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مذكــــزة تىجيهيت  

حـــــىل 

   انميزانيــــت انمزاعيـــــت نهنـــــــىع االجتماعــــــــي
 

 

 إلطار العاما

  جىوغجشحمت إللتزام ةفي العُاظاث العمىمُت وفي كامل معاس اإلاحزاويملاسبت الىىع ؤلاحخماعي  ٌعذ ئدساج

 . الفعليروجأكُذا على خشصها على وطع مبادب اإلاعاواة بحن الجيعحن خحز الخىفيوعان ؤلا خلىق الخام بظمان

: وكذ ججعذ هزا الاهخشاغ خاصت مً خالل

العبعت أهذاف الخىمُت اإلاعخذامت وجبىيها  ، في املجالاملعاهدات والاثفاقيات الدولية حل علىمصادكت بالدها - 

 .2015ظىت ل (17)عؽش 

عُت وكاهىهُت ومإظعاجُت-  مبدأ  2014 الحونسية لسنة ةدسحور الجمهوري وقد كزس. ؤلاهخشاغ في ئصالخاث حؽَش

 .  46 و21في فصليه خاصة التمييز بين الجنسين  والقضاء علىالمساواة 

عخبر صذوس اللاهىن  خ  2019لسنة  15ألاساس ي للميزانية عدد  َو  جذعُما لهزه 2019 فُفشي 13بخاٍس

مً خالل ئدساج ملاسبت الىىع  أساسية للحكزيس الفعلي للمساواة بين الجنسين الترظاهت اللاهىهُت وسكحزة

 .الاحخماعي طمً العُاظاث العمىمُت واإلاحزاهُاث

أساس أهداف  على ئعذاد اإلاحزاهُت على  ٌعمل البرهامجط ستي"..... مىه على أن18لفصل  خُث هص في ا

وبصفت عاّمت بحن كافت فئاث املجخمع دون جمُحز ومؤشزات ثضمن املساواة وثكافؤ الفزص بين النساء والزجال 

  ."ط وجخظع للخلُُم على رلك ألاظا
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 الهدف من املذكزة  

الفاعلحن   لفاةذة سؤظاء البرامج ومخخلفد مىحيتهذف هزه اإلازكشة الخىحيهُت أظاظا ئلى وطع ئػاس مشحع

 . في ئدساج ملاسبت الىىع ؤلاحخماعي بالعُاظاث العمىمُت وباإلاحزاهُتواإلاخذخلحن 

ف للمحزاهُت اإلاشاعُت للىىع ؤلاحخماعي لوحؽخمل اإلازكشة على مدىسًٍ أظاظحن ًخصص املحىس ألاو  لخلذًم حعٍش

وبُان غاًاتها وأهم أهذافها فُما ٌعنى املحىس الثاوي بخىطُذ مىهجُت ئدساحها مً خالل بُان أهم اإلاشاخل والىظاةل 

 .اإلاعخمذة لزلك

 ؟ما هي امليزانية املزاعية للنوع الاجحماعي

الىىع ؤلاحخماعي في كامل ملاسبت حعذ اإلاحزاهُت اإلاشاعُت للىىع ؤلاحخماعي مىهجُت مخكاملت حععى إلدساج  

 لليعاء والشحال وأخزها بعحن ؤلاعخباس في العُاظاث ملخخلفت جدلُل الحاحُاث اعلىوجيبني أظاظا . دوسة اإلاحزاهُت

ض اإلاعاواة بحن الجيعحن وجدعحن أداء البرامج  . العمىمُت وفي اإلاحزاهُت ورلك بهذف حعٍض

فعش هزا الخىحه مً مىظىس أن اإلاىاػىحن لِعىا أشخاص مجشدًً بل هم في الىاكع وعاء وسحال  ٍو

عِؽىن ظشوف مخباًىت ولهم خاحُاث خصىصُت واهخظاساث  ًيخمىن ئلى فئاث ئحخماعُت وئكخصادًت مخخلفت َو

 .مخىىعت

وبما أن اإلاحزاهُت أداة جترحم الخىحهاث العُاظُت والخُاساث ؤلاظتراجُجُت الىػىُت واللؼاعُت فاهه مً 

الظشوسي وطع محزاهُاث جأخز بعحن ؤلاعخباس الفىاسق اإلاسجلت بحن اليعاء والشحال وحعخجُب لحاحُاتهم 

 .وئهخظاساتهم املخخلفت

 جكدس ي أهمُت بالغت في جكَشغ هزا الخىحه باعخباسها أداة  للنوع إلاجحماعياملزاعيةامليزانية   وعلُه فان 

. جمكً مً الخىظُف ألاوعب للمىاسد اإلاخاخت لخدلُم الىجاعت اإلاشحىة
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 : وال جعد امليزانية املزاعية للنوع الاجحماعي بمثابة

 . سصذ محزاهُت خاصت لليعاء-

 . جلعُم ئعخماداث محزاهُت الذولت بالدعاوي بحن اليعاء والشحال- 

  الترفُع في حجم الاعخماداث املخصصت للمشأة ملابل الخللُص مً الاعخماداث املخصصت للشحال -

  سصذ محزاهُت خاصت باليعاء وأخشي خاصت بالشحال -

 وئهما هي باألخشي مىهجُت جشجكض أظاظا على جدلُل للمحزاهُت مً مىظىس الىىع ؤلاحخماعي لخدذًذ مذي كذستها على 

 .جلبُت الحاحُاث املخخلفت لليعاء والشحال

 

 كما أن ألاخز بعحن الاعخباس للخلاػعاث بحن الىىع الاحخماعي ومعؼُاث أو معاًحر أخشي على غشاس العً، الفئت 

ًمكً مً حعمُم فهم الحاحُاث الخصىصُت كصذ العمل على جلبُتها والحذ مً الفىاسق ... الاحخماعُت، الجهت

 . اإلاسجلت

 ما الغاية من امليزانية املزاعية للنوع الاجحماعي؟

 ال ٌعذ جأكُذا ملجهىداث الذولت في مجال ةئن ألاخز بعحن ؤلاعخباس لبعذ الىىع ؤلاحخماعي طمً كامل معاس اإلاحزاوي

خلىق ؤلاوعان فدعب ئهما ًخجاوص رلك باعخباسه ظُمكً مً الخجعُذ الفعلي للمعاواة بحن الجيعحن على أسض 

 .الىاكع

 : حعخبر اإلاحزاهُت اإلاشاعُت للىىع الاحخماعيو

ض خلىق ؤلاوعان، -  ألُت مً ألُاث جللُص الفىاسق وحعٍض

ً مً اإلاشوس باألهذاف املحذدة ئلى ئحشاءاث عملُت  -
ّ
وظُلت لذعم الخىحه اإلابني على ألاداء في الخصشف العمىمي جمك

 لها جأثحراث ملمىظت،

 أداة أظاظُت لذعم ؼفافُت اإلاحزاهُت،  -

 الخكافإ واإلاعاواة والعذالت الاحخماعُت، وظُلت مً وظاةل جدلُم -
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 .ةوالعُاظُت لخدلُم الخىمُت اإلاعخذام  جلىُت عملُت حعاعذ على الشبؽ بحن الخأثحراث ؤلاحخماعُت والاكخصادًت -

ش الخصش ذ جؼٍى  في محزاهُت الذولت لظمان جدلُم التزاماتها في فكما تهذف اإلاحزاهُت اإلاشاعُت للىىع ؤلاحخماعي ئلى مٍض

 .مجال اإلاعاواة بحن اليعاء والشحال

 

 ثماعي؟ج الحمش ي املعحمد إلدراج مقاربة النوع إلاوما ه

وكذ ئججهذ جىوغ في هزا املجال هدى ئعخماد . ًمكً اعخماد ػشق مخخلفت إلدساج ملاسبت الىىع ؤلاحخماعي في اإلاحزاهُت

عخمذ جلىُاث جدلُل عملُت . جمص ي ًشجكض على معؼُاث وبُاهاث واكعُت َو

ًلخص الشظم البُاوي الخالي مخخلف اإلاشاخل التي ًخىحب اجباعها إلدساج ملاسبت الىىع ؤلاحخماعي في الخخؼُؽ 

 .وبشمجت اإلاحزاهُت

1رسم بياني عدد    

 مزاحم ادراج مقاربت اننىع االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضع الراهن

 

 التشخيص
إدراج مقاربة 

النوع االجتماعي 

في إطار األداء 

 وفي الميزانية 

دراسات،  -

معطيات، بيانات، 

 .....أشغال 

مشاريع الممولة  -

من الجهات 

 ...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  -

 في صياغة االجتماعي

االستراتيجية واألهداف 

 ومؤشرات قيس األداء 

اقتراح األنشطة  -

 ودعائم األنشطة

 والمشاريع 

ترجمة مالية         -

 ورصد  االعتمادات  
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 الوضع الزاهن: 1املزحلة 

 وكبل كل ش يء جلُُم الىطع الشاهً لللؼاع في اإلاحزاهُت ًخؼلبالىىع ؤلاحخماعي ملاسبت ئدساج ئن عملُت 
ً
مً  أوال

: حشد للىكىف على واكع اللؼاع خاصت فُما ًخعلم أي اللُام بعملُت. مىظىس عذظاث الىىع الاحخماعي

الخعشف ئلى ألاػش اإلاشحعُت الخاصت باللؼاع واظخغالل حمُع الىثاةم والىصىص اللاهىهُت اإلاشجبؼت بذعم - 

اث الىػىُت واللؼاعُت في هزا املجال  .اإلاعاواة بحن الجيعحن بما ًمكً مً ئعؼاء فكشة عامت عً ألاولٍى

 وأهذاف الخىمُت CEDAW وجخمثل أهم اإلاشاحع في ؤلالتزاماث الذولُت في مجال اإلاعاواة على غشاس ئجفاكُت ظُذاو

 واللىاهحن اإلاخعللت 2014هزا ئطافت الى ؤلاػاس اللاهىوي واإلاشاحع الىػىُت على غشاس دظخىس ظىت . (....اإلاعخذامت

خ 2017 لعىت 58اللاهىن عذد )بمجابهت الخمُحز طذ اإلاشأة  إلدماج  وخؼت العمل الىػىُت (2017 أوث 11 بخاٍس

كشاس مجلغ ألامً الخابع لألمم اإلاخدذة  وبشهامج العمل الىػني بخصىص 2020- 2016ومأظعت الىىع الاحخماعي

 .... و كل الالتزاماث الخاصت باللؼاع1325سكم 

 

: كما ًخعحن خالل هزه اإلاشخلت

الاػالع على الذساظاث وألاعمال اإلاىجضة في املجال وججمُع وجدلُل وفهم اإلاعؼُاث وؤلاخصاةُاث اإلاخعللت  -

 بالفىاسق اإلاسجلت بحن اليعاء والشحال الخاصت باللؼاع على اإلاعخىي العالمي والىػني،

 ججمُع اإلاعؼُاث وؤلاخصاةُاث مىصعت خعب الجيغ،  -

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

ؤلاػالع على ألاعمال والخذخالث التي ظبم اللُام بها وجدلُل اوعكاظاتها وهخاةجها املحللت فُما ًخعلم بالحذ  -

 مً ؤلاؼكالُاث الخاصت بالىىع الاحخماعي،
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هزا ئلى حاهب جدذًذ مصفىفت ألاػشاف الفاعلت اإلاخذخلت في املجال وبُان خصاةصهم وئهخظاساتهم ومذي 

 .اهخشاػهم وجبىيهم للظُت اإلاعاواة بحن الشحال واليعاء في اللؼاع

       وحعخبر هزه اإلاشخلت بمثابت بذاًت الىعي بىاكع اللؼاع مً مىظىس اإلاعاواة بحن الجيعحن وجدذًذ الىلاغ 

على غشاس ئهخاج وئثشاء اإلاعؼُاث وؤلاخصاةُاث اإلاخىفشة أو جدُحن بعع الذساظاث  الىاحب العمل على جىفحرها

ت ئطافُت ُّ  .اإلاىحىدة، أو الىكىف على الحاحت ئلى ئخصاةُاث ودساظاث ومعؼُاث كّمُت وهىع

 الخشخيص : 2املزحلة 

هي اإلاشخلت التي ًخم فيها الخعشف على الفىاسق اإلاسجلت بحن اليعاء والشحال وجدذًذ ئؼكالُاث الالمعاواة 

ت التي ظِخم . بُنهما في اللؼاع خم الخلا جشجُبها خعب دسحت أهمُتها وطبؽ ؤلاؼكالُت أو ؤلاؼكالُاث راث ألاولٍى ٍو

 .العمل على معالجتها في اإلاشخلت اإلاىالُت

عذة آلُاث جدلُل ًمكً اعخمادها بخصىص ؤلاؼكالُت اإلاشاد خلها خاصت فُما ًخعلم بخدذًذ أظبابها 

وحعذ . وجأثحراتها وكاةمت اإلاخذخلحن ومعإولُاتهم وطبؽ ألاهذاف واإلاإؼشاث وأخحرا وطع خؼت العمل واإلاحزاهُت

أمثلت مً الُاث " مصفىفت اإلاخذخلحن"و" مصفىفت ؤلاػاس اإلاىؼلي"و" شجشة الحلىل "و" شجشة ؤلاؼكالُاث»

 . الخدلُل

خذي آلالُاث ألاكثر اظخخذاما مً كبل اإلاهماث والبرامج في هزه اإلاشخلت ألاولى ئوجمثل شجشة ؤلاؼكالُاث 

.  مً معخىي الخلذم في ئدساج ملاسبت الىىع ؤلاحخماعي

 أداة جدلُل حؽاسكُت جمكً مً بُان أظباب وجأثحراث ؤلاؼكالُت اإلاؼشوخت في ؼكل سظم بُاوي ورلك خُث حعخبر

ذ الخعمم في فهمها والخفكحر بؽكل أفظل في الخذخالث وؤلاحشاءاث الىاحب اجخارها لخجاوصها . بغاًت مٍض
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لإلؼكالُت الشةِعت مً  ( والهُكلُتةاإلاباؼشة والغحر اإلاباؼش)ئر حعاعذ هزه الىظُلت على جدذًذ ألاظباب 

الخأثحراث الىاججت عنها مً حهت أخشي بىاًء على اظخغالل البُاهاث ألاظاظُت التي جم الخىصل ئليها في اإلاشخلت وحهت 

 .حشد اللؼاع مً مىظىس الىىع الاحخماعيلألاولى 

2انزسم انبياني   

 هيكهت شجزة اإلشكانياث 

 

 

وبالخالي فان شجشة ؤلاؼكالُاث جمكً مً وطع جصىس لإلؼكالُت اإلاؼشوخت في ؼكل سظم بُاوي ًىضح العالكاث 

 . بحن ألاظباب والخأثحراث اإلاترجبت عنها

م عمل أو فشق فشعُت مخكاملت بما ًمكً مً  ً في ئػاس عمل حؽاسكي طمً فٍش خم ئحشاء هزا الخمٍش ٍو

. ؤلاإلاام كذس ؤلامكان بمخخلف حىاهب الاؼكالُت لخعمُم فهمها وجدلُلها

كما أهت ًخعحن عىذ جدذًذ ألاظباب التركحز على ألاظباب التي جىذسج طمً معإولُاث اإلاهمت وفي هؼاق صالخُاتها  

 . ومؽمىالتها

 

 إلاشكالية الزئيسية
 الحأثيرات

 ألاسباب
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 ًلخص الشظم البُاوي الخالي اإلاشاخل التي ًخعحن ئجباعها لخدذًذ ؤلاؼكالُاث في اللؼاع اإلاعني وئعذاد 

ت/شجشة ؤلاؼكالُاث الخاصت باإلؼكالُت   .ؤلاؼكالُاث راث ألاولٍى

 3انزسم انبياني 

 مزاحل ثحليل اشكالية ثحعلق بعدم املساواة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت 1  جفكحر حؽاسكي لخدذًذ ؤلاؼكالُاث التي حعخبرها كافت ألاػشاف اإلاعىُت راث أولٍى

2 

مً مجمىع ؤلاؼكالُاث التي جم جدذًذها في مشخلت الدصخُص  (أو أكثر)اخخُاس ئؼكالُت 

 لُخم معالجتها

 ص 

الؽشوع في جدذًذ جشجِب ألاظباب والخأثحراث  

 ألاظباب اإلاشجبؼت باإلؼكالُت الشةِعُت في البدث

 حعمُم البدث في ألاظباب

 جذكُم الصجشة والخأكذ مً اكخمالها وجىاظم عىاصشها سظم أظهم لشبؽ ألاظباب بالخأثحراث اإلاترجبت عنها 

5 

6 

3 

4 
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 إدراج انمقاربت في إطار االداء وفي انميزانيت  : 3انمزحهت 

بمجشد جدذًذ ؤلاؼكالُت اإلاشاد خلها واظخكمال مشخلت جدلُلها باظخخذام أداة شجشة ؤلاؼكالُاث مثال جىؼلم 

ا . مشخلت البدث عً الحلىل  ًُ  لصجشةًخم رلك مً خالل ئعذاد شجشة ألاهذاف التي جمثل اظخمشاًسا مىؼل

 .ؤلاؼكالُاث التي ظبم ئعذادها

ًخم عملُا الخدىل مً الىطعُت العلبُت لإلؼكالُت اإلاؼشوخت ئلى وطع جصىس للحالت ؤلاًجابُت اإلاشاد بلىغها 

 .مع جكشاس هفغ الخمص ي باليعبت لألظباب والخأثحراث الخاصت باإلؼكالُت اإلاؼشوخت

 

خم ئعذاد شجشة ألاهذاف مً خالل  :ٍو

ع ؤلاؼكالُت الشةِعُت اإلاؼشوخت بالهذف اإلاشاد بلىغه -  حعٍى

ع الخأثحراث باألثش -   حعٍى

ع ألاظباب بالخذخالث وألاعمال التي ظِخم العمل عليها -  حعٍى

 

 .وبزلك ًخم اإلاشوس مً شجشة ؤلاؼكالُاث ئلى شجشة ألاهذاف أو الحلىل التي جبحن الىطعُت اإلاشاد بلىغها

4انزسم انبياني عدد   

 هيكهت شجزة األهداف 

 

 

 الهدف الرئيسي
 األثار

التدخالت     
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ًخعحن خالل عملُت جدذًذ ألاهذاف اإلاشاعُت للىىع الاحخماعي الخلُذ باألعمال والخذخالث التي جىذسج طمً مجال 

 .جذخل اإلاهمت اإلاعىُت ومؽمىالتها

 ًخم الؽشوع في ئدساج ملاسبت الىىع الاحخماعي في كامل مكىهاث ئػاس و باكخمال الصىسة عً الىطعُت اإلاعتهذفت

 :أداء البرهامج اإلاعني وفي محزاهِخه كما ًلي

 

لها  أخزا بعحن ؤلاعخباس إلالاسبت الىىع الاحخماعي و ظتراجُجُت العُاظت العمىمُتئصُاغت   - خاوس ئلى مججًز

   .جُجُتااظتر

ض اكالُت للحذ مً ئػجدذًذ أهذاف  - إلاعاواة الفىاسق بحن الجيعحن التي جم جدذًذها و جدلُلها وجظمً حعٍض

  .بحن اليعاء والشحال

 كِغ دسحت الخللُص مً الفىاسق اإلاسجلت بحن مكً مً جدذًذ مإؼشاث كِغ أداء مشاعُت للىىع الاحخماعي ث -

 .الجيعحن

ع و أوؽؼت فشعُت كتراح أوؽؼت ئ -   مً الفىاسق  الفعلي الخللُصجمكً مًأو دعاةم أوؽؼت أو مؽاَس

 .    اإلاشوس أخحرا الي الترحمت اإلاالُت لإلحشاءاث اإلالترخت-  

 

وجخمثل عملُت وطع ئػاس أداء مشاعي للىىع ؤلاحخماعي مشخلت أولى هامت طمً معاس مخكامل إلدساج ملاسبت الىىع 

.  ؤلاحخماعي باإلاحزاهُت بما ًمكً مً جدلُم اإلاعاواة بحن اليعاء والشحال وجدعحن أداء العُاظاث العمىمُت

  


