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كيفية استعامل الدليل

أوال، الرسوم البيانية ملختلف محتويات الدليل:

ثانيا، النصوص التفسريية وتحتوي عىل ما ييل:

متكن من قراءة رسيعة 
يف محتوى الدليل

األفكــار 
األساسية

مناهج 
لالستئناس بها

تجارب وطنية أو 
تجارب مقارنة

ملزيد البحث 
والتعمق

ميكن استعاملها 
للدورات التكوينية
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مفهوم النوع اإلجتامعي
مفهوم متغري حسب الزمان واملكان مع إجامع عىل بعض املسائل األساسية

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

حسب 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 االسرة والمجتمع وتتمثل هذه األدوار اساسا في الدور االنجابي 
العادل والمنصف لهذه األدوار  بالتقاسم  اال  النوع اإلجتماعي  السياسي. وال يمكن تكريس عدالة  التمثيل  الى  باالضافة  المجتمعي  االنتاجي والدور  الدور  واالسري، 

باالضافة الى االعتراف بالقيمة االقتصادية 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 واالقتصادية 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 المراة 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 واالقتصادية  المستويات  النساء على مختلف  السياسات والبرامج والمشاريع بسياسات تمكين  النوع اإلجتماعي في  إدماج  تترابط مناهج وأدوات  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 ان 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/



ملحلية
ت ا

سا
سيا

يف ال
ي 

امع
س البلدية حول ادماج مقاربة النوع االجت

ملجال
ضاء ا

دليل اع

5 |

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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 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 )الفصـل  مؤشرات  إلى  استنادا  الجهات،  بين  والتوازن 

 .)14 )الفصـل  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 )الفصـل 15(. ويعتبر الدستور من بين المبادئ العامة ان األسرة 

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

وتحرص الدولة على تحمل المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية اإلجتماعية 

واالقتصادية والثقافية والسياسية. )الفصـل 8(.

الحقوق والواجبات،  المواطنون والمواطنات متساوون في   : الحقوق والواجبات 

وهم سواء أمام القانون من غير تمييز )الفصـل 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 )الفصـل 46(. وتوفر الدولة الحماية 

وتحمي   )47 )الفصـل  للطفل  الفضلى  المصلحة  ووفق  تمييز  دون  االطفال  لكل 

الّدولة األشخاص ذوي االعاقة من كّل تمييز )الفصـل 48(. وفي اطار المساواة في 

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

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

واإلنصاف  الكفاءة  أساس  على  العمل  في  الحق  لضمان  الضرورية  التدابير  الدولة 

)الفصـل 40( وتضمن الحق في الثقافة )الفصـل 42( وتدعم الرياضة )الفصـل 43(. 

ومتوازنة  سليمة  بيئة  في  الحق  و   )44 )الفصـل  الماء  في  الحق  الدولة  تضمن  كما 

)الفصـل 45(.

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

 .)131 )الفصـل  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 منها)الفصـل  منقولة  وصالحيات 

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

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

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

الحوكمة  قواعد  مواردها حسب  في  التصرف  حرية  عليها  المصادق  الميزانية  إطار 

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

المحلية  الجماعات  تعتمد    .)138 )الفصـل  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 )الفصـل 139(.

مجلة الجامعات املحلية

مأسسة مبدإ المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين : 

الفصـل 210: »يشّكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا مالئما من اللجان القارة ال 
يقل عددها عن أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن 
تشمل وجوبا المجاالت التالية:.......، المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين..............« 

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 االقتصاد 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  االقتصاد اإلجتماعي والتضامني والمشاريع 

واألشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة االقتصادية واإلجتماعية.« 

حماية النساء المعنفات والفئات الهشة و اقتراح برامج مقاومة الفقر : 

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.

ورعاية  الفقر  مقاومة  دعم  برامج  المركزية  السلط  على  المحلية  الجماعات  تقترح 
المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات احصائية.
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الباب األولالتوطئة
املبادئ العامة

الباب الثاين
الحقوق والحريات

الباب السابع
السلطة املحليّة

األطر الدستورية والقانونية للنوع اإلجتامعي

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

االقتصاد اإلجتامعي 
والتضامني 

الفصل 109

حامية النساء املعنفات 
والفئات الهشة واقرتاح 

برامج مقاومة الفقر 

الفصل 112

مجلّة الجامعات املحليّة 2018

دستــور 26 جانفي 2014
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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  االعتـراف 
وتقديرهـا مـن خـال توفير الخدمـات العامة والبنـى التحتية ووضع 

داخـل  المسـؤولية  تقاسـم  وتعزيـز  اإلجتماعيـة  الحمايـة  سياسـات 
العائلة، حسبما 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. واالقتصاديـة  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  بإصاحـات  القيـام 
االقتصاديـة، 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 مائمة 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 السامة 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  �
كبير في الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث 
الفقراء  حماية  على  التركيز  مع  بالمياه،  المتصلة  الكوارث  ذلك  في  بما  الكوارث،  بسبب 

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.

والمناطق  � الحضرية  المناطق  بين  والبيئية  االقتصادية واإلجتماعية  اإليجابية  الروابط  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 بامـكان 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 الائق وتمتعهن بالمسـاواة فـي األجر عن 

العمـل المتسـاوي أو متكافـئ القيمـة، ومنـع وانهـاء جميـع اشـكال التمييـز والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات والتحـرش بهن فـي االماكـن 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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 مأسسة املساواة وتكافؤ الفرص  بني النساء والرجال
 عىل مستوى املجلس البلدي

اللجنة القارة للمساواة وتكافؤ الفرص  بني النساء والرجال

لجان  لتشكيل  االختيارية  الطبيعة  على  الجماعات  مجلة  من   210 الفصـل  ينص 
المجلس البلدي القارة حيث يمكن ان يكتفي المجلس بتشكيل اربعة لجان قارة منها 
لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وحدد الفصل 67 من األمر الحكومي 
النظام  على  بالمصادقة  يتعلق   2018 أوت   23 في  المؤرخ   2018 لسنة   744 عدد 

الداخلي النموذجي للمجالس البلدية مجاالت اختصاص هذه اللجنة.

ماي 2018  في 9  مؤرخ  لسنة 2018  عدد 29  أساسي  القانون  من  الفصـل 210 

يتعّلق بمجلة الجماعات المحلية: 

يشّكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا مالئما من اللجان القارة ال يقل عددها عن 
أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا 

المجاالت التالية:
الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف، �
النظافة والصحة والبيئة، �
شؤون المرأة واألسرة، �
األشغال والتهيئة العمرانية، �
الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات، �

الفنون والثقافة والتربية والتعليم، �
الطفولة والشباب والرياضة، �
الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة، �
المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،  �

الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، �
اإلعالم والتواصل والتقييم، �
التعاون الالمركزي. �

الفصل 67 من األمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018  المؤرخ في 23 أوت 2018 

يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية:

من أهم مجاالت اختصاصاتها جمع المعطيات وإعداد تشخيص حول مدى مالئمة 
اإلجراءات والخدمات البلدية والبرامج والمشاريع المقترحة والمنجزة لمبدأ تكافؤ 
مجاالت  وتشمل  االقتضاء.  عند  التعديل  مقترحات  وتقديم  الجنسين  بين  الفرص 
وإسداء  واالنتدابات  البلدية  الهياكل  مختلف  داخل  التمثيلية  خاصة  اللجنة  تدخل 
إعداد  اللجنة  تتولى  كما  والمشاريع.  البرامج  وصياغة  الميزانيات  وإعداد  الخدمات 
ما  وكل  المعنية  العمومية  الهياكل  مع  والتنسيق  عملها  مجاالت  في  دورية  تقارير 

يتعلق بالمواضيع ذات العالقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

اللجان القارة االخرى وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بني النساء والرجال

يمكن ان تعهد اختصاصات لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين المنصوص 
أوت   23 في  المؤرخ   2018 لسنة   744 عدد  الحكومي  األمر  من   67 بالفصـل  عليها 
2018 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية الى احدى 

اللجان التالية:
الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف : من أهم مجاالت اختصاصاتها 

إعداد ومتابعة وتقييم الميزانية والحسابات اإلدارية وبرامج التمويل والمساهمات 
والموارد  والهبات  واالقتراض  اإلعتمادات  وتحويل  الخصوصية  والحسابات  المالية 
الجبائية وغير الجبائية والرقابة ومتابعة التصرف المالي. كما تهتم اللجنة بالشؤون 
والرخص  البلدية  البلدي واألسواق  التنمية  برنامج  بما في ذلك  للبلدية  االقتصادية 
وإحداث  االقتصادية  والمراقبة  والتجارية  االقتصادية  باألنشطة  المتعلقة  اإلدارية 

مناطق األنشطة االقتصادية والمعارض والتظاهرات اإلقتصادية.
الشـؤون اإلجتماعيـة والتشـغيل وفاقـدي السـند وحاملـي اإلعاقـة : مـن أهـم 

المعطيـات  والتشـخيص وجمـع  اإلحصـاء  عمليـات  انجـاز  اختصاصاتهـا  مجـاالت 

فـي مجـاالت عملهـا بما يسـمح بصياغـة البرامـج والمشـاريع البلدية لغايـة النهوض 
اإلجتماعـي بالمتسـاكنين )الحد مـن الفقر واالحاطة بالعائالت المعـوزة...(. كما تهتم 
بصياغـة وإعـداد البرامـج والمشـاريع البلديـة للرفع من القـدرة التشـغيلية للمنطقة 
البلديـة وصياغـة ومتابعـة تنفيـذ البرامـج الخاصـة بفاقـدي السـند وحاملـي اإلعاقة 
بمـا فـي ذلـك االحاطة والمسـاعدات والتنسـيق مع الهيـاكل العموميـة المعنية وكل 

مـا يتعلـق بالمواضيـع ذات العالقـة وفـي حـدود اختصاصـات البلدية.

شـؤون المـرأة واألسـرة : مـن أهـم مجـاالت اختصاصاتهـا إعـداد وتنفيـذ ومتابعة 

البرامـج المتعلقـة باإلحاطـة باألسـرة ومقاومة العنف األسـري ومحو األميـة و رعاية 
الطفولـة... وحسـن تسـيير الخدمـات الموجهـة للمـرأة واألسـرة و الطفولـة وتطويـر 
أنظمتهـا ومتابعـة تنفيذهـا وتقييمهـا وكل مـا يتعلـق بالمواضيـع ذات العالقـة وفـي 

حـدود اختصاصـات البلدية.

الرتابط املنشود بني اللجان املحلية والجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص بني الجنسني وبينها وبني مجلس النظراء 
للمساواة وتكافؤ الفرص بني الجنسني

اللجان الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين :

نصت مجلة الجماعات المحلية في الفصـل 308 على نفس االطار المؤسساتي  �
المساواة  لجنة  بإحداث  وذلك  الجهات  مجالس  في  اإلجتماعي  النوع  إلدماج 

وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال على مستوى المجلس الجهوي.
ومن االفضل تحقيق الترابط بين المجالس البلدية ومجالس الجهات بخصوص  �

إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي في المستويات الدون وطنية اي المحلي والجهوي.
مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين :

لم ينص األمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 الذي  �
والرجل  المرأة  بين  الفرص  وتكافؤ  للمساواة  النظراء  مجلس  بإحداث  يتعلق 

على اي شكل من اشكال الترابط بين المجلس وبين اللجان المحلية والجهوية  
الشؤون  وزارة  ممثل  عضوية  باستثناء  الجنسين  بين  الفرص  وتكافؤ  للمساواة 

المحلية .
النظراء  � 7 إحداث فرق عمل متخصصة صلب مجلس  يمكن بمقتضى الفصـل 

أعضاء  بين  من  المتخصصة  العمل  فرق  وتتكون  رئيسه.  من  بقرار  للمساواة 
المجلس، كما يمكن دعوة أشخاص أو هيئات أو منظمات أو جمعيات للمشاركة 

فيها وبذلك يمكن تكوين فريق عمل يعنى بالشأن المحلي.
من المحبذ إعادة النظر في امر 2016 المتعلق بمجلس النظراء حول المساواة  �

وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال من أجل اقرار عضوية ممثلي هذه المجالس.
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 مأسسة املساواة وتكافؤ الفرص بني النساء والرجال
 عىل مستوى املجلس البلدي

اللجنة القارة للمساواة وتكافؤ الفرص بني النساء والرجال 

اللجان القارة االخرى للمجلس البلدي 

ق 
عّلـ

ي 2018 يت
ي 9 مـا

خ فـ
سـنة 2018 مـؤر

دد 29 ل
ي عـ

سـ
سا

ن أ
قانـو

حليـة
ت الم

جماعـا
جلـة ال

بم

عددا  تنصيبه  إثر  البلدي  المجلس  يشّكل  ـ   210 الفصـل 
مالئما من اللجان القارة ال يقل عددها عن أربعة لجان لدرس 
تشمل  أن  على  البلدي  المجلس  على  المعروضة  المسائل 

وجوبا المجاالت التالية:
الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف. �
النظافة والصحة والبيئة. �
شؤون المرأة واألسرة. �
األشغال والتهيئة العمرانية. �
الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات. �
الفنون والثقافة والتربية والتعليم. �
الطفولة والشباب والرياضة. �
الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة. �
المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. �
الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة. �
اإلعالم والتواصل والتقييم. �
التعاون الالمركزي. �

ت 
ي 23 أو

خ ف
سنة 2018 المؤر

ي عدد 744 ل
حكوم

ألمر ال
ن ا

ل 67 م
ص

الف

س البلدية 
جال

ي للم
ج

ي النموذ
خل

م الدا
ظا

ى الن
صادقة عل

ق بالم
عل

2018 يت

من أهم مجاالت اختصاصاتها:
مدى  حول  تشخيص  وإعداد  المعطيات  1.  جمع 
والبرامج  البلدية  والخدمات  اإلجراءات  مالئمة 
تكافؤ  لمبدأ  والمنجزة  المقترحة  والمشاريع 

الفرص بين الجنسين.

2.  تقديم مقترحات التعديل عند االقتضاء وتشمل 
داخل  التمثيلية  خاصة  اللجنة  تدخل  مجاالت 
وإسداء  واالنتدابات  البلدية  الهياكل  مختلف 
البرامج  وصياغة  الميزانيات  وإعداد  الخدمات 

والمشاريع.

مجاالت  في  دورية  تقارير  إعداد  اللجنة  3.  تتولى 
المعنية  العمومية  الهياكل  مع  والتنسيق  عملها 
وفي  العالقة  ذات  بالمواضيع  يتعلق  ما  وكل 

حدود اختصاصات البلدية.

لجنة الشؤون 
املالية 

واالقتصادية 
ومتابعة الترصف

• إعداد ومتابعة وتقييم امليزانية وبرامج التمويل وتحويل االعتامدات
• الرقابة ومتابعة الترصف املايل. 

• الشؤون االقتصادية للبلدية مبا يف ذلك برنامج التنمية البلدي 
وإحداث مناطق األنشطة االقتصادية واملعارض والتظاهرات اإلقتصادية

لجنة الشؤون 
االجتامعية 
والتشغيل 

وفاقدي السند 
وحاميل اإلعاقة 

• انجاز عمليات اإلحصاء والتشخيص وجمع املعطيات لصياغة الربامج 
واملشاريع البلدية لغاية النهوض االجتامعي باملتساكنني

• صياغة وإعداد الربامج واملشاريع البلدية للرفع من القدرة التشغيلية 
للمنطقة البلدية

• صياغة ومتابعة تنفيذ الربامج الخاصة بفاقدي السند وحاميل اإلعاقة

لجنة شؤون 
املرأة واألرسة 

• إعداد وتنفيذ ومتابعة الربامج املتعلقة باإلحاطة باألرسة ومقاومة 
العنف األرسي ومحو األمية و رعاية الطفولة... 

• حسن تسيري الخدمات املوجهة للمرأة واألرسة و الطفولة وتطوير 
أنظمتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها
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 آليات إدماج النوع اإلجتامعي يف السياسات املحلية: 
منظومة التخطيط

إدماج مقاربة النوع اإلجتامعي يف منظومة التخطيط املحيل

إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي في التخطيط المحلي  التنموي

يعتبر الفصـل 106 من مجلة الجماعات المحلية مخطط التنمية المحلية الذي  �
يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط 
التنموي  المجال  في  لها  التابعة  والهياكل  المحلية  الجماعات  وتدخالت  برنامج 

الشامل.
يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم  �

التنموي من خالل  الميدان  المالي الذي توّفره الدولة ومختلف المتدخلين في 
في  للتسريع  ميزات  إلكسابها  أو  محلية  جماعة  لكل  التفاضلية  الميزات  دعم 

تنميتها وحفز االستثمار بها.
على  � المحلية  الجماعة  مجلس  مصادقة  ضرورة  على   106 الفصـل  ينص  كما 

الفرص  وتكافؤ  المساواة  االعتبار  بعين  تأخذ  التي  المحلية  التنمية  مخططات 
التنمية  تهم  التي  االخرى  المقتضيات  االعتبار  بعين  تاخذ  كما  الجنسين  بين 
المستدامة، تحفيز الشباب لبعث المشاريع، دعم التشغيل، دعم ذوي اإلعاقة، 

مقاومة الفقر و التوازن بين مناطق الجماعة المحلية.
المحلية  � التنمية  مخطط  بين  الترابط  على  المحلية  الجماعات  مجلة  تنص  لم 

والمخطط الوطني للتنمية والذي  يعتمد كل خمسة سنوات وينقسم عادة الى 
ثالث اقسام: قسم قطاعي وقسم جهوي وقسم شامل وكان االجدر بالمشرع 
توضيح هذه العالقات ولما ال افراد البلديات بقسم خاص من اقسام المخطط 
الوطني واحكام الترابط بين المخططات البلدية الخماسية ومحتوى المخطط 

القطاعي و الجهوي.
المحلية  � الجماعات  »تعمل  ان  على  المجلة   من   156 الفصـل  نص  وبالمقابل 

على رصد اإلعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج إلنجاز مخطط 
العدالة.  تحقيق  وضرورة  الوجوبية  النفقات  االعتبار  بعين  وتأخذ  التنمية 

اإلجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على ما يتوّفر لديها من معطيات 
إحصائية.« 

على االرجح المقصود هو مخطط التنمية المحلية على معنى الفصـل 106 مما  �
يحقق الترابط بين هذا االخير ومخططات االستثمار المحلي من جهة وبينه وبين 

الميزانيات السنوية للمجالس البلدية من جهة اخرى.
حيث  � البرمجة  أو  العملي  والمخطط  االستراتيجي  المخطط  بين  التمييز  يجب 

االستثمار  وبرنامج  االول  الصنف  ضمن  المحلية  التنمية  مخطط  اعتبار  يمكن 
البلدي ضمن الصنف الثاني. 

بين  � الترابط  تبين  لم  الجماعات  مجلة  ان  الصدد  هذا  في  مالحظته  يمكن  ما 
المستويين االستراتيجي والعملي اي بين التخطيط والبرمجة كما لم يتم ادراج 
برنامج  إلعداد  عام  كمبدأ  والرجال  النساء  بين  الفرص  وتكافؤ  المساواة  مبدأ 

االستثمار البلدي على عكس مخطط التنمية البلدية
نص الفصـل 238 على ضرورة احترام مبدأ التشاركية إلعداد برنامج االستثمار  �

البلدي ـ »يعد المجلس البلدي برنامج االستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية 
آليات  وباعتماد  ذمته  على  الموضوعة  واإلمكانيات  الذاتية  إمكانياته  في حدود 

الديمقراطية التشاركية.«
بالبلدية  � التنمية  لدفع  والممكنة  الالزمة  التدابير  بكّل  البلدي  المجلس  يقوم 

أو  الجماعية  والّتجهيزات  البنية األساسية  بإنجاز  واستقطاب االستثمار وخاصة 
تطويرها«. لكنه لم ينص على ضرورة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين 
النساء والرجال كمبدأ عام إلعداد برنامج االستثمار البلدي على عكس مخططات 

التهيئة الوارد ذكرها صراحة بالفصـل 156 لمجلة الحماعات المحلية.

إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي في التخطيط الترابي

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

وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على ما يتوّفر لديها من معطيات إحصائية.«
وجوبا  � المحلية  الجماعة  »تعتمد  المحلية:  الجماعات  مجلة  من   119 الفصـل 

التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا ألحكام القانون ولما تضبطه مجالسها 
فعليا  المدني  المجتمع  ومنظمات  المتساكنين  تشريك  آليات  من  المنتخبة 

للتهيئة  الكبرى  االختيارات  التصورات وتحديد  للمساهمة في وضع  ودعوتهم 
واستنباط الصيغ العملية إلعداد أمثلة التهيئة ومتابعة تنفيذها.

أمثلة  � إعداد  في  المستدامة  التنمية  مبادئ  باحترام  المحلية  الجماعات  تلتزم 
التهيئة.«

أمثلة  � إعداد  يمكن  ال  ان  للفصلين  المزدوجة  القراءة  من  نستخلص  ان  يمكن 
وتكافؤ  المساواة  و  التشاركية  مبدأي  احترام  دون  تنفيذها  ومتابعة  التهيئة 

الفرص بين الجنسين

أهمية إدراج مقاربة النوع اإلجتامعي يف برمجة العمل املحيل

لم ينص الفصـل 238 على إدراج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال على مستوى برنامج االستثمار البلدي  �
لم ينص الفصـل 238 كذلك على إدراج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال على مستوى برنامج التجهيزات البلدية  �
يمكن اعتبار برنامج االستثمار البلدي و برنامج التجهيزات البلدية ضمن أدوات برمجة العمل المحلي والذي يفضي العداد الميزانيات انطالقا من خيارات مخطط التنمية  �

المحلية
يتعين تاويل مجلة الجماعات المحلية اال في اتجاه تطبيق المبدأ على مختلف مراحل التخطيط االستراتيجي والبرمجة وصوال العداد الميزانيات وهي كاالتي: �

التخطيط االستراتيجي : مخطط التنمية المحلية.1. 

البرمجة : برنامج االستثمار البلدي و برنامج التجهيزات البلدية. 2. 

الميزانيات : الميزانية البلدية و ميزانية التسوية والتعديل)برنامج التوازن المالي والحوكمة الرشيدة( الممولة من ميزانية الدولة والتي ينطبق عليها المبدأ ايضا باعتبار 3. 

تطبيق الفصـل 18 من القانون األساسي للميزانية.



ملحلية
ت ا

سا
سيا

يف ال
ي 

امع
س البلدية حول ادماج مقاربة النوع االجت

ملجال
ضاء ا

دليل اع

13 |

أليات إدماج النوع اإلجتامعي يف السياسات املحلية
منظومة التخطيط

املساواة وتكافؤ الفرص بني الجنسني 
بني أدوات التخطيط التنموي والرتايب

املساواة وتكافؤ الفرص بني الجنسني
بني أدوات التخطيط والربمجة وامليزانيات

 مخطط التنمية 
املحيل

 مخططات التهيئة 
(تهيئة ترابية، عمرانية 
وحامية الرتاث االثري 

و التاريخي )

 برنامج االستثامر 
البلدي

 برنامج التجهيزات 
البلدية

 امليزانية البلدية 

برنامج
التوازن املايل  

والحوكمة الرشيدة 

مخطط التنمية املحلية  
الفصل 106 من مجلة  الجامعات املحليّة

مخططات التهيئة: تهيئة ترابية، عمرانية 
وحامية الرتاث االثري والتاريخي 

الفصلني 156 و119 من مجلة الجامعات 
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 آليات إدماج النوع اإلجتامعي يف السياسات املحلية 
امليزانيات املستجيبة للنوع اإلجتامعي

مفهوم امليزانية املستجيبة للنوع اإلجتامعي عىل املستوى املحيل

الميزانية المستجيبة للنوع اإلجتماعي على المستوى المحلي هي نهج تحويلي  �
بتخصيص  المتعلقة  المحلي  الحكم  سياسات  فعالية  تعزيز  إلى  يهدف 
واستعمال الموارد المالية. يبدأ النهج بتحليل النوع اإلجتماعي لتحديد سبل 
وتكريس  المساواة  إلى  الوصول  في  والنساء  الرجال  بين  الفجوات  تقليص 
الموارد  تخصيص  إعادة  يتم  وبالتالي  اإلجتماعية  والعدالة  اإلنسان  حقوق 
ذات  اإلجراءات  إلى  التمويالت  توجيه  إعادة  أجل  من  زيادتها  دون  المحلية 

األولوية التي تهدف إلى الحد من الفجوات بين الجنسين.
األساسية  � المقومات  من  اإلجتماعي  النوع  حسب  البلدية  الميزانية  تعتبر 

للحوكمة المحلية على اعتبار أنها تحقق تكافؤ الفرص والعدالة بين مختلف 
المجتمع وأفراده رجااًل ونساًء وأوالدًا وبناتا وبالتالي تكرس من خالل  فئات 
الشاملة  التنمية  العدالة اإلجتماعية وتحقق  النوع اإلجتماعي  مفهوم عدالة 

التي ال تقصي احدا وفق خطة التنمية 2030. 
يهدف إعتماد الميزانيات المستجيبة للنوع اإلجتماعي إعادة ترتيب األولويات  �

ذلك  ويتجلى  الميزانيات  موارد  الى  ذلك  يمتد  وقد  النفقات  صعيد  على 
باألساس من خالل توجيه الموارد لتلبية الحاجيات المتزايدة للسكان بشكل 
متساوي والذي يقلص من الفجوات بين النساء والرجال ويشمل ذلك تمويل  
تكون  ان  يجب  التي  البلدية  الخدمات  واسداء  األساسية  البنية  مشاريع 

مستجيبة للنوع اإلجتماعي. 

ال تختلف مراحل إعداد الميزانية المبنية على النوع اإلجتماعي عن المراحل  �
المتبعة في الميزانية التقليدية غير أنها تستند إلى منطق التحليل المبني على 
النساء والرجال في  بين  الفجوات  النوع اإلجتماعي  ومن استقراء في واقع 
الوصول الى الخدمات بشكل متساوي يحقق تكافؤ الفرص ويشمل التحليل 
المبني على النوع اإلجتماعي كل مراحل دورة حياة الميزانية من حيث اإلعداد 

والتنفيذ والمتابعة والتقييم. 
والرجال  � النساء  بين  الفجوات  تحليل  على  اإلجتماعي  النوع  تحليل  يقوم 

من خالل تشخيص الحاجات التنموية لسكان البلدية  واالخذ بعين االعتبار 
االختالفات  اسباب  االعاقة وغيرها من  بالسن وحالة  ترتبط  التي  لالختالفات 
وذلك باالستناد إلى مصادر البيانات الموثوقة والمحينة من ذلك البيانات التي 

تنتجها المؤسسات االحصائية على غرار المعهد الوطني لإلحصاء.  
وهي  � اإلجتماعي  للنوع  المستجيبة  الميزانية  باعداد  المكلفة  الجهة  تقوم  و 

البلدية بتحليل وصفي للبيانات المفصلة حسب النوع اإلجتماعي حتى يتم 
إعداد  قبل  اإلجتماعية  الفئات  لكل  الخصوصية  اإلحتياجات  على  التعرف 
تعتمد  ان  المحبذ  ومن  والرجال.  النساء  حاجيات  ذلك  ويشمل  الميزانية 
اإلجتماعي  للنوع  المستجيب  التشاركي  الترابي  التشخيص  مناهج  البلديات 

العداد ميزانياتها السنوية.

األساس القانوين للميزانية املستجيبة للنوع اإلجتامعي عىل املستوى املحيل:

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

يتوّفر لديها من معطيات إحصائية. 
الدولة  � تلتزم  الوطني،  التراب  مكونات  مختلف  بين  التضامن  ولتحقيق 

بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي واالستقاللية اإلدارية 
تعديل  إعتمادات  وتحويل  استثمارات  تخصيص  بواسطة  الفعلية  والمالية 
بين  والتضامن  والتعديل  الالمركزية  دعم  »صندوق  يمنحها  خصوصية 

المساواة  مبدأ  وينطبق  الدولة.  ميزانية  من  الممول  المحلية«  الجماعات 
ميزانية  من  المخصصة  والتسوية  التعديل  إعتمادات  على  الفرص  وتكافؤ 

الدولة وينطبق عليها الفصـل 18 من القانون األساسي للميزانية. 
على المجالس البلدية عند اعداد الميزانية إعتماد التحليل المبني على النوع  �

على  الجنسين  بين  الفرص  وتكافؤ  المساواة  إدماج  سبل  القتراح  اإلجتماعي 
مستوى المهمات وضبط البرامج بما يشمل برنامج التوازن المالي والحوكمة 
الرشيدة الممول من ميزانية الدولة، كما تحرص البلديات على إعتماد التحليل 
من حيث  الميزانية  حياة  دورة  مراحل  كل  في  اإلجتماعي  النوع  على  المبني 

اإلعداد والتنفيذ والمتابعة والتقييم.

تجارب مقارنة:

مدينتي  من  كل  طبقت  الفرنسية:  التجربة 

اإلجتماعي  النوع  مقاربة   Montreuil و   Brest
حين  في  والثقافية  الرياضية  المشاريع  على 
قطعت مدينتي Rennes  و  Lyon خطوات هامة 
للنوع  المستجيبة  البلدية  الميزانيات  لتكريس 

اإلجتماعي بالنسبة لكل الخدمات البلدية

مدينـة  طبقـت  البلجيكيـة:  التجربـة 

Ixelles بمنطقـة بريكسـال ومنـذ سـنة 
2014  مقاربـة النـوع اإلجتماعـي علـى 

البلديـة المشـاريع  كل 

تجربـة مدينـة فيانـا: اعتمـدت مدينـة 

المسـتجيبة  البلديـة  الميزانيـات  فيانـا 
2006 منـذ  اإلجتماعـي  للنـوع 
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 آليات إدماج النوع اإلجتامعي يف السياسات املحلية :
املساءلة عىل املستوى املحيل

إعتامد مقاربة النوع اإلجتامعي يف اطار رقابة وتقييم وتدقيق العمل البلدي واملساءلة بشأنه

الرقابة :

يتعــارض مبــدأ التدبيــر الحــر مــع الرقابــة المســبقة علــى اعمــال المجالــس البلديــة 
ــة الجماعــات  ــة الالحقــة هــي االفضــل ونصــت مجل لذلــك راى المشــرع ان الرقاب
المحليــة علــى الرقابــة البعديــة التــي تجــرى مــن طــرف مصالــح التفقــد والرقابــة 
الماليــة طبــق للفصــل 198 الــذي ينــص علــى مــا يلــي »للســلطة المركزيــة تكليــف 
ــة  ــد الجماع ــدى تقي ــة لم ــة الحق ــراء مراقب ــة بإج ــة المالي ــد والرقاب ــح التفق مصال
المحليــة بمقتضيــات القانــون والتراتيــب الماليــة. تلتــزم الجماعــة المحليــة بتيســير 
مهــام التفقــد والرقابــة. تحــال نتائــج هــذه األعمــال إلــى الجماعــة المحليــة 
لممارســة حــق الــرد واتخــاذ اإلجــراءات التــي يقتضيهــا القانــون.« وتخضــع 

ــبات.  ــة المحاس ــة محكم ــات لمراقب ــابات البلدي حس

اال ان الفصـــل 156 الــذي ينــص علــى امكانيــات تقييــم وتدقيــق الميزانيــات مــن 
حيــث مــدى احترامهــا لمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن النســاء والرجــال لــم 
ــة وال مــن  ــة المركزي ــاكل التفقــد والرقاب ــة مــن طــرف هي ينــص صراحــة علــى رقاب
طــرف محكمــة المحاســبات علــى اعمــال المجالــس البلديــة للتثبــت مــن احتــرام 
تطبيــق مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن النســاء والرجــال وتبقــى االمكانيــات 

متاحــة لذلــك مــن خــالل اعمــال التقييــم.

التقييم :

ــذ  ــم تنفي ــى تقيي ــة عل ــات المحلي ــرص الجماع ــى ان »تح ــل 156 عل ــص الفصـ ن
ــة التهيئــة بواســطة مختصيــن  ميزانياتهــا فــي نطــاق إنجــاز مخطــط التنميــة وأمثل
فــي التدقيــق والتقييــم علــى األقــل مــرة كل ثــالث ســنوات، وتنشــر نتائــج التقييــم 

ــة.«  ــة المعني ــي للجماعــة المحلي ــع االلكترون ــى الموق عل

ــع  ــن 156 و 198 ال شــيء يمن ــراءة مزدوجــة للفصلي ــي ق ــا تقــدم وف ــى م ــاء عل بن
ــة علــى كل اعمــال المجالــس  مــن ادراج هــذه التقييمــات فــي اطــار اعمــال الرقاب
ــن  ــن المختصي ــن بي ــبات م ــة المحاس ــاة محكم ــن وقض ــار المراقبي ــة. واعتب البلدي
الذيــن يخــول لهــم القانــون التقييــم والتدقيــق حــول مــدى ادراج مبــدأ المســاواة 

ــة. ــات البلدي ــؤ الفــرص ضمــن الميزاني وتكاف

هــذا وتجــدر االشــارة الــى اهميــة مراجعــة ســلم تقييــم أداء البلديــات فــي اطــار 
برنامــج التنميــة الحضريــة والحوكمــة المحليــة واعتبــار مــدى إدمــاج مقاربــة 
ــذه  ــدة له ــر المعتم ــن المعايي ــن بي ــة م ــات المحلي ــي السياس ــي ف ــوع اإلجتماع الن

التقييمــات.

التدقيق :

ــؤ  ــاواة وتكاف ــدأ المس ــة لمب ــس البلدي ــرام المجال ــدى احت ــبة لم ــق بالنس التدقي
ــا: ــا أو خارجي ــون داخلي ــن ان يك ــال يمك ــاء والرج ــن النس ــرص بي الف

التدقيــق الداخلــي: واساســه القانونــي الفصـــل 34 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة 
ــي  ــق الداخل ــاد التدقي ــة باعتم ــات المحلي ــزم الجماع ــى ان »تلت ــص عل ــذي ين ال
ــة  ــد منظوم ــي تعتم ــات الت ــة الجماع ــم الدول ــه. وتدع ــالم بنتائج ــرف واإلع للتص

ــة.« ــق والمراقب التدقي
ــق  ــى تدقي ــص عل ــذي ن ــل 156 ال ــي الفصـ ــه القانون ــي: واساس ــق الخارج التدقي

ــة. ــات البلدي ــى الميزاني ــنوات عل ــالث س ــراؤه كل ث ــن اج ــي يمك خارج

المساءلة وفق مجلة الجماعات المحلية :

ــي  ــاكنين ف ــة كل المتس ــى خدم ــة عل ــرص اإلدارة البلدي ــل 270 »تح ــص الفصـ ين
إطــار تطبيــق القانــون وفــق مبــادئ الحيــاد والمســاواة والنزاهــة والشــفافية 
ــح  ــة مصال ــى حماي ــل عل ــة وتعم ــام والنجاع ــق الع ــتمرارية المرف ــاءلة واس والمس
البلديــة وأمالكهــا. تلتــزم مصالــح البلديــة بتطبيــق القانــون وفــق أهــداف الصالــح 
العــام وبالمســاعدة علــى إنجــاز المشــاريع وإســداء الخدمــات فــي آجالهــا. ويعتبــر 
التأخيــر فــي إســداء الخدمــات دون وجــه حــق خطــأ يمكــن أن يرتقــي إلــى مســتوى 

ــون«.  الخطــأ الجســيم الموجــب للمســاءلة وفــق القان
ويمكــن ان نســتخلص انــه يمكــن مســاءلة االدارة البلديــة علــى تطبيــق جملــة 
مبــادئ المرفــق العــام البلــدي وجــودة الخدمــات المســداة وهــي المســؤولة علــى 
مــدى احتــرام مبــدأ المســاواة بمــا يشــمل المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين 
ولكــن المجلــس البلــدي الــذي يتحمــل مســؤولية إدمــاج مقاربــة النــوع اإلجتماعــي 
فــي العمــل البلــدي ال يخضــع لنفــس منظومــة المســاءلة ولكــن ذلــك ال يمنــع مــن 

اقــرار المســاءلة اإلجتماعيــة بشــانه.

ــرص  ــؤ الف ــاواة وتكاف ــدأ المس ــاج مب ــدى إدم ــول م ــة ح ــاءلة اإلجتماعي المس

ــي : ــتوى المحل ــى المس عل

هــي المســاءلة التــي يمكــن ان تمارســها الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع  �
ــاواة  ــدأ المس ــا لمب ــدى احترامه ــة وم ــس البلدي ــال المجال ــاه اعم ــي تج المدن
وتكافــؤ الفــرص بيــن النســاء والرجــال وقــد يكــون ذلــك بمناســبة اســناد عالمــة 
جــودة الخدمــات أو تلــك التــي تعنــى بالشــفافية وحســن ادارة الشــان البلــدي 
مــن طــرف منظمــات المجتمــع المدنــي والتــي تؤطــر مــدى احتــرام المجالــس 
البلديــة وكذلــك االدارة البلديــة لمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن النســاء 

والرجــال وخاصــة فــي ترابطــه مــع مبــدأ التشــاركية
ــة  � ــم الالمركزي ــن ودع ــز التكوي ــن مرك ــة بي ــى اتقاقي ــع عل ــرا التوقي ــم مؤخ ت

ووزارة المــراة واالســرة والطفولــة وكبــار الســن حــول ســبل التعــاون مــن أجــل 
التكريــس الفعلــي لهــذا المبــدأ مــن خــالل اســناد عالمــة البلديــة المســتجيبة 
ــي  ــع المدن ــال وللمجتم ــاء والرج ــن النس ــرص بي ــؤ الف ــاواة وتكاف ــدأ المس لمب
االضطــالع بــدور هــام فــي اطــار اعمــال لجــان اســناد هــذه العالمــة للتثبــث 

مــن توفــر شــروط اســناد هــذه العالمــة.
ــي مــدى حــرص المجالــس  � قــد تشــمل المســاءلة مــن طــرف المجتمــع المدن

البلديــة علــى احتــرام مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن النســاء والرجــال 
مــن طــرف القطــاع الخــاص  المتواجــد بالمنطقــة البلديــة ويشــمل ذلــك 
ــي  ــوع اإلجتماع ــول الن ــاركي ح ــق التش ــج التدقي ــة لمناه ــة البلدي ــدى رعاي م
بالمؤسســات االقتصاديــة ومــدى حرصهــا علــى احتــرام الشــركات المتعــددة 
ــة  ــي حــول االســتثمارات الدولي ــا بمقتضــى اعــالن الدول الجنســيات لتعهداته

ــنة 2012. ــا س ــه بالدن ــت علي ــذي وقع ــيات ال ــددة الجنس ــركات المتع والش
ــرض  � ــى ف ــة عل ــس البلدي ــرص المجال ــدى ح ــة م ــاءلة اإلجتماعي ــمل المس تش

احتــرام تعهــدات المؤسســات الماليــة الدوليــة وبنــوك التنميــة ووكاالت 
التعــاون الدوليــة للنظــم المعتمــدة لديهــا حــول إدمــاج مقاربــة النــوع 
ــي تنفــذ بالفضــاء  ــة والت ــة الممول اإلجتماعــي فــي المشــاريع والبرامــج التنوي
الترابــي البلــدي ويمكــن ان تثيرهــا الجمعيــات المختصــة حتــى وان لــم تتعهــد 
الدولــة التونســية صراحــة بهــذا المبــدأ فــي اطــار المعاهــدات الموقعــة مــع 

ــة. ــات المانح الجه
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 آليات إدماج النوع اإلجتامعي يف السياسات املحلية :
املساءلة عىل املستوى املحيل

مقاربة النوع اإلجتامعي
يف إطار رقابة وتقييم وتدقيق العمل البلدي

املساءلة اإلجتامعية حول
إدماج النوع اإلجتامعي عىل املستوى املحيل

الفصل 198 
حول الرقابة البعدية 

ألعامل املجلس البلدي 

الفصل 156 
حول تقييم امليزانيات 
البلدية عىل األقل مرة 

كل ثالث سنوات

الفصل 34 
حول التدقيق الداخيل 

 والفصل 156 
حول التدقيق الخارجي

الفصل 270 
حول املساءلة القانونية 
لإلدارة البلدية بخصوص 
إسداء الخدمات وإنجاز 

املشاريع

العموم، املواطنون، 
املجموعات واملقيمني

مسدي الخدمات البلدية ومسدي 
الخدمات املحلية االخرى 

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
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آليات اخرى إلدماج النوع اإلجتامعي يف السياسات املحلية 
االستـراتيجــيات املحلـية للنـوع االجتـمـــاعي

أهدافها

نقترح اعداد استراتيجيات محلية للنوع اإلجتماعي تهدف في اطار تنفيذ التعهدات الوطنية لتنفيذ خطة سنة 2030 لتقليص الفجوة بين الجنسين ولتحقيق تقدم  �
ملموس من أجل المساواة الكاملة بين النساء والرجال  في الحقوق والواجبات على المستوى الوطني.

تهدف هذه االستراتيجيات للمضي قدما على درب تمكين النساء والفتيات بكافة االشكال الممكنة ومنها بالخصوص التمكين اإلجتماعي واالقتصادي والسياسي  كجزء  �
من نهج قائم على حقوق اإلنسان للتنمية المستدامة ويشمل ذلك كل مجاالت الحياة ويهدف للبحث في آفاق جديدة للسياسات االقتصادية واإلجتماعية وتنمية 

المجتمعات وأنماط إدارتها ، بما في ذلك الحوكمة المحلية.
للتذكير، لقد  اعد مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال أول استراتيجية وطنية للنوع اإلجتماعي للفترة 2016-2020 على المستوى المركزي  �

ودون الرجوع للمؤسسات على المستويين الجهوي والمحلي ولم يتم إعتمادها رسميا من طرف الحكومة اال سنة 2018 كما لم تحضى توصيات التقرير الذي اعده 
مجلس النظراء للمتابعة على مستوى التنفيذ.

على الرغم من التقدم الهام الذي تحقق بالنسبة للمساواة بين الجنسين، خاصة على مستوى القوانين، الزالت تشهد أوضاع النساء والفتيات بالمدن واألرياف بعض  �
الصعوبات  ومردها اتساع الفجوة بين الجنسين خاصة في ظل االزمات االقتصادية واإلجتماعية و التحوالت التي تشهدها بالدنا وخاصة مع تداعيات ازمة الكوفيد-19 

و مع االنتشار الغير مسبوق لظاهرة العنف ضد النساء.
استراتيجية النوع اإلجتماعي المحلية هي إطار مرجعي يوضح رؤية السلطات المحلية  فيما يتعلق بالعدالة بين الجنسين بشكل خاص والعدالة اإلجتماعية بشكل عام  �

وهي أداة من أدوات السياسات المحلية التي تسلط الضوء على اسباب الفجوة بين الجنسين وتبحث في سبل تقليصها تدريجيا من خالل مسارين متكاملين هما تمكين 
النساء والفتيات وإدماج مقاربة النوع اإلجتماعي في الحوكمة المحلية.

مرجعياتها

تنبني االستراتيجية المحلية للنوع اإلجتماعي على اربعة وثائق هامة يجب ان تتوفر على المستوى المحلي وهي تحديدا: 
تقييم الخدمات العمومية المسداة للمواطنين على المستوى المحلي. �
تقرير التشخيص الترابي التشاركي المستجيب للنوع اإلجتماعي. �
تقرير حول القدرة المالية والتمويلية للبلدية . �
وثيقة حول الشراكة بين اصحاب المصلحة من أجل إدماج النوع اإلجتماعي في السياسات المحلية. �

مناهجها

تهدف االستراتيجية الى تحقيق تقدم على مستوى المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وذلك من خالل اهداف محددة تنقسم بدورها الى غايات.  �
يمكن قياس التقدم في ادراكها من خالل مؤشرات وتحتاج خطة تنفيذ االستراتيجية التي تكون في مدى زمني اقصر من االستراتجية  لتحديد الكلفة ووسائل التنفيذ. �

التشخيــص الرتايب التشــاريك املستجــيب للنـوع االجتمــاعي

مفهومه :

ُيعد التشخيص  الترابي التشاركي المستجيب للنوع اإلجتماعي أداة تهدف إلى تشخيص دقيق الوضاع النساء والرجال في منطقة جغرافية محددة قد تكون المدينة أو  �
احد االحياء بمشاركة ومساهمة جميع أصحاب المصلحة. 

هذا التشخيص هو بمثابة تحقيق ميداني، يتم من خالله تحديد تطلعات وتوقعات أصحاب المصلحة )السكان والجهات الفاعلة( فيما يتعلق بالمساواة وتكافؤ  �
الفرص بين الجنسين والصعوبات التي تعترض الجهود المبذولة لتحقيق المساواة. 

والهدف من هذا التشخيص هو توفير المعطيات الضرورية لعمليات التخطيط المختلفة على المستوى المحلي. �
لم تنص مجلة الجماعات المحلية على هذه االداة من أدوات إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي في الحوكمة المحلية واالفضل إعتماده الحكام منظومة التخطيط البلدي  �

المستجيب للنوع اإلجتماعي.

تحاليل النوع اإلجتماعي من خال التشخيص الترابي التشاركي المستجيب للنوع اإلجتماعي :

تحاليل الفجوة بين الجنسين 

يستند تحليل الفجوات بين الجنسين إلى نهج شامل قائم على فهم السياق الحقيقي وليس المفترض ألوضاع الرجال والنساء والعالقات بينهما في الفضاءين العام  �
والخاص كجزء من عملية  التشخيص الترابي التشاركي للنوع اإلجتماعي ، 

هذا التحليل يسمح بمراجعة المنتخبين والفاعلون المحليون اآلخرون لمعرفتهم حول تقاسم األدوار بين الرجال والنساء القائمة على الصور النمطية أو األفكار  �
المسبقة. 

تحاليل النوع اإلجتماعي

تحليل النوع اإلجتماعي هو أداة للتغيير اإلجتماعي.  �
يعتمد عدة مناهج للتحليل  تاخذ بعين االعتبار تعقيدات التفاعل بين الجوانب  اإلجتماعية واالقتصادية والسياسية واأليديولوجية.  �
ال يعالج اندماج المرأة في التنمية بطريقة منفصلة بل يعتبرها صلب االهتمامات التنموية. �
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آليات اخرى إلدماج النوع اإلجتامعي يف السياسات املحلية

اعداد االسرتاتيجيات املحلية للنوع اإلجتامعي

املساواة 

وتكافؤ الفرص 

بني الجنسني

الهدف 
عدد1

الغاية عدد 1

الغاية عدد 2

الغاية عدد 3

الهدف 
عدد 2

الغاية عدد 4

الغاية عدد 5

مؤرش 
عدد 1

مؤرش 
عدد 2 

مؤرش 
عدد 3 

مؤرش 
عدد 4 

مؤرش 
عدد 5 

تقدير 
الكلفة

وثيقة 
الرشاكة

خطة 
التنفيذ

منهجية وأدوات جمع املعطيات: 

قراءة تحليلية في مختلف 
الوثائق المتوفرة 

اعداد االستبيان من أجل 
جمع المعطيات المحينة 

صياغة االسئلة التي سيتم 
توجيهها للسكان 

توجيه االستبيان الى 
السكان في إطار اعمال 

المسح الميداني.

تحاليل النوع اإلجتامعي وتحاليل الفجوة بني الجنسني: 

محاولة استقراء نقاط القوة تحليل الوضع المؤسساتيتحليل الوضع االقتصاديتحليل الوضع الديمغرافي
والضعف، الفرص والتحديات

استعراض نتائج التشخيص الرتايب التشاريك املستجيب للنوع اإلجتامعي: 

استعراض نتائج هذا التشخيص ألعضاء المجلس البلدي بحضور 
الخبراء والميسرين والمستشارين 

استعراض نتائج هذا التشخيص لفائدة سكان البلدية وكل اصحاب 
المصلحة من أجل تحقيق قدر اكبر من تملك نتائج التشخيص.

التشخيص الرتايب التشاريك املستجيب 
للنوع اإلجتامعي
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اعدت جمعية تونسيات هذا الدليل 
بدعم من الوكالة االسبانية للتعاون الدولي والتنمية 


