاربة النوع أهداف وفق االنتخابية إلى بترجمة األهداف

?á«fGõ«ŸG IQhO ‘ »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG øµÁ ∞«c-6

}
حسب التحليل أدوات استعمال
التشخيص في االجتماعي النوع
العالقات طبيعة حتديد من  ميكن
و أسباب ؟  ال أم عادلة القائمة: 
الفئات على كل هذه الوضعية نتائج

أدوات إلى  استنادا  يتم  التتبع 
االجتماعي النوع حسب التحليل
تراجع عدم  ضمان من ميكن  و
له املرسومة عن األهداف املشروع

 تشخيص
الوضعية
الراهنة

التتبع
التقييم و

خطة تنفيذ
العمل

أولويات حتديد
الساكنة

الرؤيا  صياغة
للمجلس املستقبلية

حتديد
األهداف

 وضع خطة
عمل

برنامج  إعداد
امليزانية

النوع مقاربة أدوات استعمال إن
إعداد في كل مراحل االجتماعي
و عادلة ميزانية يضمن املخطط؛

منصفة.

النوع حسب التحليل أدوات استعمال
و الساكنة حاجيات ترتيب من متكن
األكثر الفئات بأولويات االهتمام

حظوظا. األقل تهميشا و
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 ‘ »∏ëŸG ¢ù∏éª∏d á©LÉf áªgÉ°ùe äGOó »g Ée -7
?á«ªæàdG h »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG

االجتماعي النوع إدماج مقاربة احمللية من لتمكني املجالس
ضرورية: توفر شروط من بد امليزانية ال التخطيط و في

التواصل: مستوى على أ-
للوزارات اخلارجية املصالح على االنفتاح -

اجلمعيات االنفتاح عل -
اخلاص القطاع على االنفتاح -

الوسائل: مستوى على ب-
مؤهلة؛ بشرية موارد على التوفر -

حسب (احصائيات دقيقة و شاملة مونوغرافيا على التوفر - 
االقتصادي) و  و ثقافي السوسيو الوضع و السن و اجلنس   

لتحيينها؛ نظام إرساء
و النساء على اجلماعية البرامج أثر لتقييم نظام   - مأسسة

إعاقة  وضعية في أشخاص و الطفالت/ الرجال/ األطفال  
اجلماعة. مستوى على É°û«ª¡J ÌcC’G äÉÄØdG و  

áHQÉ≤e êÉeOEG ‘ äÉ«©ª÷G QhO :ådÉãdG π°üØdG

:á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«e ‘ ´ƒædG

? äÉ«©ª÷G QhO ƒg Ée - 1
بحكم األولويات حتديد و  احلاجيات حتليل في املساهمة - 

القرب من الساكنة؛
املشاركة  من أجل متكينها من تعبئة الساكنة في املساهمة - 

في تدبير الشأن احمللي؛
و اآلنية احلاجيات االعتبار بعني األخذ  يتم لكي  الترافع - 

اإلستراتيجيةللساكنةرجال،نساء،أطفال،طفالت، أشخاص    
... إعاقة وضعية في

التشاركية الدميقراطية تقوية -
احلكامة مبادئ تطبيق املساءلة من أجل بعمل القيام -

املتواجدة الهائلة اإلمكانيات من االستفادة اجلماعة من متكني - 
اجلمعيات عند

السكان جميع لفائدة التنمية املستدامة حتقيق في املساهمة -
التحسيس التوعية و -

الدميقراطية هامش توسيع -
النتائج منطق على القائمة امليزانية حتديث املساهمة في -

مقاربة مدى تطبيق و النجاعة أجل من املراقبة بدور القيام - 
مخطط التنمية  و امليزانية في االجتماعي النوع  

االجتماعية. و االقتصادية
االقتراح -
املساءلة -
املرافعة -

بني كافة} الرؤيا توحيد
ضمان و املتدخلني
البرامج في االنسجام

ضمان} املساهمة في
الشفافية
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 ‘ »∏ëŸG ¢ù∏éª∏d á©LÉf áªgÉ°ùe äGOó »g Ée -7
?á«ªæàdG h »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e êÉeOEG

االجتماعي النوع إدماج مقاربة احمللية من لتمكني املجالس
ضرورية: توفر شروط من بد امليزانية ال التخطيط و في

التواصل: مستوى على أ-
للوزارات اخلارجية املصالح على االنفتاح -

اجلمعيات االنفتاح عل -
اخلاص القطاع على االنفتاح -

الوسائل: مستوى على ب-
مؤهلة؛ بشرية موارد على التوفر -

حسب (احصائيات دقيقة و شاملة مونوغرافيا على التوفر - 
االقتصادي) و  و ثقافي السوسيو الوضع و السن و اجلنس   

لتحيينها؛ نظام إرساء
و النساء على اجلماعية البرامج أثر لتقييم نظام   - مأسسة

إعاقة  وضعية في أشخاص و الطفالت/ الرجال/ األطفال  
اجلماعة. مستوى على É°û«ª¡J ÌcC’G äÉÄØdG و  

áHQÉ≤e êÉeOEG ‘ äÉ«©ª÷G QhO :ådÉãdG π°üØdG

:á«∏ëŸG äÉYÉª÷G á«fGõ«e ‘ ´ƒædG

? äÉ«©ª÷G QhO ƒg Ée - 1
بحكم األولويات حتديد و  احلاجيات حتليل في املساهمة - 

القرب من الساكنة؛
املشاركة  من أجل متكينها من تعبئة الساكنة في املساهمة - 

في تدبير الشأن احمللي؛
و اآلنية احلاجيات االعتبار بعني األخذ  يتم لكي  الترافع - 

اإلستراتيجيةللساكنةرجال،نساء،أطفال،طفالت، أشخاص    
... إعاقة وضعية في

التشاركية الدميقراطية تقوية -
احلكامة مبادئ تطبيق املساءلة من أجل بعمل القيام -

املتواجدة الهائلة اإلمكانيات من االستفادة اجلماعة من متكني - 
اجلمعيات عند

السكان جميع لفائدة التنمية املستدامة حتقيق في املساهمة -
التحسيس التوعية و -

الدميقراطية هامش توسيع -
النتائج منطق على القائمة امليزانية حتديث املساهمة في -

مقاربة مدى تطبيق و النجاعة أجل من املراقبة بدور القيام - 
مخطط التنمية  و امليزانية في االجتماعي النوع  

االجتماعية. و االقتصادية
االقتراح -
املساءلة -
املرافعة -

بني كافة} الرؤيا توحيد
ضمان و املتدخلني
البرامج في االنسجام

ضمان} املساهمة في
الشفافية
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?äÉ«©ªé∏d á©LÉf ácQÉ°ûe •hô°T »g Ée - 2

املستمر): التكوين و (التكوين القدرات تقوية
االستراتيجي؛ التخطيط √
االجتماعي؛ النوع مقاربة √

املقاربة التشاركية √
احلقوقية، املقاربة √
الترافع؛ تقنيات √

احمللية؛ للجماعات املالي و اإلداري التنظيم √
االجتماعي، البحث تقنيات √

للجمعيات؛ املالي للمنظمات و اإلداري التسيير √
التشبيك √
آخر... √

املعلومات  إلى الولوج
مواردها و اجلماعة اجلمعيات على برامج تطلع إمكانية - 

اخلارجية برامج املصالح كذا و
فيها و املشاركة املجالس إلى مداوالت احلضور -

إلى الوثائق سهولة التطلع -

باملعلومات التزود مصادر
اجلماعات؛ مونوغرافيا -

مداوالت املجالس؛ محاضر -
الصفقات؛ ملفات -

امليزانيات؛ -
اإلداري.... احلساب -

?äÉ«©ª÷G ácQÉ°ûŸ ÊƒfÉ≤dG QÉWE’G ƒg Ée - 3

الشراكة و التعاون أعمال بجميع اجلماعي املجلس يقوم
االجتماعية و االقتصادية التنمية تنعش أن شأنها من التي

الثقافية للجماعة... و
اجلماعي امليثاق من 42 الفصل

يحتم مما الشراكة؛ تفعيل  آليات يحدد لم  امليثاق أن غير 
خللق املجتمع املدني فعاليات و احمللية املجالس جهود تظافر
احمللية جعل اجلماعات فضاءات للتنسيق في أفق مأسسة و

التشاركية. الدميقراطية على للتربية فضاء

آيت  جماعتي منوذج :≥«°ùæà∏d á«YÉª÷G áæé∏dG :∫Éãe

بإقليم أومرزوق امحمد جماعة سيدي و زاكورة باقليم والل
الصويرة.

طرف املمولة من املشاريع اطار في أحدثت :øjƒµàdG ¥É«°S ·
اليونيسيف.

:áæé∏dG øjƒµJ ·
جماعيني؛ منتخبني -

الصحة، اخلارجية: املصالح و اجلماعة من موظفني - 
الفالحة... التعليم،

سلطة الوصاية. العمالة: موظفني من -
الطفل اجلماعة لصالح مخطط إعداد :É¡JÉ°UÉ°üàNG ·
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يجب بل ظرفية، تكون أن ينبغي ال اجلمعيات مشاركة
و اإلعداد  من ابتداء امليزانية؛  مراحل كل في تفعل أن
و باملراقبة نهاية  و  التتبع و  املصادقة  مرحلة إلى التحضير
مخطط إعداد في كذلك تفعل أن و الوقع. و األثر تتبع 
حتديد خالل من للجماعة، و االجتماعية االقتصادية التنمية

األولويات. و احلاجيات

 êÉeOEG  π°ù∏°ùe  ‘ äÉ«©ª÷G ácQÉ°ûŸ áaÉ°†ŸG  áª«≤dG  -5
?á«∏ëŸG áYÉª÷G á«fGõ«e IQhóH  »YÉªàL’G ´ƒædG áHQÉ≤e

قرب عن العمل -
باالعتماد و ذلك مستقلة معلومات مبصادر اجلماعة تزويد -

اجلمعيات بها قامت التي املتعددة التشخيصات على
و تطويرها اجلماعة مونوغرافية إغناء -

االختصاص(االستفادة مجال في مختلفة ميدانية خبرات -
اجلمعيات) تقوم به الذي املالي التدبير من

مجال االفتحاص اخلبرة في -
بديلة مقترحات -
جديدة مشاريع -


