ميزانية النوع االجتماعي ،أداة ناجعة للحكامة الجيدة في الجماعات الترابية :
مسار تجريبي بجهة سوس ماسة
ورقة حول
الممارسات
الفضلى

السياق العام :
مت إطالق مشروع "اجملتمع املدني والدميقراطية
التشاركية ،من أجل تعزيز املشاركة في النقاش
العمومي والسياسي للفاعلني والفاعالت بجهة سوس
ماسة" في سياق يتميز بتعزيز التشاور احمللي واملشاركة
املواطنة التي جعلت اجملتمع املدني محركا يساهم في
تطور املمارسات الدميقراطية وفي تدبير الشأن العام.
ويعتبر الفاعلون والفاعالت واجلمعيات النسائية
والشبابية الوسيطة من أهم املستفيدين من
هذا املشروع القائم على متلكهم ملواطنتهم.

الموضوع  :المواطنة

في  ،2019وبدعم من االحتاد األوروبي والوكالة
الفرنسية للتنمية ،قامت جمعية "الهجرة
والتنمية" مبواكبة  12جماعة ترابية بجهة سوس
ماسة في عملية وضع ميزانية للنوع االجتماعي.
وهي عملية تهدف إلى دعم ومواكبة منظمات
اجملتمع املدني الوسيطة في تعزيز وإدماج بعد النوع
في السياسات الترابية على املستوى اجلماعي.
وهي عملية تهدف إلى دعم ومواكبة منظمات
اجملتمع املدني الوسيطة في تعزيز وإدماج بعد النوع
في السياسات الترابية على املستوى اجلماعي.
ومت التنزيل عبر تطوير مرجع للمؤشرات وتكوين
اجلماعات الترابية ومنظمات اجملتمع املدني الشريكة
حول امليزانية املستجيبة للنوع وكذلك عبر
مرافقتهم في إدماج النوع في كل مستويات سيرورة
إعداد امليزانية ،من مستوى اإلقليم إلى اجلماعة،
وهو ما يضمن تخصيص املوارد الالزمة مع مراعاة
احلاجيات املتباينة لكل فئات املواطنات واملواطنني.

الفاعلون
استفاد من هذا الدعم والمواكبة عدة فاعلين وهم :
• اثنا عشرة ( )12جماعة من جهة سوس ماسة ،وخاصة املنتخبات واملنتخبون واألطر املنتمية للجماعات التالية:
آيت ملول وإنزكان (إقليم إنزكان آيت ملول)  -آيت باها -سيدي بيبي (إقليم شتوكة آيت باها)  -تامنارت وفم احلصن
(إقليم طاطا)  -إيدا أوغيماد ،والدير وتينزرت (إقليم تارودانت)  -أملن وتزنيت واجمللس اإلقليمي لتزنيت (إقليم تزنيت).
• هيئات اإلنصاف واملساواة وتكافؤ
الفرص ومقاربة النوع :
هي هيئة استشارية لدى اجمللس اجلماعي مت
إنشاؤها مبوجب القانون التنظيمي للجماعات
الترابية .وتضم الفاعالت والفاعلني في اجملتمع
املدني والشخصيات املدنية التي ميكنها
تقدمي آراء استشارية تتعلق بالعمل اجلماعي،
وخاصة ما يتعلق باإلنصاف واملساواة ومقاربة
النوع على املستوى احمللي.

• منظمات المجتمع المدني :
خاصة اجلمعيات النسائية
العاملة في اجلماعات الترابية
املستهدفة لتكون لديها
األدوات لدمج النوع االجتماعي
في عملية التخطيط الترابي.

• جمعية الهجرة والتنمية :
وهي املنظمة التي أشرفت
على مواكبة ودعم االثنا عشر
جماعة ترابية ( ،)12وتوفير املوارد
املالية والتقنية واللوجستيكية
التي سمحت بتكوين الفاعالت
والفاعلني احملليني من أجل وضع
ميزانية للنوع االجتماعي.

مراحل عملية وضع ميزانية النوع االجتماعي :
يعتبر وضع ميزانية تراعي النوع االجتماعي عملية طويلة األمد ،وتنقسم إلى ثالثة مراحل
املرحلة األولى  :حتليل امليزانية حسب اجلنس .وتتمثل هذه اخلطوة
في توفير أدوات عملية للفاعالت والفاعلني اجلماعيني من أجل
التشخيص والتخطيط ووضع امليزانية بهدف حتليل أثر امليزانية على
مختلف فئات الساكنة .ويشمل هذا التشخيص حتليل املداخيل
والنفقات .وقد خصصت هذه املرحلة األولى لعرض املؤشرات
االجتماعية واالقتصادية املصنفة حسب اجلنس بالنسبة لكل
جماعة ترابية معنية ،ولتشخيص الفوارق بني الرجال والنساء حسب
عدة معايير (الفئات العمرية ،معدل التمدرس حسب اجلنس ،انتشار
اإلعاقة واألمية ومعدل البطالة حسب الفئات اإلجتماعية واملهنية،
وغير ذلك).
من بني أدوات التشخيص التي مت تقدميها :

املرحلة الثانية  :صياغة ميزانيات مستجيبة
للنوع االجتماعي.
بنا ًء على حتليل ميزانية العام السابق وحتليل
الفوارق بني النساء والرجال بحسب كل بند من
بنود امليزانية الذي قام به الفاعالت والفاعلون
اجلماعيون أنفسهم ،يقوم هؤالء الفاعلون باقتراح
إجراءات تصحيحية في ميزانية السنة اجلارية.
وقد مت وضع برنامج للمواكبة يدعم أطر اجلماعات
في عملية إدماج هذه اإلجراءات التصحيحية
لصياغة ميزانية تراعي الفوارق بني اجلنسني.

أدوات تشخيص التخطيط
أدوات تشخيص الميزانية

أداة حتليل األداء على أساس األثر
(ميزانية العام )N-1
أداتان لتصنيف األنشطة املالية
حسب اجلنس (ميزانية العام )N-1

أداة تحليل درجة إدماج النوع على
مستوى مخطط العمل الجماعي
أداة تحليل درجة إدماج النوع في
البرامج والمشاريع
أداة تحليل مستوى إدماج النوع في
التدابير واألنشطة والخدمات

أدوات مواكبة العملية
نموذج لتقرير المتابعة والتقييم
يسمح بمواكبة تحقيق األهداف
المحددة

املرحلة الثالثة  :تقدمي اإلطار القانوني  -التشريعي.
على مستوى كل جماعة ،مت تقدمي :
اإلطار التنظيمي إلدماج ميزانية النوع االجتماعي كما
يلي :
• التزامات املغرب حسب املواثيق واالتفاقيات الدولية.
• املقتضيات الدستورية والتشريعات الوطنية التي
تنص على تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل.
• القوانني التنظيمية الهادفة إلى مأسسة النوع
االجتماعي في السياسات واملؤسسات العمومية.

ركزت هذه املرحلة الثالثة على أهمية حتديد ومتابعة
مؤشرات األداء ومؤشرات النوع من أجل حتديد القيمة
املضافة مليزانية النوع بالنسبة للرهانات وللقضايا
الرئيسية املرتبطة بها وهي:
• احترام حقوق املرأة
• ضمان اإلنصاف واملساواة
• األداء االقتصادي الذي يترجم إلى متكني املرأة وزيادة في
املردودية
• الشفافية من خالل قياس األثر على املستفيدين عبر
تصنيفهم بحسب اجلنس
• احلكامة اجليدة من أجل التأكد من أن املوارد اخملصصة
تستجيب حلاجيات املواطنني واملواطنات.
مت تقدمي تقرير منوذجي حول تتبع وتقييم ميزانية النوع
كإحدى األدوات الرئيسية ملواكبة هذه العملية.

النتائج
• تكوين  32ممثال عضوا مبنظمات وسيطة من اجملتمع
املدني واجلماعات الترابية ،من بينهن  14امرأة قيادية
تلقني تكوينا خاصا حول ميزانية النوع االجتماعي.
• مواكبة  12جماعة ترابية في مجال وضع ميزانية النوع،
وقد أظهرت  11جماعة إلى جانب اجمللس اإلقليمي في
تزنيت التزاما قويا ومشاركة فعالة في عملية املواكبة.
كما مت تسجيل مشاركة قوية لألطر اجلماعية في غالبية
اجلماعات سواء على مستوى أوراش التحسيس أو على
مستوى تعزيز الكفاءات.
• تقدير الفاعالت والفاعلني لفعالية أدوات حتليل
امليزانية القائمة على النوع وخاصة أدوات التشخيص
والتخطيط وبرمجة امليزانية.
• إنشاء صندوق أدوات خاصة بالنوع (دليل النوع
االجتماعي) ستسمح للجماعات الترابية التي لم تتبع
هذه العملية بوضع ميزانية النوع اخلاصة بها.

الصعوبات
على مستوى اجلماعات ،أدت محدودية االستفادة من
التكوينات إلى ضعف عملية متلك هذه املقاربة في أوساط
املنتخبات واملنتخبني والفاعالت والفاعلني اجلماعيني.
كما أدى ضيق الوقت إلى قلة انتظام ممثالت وممثلي
اجلماعات في احلضور ،مما أدى إلى ضياع نسبي لبعض
املهارات واملكتسبات التي متت مراكمتها خالل مختلف
مراحل التطبيق.

النصائح
جناح عملية مواكبة اجلماعات في إعداد ميزانية النوع
يقوم على ما يلي :
• إدماج دورة تكوينية حول مقاربة النوع
بهدف تزويد الفاعالت والفاعلني في اجلماعات
وللتخطيط
امليزانية
لتشخيص
بأدوات
ولتقنيات التحليل املتعلقة بالنوع االجتماعي.
• اإلرادة املؤسساتية للمجالس اجلماعية إلدماج
بعد النوع االجتماعي في مسلسل وضع امليزانية.
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• تشكيل فريق جماعي مستقر له متثيلية يتشكل
من منتخبات ومنتخبني ،وفاعالت وفاعلني جماعيني،
وممثالت وممثلني عن اجلمعيات ،وعن هيئة املساواة
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ،تتم مواكبتهم ويتولون
مسؤولية إعداد ميزانية النوع.
• اعتماد مقاربة تشاركية وجماعية خالل هذه
العملية (املصلحة املالية ،املصلحة اإلدارية ،إلخ)
• تشكيل قاعدة بيانات تراعي النوع االجتماعي
سيسهل عملية التحليل حسب اجلنس ويسهل
بالتالي عملية وضع امليزانيات بناء على مؤشرات األداء.

تم إنتاج هذه الورقة بدعم من االتحاد
األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
اآلراء الواردة في هذه المادة ال تمثل
وجهات النظر الرسمية لإلتحاد
األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

