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 مذكــــرة توجيهية 

 ولـــــح

  االجتماعــــــــيوع ـــــــة للنـــــة المراعيــــالميزاني 
 

 

 إلطار العاما

 تونس ترجمة للتزام ةامليزاني السياسات العمومية وفي كامل مسارفي جتماعي مقاربة النوع ال  إدراجيعد 

 الفعلي. ذدئ املساواة بين الجنسين حيز التنفيوتأكيدا على حرصها على وضع مبانسان الحقوق  التام بضمان

 :من خاللاصة خوقد تجسد هذا االنخراط 

سبعة الأهداف التنمية املستدامة  هاتبنيو  ،في املجال واالتفاقيات الدوليةاملعاهدات  جل علىبالدنا مصادقة  -

 .2015سنة ل (17)عشر 

مبدأ  2014 ةالتونسية لسن ةدستور الجمهوري كرس قدو  .مؤسساتيةتشريعية وقانونية و  إصالحاتالنخراط في  -

  . 46و 21في فصليه خاصة التمييز بين الجنسين  على والقضاءالمساواة 

لهذه  تدعيما 2019فيفري  13بتاريخ  2019لسنة  15للميزانية عدد  األساس يالقانون  صدور  ويعتبر 

النوع  مقاربةإدراج ل من خالبين الجنسين الفعلي للمساواة  أساسية للتكريس الترسانة القانونية وركيزة

 االجتماعي ضمن السياسات العمومية وامليزانيات.

أساس أهداف على إعداد امليزانية على  يعمل البرنامج سرئي على أن"..... همن 18لفصل نص في ا حيث 

ييز ملجتمع دون تمة بين كافة فئات اوبصفة عام  ومؤشرات تضمن املساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال 

  .س "وتخضع للتقييم على ذلك األسا
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 الهدف من املذكرة  

الفاعلين  البرامج ومختلفرؤساء  لفائدة دموح يمرجع إطار أساسا إلى وضع التوجيهية املذكرةتهدف هذه 

  .وبامليزانية السياسات العموميةبجتماعي ال لنوع امقاربة  إدراج فيواملتدخلين 

جتماعي لنوع ال يزانية املراعية لمللتعريف  تقديمل ل املحور األو يخصص  نأساسي محورين لىعاملذكرة  تشتملو 

سائل والو  املراحلمن خالل بيان أهم  إدراجها توضيح منهجيةفيما يعنى املحور الثاني بغاياتها وأهم أهدافها وبيان 

 .لذلكاملعتمدة 

 ؟امليزانية املراعية للنوع االجتماعيهي  ما

مل كاجتماعي في النوع ال  مقاربةدراج ل تسعى زانية املراعية للنوع الجتماعي منهجية متكاملة امليتعد  

سات السياعتبار في ال للنساء والرجال وأخذها بعين  ملختلفةاالحاجيات  تحليل علىأساسا تنبني و  امليزانية.دورة 

  .البرامج أداءسين حتو املساواة بين الجنسين  تعزيز وفي امليزانية وذلك بهدف العمومية

هم في الواقع نساء ورجال بل ليسوا أشخاص مجردين  يناملواطن أن ويفسر هذا التوجه من منظور 

 خصوصية وانتظارات حاجياتولهم  متباينةيعيشون ظروف و  مختلفةقتصادية جتماعية وإإفئات  ينتمون إلى

 .متنوعة

فإنه من القطاعية الوطنية و  ستراتيجيةيارات ال والخامليزانية أداة تترجم التوجهات السياسية  وبما أن

 لحاجياتهم بوتستجيبين النساء والرجال  املسجلةلفوارق االضروري وضع ميزانيات تأخذ بعين العتبار 

 .نتظاراتهم املختلفةإو 
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داة أبالغة في تكريس هذا التوجه باعتبارها  أهميةتكتس ي  اإلجتماعيللنوع  املراعيةامليزانية  فإن وعليه  

 تمكن من التوظيف األنسب للموارد املتاحة لتحقيق النجاعة املرجوة.

 

 

  :بمثابة للنوع االجتماعي اعيةر امليزانية امل وال تعد

 رصد ميزانية خاصة للنساء. -

  .ساوي بين النساء والرجاليزانية الدولة بالتمإعتمادات تقسيم - 

 للرجالخصصة امل االعتمادات من التقليص لمقاب للمرأةاملخصصة  العتماداتحجم افي  الترفيع  -

 وأخرى خاصة بالرجال بالنساءميزانية خاصة  رصد  -

لى النوع الجتماعي لتحديد مدى قدرتها ع من منظور لميزانية لتحليل ترتكز أساسا على منهجية  باألحرى  إنما هيو  

 املختلفة للنساء والرجال.الحاجيات تلبية 

 

 الفئة، السن غرار علىمعايير أخرى  ومعطيات أوللتقاطعات بين النوع االجتماعي  االعتباراألخذ بعين  أنكما  

تلبيتها والحد من الفوارق العمل على الخصوصية قصد الحاجيات يمكن من تعميق فهم  ...، الجهةاالجتماعية

 املسجلة. 

 ؟امليزانية املراعية للنوع االجتماعي منما الغاية 

 فيالدولة  جهوداتملتأكيدا  ال يعد ةمسار امليزانيكامل ضمن جتماعي ال النوع  دإن األخذ بعين العتبار لبع

الفعلي للمساواة بين الجنسين على  التجسيد باعتباره سيمكن من يتجاوز ذلك إنما فحسب نحقوق النسا مجال

 رض الواقع.أ

  االجتماعي:امليزانية املراعية للنوع  عتبرتو 
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 النسان، وتعزيز حقوق تقليص الفوارق  لياتألية من أ -

ن العموميلتوجه املبني على األداء في التصرف وسيلة لدعم ا -
 
إجراءات عملية  داف املحددة إلىاألهب من املرور تمك

 ،سةملمو  تأثيراتلها 

  ،شفافية امليزانيةلدعم أساسية أداة  -

 ؤ واملساواة والعدالة االجتماعية،التكاف وسائل تحقيقوسيلة من  -

 .ةتحقيق التنمية املستداملوالسياسية  واالقتصاديةجتماعية ال بين التأثيرات  بطالر على  ساعدعملية ت تقنية  -

اتها في تزاملضمان تحقيق الزانية الدولة ميفي  فتطوير التصر مزيد جتماعي إلى امليزانية املراعية للنوع ال  كما تهدف

 .لمجال املساواة بين النساء والرجا

 

 ؟تماعيإلجمقاربة النوع ا دراجإل  املعتمد تمش يال و ما ه

 عتمادإاملجال نحو  تونس في هذاتجهت إوقد  .جتماعي في امليزانيةمقاربة النوع ال  مختلفة لدراجطرق اعتماد  يمكن

 .عمليةتقنيات تحليل يعتمد و  وبيانات واقعية معطيات علىتمش ي يرتكز 

التخطيط  فيالجتماعي  دراج مقاربة النوعل عها تبامختلف املراحل التي يتوجب ا التالي البيانيالرسم  يلخص

 امليزانية.وبرمجة 

1 بياني عدد رسم   

ادراج مقاربة النوع االجتماعيمراحل   

 

 

 

 

 

 الراهنالوضع 

 

 التشخيص
إدراج مقاربة 

عي النوع االجتما

إطار األداء  في

 الميزانية في و
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 الوضع الراهن :1 رحلةامل

 وقبل كل ش يء تقييم الوضع الراهن ل في امليزانية يتطلبالنوع الجتماعي مقاربة إدراج إن عملية 
ً
ن ملقطاع أوال

 يتعلق: فيما خاصةالقطاع للوقوف على واقع  جرد أي القيام بعملية عدسات النوع االجتماعي. منظور 

جميع الوثائق والنصوص القانونية املرتبطة بدعم  واستغالل القطاعالخاصة ب املرجعيةالتعرف إلى األطر - 

 ت الوطنية والقطاعية في هذا املجال.فكرة عامة عن األولويا إعطاءيمكن من املساواة بين الجنسين بما 

ة وأهداف التنمي CEDAW تفاقية سيداوإفي مجال املساواة على غرار الدولية لتزامات في الهم املراجع وتتمثل أ

تعلقة والقوانين امل 2014هذا إضافة الى الطار القانوني واملراجع الوطنية على غرار دستور سنة  ....(.املستدامة

لدماج  ( وخطة العمل الوطنية2017أوت  11بتاريخ  2017لسنة  58يز ضد املرأة )القانون عدد بمجابهة التمي

ة قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدوبرنامج العمل الوطني بخصوص  2020- 2016االجتماعي ومأسسة النوع

 كل االلتزامات الخاصة بالقطاع.... و 1325 رقم

 

دراسات،  -

بيانات،  ،معطيات

 أشغال .....

ممولة المشاريع  -

الجهات  من

 ...المانحة

تحديد الحاجيات  -

من االحصائيات 

 ...والدراسات

تشخيص وتحديد  -

الفوارق بين 

 الجنسين 

ترتيب الفوارق  -

حسب األولوية 

وتحديد اإلشكالية 

التي سيتم العمل 

 على حلها.

 تحليل اإلشكالية  -

إدراج النوع  -

 صياغةفي  االجتماعي

ستراتيجية واألهداف اال

 ومؤشرات قيس األداء 

األنشطة  اقتراح -

 ودعائم األنشطة

 والمشاريع 

ترجمة مالية         -

 االعتمادات   ورصد 
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 املرحلة:كما يتعين خالل هذه 

املتعلقة حصائيات وال وفهم املعطيات  وتحليلوتجميع  الطالع على الدراسات واألعمال املنجزة في املجالا -

 ،والوطنيعلى املستوى العالمي  القطاعالخاصة ببين النساء والرجال  الفوارق املسجلةب

  ،والحصائيات موزعة حسب الجنستجميع املعطيات  -

 ،الجهات املانحةمن قبل ممولة منجزة أو بصدد النجاز التثبت من وجود مشاريع  -

الحد يتعلق ب فيما ونتائجها املحققة هانعكاساتاتحليل سبق القيام بها و  والتدخالت التيالطالع على األعمال  -

 ،بالنوع االجتماعي الخاصة الشكالياتمن 

ومدى  إنتظاراتهمو  ان خصائصهمبيو املجال  فيهذا إلى جانب تحديد مصفوفة األطراف الفاعلة املتدخلة 

 .في القطاع املساواة بين الرجال والنساءلقضية وتبنيهم  انخراطهم

 النقاطوتحديد الجنسين بواقع القطاع من منظور املساواة بين  بداية الوعيبمثابة رحلة املتعتبر هذه و        

دراسات التحيين بعض  أو وفرةيات املتحصائاملعطيات وال  راءإنتاج وإث على غرار توفيرهاالواجب العمل على 

 .إضافية ةية ونوعي  حصائيات ودراسات ومعطيات كم  إلى أو الوقوف على الحاجة إ ،املوجودة

  التشخيص :2 رحلةامل

 إشكاليات الالمساواة تحديدو  املسجلة بين النساء والرجال الفوارق  التعرف على هي املرحلة التي يتم فيها

يتم س التيذات األولوية أو الشكاليات  وضبط الشكالية أهميتها درجة حسبترتيبها م الحقا ويت القطاع.في  بينهما

 .في املرحلة املوالية على معالجتهاالعمل 

 هاأسبابيتعلق بتحديد  فيماخاصة حلها املراد بخصوص الشكالية  عتمادهاايمكن  تحليل آلياتعدة 

وتعد  وامليزانية.العمل  وضع خطةاألهداف واملؤشرات وأخيرا  بطضو  ومسؤولياتهم املتدخلينقائمة و تأثيراتها و 
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" أمثلة من اليات و"مصفوفة املتدخليناملنطقي"  الطار"مصفوفة "شجرة الحلول" و" وشجرة الشكاليات»

  التحليل.

 لىاألو املرحلة هذه  فيمن قبل املهمات والبرامج  األكثر استخداما اآلليات حدىإ الشكالياتشجرة  وتمثل

 النوع الجتماعي.  مقاربةإدراج  مستوى التقدم فيمن 

وذلك  أسباب وتأثيرات الشكالية املطروحة في شكل رسم بياني بيانأداة تحليل تشاركية تمكن من  حيث تعتبر

 .لتجاوزهااتخاذها  والجراءات الواجببشكل أفضل في التدخالت  التعمق في فهمها والتفكيرمزيد  بغاية

الرئيسة من  والهيكلية( لإلشكالية ةوالغير املباشر اشرة ه الوسيلة على تحديد األسباب )املبإذ تساعد هذ

رحلة املخرى بناًء على استغالل البيانات األساسية التي تم التوصل إليها في عنها من جهة أ التأثيرات الناتجةو  ةجه

 .االجتماعيجرد القطاع من منظور النوع ل ولىاأل 

2 البياني الرسم  

يكلة شجرة اإلشكاليات ه  

 

 

 اإلشكالية الرئيسية
 التأثيرات

 األسباب
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عالقات الوضع تصور لإلشكالية املطروحة في شكل رسم بياني يوضح  تمكن منوبالتالي فإن شجرة الشكاليات 

  .عنهااملترتبة  األسباب والتأثيراتبين 

بما يمكن من  ةمتكاملو فرق فرعية أق عمل يفر  ضمن في إطار عمل تشاركي إجراء هذا التمرين ويتم

 .هاوتحليل همهافتعميق لاالشكالية بمختلف جوانب  مكانال قدر ام المل

ا صالحياته نطاق وفي املهمةضمن مسؤوليات  تندرجكما أنة يتعين عند تحديد األسباب التركيز على األسباب التي  

  .ومشموالتها

 

 وإعداداملعني طاع الق فيلشكاليات التحديد تباعها إاملراحل التي يتعين  التاليالبياني  الرسم لخصي 

 .صة بالشكالية /الشكاليات ذات األولويةاالخالشكاليات  شجرة

 

 

 

 3البياني الرسم 

 مراحل تحليل اشكالية تتعلق بعدم املساواة 

 

 

 

 

 

 

 ذات أولويةاألطراف املعنية  كافة التي تعتبرهاالشكاليات لتحديد  تشاركيتفكير  1

2 

ص تشخياللشكاليات التي تم تحديدها في مرحلة من مجموع اأكثر(  )أواختيار إشكالية 

 م معالجتهاتلي

 ص 
 3 الرئيسية املرتبطة بالشكالية األسباب في البحث
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 الميزانية في مقاربة في إطار االداء ودراج الإ : 3 مرحلةال

تنطلق  مثالتحليلها باستخدام أداة شجرة الشكاليات  استكمال مرحلةو بمجرد تحديد الشكالية املراد حلها 

 لشجرةمنطقًيا استمراًرا شجرة األهداف التي تمثل  إعداد ذلك من خاللمرحلة البحث عن الحلول. يتم 

 .دادهاإعسبق الشكاليات التي 

 ابلوغه املراداليجابية الة لحوضع تصور ل إلى لية املطروحةلإلشكاالوضعية السلبية  التحول منعمليا يتم 

 املطروحة. بالشكاليةبالنسبة لألسباب والتأثيرات الخاصة تكرار نفس التمش ي  مع

 

 خالل:من  األهداف شجرة ويتم إعداد

 املراد بلوغهطروحة بالهدف امل الرئيسية لشكاليةاتعويض  -

  باألثرالتأثيرات تعويض  -

 العمل عليهاتم سي واألعمال التيبالتدخالت األسباب تعويض  -

 

 .بلوغهااملراد الوضعية  تبين التيحلول الهداف أو األ شجرة إلى  الشكالياتشجرة  املرور منيتم وبذلك 

  والتأثيراتاألسباب ترتيب  تحديدفي الشروع 

 البحث في األسبابتعميق 

 أكد من اكتمالها وتناسق عناصرهاتدقيق الشجرة والت  ربط األسباب بالتأثيرات املترتبة عنهاسهم لأرسم 

5 

6 

4 
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4عدد  البياني الرسم  

 هيكلة شجرة األهداف 

 

 

 

 

مجال  ضمنتندرج التي  والتدخالت باألعمالالتقيد االجتماعي لنوع املراعية لتحديد األهداف عملية خالل يتعين 

 .ومشموالتها املعنيةتدخل املهمة 

 مكونات إطار كاملدراج مقاربة النوع االجتماعي في إ فيالشروع يتم  باكتمال الصورة عن الوضعية املستهدفة و

 :كما يلي وفي ميزانيته أداء البرنامج املعني

 

حاور إلى متنزيلها و ماعي االجت النوعملقاربة العتبار بعين  أخذا ستراتيجية السياسة العموميةإصياغة   -

  . تيجيةااستر 

ملساواة ا تعزيز ضمنوت التي تم تحديدها و تحليلها بين الجنسين الفوارق كالية إش للحد منتحديد أهداف  -

  .بين النساء والرجال

 الهدف الرئيسي
 األثار

  التدخالت  
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قيس درجة التقليص من الفوارق املسجلة بين  مكن من تحديد مؤشرات قيس أداء مراعية للنوع االجتماعي ت -

 .الجنسين

 من الفوارق  الفعلي التقليص تمكن منأو دعائم أنشطة أو مشاريع و أنشطة فرعية قتراح أنشطة إ -

 . جراءات املقترحةلإل  املاليةخيرا الي الترجمة أاملرور      -

 

النوع  لدراج مقاربةمتكامل  مسار هامة ضمن أولى رحلةمجتماعي ال لنوع راعي لمإطار أداء  وضع وتتمثل عملية

 . السياسات العموميةاملساواة بين النساء والرجال وتحسين أداء  من تحقيقماعي بامليزانية بما يمكن الجت

  


