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 مذكرة توجيهية

للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال امليزانية املراعية  إعدادحول    

 

 اإلطار العام:

ضمن ميزانيات الوزارات نابع املساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومختلف فئات املجتمع مقاربة  إدراجإن 

 ، إمضاءالدستور تجسد في عدة مناسبات )أساسا عن انخراط ودعم الدولة التونسية لهذا التوجه الذي 

الفعلية نقطة االنطالق  حسب األهداف منظومة التصرف في امليزانية وستمثل ،....(اتفاقيات، قوانين

 .حسب األهداف بالوزاراتوحدات التصرف في امليزانية  بقيادة هلتجسيد

 15الجديد للميزانية عددمن القانون األساس ي  18الفصل عدد  ضمن  ذلك بصفة صريحة تم تكريسوقد 

يعمل رئيس البرنامج على إعداد امليزانية على أساس أهداف " الذي نص على ما يلي 2019فيفري  13بتاريخ 

ومؤشرات تضمن املساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات املجتمع دون 

 "....تمييز 

املتعلق بإعداد ميزانية الدولة  2019مارس  29بتاريخ  9هذا إضافة إلى منشور السيد رئيس الحكومة عدد 

 سيمه.في هذا التمش ي والعمل على تج الوزارات كل انخراطضرورة  دعى إلى الذي  2020لسنة 

 

 الهدف العام:

إلعداد ميزانيات  االستئناس بهيتم إلى وضع إطار مرجعي وموحد لكل الوزارات أساسا تهدف هذه املذكرة 

على أساس أهداف ومؤشرات مراعية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وبصفة عامة بين البرامج 

 .مختلف فئات املجتمع دون تمييز
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 تعريف أهم املفاهيم: 

تمكن من  أداة هي (:BSEEC)ومختلف الفئات االجتماعية  امليزانية املراعية للمساواة بين الجنسين

 لغايةضمان املساواة بين الجنسين ومختلف فئات املجتمع  بهدفامليزانية عتمادات توظيف واستعمال إ

 .ندمجةاملتنمية التحقيق 

 النفقات العمومية تحويلمدى يتم  أي   إلىهي طريقة للتثبت  :(BSG) امليزانية املراعية للنوع االجتماعي

 .منه االقتراب مدىاملساواة بين الجنسين أو هدف  تحقيق نحو

ليست ميزانيات خاصة بالنساء، بل هي إدماج ملبدأ املساواة بين الجنسين في امليزانيات التي تهدف وهي 

 1كال الجنسين.لالتنمية لتحقيق 

 :وثائق األداءامليزانية املراعية للمساواة بين الجنسين على مستوى  اعتمادأهم مكونات 

األخذ بعين االعتبار املكونات إن إعداد ميزانية مراعية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين يقتض ي 

 :التالية

  اإلستراتيجيةإدراج هذا التوجه املتعلق بتحقيق املساواة بين النساء والرجال ضمن التوجهات 

 ولويات.األ للمهمة املعنية مع تحديد 

  املساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجالتحديد وضبط أهداف مرتبطة بتحقيق. 

  ة وتكافؤ الفرص بين الجنسين من شأنها املساعدة على اتحديد مؤشرات قيس أداء مراعية للمساو

 .الجنسينالتقليص من الفوارق بين درجة قيس 
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  تقليص الفوارق بين الجنسينمن شأنها املساعدة على التي  والتدخالت واملشاريعضبط األنشطة. 

 مراحل إعداد أطر أداء مراعية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين: 

 تقتض ي اعتماد التمش ي التالي:في أطر أداء الوزارات إن إدراج مقاربة املساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين 

  واملتمثلة أساسا في:بهذا التوجه  القانونية في عالقة استغالل كل الوثائق والنصوصاالطالع و 

  منهالدولية املصادق عليها من طرف تونس ونذكر املعاهدات امختلف  : 

 .(CEDAWالقضاء على مختلف أشكال العنف املسلط على النساء ) سيداو  اتفاقية -

 .(ODDأهداف التنمية املستديمة ) -

  املكرس لهذا التوجه على غرار:الوطني و املرجعي اإلطار القانوني 

 (46)الفصل عدد  2014دستور الجمهورية لسنة   -

 2017لسنة  والتمييز تجاه املرأة)القانون األساس ياملتعلقة بمناهضة التعذيب  القوانين األساسية -

 (املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة 2017أوت  11بتاريخ  58عدد 

 والخطط القطاعية في املجال. خطة العمل الوطنية إلدماج و مأسسة النوع االجتماعي  -

  البرامج واملشاريع الوطنية التي تستهدف املرأة والفتاة.كل 

الوطنية ولويات األ توجهات و الفكرة عامة عن  إعطاءمن شأنه هذه الوثائق استغالل 

 .في هذا املجال والقطاعية 

  إلى إلغاء فوارق  إستراتيجية تطمحاالطالع على اإلستراتيجية القطاعية والتثبت من وجود أهداف

 مسجلة بين النساء والرجال على مستوى القطاع أو لحل إشكاليات مرتبطة بوجود هذه الفوارق.
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  وتوزيعها حسب الجنس ويمكن في هذا اإلطار طالع على كل اإلحصائيات الخاصة بالقطاع اال

أو أي تقرير آخر معد من طرف هيكل  2015االعتماد على تقرير املعهد الوطني لإلحصاء لسنة 

 مختص في الغرض )قاعدة بيانات البنك الدولي أو منظمة التعاون والتنمية الدولية(.

 مستوى القطاع . القيام بتشخيص نقاط الفوارق املسجلة بين النساء والرجال على 

  تحديد املجال أو املجاالت الذي لوحظ فيها وجود فوارق هامة  بين النساء والرجال أو التي سجلت

  -فيها وضعيات مهمشة سواء بالنسبة للنساء أو للرجال )مثال : النساء العامالت في املجال الفالحي

  اعتماد  إمكانية) وجود هذه الفوارق أو الوضعيات املهمشة العمل على تحليل أسباب ودوافع

تقنية شجرة اإلشكاليات التي تمكن من تحديد األسباب املباشرة والغير مباشرة والهيكلية( 

وليس على أساس ويستحسن أن يتم ذلك استنادا إلى دراسات أو تحقيق معمق في األسباب 

ووضع حد  األنسب لتفادي هذه اإلشكاليات األنشطةاستنتاجات بما يمكن من استهداف 

 .للفوارق املسجلة

 

 

 

 :يلي بعض األسئلة املطروحة و التي تساعد على التشخيص في ما

 ؟ماهي وضعية املرأة في إطار القطاع املعني -

يق املساواة بين املرأة تحق إلىهل توجد ضمن اإلستراتيجية القطاعية أهداف تطمح  -

 والرجل؟

الطريقة  ( بنفس)التعليم، الصحة.. تاة تستعمل املرفق العموميهل أن املرأة والف -

 ؟التي يستعملها الرجل

 ؟هل أن إشكاليات القطاع تؤثر بنفس الطريقة على النساء والرجال في آن واحد -
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 والعمل على تنزيلها على مستوى  هذا التوجه ضمن التوجهات اإلستراتيجية للوزارة إدراج

 البرنامج   املعني.أو  البرامج إستراتيجية

  ومؤشرات قيس أداء هذه الوضعيات ر ملموس على من شأنها تحقيق تغيي واقعيةأهداف تحديد

)األهداف واملؤشرات تستجيب لنفس لشروط  قيس مدى تحقق هذه األهداف تمكن من

 .األهداف(والخصوصيات املعتمدة في تحديدها في إطار منظومة التصرف في امليزانية حسب 

  إن  وتحديد انعكاسها املالي بهذه الوضعياتضبط جملة من األنشطة واملشاريع الكفيلة بالنهوض

الحلول وذلك بالنسبة ملختلف الدواعي  شجرة  )ويمكن أن يتم ذلك في إطار اعتماد تقنية أمكن

 .واألسباب التي تم تحديدها على مستوى شجرة اإلشكاليات(

 

 

 

 

 

أو قوة القطاع في ما يتعلق بالنساء أو الرجال )تحليل حسب ماهي نقاط ضعف  -

 ؟مختلف املتدخلين(

من السياسة  البنات أو األوالد( /النساء أو الرجالاملنتفعين )ماهي انتظارات  -

 العمومية؟

 ماهو النشاط األفضل لبلوغ الهدف املنشود؟ -

 النشاط على اإلشكالية املحددة؟ما هي التأثيرات املباشرة  لهذا  -

 هل هذا النشاط من شأنه املساهمة في إحداث تمييز غير مباشر بين الجنسين؟  -

 

 لوجود اإلشكالية املحددة؟باشرة املغير و  املباشرة الدواعيماهي  -

 ماهي األسباب الهيكلية لوجود اإلشكالية املعترضة؟ -

ماهي التأثيرات املباشرة التي يمكن أن تترتب عن هذه اإلشكالية على القطاع  -

 ؟املجموعة بصفة عامةوعلى بصفة خاصة 

 ماهي التأثيرات املتعلقة باملدى املتوسط والبعيد لهذه اإلشكالية؟ -

 

 هل أن هذه اإلشكالية مرتبطة بمجال تدخل الوزارة فحسب أو بوزارات أخرى؟ -
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  برامج على هذه األهداف واملؤشرات على التنزيل العملياتي ألداء الاملتعلق باعتماد نفس التمش ي

 .مستوى البرامج الفرعية والوحدات العملياتية

 

 التعليم العالي وزارة  مثال:

 التعليم العالي برنامج 


