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مذكــــرة حـــــول الميزانيــــة المراعيـــــة  

 لللـــــــوو ااالجممعـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

إلطار العام ا

 جىوغ في مجاٌ خماًت جأهُذا على إهخشاطاإلاحزاهُت  ملاسبت الىىع الاحخماعي في معاس دساجإ ٌعخبر

 .وعان وجدلُم الخىمُت اإلاعخذامتؤلاخلىق 

وكذ  عً الخعىس  ًىفً معاواة بحن اليعاء والشحاٌ لملل ري جىلُه جىوغ الاهخمام اٌخُث أن

أهذاف الخىمُت وجبني  ،على حمُع اإلاعاهذاث الذولُت في هزا املجاٌ مً خالٌ اإلاصادكتججعذ رلً خاصت 

 .2015ظىت ٌ ( هذف17)اإلاعخذامت 

دظخىس الجمهىسٍت   اإلاؤظعاجُت واللاهىهُت مً أهّمهاؤلاصالخاثهما جأهذ هزا الاهخمام عبر 

    .2014 الخىوعُت لعىت

ىذسج اللاهىن ألاظاس ي للمحزاهُت عذد  خ  2019لعىت  15ٍو .  في هزا ؤلاظاس2019 فُفشي 13بخاٍس

فلذ حاء لُذّعم الترظاهت اللاهىهُت اإلاخعللت باإلاعاواة بحن الجيعحن مً خالٌ جىَشغ ملاسبت الىىع 

 مً اللاهىن اإلازوىس هما 18الاحخماعي في اإلاحزاهُت وكذ جّم الخىصُص على رلً بىضىح ضمً الفصل عذد 

عمل سئِغ  […»: ًلي  البرهامج على إعذاد اإلاحزاهُت على أظاط أهذاف ومؤششاث جضمً اإلاعاواة وجيافؤ َو

الفشص بحن اليعاء والشحاٌ وبصفت عاّمت بحن وافت فئاث املجخمع دون جمُحز وجخضع للخلُُم على رلً 

  ".[ألاظاط
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 :  الهدف العام من املذكزة

مهماث والبرامج ومخخلف اإلاخذخلحن في جعبُم ملاسبت للتهذف هزه اإلازهشة إلى وضع إظاس مىخذ 

ف ملاسبت الىىع الاحخماعي وبُان الغاًت منها  اإلاحزاهُت اإلاشاعُت للىىع الاحخماعي وجخمدىس أظاظا خٌى حعٍش

 .مع جىضُذ مىهجُت إدساحها

 

 ما هي امليزانية املزاعية للنوع الاجحماعي؟

حعخبر اإلاحزاهُت اإلاشاعُت للىىع الاحخماعي جمش ي ٌعخمذ على إدساج ملاسبت الىىع الاحخماعي في معاس 

والفخُاث والفخُان  جدلُل الحاحُاث الخصىصُت لليعاء والشحاٌ ًشجىض علىوهزا الخمش ي . اإلاحزاهُت

ض اإلاعاواة بحن الجيعحن .  وأخزها بعحن الاعخباس في العُاظاث العمىمُت بهذف جدلُم ألاداء اإلايشىد وحعٍض

وعاء وسحاٌ وفخُاث وفخُان مىخمىن لفئاث احخماعُت وحهاث بئعخباس إخخالف اإلاىاظىحن مً 

عِشىن في ظشوف مخخلفت  . خُث لِعذ لهم بالضشوسة هفغ الحاحُاث َو

اإلاشصىدة  تهذف اإلاحزاهُت اإلاشاعُت للىىع الاحخماعي إلى جدلُم أهثر فاعلُت في اظخعماٌ الاعخماداث

ش أداء العُاظاث  باإلاحزاهُت اهعالكا مً جدلُل الحاحُاث الخصىصُت للجيعحن ورلً بهذف جعٍى

. العمىمُت والخدعحن مً حىدة خُاة اليعاء والشحاٌ وجدلُم الخىمُت اإلاعخذامت

o ثجدر إلاشارة إلى أن امليزانية املزاعية للنوع الاجحماعي ال جعني  :

 جلعُم محزاهُت الذولت بالدعاوي بحن اليعاء والشحاٌ  -

 جلعُم محزاهُت الذولت إلى كعمحن كعم خاص باليعاء واللعم آلاخش خاص بالشحاٌ  -



 
 
 الوحدة المركزية لقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة
 

 3                                                                                                                              2021ديسمبر 

 اليعاء فُما ًخعلم باالعخماداث املخصصتبًالء أهمُت خاصت إ -

 سصذ محزاهُت خاصت لليعاء  -

 الترفُع في حجم اإلاحزاهُت املخصصت لليعاء  -

خُث ًجب الخأهُذ على أن اإلاحزاهُت اإلاشاعُت للىىع الاحخماعي حعخمذ على جدلُل اإلاحزاهُت مً مىظىس 

 .لخدلُم خاحُاث اليعاء والشحاٌ والفخُاث والفخُان الىىع الاحخماعي بهذف بُان مذي اظخجابتها

ً مً جلُُم الخلاظعاث بحن الجيعحن بمعاًحر أخشي على غشاس العً، الىضعُت 
ّ
هما جمى

 ..الاحخماعُت، الجهت الخ

 

 ما الغاية من امليزانية املزاعية للنوع الاجحماعي؟

إن إدساج ملاسبت الىىع الاحخماعي ضمً معاس اإلاحزاهُت ال ًىذسج فلغ في إظاس دعم مجهىداث 

 .الذولت اإلازوىسة، بل ًلعب أًضا دوسا مدىسٍا في جأهُذ مصذاكُت وصحت هزه املجهىداث

 العمىمُت والاظتراجُجُاث اللعاعُت، لزلً فئن ثحعّذ محزاهُت الذولت آلُت لخجعُذ العُاظا

اإلاحزاهُت اإلاشاعُت للىىع الاحخماعي جىدس ي أهمُت بالغت مً خُث اظخجابتها لألهذاف العُاظُت 

 .والاكخصادًت والاحخماعُت

  :وجمثل اإلاحزاهُت اإلاشاعُت للىىع الاحخماعي إخذي

 آلالُاث لترظُخ خلىق الاوعان وجللُص الفىاسق، -

آلالُاث الذاعمت للخىحه اإلابني على ألاداء في الخصشف العمىمي خُث أن الخىحه الجذًذ للمحزاهُت  -

ً مً اإلاشوس مً الىىاًا اإلاعلىت إلى إحشاءاث 
ّ
اإلابني على ألاداء الزي ًىشط إلالاسبت الىىع الاحخماعي مى

 عملُت لها جأثحراث ملمىظت،
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 آلالُاث ألاظاظُت الذاعمت لشفافُت اإلاحزاهُت،  -

 الخيافؤ واإلاعاواة والعذالت الاحخماعُت، وظائل جدلُم -

والعُاظُت في إظاس جدلُم الخىمُت  جلىُاث دعم الشوابغ بحن الخأثحراث الاحخماعُت والاكخصادًت -

 .ةاإلاعخذام

ش الخصشف في محزاهُت الذولت لضمان  ذ جعٍى وتهذف اإلاحزاهُت اإلاشاعُت للىىع الاحخماعي أًضا إلى مٍض

 .جدلُم التزاماتها في مجاٌ اإلاعاواة بحن اليعاء والشحاٌ

 

  الحمش ي املعحمد إلدراج مقاربة النوع الاجحماعي؟وما ه

  .ًمىً ادساج ملاسبت الىىع الاحخماعي في اإلاحزاهُت بعذة ظشق مخخلفت

. وكذ اججهذ جىوغ في هزا املجاٌ هدى الاعخماد على وكائع خلُلُت وجلىُاث جدلُل ممىهجت

ًىضح الشظم الخالي مخخلف اإلاشاخل التي ًخىحب اعخمادها إلدساج ملاسبت الىىع في الخخعُغ 

. وبشمجت اإلاحزاهُت
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1الرسم   

 مراحل ادراج مقاربة النوع االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوضع الزاهنة : 1املزحلة  

 . جمىً هزه اإلاشخلت مً بُان أهم الفىاسق اإلاخعللت بالجيعحن باللعاع

وجشجىض أظاظا على ججمُع وجدلُل وفهم اإلاععُاث والذساظاث والاخصائُاث ظىاء منها الذولُت أو الىظىُت 

. اإلاخىفشة خٌى الفىاسق اإلاسجلت في اللعاع

خعحن جدذًذ مخخلف اإلاخذخلحن في اللعاع مع بُان خصائصهم وإشيالُاتهم وخاحُاتهم هزا مع . ٍو

 .ضشوسة معشفت مذي اهخشاظهم وجبىيهم إلاعألت اإلاعاواة بحن الشحاٌ واليعاء والفخُاث والفخُان

 

 الوضع الراهن

 

 التشخيص

إدراج مقاربة النوع 

االجتماعي في إطار 

 األداء والميزانية 

الدراسات،  -

المعطيات، 

 .....األشغال 

المشاريع الممولة  -

من الجهات 

 المانحة

تحديد الحاجيات  -

من االحصائيات 

 ...والدراسات

تشخيص وتحديد  -

الفوارق بين 

 الجنسين 

ترتيب الفوارق  -

حسب األولوية 

وتحديد اإلشكالية 

التي سيتم العمل 

 عليها

 تحليل اإلشكالية  -

صياغة  -

االستراتيجية 

واألهداف 

ومؤشرات قيس 

 األداء 

اقتراح األنشطة  -

 ودعائم األنشطة

 والمشاريع 

 رصد االعتمادات   -
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خعحن في هزا الصذد   :ٍو

اظخغالٌ ول الىثائم والىصىص اللاهىهُت اإلاشجبعت بذعم اإلاعاواة بحن الجيعحن في اللعاع، بما  -

اث الىظىُت واللعاعُت في هزا املجاٌ  .مً شأهه إععاء فىشة عامت خٌى ألاولٍى

 (.........وأهذاف الخىمُت اإلاعخذامت -CEDAW اجفاكُت ظُذاو)وجخمثل أظاظا في الالتزاماث الذولُت 

هزا باإلضافت الى ؤلاظاس اللاهىوي واإلاشاحع الىظىُت اإلاخعللت باإلاعاواة بحن اليعاء والشحاٌ على غشاس 

 2017 لعىت 58اللاهىن عذد ) واللىاهحن اإلاخعللت بمجابهت الخمُحز ججاه اإلاشأة 2014دظخىس ظىت 

خ  وخعت العمل الىظىُت إلاأظعت الىىع الاحخماعي وبشهامج العمل الىظني  (2017 أوث 11بخاٍس

 . هزا باإلضافت إلى ول الالتزاماث الخاصت باللعاع1325بخصىص كشاس ألامم اإلاخدذة 

 الاظالع على الذساظاث وألاشغاٌ اإلاىجضة في املجاٌ،  -

 ججمُع اإلاععُاث وؤلاخصائُاث مىصعت خعب الجيغ،  -

ع مىجضة أو بصذد ؤلاهجاص ممىلت مً كبل الجهاث اإلااهدت، -  الخثبذ مً وحىد مشاَس

جدلُل الخذخالث التي ظبم اللُام بها واوعياظاتها والىخائج املحللت في عالكت باإلشيالُاث الخاصت  -

 .بالىىع الاحخماعي

ذ جدعحن واثشاء اإلاععُاث  حعخبر هزه اإلاشخلت بمثابت هلعت اهعالق للخفىحر في مٍض

هضشوسة اظخىماٌ أو جدُحن الذساظاث أو اإلاععُاث أو ؤلاخصائُاث : والاخصائُاث اإلاخاخت

اإلاخىفشة، هما ًمىً في بعض الحاالث بُان الحاحت الى ضشوسة جىفحر اخصائُاث ودساظاث 

ت ُّ  .ومععُاث هّمُت وهىع
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 الخشخيص : 2املزحلة  

.  جخمثل في مشخلت جدلُل اللعاع اإلاعني مً هاخُت الفىاسق اإلاسجلت بحن اليعاء والشحاٌ

ً الدصخُص اإلابني على الىىع الاحخماعي مً بُان الخفاوث وؤلاشيالُاث اإلاخعللت باإلاعاواة بحن 
ّ
مى ٍو

.  الجيعحن

ً مً ضبغ ؤلاشيالُت أو 
ّ
ًخم فُما ًلي جشجِب ؤلاشيالُاث املحذدة خعب أهمُتها بما ًمى

ت اإلاخعللت بالفىاسق بحن الجيعحن والتي ظِخم العمل على معالجتها في  ؤلاشيالُاث راث ألاولٍى

 .اإلاشخلت اإلاىالُت

ً مً : وجىحذ عذة آلُاث جدلُلُت ًمىً اعخمادها بخصىص ؤلاشيالُت املحذدة
ّ
جمى

جدذًذ ألاظباب والخأثحراث وضبغ اإلاخذخلحن واإلاعؤولُاث وجدذًذ ألاهذاف واإلاؤششاث وأخحرا 

" شجشة ؤلاشيالُاث"وهزهش مً بحن هزه آلالُاث الخدلُلُت . جدذًذ بشهامج العمل واإلاحزاهُت

ٌ "و  ". مصفىفت اإلاخذخلحن"و" مصفىفت ؤلاظاس اإلاىعلي"و" شجشة الحلى

ل شجشة ؤلاشيالُاث 
ّ
خذي أهم آلالُاث اإلاعخمذة مً كبل اإلاهماث والبرامج في هزه إجمث

ت جدلُل حشاسهُت، جمىً مً بُان أظباب  ُّ اإلاشخلت مً جلذم جشهحز هزا الخمش ي وحعخبر بمثابت آل

 . وجأثحراث إشيالُت مدّذدة ورلً بهذف اخيام جدذًذ الخذخالث التي ظِخم العمل عليها

ً شجشة ؤلاشيالُاث مً جدذًذ ألاظباب 
ّ
واهعالكا مً اظخغالٌ اإلاععُاث ألاظاظُت، جمى

 . الىاحمت عنها لإلشيالُت الشئِعُت هزا باإلضافت إلى الخأثحراث (....اإلاباششة والهُيلُت )

ىص ى باعخماد الشظم الخالي في جدلُل ؤلاشيالُت املحذدة  :ٍو
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2الرسم   

 هيكلة شجرة اإلشكاليات 

 

 

جمىً شجشة ؤلاشيالُاث مً معشفت ألاظباب ألاظاظُت في عالكت باإلشيالُت اإلاعشوخت هما 

 . جىضح ألاظباب في عالكت بالخأثحراث

الع 
ّ
خم إعذاد شجشة ؤلاشيالُاث في إظاس عمل مشترن صلب فشق عمل بما ًمىً مً الاظ ٍو

 . على أهثر مععُاث بخصىص ؤلاشيالُت اإلاعشوخت

ًخعحن خالٌ هزه اإلاشخلت الترهحز على جدذًذ ألاظباب التي حعخبر مً معؤولُت اإلاهمت والتي 

 .جىضىي ضمً مشمىالتها

ًىضح الشظم الخالي اإلاشاخل التي ًجب اعخمادها لخدذًذ ؤلاشيالُاث ألاظاظُت في اللعاع 

. اإلاعني وضبغ شجشة ؤلاشيالُاث اإلاخعللت بها

 

 

 إلاشكالية الزئيسية
 الحأثيرات

 ألاسباب
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3الرسم   

 مزاحل ثحليل اشكالية ثحعلق بعدم املساواة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادراج المقاربة في إطار االداء والميزانية  : 3المرحلة  

جبذأ " شجشة ؤلاشيالُاث"بعذ أن جم جدذًذ وجدلُل ؤلاشيالُت ألاظاظُت باعخماد آلُت 

خم في هزا ؤلاظاس إعذاد شجشة ألاهذاف التي جمثل اإلاشخلت اإلاىالُت  مشخلت البدث عً الحلٌى ٍو

 .لعملُت إعذاد شجشة ؤلاشيالُاث

1 
ت باليعبت ليافت ألاظشاف اإلاعىُت   الخفىحر في ؤلاشيالُاث التي بذث راث أولٍى

  الدصخُص اخخُاس إشيالُت مً مجمىع ؤلاشيالُاث التي جم جدذًذها في مشخلت 2

الاهعالق في جدذًذ ألاظباب والخأثحراث 

 لبدث عً الصعىباث اإلاشجبعت باإلشيالُتا

 حعمُم البدث في ألاظباب

 سبغ ألاظباب بالخأثحراث اإلاترجبت عنها 

 جذكُم الشظم والخأهذ مً اهخماله وجىاظله

5 

6 

7 

3 

4 
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خم الاهخلاٌ مً الىضعُت العلبُت لإلشيالُت اإلاعشوخت بئعادة صُاغتها في شيل  ٍو

الىضعُت ؤلاًجابُت اإلاشاد بلىغها مع اعخماد هفغ الخىحه باليعبت لألظباب والخأثحراث الخاصت 

 .باالشيالُت اإلاعشوخت

 :ًخم اعذاد شجشة ألاهذاف مً خالٌ حعٍىض

 ؤلاشيالُت اإلاعشوخت بالهذف اإلاشغىب بلىغه -

 الخأثحراث باألثش اإلاىخظش -

 .ألاظباب بالخذخالث -

 وفي هزه الحالت جصبذ شجشة الاشيالُاث شجشة أهذاف أو خلٌى جبحن الىضعُت اإلاشغىب فيها 

 

4الرسم عدد   

 هيكلة شجرة األهداف 

 

 

 

ٌعخدعً خالٌ جدذًذ ألاهذاف اإلابيُت على الىىع الاحخماعي الترهحز على خل ؤلاشيالُاث التي 

 .جىذسج في مجاٌ جذخالث اإلاهمت اإلاعىُت

 الهدف الرئيسي
 االثر  

التدخالت     
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بعذ رلً، ًخم الاهعالق في ادساج ملاسبت الىىع الاحخماعي في حّل ميىهاث إظاس أداء البرهامج 

 :اإلاعني هما ًلي

صُاغت اظتراجُجُت العُاظت العمىمُت مع ألاخز بعحن الاعخباس إلالاسبت الىىع الاحخماعي مً خالٌ  -

لها     مشاعُت للىىع الاحخماعيجُجُتا شيل مداوس اظترفيججًز

 جدذًذ أهذاف داعمت للمعاواة بحن اليعاء والشحاٌ وخل الاشيالُت اإلاعشوخت  -

جدذًذ مؤششاث كِغ أداء مشاعُت للىىع الاحخماعي تهذف إلى كِغ دسحت الخللُص مً الفىاسق  -

 اإلاسجلت بحن الجيعحن

ع مً شأنها اإلاعاهمت في الخللُص مً الفىاسق  -  اكتراح أوشعت أو دعائم أوشعت أو مشاَس

   اإلاحزاهُت التي ظترججم ؤلاحشاءاث اإلالترختضبغ  -

ل إظاس ألاداء اإلاشاعي للىىع الاحخماعي اإلاشخلت ألاولى إلاعاس اإلاحزاهُت اإلاشاعُت للىىع 
ّ
ًمث

وظِعاعذ هزا اإلاعاس في هفغ الىكذ على جدلُم اإلاعاواة بحن اليعاء والشحاٌ . الاحخماعي

.  وجدعحن أداء الخذخل العمىمي

  


