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كيفية استعامل الدليل

أوال  الرسوم البيانية ملختلف محتويات الدليل :

األهـــــداف

ثانيا  النصوص التفسريية وتحتوي عىل ما ييل :

طبيعة املحتوى

متكن من قراءة رسيعة 
فـي محتــوى الدليــل

األفكــار 
األساسية

منــاهـج 
لإلستئناس بها

تجارب وطنية أو 
تجارب مقارنة

ملزيد البحث 
والتعمق

ميكن استعمـالها 
للدورات التكوينية
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املحتويـــات

مفهوم النوع اإلجتامعي

النوع اإلجتامعي بني املناهج والسياسات عىل املستوى املحيل

األطر الدستورية والقانونية ملقاربة النوع اإلجتامعي

املرجعيات الدولية للنوع اإلجتامعي 

املقاربات التشاركية وإدماج النوع اإلجتامعي عىل املستوى املحيل

الخدمات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

املساءلة حول الخدمات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

إدماج مقاربة النوع اإلجتامعي يف الرشاءات العمومية 
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مفهوم النوع اإلجتامعي

مفهوم متغري حسب الزمان واملكان مع إجامع عىل بعض املسائل األساسية

النوع اإلجتماعي هو العالقات واألدوار اإلجتماعية والحاجيات والقيم التي يحددها المجتمع لكل من الجنسين )الرجال والنساء(، وتتغير هذه األدوار والعالقات والقيم 
وفقا لتغير المكان والزمان وذلك لتداخلها وتشابكها مع العالقات اإلجتماعية األخرى مثل الدين، اللغة، الفئة اإلجتماعية، االنتماء الجغرافي، االصول العرقية…. 
اإلجتماعي حسب  النوع  مفهوم  تغير  ومع  التغيير.  تقاوم  المؤسسات  أن جميع هذه  اال  المختلفة  المجتمع  مؤسسات  في  متغيرة  العالقات  أن هذه  من  وبالرغم 

المجتمعات يؤكد المختصون على انه مدخل هام للسياسات التنموية ولتحقيق العدالة اإلجتماعية  كما تحظى المسائل التالية باإلجماع على: 

العالقات على حقوق  المجتمع وهي غير منفصلة عن عالقات إجتماعية أخرى. تؤثر هذه  التي يشكلها  النساء والرجال  بين  العالقات ما  النوع اإلجتماعي هو  أوال : 

وواجبات األشخاص كما تؤثر في وضعيتهم وصورتهم ومكانتهم. وتتقاطع مع العالقات اإلجتماعية األخرى )الدين، العرق، االنتماء اإلجتماعي..( المختلفة في  اطار 
مؤسسات المجتمع )العائلة، المؤسسة الدينية، المؤسسة التعليمية.. الخ( والتي تتميز عموما بمقاومة التغيير.

ثانيا : تقاسم األدوار المرتبطة بالنوع اإلجتماعي ،حيث يتقاسم الرجال والنساء مجموعة أدوار في األسرة والمجتمع وتتمثل هذه األدوار أساسا في الدور االنجابي 
العادل والمنصف لهذه األدوار  بالتقاسم  النوع اإلجتماعي اال  السياسي. وال يمكن تكريس عدالة  التمثيل  الى  المجتمعي باالضافة  الدور اإلنتاجي والدور  واألسري، 

باالضافة الى االعتراف بالقيمة اإلقتصادية لبعض األدوار التي تصنف دون أجر والتي ال تدرج حاليا ضمن الحسابات الوطنية.

ثالثا : تنقسم اإلحتياجات المنبثقة من االختالفات النسبية ألدوار الرجل والمرأة في المجتمع وطبقا لتقسيم العمل السائد إلى احتياجات عملية وهي الحاجيات المتصلة 
بالحياة اليومية من غذاء ومسكن واشغال منزلية... واحتياجات إستراتيجية ترتبط بزيادة الوعي والثقة بالنفس وتدعيم المكانة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية من 

خالل التعليم والتكوين وتطوير المعارف والمهارات مما يؤدى إلى تمكين المرأة وتلبية اإلحتياجات على المدى الطويل.

رابعا : النوع اإلجتماعي هو مدخل للتنمية ويعتبر منهـج النوع اإلجتماعي والتنميـة )GAD: Gender and Development( هو المنهج السائد منذ الثمانينات من القرن 

الماضي والذي كان بديال عن منهج المرأة في التنمية )WID: Women in Development( ويهدف منهج النوع اإلجتماعي والتنمية إلى تحقيق تمكين المرأة وتطبيق مبدأ 
المساواة والعدالة واإلنصاف فيما يتعلق بالنوع اإلجتماعى )الرجال/النساء( واعتماد أدوات التخطيط التنموي التي تعكس اهتمامات الرجل والمرأة على حد السواء 

وتساعد على تقليص الفجوة بينهما وتلبية اإلحتياجات الخاصة بهما على المدى القصير )اإلحتياجات العملية( أو الطويل  )اإلحتياجات اإلستراتيجية(.

السياسية واإلقتصادية  المستويات  النساء على مختلف  السياسات والبرامج والمشاريع بسياسات تمكين  النوع اإلجتماعي في  تترابط مناهج وأدوات إدماج  خامسا : 

واإلجتماعية وتشمل آليات إدماج النوع اإلجتماعي مختلف مراحل إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع وكذلك الشان بالنسبة للتقييم المسبق والبعدي أو 
التقييم الذي يرافق مختلف مراحل االنجاز باالضافة آلليات تدقيق عدالة النوع اإلجتماعي ومناهج المساءلة اإلجتماعية.

القراءة التونسية يف مفهوم النوع اإلجتامعي:  
مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني النساء والرجال وبني كل فئات املجتمع

النوع اإلجتماعي في القراءة التونسية للمفهوم هو مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبين كل فئات المجتمع. �

وهـو مبـدأ قانونـي حظـي بعـد إعتماد دسـتور 2014 بالمأسسـة من خالل عـدة مجالس ومنهـا المجالس البلديـة ومجالس الجهـات ومجلس النظراء حول المسـاواة  �
وتكافـؤ الفرص بين النسـاء والرجال.

أعـد مجلـس النظـراء حـول المسـاواة وتكافـؤ الفـرص بين النسـاء والرجـال، خطة العمـل الوطنية إلدماج ومأسسـة مقاربـة النوع اإلجتماعـي للفتـرة المتراوحة بين  �
2016-2020 وتتنـزل ضمـن أولويـات المخطط الخماسـي للتنمية بالنسـبة لنفـس الفترة. 

كمـا نصـت القوانيـن التونسـية علـى إعتمـاد هـذا المفهـوم علـى مسـتوى السياسـات العموميـة ومنهـا بالخصوص سياسـات الحكـم المحلـي وذلك من خـالل عدة  �
أدوات ترتبـط برسـم وتنفيـذ وتقييـم هـذه السياسـات علـى غـرار التخطيـط، إعـداد الميزانيـات، تنفيـذ البرامـج والمشـاريع و كل مـا يرتبـط بالتقييـم والتدقيـق 

والمسـاءلة دون أن ننسـى أهميـة اإلحصـاء للتكريـس الفعلـي لهـذا المفهـوم.

عدالـة النـوع اإلجتماعـي ال تنفصـل عـن العدالـة اإلجتماعية حسـب المشـرع التونسـي حيث تـم إعتماد هـذا الخيار بالنسـبة للميزانيـات البلدية )الفصــل 156 من  �
مجلـة الجماعـات المحليـة( وكذلـك الشـأن بالنسـبة لميزانية الدولة )الفصــل 18 مـن القانون األساسـي للميزانية(.

املراجع حول النوع اإلجتامعي

لمزيد المعلومات الرجاء االطالع على المراجع التالية: 
Comprendre le Concept Genre, Genre en action:
https://www.genreenaction.net/comprendre-le-concept-genre.html

United Nations Development Group, 2018. Resource Book for Mainstreaming Gender in UN Common Country Programming: 
https://undg.org/document/resource-book-for-mainstreaming-gender-in-uncommon-programming-at-the-country-level/
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مفهوم النوع اإلجتامعي 

مفهوم  متغري حسب الزمان واملكان
مع إجامع عىل بعض املسائل األساسية :

يتقاسم الرجال 
والنساء مجموعة ادوار 

في األسرة والمجتمع 
وتتمثل هذه األدوار 

أساسا في الدور اإلنجابي 
واألسري، الدور اإلنتاجي 

والدور المجتمعي باإلضافة 
إلى التمثيل السياسي.

النوع اإلجتماعي هو 
العالقات ما بين النساء 

والرجال التي يشكلها 
المجتمع وهي غير 

منفصلة عن عالقات 
إجتماعية أخرى. تؤثر 

هذه العالقات على 
حقوق وواجبات 

األشخاص.

تنقسم اإلحتياجات 
المرتبطة بأدوار الرجل 

والمرأة في المجتمع إلى 
احتياجات عملية وهي 

الحاجيات المتصلة بالحياة 
اليومية وإحتياجات 

إستراتيجية ترتبط بزيادة 
الوعي والثقة بالنفس 

وتدعيم المكانة اإلجتماعية 
واإلقتصادية والسياسية.

النــوع اإلجتمـاعي 
هو مدخل للتنمية 

ويهدف منهج النوع 
اإلجتماعي والتنمية إلى 

تحقيق تمكين المرأة 
وتطبيق مبدأ المساواة 

والعدالة واإلنصاف فيما 
يتعلق بالنوع اإلجتماعى 
(الرجال/النساء) وإعتماد 

أدوات التخطيط التنموي 
التي تعكس إهتمامات 

الرجل والمرأة.

تترابط مناهج 
وأدوات إدماج النوع 

اإلجتماعي في السياسات 
والبرامج والمشاريع 

بسياسات تمكين النساء 
على مختلف المستويات 

السياسية واإلقتصادية 
واإلجتماعية.

القراءة التونسية يف مفهوم النوع اإلجتامعي:
مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني الجنسني وبني كل فئات املجتمع

هو مبدإ املساواة 
وتكافؤ الفرص بني 

النساء والرجال  وبني كل 
فئات املجتمع

النوع 
االجتامعي 

يف القراءة 
التونسية

هو مبدأ قانوين حظي 
باملأسسة من خالل 
عدة مجالس ومنها 
املجالس املنتخبة

مفهوم له بعد 
اسرتاتيحي:  خطة 

العمل الوطنية  إلدماج  
ومأسسة النوع 

االجتامعي  
 2020 - 2016

اعتامد هذا املفهوم 
عىل مستوى السياسات 

العمومية ومنها 
بالخصوص سياسات الحكم 

املحيل

ال تنفصل عدالة النوع 
االجتامعي عن العدالة 

االجتامعية حسب 
املرشع التونيس
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النوع اإلجتامعي بني املناهج والسياسات عىل املستوى املحيل

منوذج السياسات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

يمكن بناء السياسات المحلية المستجيبة للنوع اإلجتماعي والتي تكرس المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومختلف شرائح المجتمغ   على خمس ركائز:

الركيزة االولى : إدماج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال لرسم وتنفيذ وتقييم سياسات الحكم المحلي:

مرحلة التخطيط: يشمل ذلك مخطط التنمية المحلية.  �

مرحلة البرمجة: تشمل برنامج اإلستثمار البلدي و برنامج التجهيزات البلدية.  �

مرحلة اعداد الميزانيات: تشمل الميزانية البلدية و برنامج التوازن المالي والحوكمة الرشيدة.  �

مرحلة التقييم: يشمل ذلك التقييمات تقييم تنفيذ الميزانيات وتقييم إسداء الخدمات وتقييمات األداء البلدي.  �

الركيزة الثانية: المساهمة في رسم وتنفيذ وتقييم سياسات تمكين النساء والفتيات:

التمكين اإلجتماعي: دور فاعل للنساء والفتيات وكل الفئات المستهدفة من خالل منظمات المجتمع المدني. �

التمكين اإلقتصادي: ضرورة مساندة المبادرة اإلقتصادية للنساء والفتيات والمشاريع المدرة للدخل على المستوى المحلي وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين  �

النساء والرجال للوصول إلى الوظائف في القطاعين العام والخاص وفي القطاع الثالث.
التمكين السياسي: باالضافة الى المشاركة السياسية للنساء، يجب العمل على ضمان مشاركة النساء والفتيات الفعلية في مختلف مسارات اتخاذ القرار وفي  �

تقييم السياسات على المستوى المحلي.

الركيزة الثالثة: إسداء الخدمات البلدية والمحلية المستجيبة للنوع االجنماعي:

إسداء الخدمات البلدية: وهي خدمات القرب التي تسديها البلدية وتشمل بالخصوص الطرقات واالنارة ورفع الفضالت واالسواق. �

إسداء الخدمات المحلية: وهي خدمات تسديها الدولة على المستوى المحلي في مجاالت التربية، الصحة والنقل... �

الركيزة الرابعة: السياسات الهادفة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات وضمان سالمتهن على المستوى المحلي:

أمن النساء في الفضاء الخاص: إسداء الخدمات لضحايا العنف المبني على النوع اإلجتماعي وخاصة المسلط على النساء. �

أمن النساء في الفضاء العام: حماية النساء في إطار إستعمال مختلف فضاءات المدينة للنقل والتنقل، للترفيه وغيرها.... �

الركيزة الخامسة: المساءلة عن السياسات التي تكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وكذلك الشأن بالنسبة لعدالة النوع اإلجتماعي: 

المساءلة القانونية: مساءلة اإلدارة البلدية على إسداء خدمات القرب ومساءلة أجهزة الدولة على إسداء الخدمات المحلية. �

المساءلة السياسية: مساءلة المجالس البلدية المنتخبة  حول مهامها بخصوص تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. �

المساءلة اإلجتماعية: مساءلة منظمات المجتمع المدني كل األطراف المتدخلة حول مدى تكريس الخدمات المسداة محليا  لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين  �

الجنسين ولعدالة النوع اإلجتماعي.

تحاليل النوع اإلجتامعي وتطبيقاتها عىل املستوى املحيل

المقاربات المرتبطة بتحاليل النوع اإلجتماعي:

تحاليل النوع اإلجتماعي: تهدف إلى اكتشاف طبيعة الفروقات بين الرجل والمرأة و ذلك بطرح أسئلة حول مساءل ثالث وهي: �

Ï .األدوار والنشاطات: تقسيم االدوار داخل األسرة، ممارسة االنشطة اإلقتصادية وتقسيم العمل حسب الجنس
Ï .الموارد والقيود: الموارد المتوافرة والتي يمكن الوصول اليها من طرف الرجال والنساء والقيود المفروضة على المشاركة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية على النساء
Ï .الفوائد والحوافز: من يسيطر على الدور اإلنتاجي وماهي طبيعة الفوائد المنجرة عن تقسيم االدوار داخل األسرة وخارجها

تحاليل الفجوة بين الجنسين: تشمل هذه التحاليل نوعين من الفجوات: فجوة كمية وهي تلك التي تظهر في اإلحصائيات واألرقام حول الفرق بين الذكور واإلناث  �

في مختلف المجاالت وفجوة كيفية تتمثل في القوانين التمييزية التي تكرس التفرقة بين الرجال والنساء في كافة المجاالت وتشمل هذه االخيرة المعتقدات حول 
دور المرأة في األسرة والمجتمع. 

إدماج النوع اإلجتماعي في السياسات العمومية: األخذ بعين اإلعتبار منظور النوع اإلجتماعي عند صياغة السياسات العمومية، وعند رصد الميزانيات من قبل  �

األجهزة الحكومية بشكل يضمن تكريس السياسات و النفقات المرتبطة باسداء الخدمات لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال ويحقق العدالة 
اإلجتماعية بالنسبة للفئات األخرى.

أهداف إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي على المستوى المحلي:

إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي على المستوى المحلي تهدف لتحقيق األهداف التالية:
: المساواة بين النساء والرجال والفتيات والصبيان. � المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
عدالة النوع اإلجتماعي: تشمل النساء والرجال والفئات اإلجتماعية التي تتعرض للتمييز ومختلف أشكال اإلقصاء. �
العدالة اإلجتماعية في مفهومها الشامل: هي بالخصوص حماية الفئات اإلجتماعية الهشة وتقليص الفوارق بين المناطق بما يكرس الحقوق االنسانية دون تمييز �

وفـي السـياق الوطنـي، يهـدف إدمـاج مقاربـة النـوع اإلجتماعـي فـي السياسـات المحليـة لتكريـس المسـاواة وتكافـؤ الفـرص بيـن النسـاء والرجـال ولتحقيـق عدالـة النـوع 
اإلجتماعـي وهـي عدالـة بيـن مختلـف الفئـات اإلجتماعية، كما تهدف هـذه المقاربة لتقليـص الفوارق بين المناطق البلدية على مسـتوى البنية األساسـية ومسـتوى الخدمات 

المسـداة للمواطنيـن وبالتالـي تحقيـق العدالـة اإلجتماعيـة في مفهومها الشـامل.
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النوع اإلجتامعي بني املناهج والسياسات عىل املستوى املحيل

منوذج السياسات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

التمكني 
اإلجتامعي

أمن النساء 
بفضاءات 

أمن النساء بالفضاء العامةاملدينة أمن النساء بالفضاء الخـاص

الوصول 
إىل 

الخدمات

حوكمة خدمات القرب حوكمة الخدمات املحلية

السياسات اإلدماجيةالسياسات التمكينية

التمكني 
اإلقتصادي

التمكني 
التخطيطامليزانياتالتقييماملساءلةالسيايس

تحاليل النوع اإلجتامعي وتطبيقاتها عىل املستوى املحيل

النوع
اإلجتامعي

مقاربة تستهدف حقوق اإلنسان

األهـــداف املقاربات

مقاربة تهدف للعدالة اإلجتامعية

تحليل النوع
اإلجتامعي

تحليل فجوات
النوع اإلجتامعي

إدماج النوع
اإلجتامعي يف 

السياسات

املســاواة
بني الجنسني

اإلنصاف بني
الجنسني

عدالة النوع
اإلجتامعي
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 املرجعيات الدستورية والقانونية ملفهوم النوع اإلجتامعي 
عىل املستوى املحيل

دستور 2014

علوية  تضمن  تشاركي،...  ديمقراطي  جمهوري  نظامها  دولة  تونس   : التوطئة 

القانون ... وحقوق اإلنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين 

والمواطنات والعدل بين الجهات.

المبادئ العامة : تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة اإلجتماعية، والتنمية المستدامة، 

بدعم  الدولة  وتلتزم   )12 )الفصل  مؤشرات  إلى  استنادا  الجهات،  بين  والتوازن 

 .)14 )الفصل  الدولة  وحدة  إطار  في  الوطني  التراب  بكامل  واعتمادها  الالمركزية 

ُتنّظم وتعمل وفق  العام.  المواطن والصالح  العمومية على خدمة  وتعمل اإلدارة 

مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة 

والنجاعة والمساءلة )الفصل 15(. وُيعتبر الدستور من بين المبادئ العامة أن األسرة 

هي الخلية األساسية للمجتمع )الفصل 7(. وان الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن 

وتحرص الدولة على تحمل المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية اإلجتماعية 

واإلقتصادية والثقافية والسياسية. )الفصل 8(.

الحقوق والواجبات،  المواطنون والمواطنات متساوون في   : الحقوق والواجبات 

وهم سواء أمام القانون من غير تمييز )الفصل 21 (. تلتزم الدولة بحماية الحقوق 

المكتسبة للمرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها. كما تضمن تكافؤ الفرص 

الّرجل والمرأة في تحّمل مختلف المسؤولّيات و في جميع المجاالت. وتسعى  بين 

الّدولة إلى تحقيق الّتناصف بين المرأة و الّرجل في المجالس المنتخبة. وتّتخذ الّدولة 

الّتدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضّد المرأة )الفصل 46(. وتوفر الدولة الحماية 

لكل االطفال دون تمييز ووفق المصلحة الفضلى للطفل )الفصل 47( وتحمي الّدولة 

األشخاص ذوي االعاقة من كّل تمييز )الفصل 48(. وفي اطار المساواة في الواجبات 

والحقوق تضمن الدولة الحق في الصحة لكل انسان )الفصل 38( وتضمن الدولة 

الدولة  وتتخذ   )39 )الفصل  مراحله  بكامل  المجاني  العمومي  التعليم  في  الحق 

التدابير الضرورية لضمان الحق في العمل على أساس الكفاءة واإلنصاف )الفصل 

40( وتضمن الحق في الثقافة )الفصل 42( وتدعم الرياضة )الفصل 43(. كما تضمن 

الدولة الحق في الماء )الفصل 44( و الحق في بيئة سليمة ومتوازنة )الفصل 45(.

الالمركزية  أساس  على  المحلية  السلطة  تقوم   : المحلية  السلطة  السابع:  الباب 

)الفصل 131(.  وأقاليم  بلديات وجهات  من  تتكون  محلية،  في جماعات  وتتجسد 

تتمتع الجماعات المحلية بصالحيات ذاتية وصالحيات مشتركة مع السلطة المركزية 

من  لها  نقل  أو  لصالحيات  إحداث  وكل   .)134 )الفصل  منها  منقولة  وصالحيات 

السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد )الفصل 

135(. تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ 

في  المحلية  للجماعات   .)136 )الفصل  والتعديل  التسوية  آلية  وباعتماد  التضامن 

الحوكمة  قواعد  مواردها حسب  في  التصرف  حرية  عليها  المصادق  الميزانية  إطار 

الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي )الفصل 137(. تخضع الجماعات المحلية فيما 

المحلية  الجماعات  تعتمد  )الفصل 138(.   الالحقة  للرقابة  أعمالها  بشرعية  يتعلق 

أوسع  إسهام  لضمان  المفتوحة،  الحوكمة  ومبادئ  التشاركية،  الديمقراطية  آليات 

ومتابعة  الترابية  والتهيئة  التنمية  برامج  إعداد  في  المدني  والمجتمع  للمواطنين 

تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون )الفصل 139(.

مجلة الجامعات املحلية

مأسسة مبدإ المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين : 

اللجـان  مـن  مالئمـا  عـددا  تنصيبـه  إثـر  البلـدي  المجلـس  »يشـّكل   :210 الفصــل 
القـارة ال يقـل عددهـا عـن أربعـة لجـان لـدرس المسـائل المعروضـة علـى المجلس 
البلـدي علـى أن تشـمل وجوبا المجـاالت التالية:.......، المسـاواة وتكافـؤ الفرص بين 

الجنسـين..............« 

المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في منظومة التخطيط المحلي :

المحلية  التنمية  مخططات  على  المحلية  الجماعة  مجلس  »يصادق   :106 الفصـل 
ويأخذ بعين االعتبار:

مقتضيات التنمية المستدامة، �
تحفيز الشباب لبعث المشاريع،  �
المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،  �

دعم التشغيل، �
دعم ذوي اإلعاقة،  �
مقاومة الفقر، �
التوازن بين مناطق الجماعة المحلية«. �

العدالة اإلجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين والميزانية البلدية : 

الفصـل 156: »تعمل الجماعات المحلية على رصد اإلعتمادات بميزانياتها السنوية 
االعتبار  بعين  وتأخذ  التهيئة.  وأمثلة  التنمية  مخطط  إلنجاز  وبرامج  مهمات  حسب 
النفقات الوجوبية وضرورة تحقيق العدالة اإلجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين 

بناء على ما يتوّفر لديها من معطيات إحصائية.«

اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني واندماج النساء وذوي الحاجيات الخصوصية:  

الفصـل 109: »تعمل الجماعات المحلية على دعم اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني 
ومشاريع التنمية المستدامة بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري 
مشاريع  لدعم  إعتمادات  تخصيص  على  المحلية  الجماعات  تحرص  العمل.  به 
الريفية  المرأة  اندماج  لتحقيق  الهادفة  اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني والمشاريع 

واألشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية.« 

العنف ضد النساء المعنفات وحماية الفئات الهشة : 

الفصـل 112: »تعمل الجماعات المحلية في حدود اإلمكانيات المتاحة على تخصيص 
إعتمادات تصرف في برامج لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة وفاقدي السند العائلي 

والمسنين واألطفال والنساء من ضحايا العنف».
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األطر الدستورية والقانونية للنوع اإلجتامعي

الباب األولالتوطئة
املبادئ العامة

الباب الثاين
الحقوق والحريات

الباب السابع
السلطة املحليّة

مأسسة مبدأ املساواة 
وتكافؤ الفرص بني 

الجنسني 

الفصل 210

 املساواة وتكافؤ 
الفرص بني الجنسني يف 

منظومة التخطيط املحيل 

الفصل 106

 العدالة اإلجتامعية 
وتكافؤ الفرص بني الجنسني 

وامليزانية البلدية 

الفصل 156

اإلقتصاد اإلجتامعي 
والتضامني 

الفصل 109

حامية النساء املعنفات 
والفئات الهشة واقرتاح 

برامج مقاومة الفقر 

الفصل 112

دستــور 26 جانفي 2014

مجلّة الجامعات املحليّة 2018
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املرجعيات الدولية للنوع اإلجتامعي والتنمية الحرضية 

الهدف الخامس والهدف الحادي عرش من خطة التنمية املستدامة 2030 

غايات الهدف الحادي عرشغايات الهدف الخامس

القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد النسـاء والفتيـات فـي كل  �
مكان. 

القضـاء علـى جميع أشـكال العنـف ضد جميـع النسـاء والفتيات في  �
المجاليـن العـام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشـر واالسـتغالل 

الجنسـي وغير ذلـك من أنواع االسـتغالل.

المنزلـي  � والعمـل  األجـر  مدفوعـة  غيـر  الرعايـة  بأعمـال  العتـراف 
وتقديرهـا مـن خـالل توفير الخدمـات العامة والبنـى التحتية ووضع 

داخـل  المسـؤولية  تقاسـم  وتعزيـز  اإلجتماعيـة  الحمايـة  سياسـات 
العائلة، حسب ما يكون ذلك مناسبًا على الصعيد الوطني. 

الفـرص  � وتكافـؤ  وفعالـة  كاملـة  مشـاركة  المـرأة  مشـاركة  كفالـة 

المتاحـة لهـا للقيـادة علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل علـى جميـع 

والعامـة. واإلقتصاديـة  السياسـية  الحيـاة  فـي  القـرار  مسـتويات صنـع 

ضمـان حصـول الجميـع علـى خدمـات الصحـة الجنسـية واإلنجابية  �

وعلـى الحقـوق اإلنجابيـة، علـى النحـو المتفـق عليـه وفقـا لبرنامـج 

عمـل المؤتمـر الدولـي للسـكان والتنمية ومنهـج عمل بكيـن والوثائق 
الختاميـة لمؤتمـرات اسـتعراضهما.

المـوارد  � فـي  متسـاوية  حقوقـا  المـرأة  لتخويـل  بإصالحـات  القيـام 
اإلقتصاديـة، وكذلـك إمكانيـة حصولهـا على حـق الملكيـة والتصّرف 

الماليـة،  الخدمـات  الممتلـكات، وعلـى  مـن  وغيرهـا  األراضـي  فـي 

والميـراث والمـوارد الطبيعيـة، وفًقـا للقوانيـن الوطنيـة.

تكنولوجيـا  � التمكينيـة، خاصـة  التكنولوجيـا  اسـتخدام  تعزيـز 
المـرأة. تمكيـن  تعزيـز  أجـل  مـن  واالتصـاالت،  المعلومـات 

وتعزيــز  � للتنفيــذ  قابلــة  وتشــريعات  ســليمة  سياســات  إعتمــاد 
للنهــوض  القبيــل  هــذا  مــن  القائمــة  والتشــريعات  السياســات 
بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات علــى جميــع 

المســتويات.

ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع  �
مستوى األحياء الفقيرة، بحلول عام 2030.

توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها  �
ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، 

مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء 
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030.

وإدارة  � تخطيط  على  والقدرة  للجميع  والمستدام  الشامل  الحضري  التوسع  تعزيز 
المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، 

بحلول عام 2030.

التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض  �
التي  العالمي  اإلجمالي  المحلي  بالناتج  المتصلة  المباشرة  اإلقتصادية  الخسائر  في  كبير 
حماية  على  التركيز  مع  بالمياه،  المتصلة  الكوارث  ذلك  في  بما  الكوارث،  بسبب  تحدث 

الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.

اهتمام خاص  � إيالء  بما في ذلك عن طريق  للمدن،  الفردي  السلبي  البيئي  األثر  الحد من 
لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 2030 .

توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن  �
اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص  السن  وكبار  واألطفال  للنساء  بالنسبة  سيما  إليها، وال  الوصول 

بحلول عام 2030.

الحضرية والمناطق  � المناطق  بين  الروابط اإليجابية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية  دعم 
الوطنية  التنمية  تخطيط  تعزيز  الريفية من خالل  والمناطق  الحضرية  بالمناطق  المحيطة 

واإلقليمية .

العمل بحلول عام 2020، على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية  �
التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في 
في  الصمود  على  والقدرة  معه،  والتكيف  المناخ  تغير  من  والتخفيف  الموارد،  استخدام 
مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما 

يتماشى مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015.

الخطة  الحرضية الجديدة:
 إعالن كيتو بشأن املدن واملستوطنات البرشية املستدامة للجميع

الرؤيـة : “ونحـن نسـعى الـى إقامـة مدن ومسـتوطنات بشـرية بإمـكان جميع االشـخاص فيهـا التمتع بحقوق وفـرص متسـاوية الى جانب حرياتهم األساسـية مسترشـدين 

بمقاصـد ومبـادئ ميثاق االمـم المتحدة“ .

األهـداف : “المسـاواة بيـن الجنسـين والتمكيـن لجميـع النسـاء والفتيـات عـن طريـق كفالـة المشـاركة الكاملـة والفعليـة للمـرأة وتمتعهـا بحقـوق متسـاوية فـي جميـع 

المياديـن بمـا يشـمل الوظائـف القياديـة علـى جميـع مسـتويات صنـع القـرار، عن طريـق كفالة حصـول جميع النسـاء على العمـل الالئق وتمتعهن بالمسـاواة فـي األجر عن 

العمـل المتسـاوي أو متكافـئ القيمـة، ومنـع وانهـاء جميـع أشـكال التمييـز والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات والتحـرش بهن فـي األماكـن الخاصـة والعامة.”

https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/nua-arabic.pdf  :يمكـن االطـالع على تفـاصيل الخطة الحضرية الجديـدة علـى هذا الرابـط
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املرجعيات الدولية للنوع اإلجتامعي 

إعالن كيتـو 
بشأن املدن 

واملستوطنات 
البرشيـة 

املستدامة 
للجميع

السكــن 
الالئق

مياه الرشب 
املأمونة 
وخدمات 

الرصف الصحي 
للجميع

األمن 
الغذايئ 
والتغذية

الصحة 
والتعليم

الهياكل 
األساسية 
الحضرية، 
الطـاقة، 

والنقل

املشاركة 
املدنية 

واملساواة بني 
الجنسني

النمو 
االقتصادي 
املستدام

الحـد 
من مخاطر 

الكوارث واآلثـار 
البيئية

املساواة بني 5
مدن ومجتمعـات 11الجنسني

محلية مستدامة

غايات الهدف الحادي عرش
 يف عالقتها بأهداف التنمية

املستدامة األخرى

غايات الهدف الخامس يف 
عالقتها بأهداف التنمية

املستدامة األخرى

أجندة
2030

الخطّـة الحضـريـة الجديــدة

خطة التنمية املستدامة 2030
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املقاربات التشاركية وإدماج النوع اإلجتامعي عىل املستوى املحيل
املقاربات التشاركية وأدوات السياسات املحلية

مخطط التنمية المحلية :

الفصــل 106: يصـادق مجلـس الجماعـة المحليـة علـى مخططـات التنميـة المحلية 
لبعـث  الشـباب  تحفيـز  المسـتدامة،  التنميـة  مقتضيـات  اإلعتبـار:  بعيـن  ويأخـذ 
المشـاريع، المسـاواة وتكافـؤ الفـرص بيـن الجنسـين، دعـم التشـغيل، دعـم ذوي 

إإلعاقـة، مقاومـة الفقـر، التـوازن بيـن مناطـق الجماعـة المحليـة.
مخططات تهيئة المجال الترابي :

مشـاريع  إعـداد  فـي  التشـاركية  وجوبـا  المحليـة  الجماعـة  تعتمـد   :119 الفصــل 
أمثلتهـا طبقـا لــإحكام القانـون ولما تضبطـه مجالسـها المنتخبة من آليات تشـريك 
المتسـاكنين ومنظمـات المجتمـع المدنـي فعليـا ودعوتهـم للمسـاهمة فـي وضـع 

التصـورات وتحديـد اإلختيـارات الكبـرى للتهيئـة واسـتنباط الصيغ العمليـة إلعداد 
أمثلـة التهيئـة الترابيـة ومتابعـة تنفيذهـا. تلتزم الجماعـات المحلية باحتـرام مبادئ 

التنميـة المسـتدامة فـي إعـداد أمثلـة التهيئة.
برنامح اإلستثمار البلدي وبرنامج التجهبزات البلدية :

الفصــل 238: يّعـد المجلـس البلـدي برنامـج اإلسـتثمار البلـدي وبرنامـج تجهيـز 
البلديـة فـي حـدود إمكانياتـه الذاتيـة واإلمكانيـات الموضوعـة علـى ذمتـه وباعتماد 
الالزمـة  التدابيـر  بـكل  البلـدي  المجلـس  يقـوم  التشـاركية.  الديمقراطيـة  آليـات 
البنيـة  بإنجـاز  اإلسـتثمار وخاصـة  واسـتقطاب  بالبلديـة  التنميـة  لدفـع  والممكنـة 

تطويرهـا. أو  الجماعيـة  والتجهيـزات  اإلساسـية 

مبدإ تكافؤ الفرص بني النساء والرجال وأدوات السياسات املحلية

أدوات السياسات المحلية حسب منطوق محلة الجماعات المحلية

1. مخطط التنمية المحلية :

يصـادق مجلـس الجماعـة المحليـة علـى مخططـات التنميـة المحليـة ويأخـذ بعيـن 
اإلعتبار: مقتضيات التنمية المسـتدامة،  تحفيز الشـباب لبعث المشـاريع  المسـاواة 
وتكافـؤ الفـرص بيـن الجنسـين، دعـم التشـغيل،  دعـم ذوي إإلعاقـة،  مقاومـة 
الفقـر،  التـوازن بيـن مناطـق الجماعـة المحلية. )الفصــل 106 من مجلـة الجماعات 

المحلية(.
2. مخططات التنمية ومخططات التهيئة والميزانيات البلدية :

حسـب  السـنوية  بميزانياتهـا  اإلعتمـادات  رصـد  علـى  المحليـة  الجماعـات  تعمـل 
اإلعتبـار  بعيـن  وتأخـذ  التهيئـة.  وأمثلـة  التنميـة  وبرامـج إلنجـاز مخطـط  مهمـات 
بيـن  الفـرص  ااإلجتماعيـة وتكافـؤ  العدالـة  تحقيـق  الوجوبيـة وضـرورة  النفقـات 
الجنسـين بنـاء على مـا يتوفر لديها من معطيـات إحصائية. )الفصــل 156 من مجلة 

المحليـة(. الجماعـات 
3. برنامج تحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة :

الفصـل 38: تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة  �
إإلدارية  واإلستقاللية  المالي  التوازن  بلوغ  على  المحلية  الجماعات  بمساعدة 
تعديل  إعتمادات  وتحويل  استثمارات  تخصيص  بواسطة  الفعلية  والمالية 
خصوصية يمنحها »صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات 
المحلية« الممول من ميزانية الدولة. ترصد بداية من السنة الموالية لصدور هذا 
القانون إعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق 

التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.
المالية  � قانون  يوزع  للميزانية  األساسي  القانون  الفصـل 18: من 

وبرامج...... مهمات  حسب  الدولة  ميزانية  لنفقات  المرصودة   اإلعتمادات 

ويعمل رئيس البرنامج على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن 
فئات  كافة  بين  عامة  وبصفة  والرجال  النساء  بين  الفرص  وتكافؤ  المساواة 

المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك األساس.

أدوات السياسات المحلية حسب تأويل محلة الجماعات المحلية

آليـات  إعتمـاد  اهميـة  علـى  المحليـة  الجماعـات  مجلـة  مـن   238 الفصــل  نـص 
التجهيـزات  وبرنامـج  البلـدي  االسـتثمار  برنامـج  إلعـداد  التشـاركية  الديمقراطيـة 
البلديـة لكنـه لـم يكـرس صراحـة مبـدإ المسـاواة وتكافـؤ الفـرص بيـن الجنسـين  
لنفـس الهـدف ويمكـن تاويـل الفصـل في هذا االتجـاه باعتبـار أن برنامج االسـتثمار 
البلـدي وبرنامـج التجهيـزات البلديـة همـا مـن أدوات البرمجـة للعمل البلـدي  التي 
تأخـذ بعيـن االعتبـار التخطيط اي مخطـط التنميـة المحلية وتعتبر مرحلـة ضرورية 

إلعـداد الميزانيـة البلديـة. 

أدوات أخرى من التجارب المقارنة :

التشخيص الترابي التشاركي المستجيب للنوع اإلجتماعي : هذا التشخيص ضروري  �

الحكام عملية التخطيط المحلي من خالل معطيات ميدانية محينة حول اوضاع 
ويمكن  بالمدينة  واالقصاء  للتمييز  تتعرض  التي  الفئات  وكل  والرجال  النساء 

االقتداء في ذلك بالتجربة المغربية.
112 من  � الفصـل  نص  للنوع اإلجتماعي :  تنموية محلية مستجيبة  استراتيجيات 

محلي  اقتصاد  بناء  في  البلديات  دور  اهمية  على  المحلية  الجماعات  مجلة 
المتزايد  التأنيث  ومع  الشأن  هذا  في  اقتراح  قوة  وللبلديات  الفقر  ومقاومة 

للفقر، من االفضل أن تكون هذه االستراتيجيات مستجيبة للنوع اإلجتماعي.

مبادئ رصد االستثامرات وتحويل إعتامدات التعديل الخصوصية من »صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتضــامن 
بني الجامعات املحلية«

العدالة اإلجتماعية بما يشمل تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبين كل فئات المجتمع :

المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع 
دون تمييز هو احد المبادئ األساسية التي تنطبق على إعتمادات التسوية والتعديل 
الدولة وهو من  الالمركزية وتمول من ميزانية  التي ترصد من خالل صندوق دعم 
المبادئ التي تنطبق على الميزانية البلدية باعتبار أن مبدإ المساواة بين المواطنين 
تكافؤ  يشمل  بما  اإلجتماعية  للعدالة  الفعلي  التكريس  يمكن  وال  دستوري.  مبدأ 
الفرص بين النساء والرجال وبين كل فئات المجتمع دون تطبيق الباب السابع من 

الدستور الذي نص على مبدإ التمييز االيجابي.

العدالة المناطقية على أساس مبدأ التمييز االيجابي : 

الفصـــل 136 مــن الدســتور هو األســاس الدســتوري للعدالــة المناطقيــة الضرورية 
لتكريــس العدالــة اإلجتماعيــة علــى أن »تتكفــل الســلطة المركزيــة بتوفيــر مــوارد 
ــوية  ــة التس ــاد آلي ــن وباعتم ــدإ التضام ــا لمب ــة تكريس ــات المحلي ــة للجماع إضافي
ــاء  ــوارد واألعب ــن الم ــؤ بي ــوغ التكاف ــى بل ــة عل ــلطة المركزي ــل الس ــل تعم والتعدي
المحليــة. يمكــن تخصيــص نســبة مــن المداخيــل المتأتيــة مــن اســتغالل الثــروات 

ــى المســتوى الوطنــي«. ــة عل ــة الجهوي ــة للنهــوض بالتنمي الطبيعي
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 املقاربات التشاركية وإدماج النوع اإلجتامعي 
عىل املستوى املحيل

 املقـاربة التشاركـية 
والحوكمة املفتوحة

مخطط التنمية املحيل 
)الفصل 106(.

مخطط تهيئة  املجال الرتايب
)الفصل 119(.

برنامج االستثامر البلدي
)الفصل238(.

برنامج التجهيزات البلدية
 )الفصل 238(.

 مبـدأ املســاواة وتكــافؤ 
الفرص بني النساء والرجال

مخطط التنمية املحيل
)الفصل 106(.

مخططات التهيئة 
)الفصل 156(.

امليزانية السنوية للبلدية 
)الفصل 156(.

برنامج لتحقيق التوازن املايل والحوكمة 
الرشيدة إلسناد اعتامدات بعنوان التسوية 

والتعديل من ميزانية الدولة )الفصلني 38 من 
مجلة الجامعات املحلية والفصل 18 من القانون 

األسايس للميزانية(.
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الخدمات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي
حوكمة الخدمات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

من بين مبادئ حوكمة الخدمات المحلية المستجيبة للنوع اإلجتماعي ما يلي:
خدمات تمولها مؤسسات عمومية :

تكلف  � خاصة  مؤسسات  أو  عمومية  تكون  الخدمات  تسدي  المؤسسات التي 
باسداء خدمات مرفق عام بتفويض من السلطات المحلية. 

التمويالت عمومية النها ترتبط باسداء خدمات المرافق العمومية البلدية أو خدمات  �
عمومية محلية تسديها المؤسسات العمومية والسلطات المركزية والجهوية. 

التمويالت ترصد من الميزانيات السنوية للبلديات في إطار اختصاصاتها االصلية  �
أو على ميزانية الدولة في إطار االختصاصات المشتركة والمنقولة بين البلديات 

والسلطة المركزية.
خدمات تمولها مؤسسات عمومية خالية من التمييز ضد النساء :

المؤسسات العمومية التي تمول البرامج والمشاريع العمومية إلسداء الخدمات  �
البلدية والمحلية تعتمد سياسات و إجراءات تنبذ كل أشكال التمييز ضد النساء. 

الشروط  � وفق  والمسؤولية  القرار  لمواقع  النساء  نفاذ  على  تعمل  مؤسسات 
الموضوعية لتكافؤ  الفرص بين النساء والرجال. 

خدمات يتم اسداؤها من خالل ميزانيات مستجيبة للنوع اإلجتماعي :

الميزانيات التي تمول مشاريع وبرامج إلسداء الخدمات البلدية والمحلية يجب  �

أن تكون مستجيبة للنوع اإلجتماعي. 
وميزانيات  � البلدية  الميزانيات  الميزانيات:  هذه  تكون  قد  الوطني  السياق  في 

المجالس الجهوية وميزانيات المؤسسات العمومية التي تسدي بعض الخدمات 
أو/و  بالوزارات  المعنية  المركزية  المصالح  تسديها  التي  تلك  وكذلك  المحلية 

مصالحها الخارجية. 
بعــض الخدمــات التــي تمولهــا ميزانيــات المصالــح الجهويــة والمركزيــة  �

ــار  ــار مس ــي اط ــورا ف ــهد تط ــة ستش ــة أو الفني ــة اإلداري ــار الالمحوري ــي اط ف
الالمركزيــة.

خدمات تسديها فعليا الجماعات المحلية في إطار مسار الالمركزية :

الجماعـات المحليـة وهـي الهيـآت المنتخبـة محليـا وهـي المسـؤولة قانونـا عن  �
إسـداء الخدمـات البلديـة وخاصـة منهـا خدمـات القرب. 

المركزيـة  � السـلطات  مـع  التنسـيق  علـى  المسـؤولة  هـي  المحليـة  الجماعـات 
والجهويـة والمؤسسـات العموميـة مـن أجـل إسـداء الخدمات المحليـة األخرى 

فـي اطـار االختصاصـات المشـتركة معهـا أو المحالـة اليهـا. 
تتعـاون الجماعـات المحليـة ومنهـا البلديـات مـع ممثلـي المجتمـع المدنـي من  �

أجـل التحسـين المطـرد لمسـتوى الخدمـات علـى المسـتوى المحلي.

جودة الخدمات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

جودة الخدمات المحلية المستجيبة للنوع اإلجتماعي ترتبط بخصائصها التالية:
خدمات عمومية متاحة للجميع نساء ورجاال :

يمكن تقييم مدى توافر الخدمات العامة المستجيبة للنوع اإلجتماعي من خالل  �
تحليل العرض الكمي للخدمات وما إذا كانت متاحة اقتصادًيا للجميع.

الصحية  � والمؤسسات  المدارس،  من  يكفي  ما  هناك  كان  إن  التثبت  يجب 
وإمدادات المياه النظيفة و وسائل النقل العام وغيرها من الخدمات العامة.

يمكن تقسيم التحليل حول مدى استجابة الخدمات المحلية إلى معايير فرعية  �
الفصول  أو  المعلمين  من  الكاٍفي  العدد  للمدارس  كان  إن  التثبت  ذلك  من 

الدراسية أو المراحيض أو قاعات التدريس وقياسها من خالل مؤشرات.
القدرة على تحمل التكاليف هي بعد مهم للتوافر، فالخدمات العامة المراعية  �

خلفيات  من  لألشخاص  متاحة  تكون  أن  يجب  اإلجتماعي  النوع  للمنظور 
إقتصادية متنوعة وان تلبي حتى احتياجات األفقر واالكثر تهميشا، لذلك إذا لم 

تكن الخدمة كذلك ميسورة التكلفة فهي في الواقع غير متاحة للجميع.
خدمات عمومية يمكن الوصول اليها من طرف الجميع نساء ورجاال :

للنوع  � مستجيبة  لتكون  العامة  للخدمات  رئيسًيا  مؤهاًل  الوصول  إمكانية  تعد 
اإلجتماعي بتلبية االحتياجات المختلفة للناس، على سبيل المثال النساء والفتيات. 

الى  � الوصول  لديه  الوصول ويحدد من  بالمستوى من  تتعلق  الوصول  إمكانية 
الخدمات ومستوى هذا الوصول، وبالتالي يشمل حقوق اإلنسان من ذلك مبدأ 

عدم التمييز من أجل أن تكون الخدمات العامة متاحة للجميع.
النساء والرجال والفتيات والصبيان،  � بين  يجب أال تميز أنظمة تقديم الخدمة 

ويجب اتخاذ خطوات إيجابية من أجل الوصول إلى األكثر تهميًشا. 
هناك ُبعدين إلمكانية الوصول ضروريان لتحديد ما إذا كانت الخدمة تستجيب  �

للنوع اإلجتماعي: إمكانية الوصول المادي وإمكانية الوصول اإلجتماعي: تعتبر 
المسافة  أو  الموقع  االعتبار  في  يأخذ  ملموًسا  مؤشًرا  المادي  الوصول  إمكانية 
فترتبط  اإلجتماعي  للوصول  بالنسبة  اما  عامة  على خدمة  للحصول  المقطوعة 

بالقدرة على معالجة الجذور العميقة للنوع اإلجتماعي من عدم المساواة التي 
تشكلها الثقافات المحلية واالعراف والتقاليد والمعتقدات.

خدمات عمومية مقبولة من طرف الجميع نساء ورجاال :

للنوع  � المراعية  الجيدة  العامة  الخدمات  احترام  إلى  الحاجة  هي  المقبولية 
اإلجتماعي من وجهات نظر ذاتية حول ما هي الخدمة المقبولة وما هي الخدمة 

الغير مقبولة ويحدد السياق ما هو المقبول وما هو الغير مقبول.
خدمات عمومية تتكيف حسب االوضاع  المتغيرة للنساء وللرجال :

للنوع  � المراعية  العامة  الخدمات  تقديم  لضمان  المفتاح  هي  التكيف  على  القدرة 
اإلجتماعي بغض النظر عن السياق السائد الذي قد يتغير بسبب  التغييرات اإلجتماعية، 
االتجاهات اإلقتصادية والسياسية، االنتماء الى المناطق الحضرية والريفية ، الفجوة 

بين األجيال، النزاعات والكوارث المتعلقة بالمناخ أو الكوارث الطبيعية.
خدمات عمومية امن النساء وسالمتهن :

التي  � الظواهر  المرأة من  له  تتعرض  الذي  الفعلي  والعنف  العنف  الخوف من 
للنوع  المراعية  العامة  الخدمات  تعزيز  عند  ومعالجتها  فهمها  يتم  أن  يجب 
اإلجتماعي. ومن أجل ذلك نحتاج إلى تحديد وتقييم حالة العنف ضد النساء 
في األماكن العامة من خالل البيانات المصنفة حول العنف ضد المرأة في كل 

من المجالين العام والخاص. 
هذه المعلومات ضرورية لتحديد االحتياجات واالستجابات والسياسات المناسبة  �

الالزمة لتحويل الخدمات العامة بطريقة تستجيب بشكل افضل للنوع اإلجتماعي.
عام،  � بشكل  العامة  واألماكن  الحضرية  األماكن  في  المرأة  بسالمة  واالهتمام 

من خالل توفير الخدمات العامة المراعية للنوع اإلجتماعي يعني ضمان وجود 
المياه  وتوفير  الحافالت،  ومحطات  المصانع  حول  اإلضاءة  توفر  آمنة  شوارع 
النظيفة بشكل كاف لذلك يجب الوصول إلى الخدمات العامة بشكل عام دون 
أو في  العامة  المضايقات في األماكن  أو  الجسدية  التهديدات  التعرض لخطر 

وسائل النقل العمومي.

منشورات Action-Aid حول الخدمات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي
:Action-Aid Action-Aid لمزيد اإلستئناس بمناهج الخدمات المحلية المستجيبة للنوع اإلجتماعي المرجو اإلطالع على منشورات

Action-Aid, Accountability – Quality and Equity in Public Service Provision, 2011Action-Aid, Framework: Gender-Responsive Public Services, 2018 ?
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الخدمات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

حوكمة الخدمات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

جودة الخدمات البلدية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

خدمات متولها 
مؤسسات عموميّة.

خدمات متولها 
 مؤسسات خالية 
 من التمييز عىل 

أساس الجنس.

 خدمات يتم اسداؤها 
من خالل ميزانيات 

مستجيبة للنوع 
اإلجتامعي.

خدمات تسديها فعليا 
الجامعات املحلية.

خدمات عمومية متوفرة للجميع نساء ورجاال

خدمات عمومية ميكن الوصول اليها من طرف الجميع نساء ورجاال

خدمات عمومية مقبولة من طرف الجميع نساء ورجاال

خدمات عمومية تستجيب للحاجيات املتغرية نساء ورجاال

خدمات عمومية تضمن أمن النساء وسالمتهن
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املساءلة حول الخدمات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي
دور املجتمع املدين يف املساءلة اإلجتامعية حول الخدمات املستجيبة للنوع اإلجتامعي عىل املستوى املحيل

يضطلع المجتمع المدني بدور محوري من أجل تحسين مستوى الخدمات  ومدى استجابتها للنوع اإلجتماعي في عالقته بجميع المتدخلين إلسداء الخدمات المحلية  وذلك 
بالتاثير على صناع القرار على كل المستويات.

المجتمع المدني في عالقته بالمواطنين والعموم والمجموعات والمقيمين :

الحاجيات  � المجموعات األخرى على غرار االشخاص ذوي  يمثل مصالح واهتمامات  السواء كما  المواطنين والمقيمين على حد  المدني متنوع ويمثل مصالح  المجتمع 
واللون واالصل  والعرق  والسن  الجنس  أساس  على  بالمدينة  التمييز  مبدإ عدم  انطالقا من  الجمعيات  وتتعامل مختلف  السن واالطفال  كبار  الخصوصية واالشخاص 

الجغرافي والجنسية والقدرات الذهنية والجسدية وغيرها وتدافع عن مصالح كل الفئات اإلجتماعية من أجل الحق في المدينة.

المجتمع المدني في عالقته بالمسؤولين الحكوميين، موظفي الوزارات والمؤسسات العمومية :

يعمل ممثلو المجتمع المدني إليصال اصواتهم إلى المسؤولين الحكوميين و موظفي الوزارات والمؤسسات العمومية بكل الوسائل الممكنة.  �
في إطار المساءلة اإلجتماعية يتآزر ممثلو المجتمع المدني مع  المجالس البلدية لتطوير الخدمات المحلية واستجابتها للنوع اإلجتماعي تجاه كل األطراف الحكومية  �

والمؤسسات العمومية التي تسدي خدماتها على المستوى المحلي في إطار الالمحورية اإلدارية او/و الفنية.

المجتمع المدني في عالقته بالقادة المنتخبين، الساسة وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة :

يتفاعل ممثلو المجتمع المدني مع المنتخبين والساسة الذين ينتمون لمدينتهم من خالل التعبير على مشاغل متساكني المنطقة البلدية وخاصة النساء والفتيات حول  �
ضرورة استجابة الخدمات البلدية والمحلية لمقاربات النوع اإلجتماعي.

ضرورة أن تكون المجالس البلدية المنتخبة في تفاعل دائم مع ممثلي المجتمع المدني وخاصة الجمعيات النسائية من أجل إسداء خدمات بلدية مستجيبة للنوع اإلجتماعي. �

المجتمع المدني في عالقته بمسدي الخدمات البلدية والخدمات المحلية األخرى :

توجـه مطالـب بتحسـين مسـتوى الخدمـات واسـتجابتها للنـوع اإلجتماعـي من طـرف الناشـطين بالجمعيات وممثلـي المجتمـع المدني لمسـدي الخدمـات المحلية والتي  �
تشـمل اإلدارة البلديـة وجهازهـا الفنـي وكذلـك كل األجهـزة الحكوميـة و المؤسسـات العموميـة المعنيـة بخدمـات النقـل والتـزود بالمياه والصحـة والتربيـة وغيرها من 

الخدمـات المحلية.

مسار التفاوض مع األطراف املعنية باملساءلة اإلجتامعية حول الخدمات املستجيبة للنوع اإلجتامعي برعاية من 
املجلس البلدي

االعمال التحضيرية :

تحديد مختلف المتدخلين: تتولى جمعية محلية المبادرة باطالق هذا المسار وذلك من خالل االتصال بالمواطنين ومعرفة ارائهم حول األشكاليات المطروحة من منظور  �
النوع اإلجتماعي وبتوازي التحاور والتشاور مع اعضاء المجلس البلدي من أجل تحديد مختلف المتدخلين والذين يتعين دعوتهم للمشاركة في مسار التفاوض. 

تكوين األطراف المتدخلة حول تقنيات التفاوض: دعوة مختلف المتدخلين والذين تم تحديدهم للمشاركة في مسار التفاوض  لدورة تدريبية حول تقنيات التفاوض. �
جمع المعطيات من خالل مسار تشاركي مع المواطنين:جمع المعطيات من خالل أدوات التشخيص الترابي التشاركي المستجيب للنوع اإلجتماعي أو/و تنظيم جلسات  �

عامة مع المواطنين ومنهم بالخصوص النساء والفتيات.

التقييمات :

التقييم التشاركي للمواطنين:  يهدف هذا التقييم انطالقا من المعطيات حول فجوات النوع اإلجتماعي، والتي تم تجميعها خالل المراحل التحضيرية من خالل العمل  �
الميداني واستقراء أراء المواطنين إلعداد تقرير تقييمي يعتمد مناهج النوع اإلجتماعي ويهدف بالخصوص الى استخراج المؤشرات التي يتعين بلوغها بخصوص عدالة 

النوع اإلجتماعي بالمنطقة البلدية حسب األشكال أو األشكاليات المطروحة. 
تقييم مسدي الخدمات من خالل التواصل بين ممثلي المجتمع المدني والمجلس البلدي يعمل هذا االخير لعرض األشكال المطروح بخصوص فجوات النوع اإلجتماعي  �

امام مسدي الخدمات لكي يعد تقريره التقييمي استعداد لجلسة التفاوض.

تنظيم جلسة التفاوض بين المواطنين ومسدي الخدمات :

يعمل المجلس البلدي على تنظيم جلسة التفاوض بين المواطنين ومسدي الخدمات و ذلك للنظر في مسائل ثالث:
اوال : تحديد نقاط االتفاق وذلك بعد استعراض التقارير التقييمية وقد تتمحور حول التشخيص أو حول بعض التوصيات.

ثانيا : وباستعراض التقارير يتم التثبت من المعطيات والمؤشرات التي اعتمدت من الحانبين ومدى صحتها ومطابقتها للواقع.
ثالثا : تتمحور جلسة  التفاوض بين المواطنين ومسدي الخدمات في الجزء االخير حول النقاط الخالفية في محاولة اليجاد الحلول الممكنة نقطة بنقطة.   

تقرير Action-Aid وتونسيات حول الخدمات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

Action Aid; Tounissiet Association Report on The Participatory Analysis Approach for the Project for Promoting Safe Cities 

and Gender-Responsive Public Services
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املساءلة حول الخدمات املحلية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

دور املجتمع املدين يف املساءلة اإلجتامعية حول الخدمات 
املستجيبة للنوع اإلجتامعي عىل املستوى املحيل

العموم، املواطنون، 
املجموعات واملقيمني

مسدي الخدمات البلدية 
ومسدي الخدمات املحلية 

األخرى من صحة وتعليم

القادة املنتخبني، الساسة، 
وأعضاء املجالس البلدية 

املنتخبة

املسؤولون الحكوميون، 
موظفو الوزارات، 

واملؤسسات العمومية

ين
مجتمع مد

ين
مجتمع مد

ين
مجتمع مد

ين
مجتمع مد

مسار التفاوض  مع األطراف املعنية باملساءلة اإلجتامعية حول 
الخدمات املستجيبة للنوع اإلجتامعي برعاية من املجلس البلدي

التعرف على جميع األطراف  �
المتدخلة في المسار وتكوينهم 

حول تقنيات التفاوض
تعبئة المواطنين من خالل  �

مسار تشاركي لجمع المعطيات 
الضرورية للتقييمات

التقييم التشاركي للمواطنين  �
حول مدى احترام مقاربة النوع 
اإلجتماعي عند إسداء الخدمات

تقييم مسدي الخدمات  بناء على  �
نتائج التقييم التشاركي 

تنظيم جلسة التفاوض بين  �
المواطنين ومسدي الخدمات باشراف 

المجلس البلدي من أجل:
تحديد نقاط االتفاق �
التثبت من صحة المؤشرات �
مناقشة المساءل الخالفية وحلها �
اعداد خطة العمل المشتركة �

جلسة التفاوض

التقييامت

األعامل التحضريية
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الرشاءات العمومية املستجيبة للنوع اإلجتامعي 

األسس الدستورية والقانونية للرشاءات العمومية املستجيبة للنوع اإلجتامعي

األساس الدستوري :

الفصــل 12 مـن الدسـتور: »تسـعى الدولـة الى االسـتغالل الرشـيد للثروات الوطنية والـى تحقيق العدالـة اإلجتماعية والتنمية المسـتدامة والتوازن بين الجهات اسـتنادا الى 
مؤشـرات التنمية وإعتمـادا على مبدأ التمييـز اإليجابي«.

األسس القانونية :

االمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية: �

القسم الرابع: الصفقات العمومية المستدامة
الفصــل 19 » يجـب أن تتضمـن شـروط تنفيـذ الصفقـة قـدر اإلمكان جوانـب ذات صبغة إجتماعيـة وبيئية تأخذ بعيـن االعتبار أهـداف التنمية المسـتدامة. يتم تضمين 

هـذه الشـروط بإعـالن الدعـوة إلى المنافسـة وكراسـات الشـروط المتعلقـة بالصفقة علـى أن ال ينجر عنها تمييـز بين المرشـحين المحتملين«.
مجلة الجماعات المحلية: �

الفصــل 102 »مـع مراعـاة أحـكام هـذا القانـون، تبـرم صفقـات التـزود بمـواد وخدمـات والدراسـات واألشـغال من قبـل الجماعـات المحلية على أسـاس مبـادئ حرية 
المشـاركة والمنافسـة والشـفافية والمسـاواة وتكافـؤ الفـرص والنزاهـة. يضبـط النظـام القانونـي إبـرام وتنفيـذ مراقبـة الصفقـات العموميـة للجماعـات المحليـة بأمـر 

حكومـي بنـاء علـى رأي المجلـس األعلـى للجماعـات المحليـة وعلـى رأي المحكمـة اإلداريـة العليا«.

التجربـة الفرنسـية وتجــارب مقــارنة أخرى

التجربة الفرنسية القانون الفرنسي لـ 4 اوت 2014 حول شرط المساواة بين الجنسين في الصفقات العمومية  

األسـاس: تقريـر المجلـس األعلـى الفرنسـي حول المسـاواة بين الجنسـين لسـنة 2014 الذي اقـر باإلضافة للميزانيات المسـتجيبة للنـوع اإلجتماعي على كل المسـتويات  �
 l’éga-conditionalité des marchés publics شـرط المسـاواة بين الجنسـين في الصفقـات العموميـة

بنـاء علـى هـذا التوجـه تـم إعتمـاد قانـون 4 اوت 2014 الـذي اقـر بامكانيـة منع الشـركات التـي صدرت في شـانها احـكام قضائية تـردع التمييز بيـن النسـاء والرجال أو  �
تلـك التـي تتجاهـل أو تخالـف التزامـات الشـركات فـي المفاوضـات السـابقة حول المسـاواة بين الجنسـين فـي مواقع العمل من المشـاركة فـي الصفقـات العمومية.

نجحت بلدية Nantes  في إدراج شرط المساواة بين الجنسين في الصفقات العمومية.   �
اكـدت محكمـة المحاسـبات الفرنسـية علـى ضرورة اسـتكمال النصـوص القانونية من أجـل اقرار االجراءات الضرورية للتثبت من مخالفة الشـركات لشـرط المسـاواة بين  �

الجنسـين فـي الصفقـات العمومية  وذلـك بتقنين وتعميم التدقيق التشـاركي للنـوع اإلجتماعي بالنسـبة للقطاع الخاص.

تجارب مقارنة أخرى:

التجربة البلجيكية: �

اقـر الفصـل الثالـث مـن فانـون 12 جانفـي 2007 حـول إدمـاج النـوع اإلجتماعـي على ضـرورة احترام المسـاواة بين الجنسـين فـي الصفقـات العمومية وإدمـاج مقاربة 
النـوع اإلجتماعـي فـي االجـراءات المرتبطـة بالصفقـات العموميـة وهـو ماتـم تاكيـده مـن خـالل قانون 17 جـوان 2016 حـول الصفقـات العموميـة الذي اقـر بضرورة 

احتـرام القوانيـن اإلجتماعيـة وكل النظـام اإلجتماعـي من خـالل الصفقـات العمومية.
التجربة االلبانية:  �

بدعـم مـن البنـك العالمـي، اقـرت البانيـا بضـرورة إدمـاج شـرط المسـاواة بيـن الجنسـين فـي الصفقـات العموميـة  اذا مـا تجـاوز الصفقة حـدا ماليـا معينا اي بالنسـبة 
للصفقـات الكبـرى. كمـا تـم اقـرار ضـرورة إدمـاج هـذا الشـرط لتشـجيع تشـغيل الفتيات فـي قطـاع االنشـاءات العامة. 

املنارصة من أجل تكريس مقاربة التوع اإلجتامعي من خالل النظام القانوين إلبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات 
العمومية للجامعات املحلية

بناء على إدماج التنمية المستدامة بالنصوص الوطنية التي تعني بالصفقات العمومية واستئناسا بالتجارب المقارنة، يمكن للمجتمع المدني أن يقود حملة مناصرة هدفها 
إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي على مستوى النصوص القانونية المرتبطة بالصفقات العمومية وخاصة لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال على 

مستوى سياسات الشراء العمومي ومنها الصفقات التي تبرمها البلديات، على أن يتم اعداد نص قانوني حول التدقيق التشاركي للنوع اإلجتماعي وان يفرض الزاميته على 
االقل بالنسبة للشركات الكبرى التي يتم إدراج اسهمها بالبورصة على غرار الزامها باعداد التقارير الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
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إدماج مقاربة النوع اإلجتامعي يف الرشاءات العمومية

األسـاس القانوين للرشاءات العمومية املستجيبة 
للنوع اإلجتامعي عىل املستوى املحيل

الفصــل 19 من األمـر الحكـومي 
2014-1039 لـ 13 مارس 2014 حول 

الصفقـات العمومية 

الفصــل 102 من مجلة الجامعـات املحلية

الفصــل 12 من دستــور 2014

املنارصة حول الرشاءات العمومية املستجيبة للنوع 
اإلجتامعي عىل املستوى املحيل 

التجربة الفرنسية

تجارب مقارنة أخرى

حملة منارصة ليك يكون املجتمع املدين قوة 

اقرتاح من أجل إعداد االمر الحكومي الذي يضبط 

النظام القانوين إلبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات 

العمومية للجامعات املحلية حسب الفصل 102 من 

مجلة الجامعات
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اعدت جمعية تونسيات هذا الدليل 
بدعم من الوكالة االسبانية للتعاون الدولي والتنمية 


