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السياق واإلطار
بعد التجربة الأوىل التي خا�ضتها اجلماعات الرتابية يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي والتي جاءت
يف �إطار امليثاق اجلماعي امليثاق اجلماعي لـ ( 2009قانون .)17-08
تندرج ،حاليا ،مقاربة التخطيط اال�سرتاتيجي املجايل يف �إطار قانوين جديد من�صو�ص عليه يف
القوانني التنظيمية ( )113-14 ،112-14 ،111-14والتي حتدد اخت�صا�صات اجلماعات الرتابية.
ت�شتمل هذه القوانني على مقت�ضيات تتعلق بثالثة �أق�سام من الربامج:
• برنامج تنمية اجلهة؛
• برنامج تنمية الإقليم �أو العمالة؛
• برنامج عمل اجلماعة.
يتيح التحليل املقارن لكل من املخطط اجلماعي للتنمية وبرنامج عمل اجلماعة ،عر�ض عدد من
نقط الت�شابه ونقط االختالف على عدة م�ستويات:
º

على امل�ستوى التنظيمي

º

على م�ستوى مبادئ التخطيط

• تخ�ص�ص القوانني التنظيمية احلالية عددا من املواد (تقريبا ع�رش مواد) لربنامج عمل اجلماعة،
يف حني مل يخ�ص�ص امليثاق ال�سابق �سوى مادة وحيدة للمخطط اجلماعي للتنمية.
• يحتل برنامج عمل اجلماعة مكانة هامة يف القانون التنظيمي الذي جاء مبقت�ضيات حتدد:
–  االخت�صا�صات الذاتية للجماعة ،اخت�صا�صات الرئي�س واخت�صا�صات املجل�س اجلماعي؛
–  �آليات الربجمة متعددة ال�سنوات؛
–  �آليات احلوار والت�شاور.
متثل مواد القانون التنظيمي  113-14املتعلق باجلماعات انتقاال من املخطط اجلماعي للتنمية �إىل
برنامج عمل اجلماعة ،وذلك اعتمادا على التوجهات الآتية:
–  �إدماج ال�سيا�سات العمومية وا�سرتاتيجيات الدولة يف جماالت خدمات القرب؛
– االلتقائية واالن�سجام مع الأهداف ذات الأولوية لربنامج تنمية اجلهة وبرنامج تنمية الإقليم/
العمالة؛
–  الأخذ بعني االعتبار الإمكانيات املتوفرة والتي ميكن تعبئتها من قبل اجلماعة؛
–  التعاطي مع االلتزامات يف �إطار الت�شاور بني اجلماعة وباقي اجلماعات الرتابية ،الهيئات،
امل�ؤ�س�سات واملقاوالت العمومية وكذا القطاعات االقت�صادية واالجتماعية باجلماعة.

25/06/2019 14:23
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º

على امل�ستوى املنهجي

يتم حت�ضري و�إعداد برنامج عمل اجلماعة بناء على نف�س منهجية املخطط اجلماعي للتنمية ،وخا�صة
فيما يتعلق بـ :
• الت�شخي�ص ،تقييم الإمكانيات ،وحتديد الأولويات؛
• املقاربات الأفقية :البعد الت�شاركي ،مقاربة النوع والبعد البيئي للتخطيط...
º

على م�ستوى الربجمة

يخ�ضع برنامج عمل اجلماعة للربجمة املالية متعددة ال�سنوات ،مما ي�سمح ب�صياغة ر�ؤية تنموية ترتجم
يف �شكل �أن�شطة فعلية يتم �إجنازها ب�شكل ناجع خالل فرتة �ست �سنوات.
º

على م�ستوى التنفيذ ،التتبع والتقييم

خالفا ملقت�ضيات امليثاق اجلماعي اخلا�صة باملخطط اجلماعي للتنمية ،و�ضع القانون التنظيمي
قواعد تهدف �إىل:
• �إلزام اجلماعة بتنفيذ برنامج عملها كما مت �إعداده وامل�صادقة عليه؛
• �رضورة توفر اجلماعة على نظام للتتبع والتقييم ي�سمح بقيا�س النتائج املحققة يف �إطار تنفيذ
برنامج عملها من حيث الأهداف املحددة ،النتائج والآثار على امل�ستفيدين.

25/06/2019 14:23
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مقتضيات عامة
ي�أخذ هذا الدليل بعني االعتبار جمموع املقت�ضيات القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل ،كما
يقدم بع�ض املقرتحات الإ�ضافية التي ترتبط ب�أدوار اجلماعات يف التنمية املحلية ،وكذا التوجهات
العملية فيما يتعلق بالتخطيط والربجمة اجلماعية.
يقرتح هذا الدليل بع�ض الآليات املب�سطة واملالئمة التي ت�سمح ب�إجناز م�سل�سل حت�ضري� ،إعداد ،تتبع
وتقييم برنامج عمل اجلماعة ،وذلك حتت م�س�ؤولية هيئات احلكامة باجلماعة ويف �إطار ممار�سة
اخت�صا�صاتها كما هي حمددة يف القوانني والأنظمة اجلاري بها العمل.

�أهداف الدليل
يخ�ص هذا الدليل اجلماعات كما مت تعريفها يف القانون التنظيمي  .113-14وهو يالئم وينا�سب
�أ�ساليب �إعداد برامج العمل طبقا للمر�سومني عدد  2.16.301وعدد  2.16.307وعدد .2.17.306
يتعلق الأمر �إذن ،بوثيقة �صيغت بنا ًء على املرجعيات القانونية املعتمدة من جهة وعلى جتارب
ميدانية �أبانت عن قابليتها للتطبيق على امل�ستويني امل�ؤ�س�ساتي والتقني من جهة �أخرى ،مما ي�سمح
ب�إمكانية ا�ستعمالها على نطاق وا�سع لت�شمل كافة اجلماعات.
يهدف هذا الدليل �إىل اقرتاح �آليات منا�سبة ومب�سطة متكن اجلماعات من �إعداد برنامج عملها ،مع
الدمج الأفقي لكل من مقاربة النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة وذلك عرب املراحل اخلم�سة
التالية:
• ت�شخي�ص احلاجيات والإمكانيات وحتديد الأولويات التنموية للجماعة؛
• و�ضع وترتيب الأولويات التنموية؛
• حتديد امل�شاريع والأن�شطة ذات االولوية؛
• تقييم املوارد والنفقات التقديرية؛
• بلورة وثيقة امل�رشوع وو�ضع منظومة للتتبع.

امل�ستهدفون
هذا الدليل موجه ملواكبة جمال�س اجلماعات والفاعلني املحليني خالل مراحل �إعداد برنامج عمل
اجلماعة.
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ي�ستهدف بالدرجة الأوىل �أ�صحاب القرار باجلماعة ،كما يوجه �إىل �أطر وتقنيي اجلماعات
وامل�س�ؤولني على الهياكل التي ت�سهر على �إعداد برنامج العمل ،وكذا ال�رشكاء الأ�سا�سيني للجماعة
من ممثلي امل�صالح الالممركزة للإدارة املركزية وجمعيات املجتمع املدين...

حمتويات الدليل
ي�ضم هذا الدليل ثالثة �أجزاء موزعة كالآتي:
• الق�سم الأول ي�شتمل على التذكري باملرجعيات القانونية ،املبادئ واملفاهيم الأ�سا�سية وهياكل
الإجناز التي ت�رشف على �إعداد برنامج عمل اجلماعة.
• الق�سم الثاين يقدم ويف�صل جميع مراحل �إعداد برنامج عمل اجلماعة ،وبالن�سبة لكل مرحلة
يحدد الأهداف والأن�شطة ،ال�رشوط امل�سبقة ،طريقة الإجناز ،النتائج املنتظرة والأدوات
والدعائم التي يتعني ا�ستعمالها.
• الق�سم الثالث ي�صف جميع التدابري الأفقية التي ت�ضمن �إجناح عملية �إعداد برنامج عمل اجلماعة
وعالقته بالقانون التنظيمي  113-14املتعلق باجلماعات .وخا�صة فيما يت�صل بـ  )1 :مقاربة
النوع؛  )2البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة وتدبري املخاطر؛  )3النظام املعلوماتي اجلماعي؛
 )4خطة التوا�صل؛  )5مبادئ و�أن�شطة احلكامة؛  )6تعبئة املوارد؛  )7تفعيل منظومة املراقبة.
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القسم األول  :اإلطار المرجعي والتنظيمي
إلعداد برنامج عمل الجماعة
ميثل برنامج عمل اجلماعة الوثيقة املرجعية لربجمة امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية التي تهدف �إىل
توفري خدمات القرب للمواطنات واملواطنني.
وب�صفته اخت�صا�ص ذاتي للجماعة ،يتم �إعداد برنامج عمل اجلماعة خالل ال�سنة الأوىل النتداب
املجل�س .ويتم فيه تقرير م�شاريع التنمية املزمع �إجنازها من قبل اجلماعة خالل �ست �سنوات .كما
يتم ،تتبعه ،حتيينه وتقييمه حتت �إ�رشاف رئي�س املجل�س (املواد � 78إىل  ،82قانون .)113-14
وبحكم كونه �أداة للتنمية ،يحدد برنامج عمل اجلماعة احلاجيات والأولويات التنموية ،ويت�ضمن
تقييما للموارد والنفقات .كما يتم �إعداده يف �إطار مقاربة ت�شاركية ت�أخذ بعني االعتبار مقاربة
النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة وهذا بالتوافق مع املرجعية القانونية .وي�ستند يف ذلك على �إطار
تنظيمي وعلى مناهج ومبادئ عمل حمددة ب�صفة جيدة.

 .1.Iاملرجعيات القانونية
يتعلق الأمر بجرد للن�صو�ص والقوانني التي تنظم �إعداد برنامج عمل اجلماعة ،وهناك ثالثة
م�ستويات من املرجعيات:
• مقت�ضيات د�ستور اململكة ل�سنة 2011؛
• القانون التنظيمي  113-14املتعلق باجلماعات؛
• املر�سوم رقم  2.16.301املحدد مل�سطرة �إعداد برنامج عمل اجلماعة وتتبعه وحتيينه و تقييمه
و�آليات احلوار والت�شاور لإعداده؛
• املر�سوم رقم  2.16.307املحدد مل�ضمون الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات اخلا�صة مبيزانية
اجلماعة وكيفيات �إعدادها؛
• املر�سوم رقم  2.17.306املحدد للآليات والأدوات الالزمة ملواكبة اجلماعة لبلوغ حكامة
جيدة يف تدبري �ش�ؤونها وممار�سة االخت�صا�صات املوكولة �إليها.

�أ) املرجعية الد�ستورية
ت�ؤطر املقت�ضيات الد�ستورية مهام و�أدوار وتنظيم اجلهات وباقي اجلماعات الرتابية يف كل جماالت
تدخل الدولة.
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ت�ساهم الهيئات التداولية والتقريرية للجماعات الرتابية (الف�صل  ،)138من خالل الآليات
الت�شاركية للحوار والت�شاور (الف�صل  )139يف و�ضع وتتبع ال�سيا�سات والربامج التنموية الرتابية
(الف�صل  .)137وذلك يف �أفق:
• تعبئة كل املوارد املتاحة لتي�سري ا�ستفادة املواطنات واملواطنني على قدم امل�ساواة من احلق يف
العالج والعناية ال�صحية ،احلماية االجتماعية ،الرتبية ،التكوين ،ال�سكن ،ال�شغل ،ولوج
الوظائف العمومية ،احل�صول على املاء ،التنمية امل�ستدامة ( ...الف�صل )31؛
• تعميم الطابع الفعلي للحقوق (الف�صل )6؛
لهذا ،تتوفر اجلماعات الرتابية على االخت�صا�صات والو�سائل الآتية:
• �سلطة تنظيمية ملمار�سة اخت�صا�صاتها (الف�صل )140؛
• موارد مالية ذاتية ومنقولة من الدولة (الف�صل )141؛
• االتفاق مع جماعات ترابية �أخرى يف �إطار التعاون (الف�صل )143؛
• التعا�ضد والتعاون يف �إطار جمموعات اجلماعات الرتابية (الف�صل )144؛
• امل�ساعدة من قبل ال�سلطات املحلية يف �إطار تنفيذ املخططات والربامج التنموية (الف�صل .)145

ب) املرجعية الت�رشيعية والتنظيمية

حتدد مقت�ضيات القانون التنظيمي  113-14م�سطرة �إعداد برنامج عمل اجلماعة ملدة �ست �سنوات،
بالإ�ضافة �إىل امل�صادقة عليه ،تتبعه وحتيينه (بد�أَ من ال�سنة الثالثة ،مبقت�ضى املادة  ،)80وكذا تقييمه
(املادة .)78
ُي� ِرشف رئي�س جمل�س اجلماعة على هذه امل�سطرة خالل كل مراحلها.

تتوافق �شكليات �إعداد برنامج عمل اجلماعة (كما مت حتديدها يف املادة  6من املر�سوم التطبيقي للقانون
املتعلق باجلماعات عدد  2.16.301لـ  23رم�ضان  1437املوافق لـ  29يونيو  )2016مع توجهات برنامج
تنمية اجلهة ،وذلك باالعتماد على مقاربة ت�شاركية وعلى التن�سيق مع عامل العمالة �أو الإقليم �أو من
ينوب عنه ،باعتباره مكلفا بالتن�سيق بني �أن�شطة امل�صالح الالممركزة للإدارة املركزية (املادة .)78
يتعني �أن يتم خالل �إعداد برنامج عمل اجلماعة:
• �إجناز ت�شخي�ص للحاجيات ،الإمكانات والأولويات ،بالإ�ضافة �إىل حتديد املوارد والنفقات
التقديرية اخلا�صة بال�سنوات الثالث الأوىل؛
• الربجمة متعددة ال�سنوات (املادة  79و )183وذلك باحرتام للقوانني اجلاري بها العمل (مر�سوم
رقم  .)2.16.307يف هذا الإطار ،تعمل اجلماعة على �إجناز وظيفتها يف التخطيط بناء على
منهجية فعالة تقوم على حتديد املهام ،و�ضع دليل امل�ساطر� ،إجناز نظام التدبري بالأهداف،
منظومة تتبع للم�شاريع والربامج (مع �أهداف حمددة وم�ؤ�رشات لقيا�س النتائج) (املادة .)271
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لهذا الغر�ض ،تعمل الإدارة وباقي اجلماعات الرتابية ،امل�ؤ�س�سات العمومية واملقاوالت العمومية
على توفري الوثائق الالزمة اخلا�صة مب�شاريع التجهيز املقرر �إجنازها على تراب اجلماعة (املادة .)82
فيما يتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني ،ين�ص القانون التنظيمي  113-14املتعلق باجلماعات ،على ما يلي:
• حتدث وحدة ا�ست�شارية ب�رشاكة مع املجتمع املدين ت�سمى «هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
ومقاربة النوع» (املادة )120؛
• �إعداد برنامج عمل اجلماعة (املادة  )78ي�أخذ بعني االعتبار مقاربة النوع؛
• الأخذ بعني االعتبار معيار النوع يف حتديد �أهداف الربامج �أو امل�شاريع املدرجة يف امليزانية
وكذا حتديد م�ؤ�رشات مرقمة وذلك للتمكن من قيا�س النتائج املتوخاة (املادة .)158
ومن جهة �أخرى ،ف�إن املر�سوم التطبيقي عدد  2.16.301املتعلق باجلماعات والذي يحدد م�سطرة
�إعداد برنامج عمل اجلماعة وتتبعه وتقييمه وحتيينه ،ي�رشك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة
النوع يف م�سل�سل �إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برنامج عمل اجلماعة وحتيينه بعد ال�سنة الثالثة.
وفيما يتعلق بالأخذ بعني االعتبار للبيئة والتنمية امل�ستدامة يف �إعداد برنامج عمل اجلماعة ،مت تنزيل
القانون الإطار  99-12املتعلق بامليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة يف اال�سرتاتيجية الوطنية
للتنمية امل�ستدامة  2030-2016والتي تعترب مبد�أ الرتابية من بني مبادئها التوجيهية ،وذلك بغية
تعبئة الفاعلني الرتابيني ل�صالح تنمية ب�رشية م�ستدامة ومتوازنة للمجال .من جهة �أخرى ،تن�ص
اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة على �أهمية �ضمان امتالك التوجهات التي حتددها من طرف
خمتلف امل�ستويات الرتابية .ولهذه الغاية ،ين�ص الهدف رقم  9على �إدماج اجلماعات الرتابية يف
نهج التنمية امل�ستدامة وفقا لال�سرتاتيجية الوطنية.

 .2.Iالإطار التنظيمي  :الهياكل ،الهيئات و�آليات برنامج عمل اجلماعة
�أقر د�ستور يوليوز  2011م�شاركة املواطنني يف و�ضع ،تنفيذ وتقييم برامج التنمية من خالل:
• مقت�ضيات الف�صل  13اخلا�ص بخلق هيئات للت�شاور؛
• مقت�ضيات الف�صل  136اخلا�ص بالتنظيم الرتابي للمملكة والذي ي�ضمن م�شاركة املواطنني يف
تدبري �ش�ؤونهم؛
• مقت�ضيات الف�صل  139املتعلق بالآليات الت�شاركية للحوار والت�شاور يف اجلماعات الرتابية.

�أ) هياكل وهيئات برنامج عمل اجلماعة
يو�ضح اجلدول املوايل ،الهيئات املعنية بربنامج عمل اجلماعة ،و�أدوارها .ويتعلق الأمر ب�أدوار
وم�س�ؤوليات تقت�ضي مواكبة م�ستمرة وتكوينات ت�سمح بتفعيل �سليم ملقت�ضيات تنفيذ برنامج عمل
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اجلماعة .يتم تنظيم �أدوار هذه الهيئات وامل�ؤ�س�سات بناء على مواد القانون التنظيمي
املتعلق باجلماعات ومر�سوم رقم  2.16.301ال�سالف الذكر.

113-14

اجلدول  :1الهياكل والهيئات املعنية ب�إعداد برنامج عمل اجلماعة

1

الهيئة/امل�ؤ�س�سة
رئي�س املجل�س اجلماعي
املجل�س اجلماعي
اللجان الدائمة للمجل�س:
– جلنة امليزانية وال�ش�ؤون املالية والربجمة
– جلنة املرافق واخلدمات
هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع
جلان البيئة
عامل العمالة �أو الإقليم

الأدوار/امل�س�ؤوليات
• �إعداد برنامج عمل اجلماعة (املادة  : 78ق.ت)113.14 .
• تنفيذ برنامج عمل اجلماعة (املادة  : 94ق.ت)113.14 .
• املداولة (املادة  : 92ق.ت)113.14 .
• امل�شاورة و�إبداء الر�أي
• امل�ساعدة التقنية
• الت�شاور واقرتاح وجهات النظر من �أجل الأخذ بعني االعتبار
ب�شكل فعال للم�ساواة يف مقاربة النوع االجتماعي خالل
جميع مراحل برنامج عمل اجلماعة.
• درا�سة الق�ضايا املتعلقة مبجال اخت�صا�صها
امل�ساعدة التقنية من خالل:
– توفري املعطيات وامل�ؤ�رشات ال�رضورية للإعداد؛
– توفري الوثائق املتعلقة بامل�شاريع املربجمة �أو املنجزة داخل
تراب اجلماعة من طرف الهياكل وامل�ؤ�س�سات العمومية الأخرى؛
– التن�سيق مع اجلماعات الرتابية الأخرى؛
– الت�أ�شري على برنامج عمل اجلماعة (با�ستثناء جماعات
امل�شور ).
–  الو�ضع رهن الإ�شارة للمعلومات ،للمعطيات ،امل�ؤ�رشات
والوثائق الالزمة خا�صة يف مرحلة الت�شخي�ص (املادة  9من
املر�سوم )2.16.301
–  تعبئة املوارد الب�رشية التابعة لها للم�ساهمة يف �إعداد
برنامج عمل اجلماعة (املادة  9من املر�سوم )2.16.301
1

امل�صالح الالممركزة للإدارة املركزية للدولة
وامل�ؤ�س�سات العمومية
إقليم
ل
ا
أو
�
العمالة
(عن طريق عامل
)

ب) �آليات احلوار والت�شاور
بناء على املقت�ضيات الد�ستورية ،يتم �إعداد برنامج عمل اجلماعة باالعتماد على �آليات احلوار
والت�شاور (املادة  ،)119وح�سب مقاربة ت�شاركية ت�سمح للمواطنات واملواطنني ،والهيئات (ذات
الطابع االجتماعي ،االقت�صادي واملهني) باالنخراط يف خمتلف مراحل برنامج العمل من خالل
م�ساهمتهم يف حتليل الت�شخي�ص واقرتاح احللول.
 1املادة  114من القانون  :113-14ال تكون مداوالت جماعات امل�شور� ،أيا كان مو�ضوعها قابلة للتنفيذ �إال بعد
م�صادقة وزير الداخلية �أو من يفو�ض �إليه ذلك.
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هذه امل�شاركة لها �أهمية مزدوجة:
• الأوىل ،ت�ضفي مكانة �أ�سا�سية على متثيلية �ساكنة اجلماعة� ،أي الرجال والن�ساء ،مهما بلغ
عمرهم وم�ستواهم ال�سو�سيو-اقت�صادي والتعليمي ،ومقر �سكناهم و�/أو حالة �إعاقتهم.
• الثانية ،جعل الدور اال�ست�شاري واالقرتاحي لهيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع
�أكرث فاعلية يف الأخذ بعني االعتبار للم�ساواة بني النوع خالل جميع مراحل �إعداد برنامج
عمل اجلماعة ،و�أي�ضا خالل تنفيذه وتتبعه.
يف هذا الإطار ،وبناء على نتائج الور�شات ،اللقاءات واالجتماعات اخلا�صة باحلوار والت�شاور،
يقوم الرئي�س واملنتخبون (ات) املحليون باتخاذ القرار بخ�صو�ص �أولويات تنمية اجلماعة.
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القسم الثاني  :مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة
يت�ضمن م�سل�سل �إعداد برنامج عمل اجلماعة مراحل �أ�سا�سية مت�سل�سلة زمنيا:
املرحلة � : 1إجناز ت�شخي�ص للحاجيات والإمكانيات وحتديد الأولويات؛
املرحلة  : 2و�ضع وترتيب الأولويات التنموية؛
املرحلة  : 3حتديد امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية؛
املرحلة  : 4تقييم املوارد والنفقات التقديرية لثالث �سنوات؛
املرحلة  : 5بلورة وثيقة م�رشوع برنامج عمل اجلماعة مع منظومة التتبع.
يبد�أ هذا امل�سل�سل بعملية التح�ضري واالنطالقة وينتهي بعملية امل�صادقة على م�رشوع برنامج عمل اجلماعة.
يتم تقدمي كل مرحلة من املراحل اخلم�س وفق الطريقة التالية :الأهداف ،الأن�شطة ،ال�رشوط
امل�سبقة ،طريقة الإجناز ،النتائج املنتظرة والأدوات والدعامات الواجب ا�ستعمالها.
يعطي هذا الدليل ،بالن�سبة لكل مرحلة ،منهجية خا�صة ب�إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي والتنمية
امل�ستدامة يف برنامج عمل اجلماعة.

تنبيه

يف جمموع الر�سوم البيانية املرفقة بهذا الدليل ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأ�شكال الدائرية متثل:
• باللون الأزرق� :رضورة الأخذ بعني االعتبار ،مقاربة النوع؛
• باللون الأخ�رض� :رضورة الأخذ بعني االعتبار ،البعد البيئي ،والتنمية امل�ستدامة.
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املرحلة الثانية :
و�ضع وترتيب
الأولويات
التنموية

الر�سم البياين  : 1املراحل الأ�سا�سية لإعداد برنامج عمل اجلماعة

التح�ضري
واالنطالقة

املرحلة الأوىل :
�إجناز ت�شخي�ص
للحاجيات
والإمكانيات
وحتديد
الأولويات

املرحلة الثالثة :
حتديد امل�شاريع
والأن�شطة ذات
الأولوية

املرحلة الرابعة :
تقييم املوارد
والنفقات
التقديرية لثالث
�سنوات

املرحلة اخلام�سة :
بلورة وثيقة
امل�رشوع ومنظومة
التتبع

امل�صادقة على
م�رشوع برنامج
عمل اجلماعة
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مراحل �إعداد برنامج عمل اجلماعة

�إجناز ت�شخي�ص
للحاجيات والإمكانيات
وحتديد الأولويات

املرحلة الأوىل
و�ضع وترتيب الأولويات
التنموية للجماعة

املرحلة الثالثة

حتديد امل�شاريع
والأن�شطة ذات الأولوية

املرحلة الرابعة

تقييم املوارد والنفقات
التقديرية لثالث �سنوات
برجمة
امل�شاريع

الإمكانيات املادية
املتوفرة لديها �أو التي
ميكن لها تعبئتها
خالل ال�سنوات ال�ست

برجمة
امليزانية

برنامج عمل
اجلماعة
لثالث �سنوات

حتليل
الو�ضعية
املالية

�سيا�سات
وا�سرتاتيجيات
الدولة يف جمال
خدمات القرب

و�ضع وترتيب
الأولويات التنموية
للجماعة

وثيقة
الت�شخي�ص

م�سوغات منهجية
حتديد �أولوية
انتقاء
امل�شاريع امل�شاريع
والأن�شطة

معاجلة وحتليل
املعطيات

وثيقة واقع
احلال
برنامج
التنمية
اجلهوية

برنامج
التنمية
الإقليمية

م�رشوع برنامج
عمل اجلماعة
ل�ست �سنوات

جمع
املعطيات
والوثائق
لدى
جمع
املعطيات امل�صالح
على م�ستوى اخلارجية
وال�رشكاء
اجلماعة

املرحلة الثانية

الر�سم البياين  :2مراحل �إعداد برنامج عمل اجلماعة

التح�ضري
واالنطالقة

الإعداد التقني
والتنظيمي

االنطالقة
الر�سمية
مل�سل�سل
�إعداد
برنامج
العمل

االجتماع
الإخباري
والت�شاوري
على م�ستوى
اجلماعة

وثيقة
الت�شخي�ص

منتدى/منتديات
الت�شخي�ص

املرحلة اخلام�سة

بلورة وثيقة امل�رشوع
ومنظومة التتبع
م�سل�سل �إعداد برنامج
عمل اجلماعة ومراحله
نتائج ت�شخي�ص
احلاجيات ،الإمكانيات
والأولويات
حتليل امل�شاريع
والأن�شطة املربجمة
مع جدولتها الزمنية
وتكاليفها التقديرية
وثيقة م�رشوع
برنامج عمل اجلماعة
منظومة التتبع
حتديد امل�ؤ�رشات
املرجعية واملرجوة
ملنظومة التتبع
�إعداد جذاذات وجداول
التتبع
�إعداد اجلدولة الزمنية
لأن�شطة التتبع

التدابري الأفقية
م�شاركة هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع واللجنة املكلفة بالبيئة يف جميع مراحل امل�سل�سل

امل�صادقة على
م�رشوع برنامج
عمل اجلماعة
عر�ض
م�رشوع
برنامج عمل
اجلماعة على
اللجن الدائمة
للدرا�سة

1

3

امل�صادقة
2
على م�رشوع
برنامج عمل وثيقة
اجلماعة خالل برنامج
دورة عادية عمل
�أو ا�ستثنائية اجلماعة
قابل
للمجل�س
للتنفيذ
الت�أثري على
مقرر جمل�س
اجلماعة
املتعلق
بربنامج العمل
من طرف
العامل �أو من
ينوب عنه
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 .1.IIالتح�ضري واالنطالقة
يتم التح�ضري لربنامج عمل اجلماعة يف �إطار دورة �أو عدة دورات يرت�أ�سها رئي�س جمل�س اجلماعة
بح�ضور �إلزامي لأع�ضاء املكتب ،ومب�شاركة:
• ر�ؤ�ساء اللجان الدائمة؛
• كاتب املجل�س؛

• عامل العمالة �أو الإقليم �أو من ينوب عنه؛

• ممثلو امل�صالح الالممركزة للإدارات املركزية (بدعوة من العامل).
وميكن لرئي�س املجل�س� ،أن يدعو مببادرة منه كل �شخ�ص يعترب ح�ضوره ذا �أهمية ،مبا يف ذلك �أع�ضاء
هيئة م�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع.

 .1الأهداف املتوخاة
يتجلى هدف هذه العملية يف و�ضع الإطار امل�ؤ�س�ساتي ،التنظيمي واملنهجي الالزم لإعداد برنامج
عمل اجلماعة .ويتعلق الأمر بـ :

• و�ضع ال�رشوط التي ت�سمح ب�إعداد برنامج عمل اجلماعة من خالل �إدراج مقاربة النوع والبعد
البيئي والتنمية امل�ستدامة؛

• االلتزام بتبني هذه املقاربات منذ الأن�شطة الأوىل وخالل جميع مراحل م�سل�سل �إعداد برنامج
عمل اجلماعة؛

• حت�سي�س وتعبئة الفاعلني املحليني و�رشكائهم ليتمكنوا من امل�ساهمة ومتلك �أدوات �إعداد
التخطيط اجلماعي الذي يراعي النوع ويدمج البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة.

 .2الأن�شطة املزمع �إجنازها
ت�ستوجب عمليات الإعداد واالنطالقة تعبئة القدرات امل�ؤ�س�ساتية ،التقنية والتدبريية بالإ�ضافة �إىل
القدرة على التحليل والتخطيط ،ف�ضال عن دمج النوع والبيئة .وعليه يتعني:
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بالن�سبة ملقاربة النوع:
• �ضمان احرتام الإطار القانوين الوطني وااللتزامات الدولية والوطنية فيما يخ�ص امل�ساواة بني
النوع؛
• �إحداث فريق ،مكون من الن�ساء والرجال ،لتكوينهم وحت�سي�سهم حول ق�ضايا النوع؛
• و�ضع �آليات م�ؤ�س�ساتية للحفاظ على نظام يقظة وتن�سيق فعال لبعد النوع ،باخل�صو�ص «هيئة
امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع».
• تقوية املهارات (تكوين يف مبادئ و�أدوات مقاربة النوع) والقدرات التدبريية للجماعة (تنظيم،
تنفيذ ،قيادة ،تتبع) من �أجل مواكبة م�سل�سل �إدماج مقاربة النوع يف برنامج عمل اجلماعة؛
• االلتزام ب�إدماج مقاربة النوع يف م�سل�سل �إعداد برنامج عمل اجلماعة خالل عقد دورة املجل�س،
وذلك عرب:
� .1رضورة جمع البيانات يف قائمة م�صنفة ح�سب اجلن�س لإعداد برنامج عمل اجلماعة؛
�  .2إجناز ت�شخي�ص حلاالت الالم�ساواة بني الرجل واملر�أة ،انطالقا من املعطيات امل�صنفة وذلك
لتحديد حاالت الالم�ساواة بني الرجل واملر�أة؛
  .3حتديد خطة عمل تت�ضمن الربامج ،امل�شاريع والإجراءات الرامية للحد من �أوجه الالم�ساواة مع
�أهداف مرقمة وحمددة زمنيا وم�ؤ�رشات للأثر والإجناز؛
 .4تخ�صي�ص ميزانية لكل برنامج �أو م�رشوع �أو �إجراء يف خطة العمل؛
 .5تر�سيخ احلد من الالم�ساواة بني الرجل-املر�أة باعتباره هدفا �أفقيا ووا�ضحا.
• اخلم�سة معايري املقرتحة لتحديد وحتليل وتو�صيف الالم�ساواة بني النوع وكذا �إعداد امل�شاريع
التنموية للجماعة الكفيلة باحلد من هذه التفاوتات وهي:
– الولوج للتعليم؛
– الولوج لل�صحة؛
– امل�شاركة يف احلياة االقت�صادية؛
– �ضمان �أمن و�سالمة الن�ساء؛
– امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية؛
تتم درا�سة الولوج للبنيات التحتية ك�سبب �أفقي لالم�ساواة بني الرجل واملر�أة.
• الرجوع اىل منهجية الدليل املنهجي لإعداد خطط العمل اجلماعية مع مراعاة النوع يف كل مرحلة
من الربجمة.
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فيما يخ�ص املقاربة البيئية والتنمية امل�ستدامة:
تتطلب هذه املقاربة القيام بالأن�شطة التالية:
• �إحداث هيئة جماعية معنية بالبيئة (حتدد لها املهام ،الرتكيبة وقواعد للت�سيري) وتكون كل الأطراف
املعنية بالبيئة ممثلة فيها؛
• التوا�صل وتقوية قدرات �أع�ضائها حتى ي�ضطلعوا ب�أدوار يف توجيه وقيادة وتتبع م�سل�سل �إدراج
املقاربة البيئية يف الربجمة اجلماعية� ،أخذا بعني االعتبار ،مراعاة االن�سجام مع التوجهات الكربى
على امل�ستوى اجلهوي؛
• �إن�شاء �شبكات جتمع الأطراف التي تعنى بالبعد البيئي وذلك يف ارتباط مع الهيئات املوجودة
والفعالة يف جمال التخطيط اجلماعي؛
• خالل عقد دورة املجل�س ،االلتزام ب�إدماج البعد البيئي يف م�سل�سل �إعداد برنامج عمل اجلماعة بـ :
–  جتميع (تفريغ ،معاجلة ،ت�صنيف) املعطيات حول خمتلف عنا�رص البيئة على م�ستوى تراب
اجلماعة؛
–  �إعداد و�صياغة عدد من التوجهات لإدراج البعد البيئي يف الربجمة اجلماعية؛
–  �إعداد و�صياغة توجيهات لدمج البعد البيئي يف عملية التخطيط اجلماعي مع الأخذ بعني
االعتبار االخت�صا�صات الذاتية للجماعة على النحو املن�صو�ص عليها يف املادة ( 83تقوم اجلماعة
ب�إحداث وتدبري املرافق والتجهيزات العمومية الالزمة لتقدمي خدمات القرب يف امليادين التالية:
التطهري ال�سائل وال�صلب وحمطات معاجلة املياه العادمة؛ تنظيف الطرقات وال�ساحات العمومية
وجمع النفايات املنزلية وامل�شابهة لها ونقلها �إىل املطارح ومعاجلتها وتثمينها� ،إلخ).
–  تقدير املوارد الالزمة للإ�رشاف على طريقة �إدراج البيئة يف برنامج العمل.

 .3ال�رشوط الأولية
من �أجل �صياغة ر�ؤية ت�سمح ب�إدراج مقاربة النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة ،يتعني خالل
هذه املرحلة �ضمان:
• �إعداد  2ورقة تقنية توجيهية تخ�ص مقاربة النوع والبعد البيئي وكذا مذكرة تقوم ب�رشح و�أقلمة
�أهداف التنمية امل�ستدامة للجماعات الرتابية؛

 2يجب �أن ت�ضم هذه الورقة العنا�رص التالية:
– الئحة املتدخلني لإدراجها يف اللقاءات؛
– جمع وا�ستعمال املعطيات الكمية والكيفية؛
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• حت�سي�س الأطراف املعنية (امل�ؤ�س�سات العمومية ،القطاع اخلا�ص ،املجتمع املدين) حتى يتم
�ضمان انخراطها ب�شكل فعلي وحتى تنتظم يف �إطار �شبكات ت�سمح لها بتوحيد اجلهود
والو�سائل يف �إطار عمل جماعي.

 .4النتائج املنتظرة
تتلخ�ص �أهم النتائج املنتظرة لهذه املرحلة يف:

• اتخاذ قرار �إعداد برنامج العمل من قبل جمل�س اجلماعة مع الأخذ بعني االعتبار �إدماج مقاربة
النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة؛

• تن�شيط وتفعيل هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع والهيئة اجلماعية املكلفة بالبيئة؛

• �إعداد الورقة التقنية التوجيهية املتعلقة ب�إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي وكذا العمل على
ت�أقلمها مع �أهداف التنمية امل�ستدامة وو�ضعها رهن �إ�شارة الأطراف املعنية؛

• و�ضع جدولة زمنية لإعداد برنامج عمل اجلماعة؛

• الإخبار باالنطالقة الر�سمية لعملية �إعداد برنامج عمل اجلماعة؛

• �إعداد خطة التكوين املتعلق ب�إدماج النوع ،البيئة والتنمية امل�ستدامة وكذا توفري املكونني
والقيام ب�إجراءات من �ش�أنها ت�سهيل تعبئتهم.

 .5الأدوات والدعامات الواجب ا�ستعمالها
تتمثل �أهم الأدوات والدعامات املتعلقة بهذه املرحلة يف:

• القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق باجلماعات؛ املر�سوم عدد  2.16.301بتحديد م�سطرة
�إعداد برنامج عمل اجلماعة وتتبعه وحتيينه وتقييمه و�آليات احلوار والت�شاور لإعداده؛
•

الدليل املنهجي املتعلق ب�إدراج مقاربة النوع 3يف برامج العمل اجلماعية؛

– قائمة املوارد املتاحة؛
– طبيعة وحمتوى التحليالت التي �سيتم �إجرا�ؤها ودرجة �أولويتها؛
– دليل احلوارات للقاءات املهمة؛
– الئحة الوثائق التي يجب �إنتاجها؛
– الفرق الزمني بني اللقاءات ،التحليل والوثائق التي يجب �إنتاجها.
 3مت �إعداد هذا الدليل ب�رشاكة مع املديرية العامة للجماعات املحلية ومنظمة الأمم املتحدة-للمر�أة والذي يقدم
مفاهيم مقاربة النوع وتطبيقها يف برنامج عمل اجلماعة .يهدف اىل حتقيق ثالثة �أهداف �أ�سا�سية:
�أ) تو�ضيح مفهوم مقاربة النوع ومعنى التخطيط الرتابي امل�ستجيب للنوع؛
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الورقة التقنية التوجيهية املتعلقة ب�إدماج مقاربة النوع والبيئة وكذا �أهداف التنمية امل�ستدامة؛

• ور�شات للتح�سي�س وحماور التكوين؛

• دعامات مالئمة خا�صة بالتوا�صل من �أجل التح�سي�س وتن�شيط اللقاءات.

تنبيه

• يتم خالل جل�سات التح�ضري �إدماج هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع كهيئة
ا�ست�شارية (�إعماال للمادة  120من قانون  113-14واملادة  7من مر�سوم امل�سطرة).
• يعلق مبقر اجلماعة قرار �إعداد برنامج عمل اجلماعة كما يتم �إبالغه �إىل عامل العمالة �أو
الإقليم (�إعماال للمادة  5من مر�سوم رقم .)2.16.301
• يجب �أن تتم برجمة امل�شاورات مع ال�ساكنة وهيئات املجتمع املدين �أثناء �إعداد برنامج عمل
اجلماعة وفقا للآليات الت�شاركية للحوار والت�شاور املحدثة لدى املجل�س يف قانونه التنظيمي
(�إعماال للمادة  7من مر�سوم رقم .)2.16.301

ب) �رشح مراحل التخطيط امل�ستجيب للنوع والأدوات ال�رضورية لإجناز برنامج عمل اجلماعة؛
ج) حتديد �أدوار والتزامات املتدخلني يف م�سل�سل التخطيط الرتابي والتزاماتهم ل�ضمان الأخذ بعني االعتبار مقاربة
النوع يف منهجية التخطيط الرتابي اجلماعي.
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الر�سم البياين  : 3عملية التح�ضري واالنطالقة

االنطالقة الر�سمية
لربنامج عمل اجلماعة

االجتماع الإخباري والت�شاوري على م�ستوى اجلماعة

التوا�صل حول مراحل �إعداد و�إجناز
وتتبع وتقدمي برنامج عمل اجلماعة
(من�شورات لفائدة ال�ساكنة)

التوا�صل حول �آليات الت�شاور
واحلوار طبقا لتوجهات النظام
الداخلي للمجل�س
(من�شورات لفائدة ال�ساكنة)

حتديد اجلدولة الزمنية لإعداد
برنامج عمل اجلماعة

�إ�صدار قرار �إعداد م�رشوع برنامج
عمل اجلماعة من طرف الرئي�س

التح�ضري واالنطالقة

الإطار امل�ؤ�س�ساتي لإعداد
برنامج العمل

الإعداد التقني والتنظيمي

تعبئة املوارد الب�رشية واملادية
الالزمة لإعداد برنامج العمل

التحقق من ت�أ�سي�س هيئة امل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع

تعيني الفريق املكلف بالإعداد
التقني لربنامج عمل اجلماعة

�إخبار و�إثارة اهتمام �أع�ضاء
املجل�س اجلماعي والفاعلني حول
�أهمية �إعداد برنامج عمل اجلماعة
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اجلدول  : 2اجلدولة الزمنية لإعداد برنامج عمل اجلماعة
م�سل�سل �إعداد م�رشوع برنامج عمل اجلماعة
عملية التح�ضري واالنطالقة
املرحلة  : 1ت�شخي�ص احلاجيات والإمكانيات
املرحلة  : 2و�ضع وترتيب الأولويات التنموية
املرحلة  : 3حتديد امل�شاريع والأن�شطة
املرحلة  : 4تقييم النفقات التقديرية لثالث �سنوات
املرحلة  : 5بلورة وثيقة امل�رشوع ومنظومة التتبع
عملية امل�صادقة

ال�شهر
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ال�شهر

2

ال�شهر

3

ال�شهر

4

ال�شهر

5

ال�شهر

6

ميكن تعديل هذه اجلدولة الزمنية من جماعة �إىل �أخرى بح�سب االمتداد اجلغرايف ،الإ�شكاليات� ،إلخ.
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 .2.IIاملرحلة الأوىل� :إجناز ت�شخي�ص للحاجيات والإمكانيات
خالل هذه املرحلة ،يتعني �إجناز ت�شخي�ص وفق «مقاربة ت�شاركية» وحتليلية (ا�ستخدام م�ؤ�رشات
ومعطيات م�صنفة ح�سب اجلن�س ،ال�سن ،مكان ال�سكن� ,إلخ ).مع حتديد وتو�ضيح جوانب
الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء التي مت التطرق �إليها يف اخلم�س معايري لتحليل النوع (�أنظر �صفحة 20
يف مرحلة الإعداد واالنطالقة) مع الأخذ بعني االعتبار الرهانات البيئية والتنمية امل�ستدامة للرتاب.
ي�شمل �أي�ضا هذا الت�شخي�ص حتديد احللول والأن�شطة املمكنة لتنفيذها.
ي�ستلزم �إعداد هذا الت�شخي�ص تعبئة القدرات الالزمة ،و�إ�رشاك كل الأطراف املعنية ،مبا فيها
الرجال ،الن�ساء ،الفاعلني املعنني بتحليل امل�شاكل واحللول وكذا حتفيزهم على امل�شاركة يف �إعداد
برنامج عمل اجلماعة.

 .1الأهداف املتوخاة
ت�سعى هذه املرحلة �إىل حتقيق جمموعة من الأهداف:
• �إح�صاء امل�شاريع املربجمة (�أو التي مت التخطيط لربجمتها) على تراب اجلماعة من طرف الدولة
وامل�ؤ�س�سات العمومية الأخرى؛
• �إعداد تقرير واقع احلال (ح�سب الدوار ،احلي �أو اجلماعة) يهم جماالت اخت�صا�ص اجلماعة
ويركز على ت�شخي�ص ت�شاركي وحتليلي للرتاب ،ومن �ش�أنه �أن يتيح �إمكانية:
–  حتديد االحتياجات ،و�إمكانيات وفر�ص اجلماعة؛
–  حتديد التفاوتات بني الرجال والن�ساء انطالقا من حتليل املعطيات املرقمة وامل�صنفة ح�سب
اجلن�س والتي مت جتميعها انطالقا من االجتماعات املنظمة مع ال�ساكنة؛
–  حتديد �أ�سباب التفاوتات بني الرجال والن�ساء انطالقا من حتليل املعطيات املرقمة وامل�صنفة
ح�سب اجلن�س والتي مت جتميعها انطالقا من االجتماعات املنظمة مع ال�ساكنة؛
–  حتديد عنا�رص الر�أ�سمال الطبيعي و�أخذ الرهانات البيئية امل�صريية بعني االعتبار يف �إكراهات
و�أولويات التنمية؛
–  حتديد طرق احلل بناء على الأولويات التي يعرب عنها مواطنو اجلماعة خا�صة يف جمال املرافق
والتجهيزات العمومية اجلماعية وخدمات القرب.

 .2الأن�شطة املزمع �إجنازها
يتم االعتماد يف ت�شخي�ص �إمكانيات واحتياجات اجلماعة على النظام املعلوماتي اجلماعي (.)SIC
بحيث يتم جتميع معطيات كمية ونوعية موثوقة والتي تتم معاجلتها بعد ذلك يف �إطار النظام
املعلوماتي اجلماعي.
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ت�شتمل الأن�شطة التي يتعني القيام بها لإجناز ت�شخي�ص اجلماعة على ما يلي:
• حتديد و�إعداد قائمة باملعطيات التي يتعني جمعها يف خمتلف املجاالت التي ي�شملها الت�شخي�ص
مع �رضورة الأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع ،البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة؛
• جتميع معطيات م�صنفة ح�سب اجلن�س ،يف حدود الإمكانيات املتاحة ،بالن�سبة لكل جمال
من املجاالت املدرو�سة وباخل�صو�ص املعايري اخلم�سة املختارة لتحليل النوع (�أنظر املرحلة
ال�سابقة ،مثال يف ملحق)� .سيتم جمع املعطيات لدى خمتلف الإدارات املعنية (على �سبيل
املثال ،بالن�سبة للبعد البيئي :وكالة الأحوا�ض املائية ،املندوبية ال�سامية للمياه والغابات وحماربة
الت�صحر)...؛
• جمع ومعاجلة املعطيات مع �إدراجها يف النظام املعلوماتي اجلماعي؛
• ا�ستخراج وحتليل امل�ؤ�رشات الرئي�سية لكل جمال �شمله الت�شخي�ص وال�سيما �أوجه الرتابط بني
البيئة واملكونات الأخرى االقت�صادية ،االجتماعية والثقافية؛
• �إجراء �أبحاث ت�شاركية (منتديات ،ندوات) بخ�صو�ص العنا�رص املتعلقة بالبيئة الطبيعية
والأن�شطة املهيمنة على تراب اجلماعة؛
• حتليل املعطيات اخلا�صة بالرهانات البيئية على تراب اجلماعة وفق منهجية مندجمة وت�شاركية؛
• حتليل الإح�صائيات امل�صنفة ح�سب اجلن�س ال�ستخراج التفاوتات بني الرجال-الن�ساء ،مبا يف
ذلك الفئات االجتماعية (الأطفال/ال�شباب/ال�شيوخ،الأغنياء/الفقراء ،و�/أو الأ�شخا�ص يف
و�ضعية �إعاقة) وحتليل التطور التاريخي للم�ؤ�رشات ح�سب اجلن�س وذلك لفهم ما �إذا كانت
تتجه نحو التقل�ص �أو يتم تكري�سها؛
• تف�سري �أ�سباب التفاوتات 4املالحظة بالن�سبة جلميع امل�ؤ�رشات املختارة؛
• تنظيم ور�شات �أو منتديات مع �ساكنة دواوير�/أحياء ب�إ�رشاك الن�ساء والرجال بغ�ض النظر عن
عمرهم ،م�ستواهم ال�سو�سيو-اقت�صادي ،والتعليمي ،مكان ومقر �سكناهم و�/أو حالة �إعاقة
وذلك ملناق�شة املعطيات التي مت جتميعها وحتليلها وامل�صادقة عليها ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة
باجلانب البيئي وتدبري املخاطر (ملحق )1؛
• الت�شاور مع املواطنني حول واقع احلال وخال�صات الت�شخي�ص ،حتديد نقط القوة ونقط
ال�ضعف والفر�ص والتهديدات واقرتاح حلول مالئمة للحاجيات واملطالب (�أن�شطة التغيري).

� 4إن حتليل �أ�سباب الالم�ساواة التي انبثقت من الت�شخي�ص يجب �أن يتم من خالل اجراء حوارات واجتماعات مع
االطراف املعنية .من املهم حتديد �إذا كانت اال�سباب تدخل يف �صالحيات اجلماعة .الرجوع اىل الدليل املنهجي
لإعداد برنامج عمل اجلماعة امل�ستجيب للنوع.
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 .3ال�رشوط الأولية
من �أجل �إجناز هذه املرحلة ،يتعني:
• توفري الظروف املادية ،اللوج�ستية واملوارد الب�رشية جلمع ومعاجلة املعطيات وت�صنيفها ح�سب
اجلن�س وح�سب املعطيات املتعلقة بالبيئة وكذا ح�سب الإمكانيات املتوفرة؛
• حتفيز و�ضمان امل�شاركة الفعلية والن�شيطة خ�صو�صا بالن�سبة لل�ساكنة املحلية وهيئات املجتمع
املدين املتواجدة على تراب اجلماعة مبا يف ذلك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع؛
• تكوين �أع�ضاء الهيئات املعنية (جلنة قيادة برنامج عمل اجلماعة) واملتدخلني ،على طرق
وتقنيات �إعداد الت�شخي�ص الت�شاركي مع �إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة؛
• بذل جهود للتمكن من املفاهيم والأدوات املنهجية املتعلقة بتحديد وحتليل التفاوتات بني
اجلن�سني وحتديد م�سبباتها وحتديد رهانات البيئة والتنمية امل�ستدامة على م�ستوى تراب
اجلماعة.
العنا�رص الأ�سا�سية ل�ضمان �إدماج مقاربة النوع يف الت�شخي�ص:
• ت�أ�سي�س الت�شخي�ص على م�ؤ�رشات خا�صة باجلن�س لتحديد التفاوتات املوجودة باالعتماد على
املعطيات الكيفية التي مت جتميعها عرب املقابالت واالجتماعات التي متت مع ال�ساكنة؛
•
•
•
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حتليل التطورات التاريخية للم�ؤ�رشات ق�صد فهم التوجهات؛

التحديد الوا�ضح للتفاوتات بني الرجال-الن�ساء وكذا الأ�سباب امل�ؤدية اىل ذلك؛

�إ�رشاك الن�ساء واملجتمع املدين يف �إعداد الت�شخي�ص.
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الرهانات البيئية للمجال :الت�شخي�ص الت�شاركي وطرق العمل املمكنة
ي�سمح الت�شخي�ص الت�شاركي للرهانات البيئية بتحديد الأولويات واحللول املمكنة .ويتعلق الأمر
بالرهانات الآتية:
• بوادر الت�أثريات الفعلية �أو املحتملة (�إيجابا �أو �سلبا)؛
• الأ�سباب الرئي�سية (الأن�شطة الب�رشية ،طرق اال�ستهالك)...؛
• التوزيع املجايل/اجلغرايف (حملي ،جهوي ،وطني)؛
• التوزيع الزمني (دائمة ،م�ؤقتة ،دورية )...؛
• طبيعة الت�أثريات الفعلية �أو املحتملة (التكلفة �أو املنفعة) على الرجال والن�ساء؛
• طابع الت�أثريات من حيث �إمكانيات �أو ا�ستحالة التغيري.
ترتيب الرهانات البيئية املجالية
يتم ترتيب الرهانات البيئية باالعتماد على توجهات اال�سرتاتيجيات وعلى �أدوار الفاعلني املجاليني،
والهدف منه حتديد احللول املمكنة .وميكن هنا االعتماد على االتفاقيات الدولية التي نظمت عددا
من املجاالت (التغريات املناخية ،التنوع البيئي ،احلد من الت�صحر).
فيما يتعلق ب�أهداف التنمية امل�ستدامة ،يتم ترتيب الرهانات باالعتماد على موا�ضيع االتفاقيات الدولية،
ويتعلق الأمر هنا بتح�سني �إطار عي�ش ال�ساكنة ،احرتام الأنظمة البيئية والتوازنات الإيكولوجية،
احلفاظ على املمتلكات واملوارد الطبيعية ،احلد من الت�أثريات البيئية والتهديدات املناخية.
من حيث قراءات واقع احلال من قبل الفاعلني املحليني ،تتعلق الرهانات مبوا�ضيع خمتلفة تهم البيئة
(التهديدات ،الإمكانيات التي ت�سمح بالت�أقلم مع التغريات املناخية وبتثمني التنوع البيولوجي)،
ورهانات �أفقية بالإ�ضافة �إىل رهانات ح�سب الأن�شطة الب�رشية �أو �أن�شطة الفاعلني وكذا رهانات جمالية.

 .4النتائج املنتظرة
�أهم النتائج املنتظرة من �إعداد الت�شخي�ص الرتابي هي:
• الأنظمة اخلا�صة بالبيئة الطبيعية للمجال؛
• م�صفوفة مرتبة تقدم جمموع الرهانات البيئية؛
• �إجناز حتليل لأوجه الالم�ساواة بني اجلن�سني وم�سبباتها؛
• حتديد الطرق واخليارات املمكنة لتقلي�ص الالم�ساواة بني اجلن�سني و�إدماج البعد البيئي والت�أقلم
مع التغريات املناخية يف الر�ؤية اال�سرتاتيجية للتنمية االقت�صادية والب�رشية للجماعة؛
• �إنتاج و�إدخال امل�ؤ�رشات امل�صنفة ح�سب اجلن�س واملعطيات البيئية يف النظام املعلوماتي اجلماعي.
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نظام اليقظة من طرف �أع�ضاء هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع واللجنة املكلفة بالبيئة من �أجل
�إدماج النوع والبيئة والتنمية امل�ستدامة يف عملية الت�شخي�ص.

 .5الأدوات والدعامات امل�ستعملة
من �أجل �إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة يف �إعداد واقع احلال املجايل ،ميكن
ا�ستعمال عدة �أدوات ومنهجيات ودعامات .كما ميكن خالل هذه املرحلة ،تعبئة املعارف التي مت
اكت�سابها خالل التكوينات وا�ستغالل �إمكانيات امل�صالح التقنية ،بالإ�ضافة �إىل م�ساهمات اخلربات
املحلية وقدرات املواطنني املحليني.
مثال للأدوات والدعامات امل�ستعملة:
• جداول جمع املعطيات يحدد املعطيات امل�صنفة ح�سب اجلن�س؛
• العرو�ض التي مت تقدميها يف ور�شات الت�شخي�ص؛
• الإعالنات ،املل�صقات والالفتات؛
• منوذج ل�صياغة وحترير وثيقة الت�شخي�ص؛
• الئحة امل�ؤ�رشات اخلا�صة باجلن�س (ملحق ...)3
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املرحلة الأوىل

حتديد امل�ساعدة
التقنية الالزمة
لدى امل�صالح
اخلارجية للدولة
واجلماعات الرتابية
الأخرى وامل�ؤ�س�سات
العمومية
واملقاوالت
العمومية

وثيقة واقع احلال

جمع املعطيات والوثائق لدى امل�صالح اخلارجية وال�رشكاء

املعطيات واملعلومات
وامل�ؤ�رشات والوثائق الالزمة

املوارد الب�رشية التي ميكن
تعبئتها من �أجل �إعداد
برنامج عمل اجلماعة

4

�إدماج املعلومات واملعطيات
يف نظام معلوماتي جماعي
ومعاجلتها

5

الر�سم البياين � : : 4إجناز ت�شخي�ص للحاجيات والإمكانيات

جمع املعطيات على م�ستوى اجلماعة

3

املعطيات املتوفرة لدى ال�سلطة
املحلية (الئحة اجلمعيات،
الئحة التعاونيات)...

2

معطيات مونوغرافية
متعلقة باجلماعة من �أجل
حتديد م�ؤ�رشات التنمية

1

معطيات متعلقة بحاجيات
و�إمكانيات اجلماعة يف جمال
اخت�صا�صاتها
جرد امل�شاريع املربجمة �أو
املتوقع برجمتها من قبل
الدولة والهيئات العمومية

8

الإعداد التقني
للمنتدى/
املنتديات

وثيقة الت�شخي�ص

منتدى/منتديات الت�شخي�ص

تقارير الور�شات
7

تنظيم املنتدى/منتديات
احلوار والت�شاور (ور�شات
عمل �أو لقاءات عامة)
6

�إعداد العرو�ض
والدعامات وتعيني
املن�شطني
تفح�ص �سجل
مكتب ال�ضبط وانتقاء
امللتم�سات الواردة على
اجلماعة
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 .3.IIاملرحلة الثانية :و�ضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة
ي�ستوجب و�ضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة ،القيام بعدد من الأن�شطة وتوفري الأدوات
ل�صياغة برنامج العمل .وهي مرحلة مهمة لأخذ مقاربة النوع واجلانب البيئي والتنمية امل�ستدامة
بعني االعتبار.
�أي�ضا ،هي مرحلة ت�ستوجب القيام ب�أن�شطة لتقوية قدرات هيئات التخطيط وتعبئة الأدوات الالزمة
لتحقيق النتائج املنتظرة.

 .1الأهداف املتوخاة
تهدف هذه املرحلة يف جمملها �إىل:
• و�ضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة فيما يتعلق بالتجهيزات الأ�سا�سية وخدمات القرب؛
• حتديد وتعريف املحاور ذات الأولوية التنموية والأهداف التي تقدم �أجوبة لالحتياجات
املحددة يف الت�شخي�ص ال�سيما املتعلقة بتقلي�ص �أوجه الالم�ساواة بني النوع؛
• �ضمان �إدماج البيئة والتنمية امل�ستدامة على املدى املتو�سط يف �إعداد برامج العمل ال�سنوية
واملمتدة على ثالث �سنوات؛
• حتقيق االلتقائية مع ال�سيا�سات العمومية ،الربامج القطاعية ،برنامج عمل اجلماعة ،برنامج
تنمية الإقليم/العمالة وبرنامج تنمية اجلهة (يف حالة توفرها) مع الأخذ بعني االعتبار «ر�ؤية
التنمية امل�ستدامة» و«�إدماجها يف التخطيط والربجمة».

 .2الأن�شطة املزمع �إجنازها
يتعلق الأمر بتنظيم ور�شات عمل ت�شاركية تهدف �إىل:
• و�ضع الئحة املعايري املتبعة لتحديد الأولويات ،انطالقا من الت�شخي�ص؛
• حتقيق االلتقائية بني الأولويات املحددة وم�ضمون ال�سيا�سات العمومية واملخططات املتعلقة
مبجاالت القرب ،وكذا برنامج تنمية اجلهة وبرنامج تنمية الإقليم/العمالة متى توفرت؛
• التذكري بالإطار املرجعي الذي تندرج فيه املحاور اال�سرتاتيجية بارتباط مع الر�ؤية اجلهوية
والوطنية ،خا�صة فيما يتعلق بالنوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة؛
• حتديد �أهداف عامة و�أهداف خا�صة بالن�سبة للمحاور الكربى.

 .3ال�رشوط الأولية
البد من توفر ال�رشوط الأولية الآتية:

25/06/2019 14:24

Guide PAC intérieur ar 2019.indd 32

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

33

• الئحة الأولويات بناء على الت�شخي�ص ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالالم�ساواة بني اجلن�سني؛
• الئحة امل�شاريع املربجمة على م�ستوى تراب اجلماعة من قبل الفاعلني وباقي اجلماعات الرتابية؛
• عر�ض الرهانات البيئية امل�صريية ،من قبل الفاعلني املحليني و�رشكائهم يف تراب اجلماعة
والتوافق حولها؛
• املواكبة والإ�رشاف على دمج البعد البيئي من قبل فريق من اخلرباء يف امليدان متى اقت�ضى الأمر ذلك؛
• تقوية القدرات التنظيمية لكل الأطراف املعنية (تكوين يف ا�ستعمال الأدوات واملناهج و�إنتاج
املعلومات الأ�سا�سية لإدماج البعد البيئي يف التخطيط والربجمة).

 .4النتائج املنتظرة
يتعلق الأمر بنتيجة �أوىل ترتبط بعدد من املعايري التي ت�سمح برتتيب الأولويات:
• �أهمية امل�رشوع (عدد امل�ستفيدين ،الأهمية االقت�صادية)؛
• اجلودة التقنية (اجلدوى التقنية)؛
• اجلدوى املالية (املوارد التي ميكن تعبئتها)؛
• اجلدوى االجتماعية؛
• الئحة املجاالت ذات الأولوية؛
• الأهداف التنموية؛
• برنامج العمل لبلوغ �أهداف التنمية امل�ستدامة.
نظام اليقظة من طرف �أع�ضاء هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع واللجنة املكلفة بالبيئة من �أجل
�إدماج النوع والبيئة والتنمية امل�ستدامة يف عملية حتديد الأولويات التنموية.

 .5الأدوات والدعامات امل�ستعملة
• الوثائق اخلا�صة با�سرتاتيجيات الدولة يف جمال القرب ،وا�سرتاتيجيات برنامج تنمية اجلهة
وبرنامج تنمية الإقليم/العمالة؛
• الئحة الأولويات بناء على الت�شخي�ص ،مبا يف ذلك الالم�ساواة بني اجلن�سني؛
• حتليل دينامية الرهانات البيئية امل�صريية وتقاطعاتها مع املجاالت االجتماعية ،االقت�صادية وامل�ؤ�س�سية؛
• م�سل�سل انخراط جماعي وخطة عمل تتخذ �شكل �سيناريوهات ا�ست�رشافية لتحقيق اال�ستدامة.
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كيف ميكن �إدماج مقاربة النوع يف الأهداف واملحاور ذات الأولوية يف تنمية اجلماعة ؟
• من خالل �صياغة الأهداف واملحاور التنموية ب�شكل ي�سمح بالتفكري حول العالقة بني التقلي�ص
من الالم�ساواة بني اجلن�سني والتنمية اجلماعية ،وذلك عرب ا�ستعمال العبارات التالية «التقلي�ص
من الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء»« ،ب�صفة مت�ساوية بني الرجال والن�ساء» �أو «للجميع (رجال
ون�ساء)» يف �صياغة املحاور اال�سرتاتيجية مع الرتكيز على رغبة اجلماعة يف معاجلة اجلوانب املتعلقة
بالالم�ساواة بني اجلن�سني (مثال :تقوية الر�أ�سمال الب�رشي ب�شكل مت�ساوي بني الرجال والن�ساء،
خلق فر�ص ال�شغل بالن�سبة للرجال والن�ساء على حد �سواء).
• من خالل التعبري املبا�رش عن رغبة اجلماعة يف تقلي�ص الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء يف �أحد
القطاعات/املحاور اال�سرتاتيجية (مثال :التقلي�ص بنقطتني ملعدل وفيات الأمهات باجلماعة،
�ضمان متثيلية الن�ساء بن�سبة  % 50باملجل�س اجلماعي� ،ضمان امل�شاركة على قدم امل�ساواة بني الرجال
والن�ساء يف القطاع الأول باجلماعة :الفالحة� ،إلخ).

الر�سم البياين  : 5و�ضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة
املرحلة الثانية
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات الدولة
يف جمال القرب
برنامج تنمية اجلهة
برنامج تنمية الإقليم
عملية االلتقائية
واالن�سجام
الئحة الأولويات املنبثقة عن
الت�شخي�ص
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الئحة باملجاالت
ذات الأولوية
بالن�سبة لربنامج
العمل حمددة
ومرتبة

حتديد الأهداف
التنموية
للجماعة
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 .4.IIاملرحلة الثالثة :حتديد امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية
بناء على نتائج املرحلتني ال�سابقتني ،يدخل م�سل�سل الربجمة اجلماعية مرحلة ثالثة ت�سمح للمجل�س
من جهة باتخاذ القرارات يف املجاالت التي ت�شملها امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية ،ومن جهة
�أخرى متكن الفريق املكلف ب�إعداد برنامج العمل من و�ضع التوقعات اخلا�صة ب�إمكانيات اجلماعة
ملدة �ست �سنوات.

 .1الأهداف املتوخاة
تهدف هذه املرحلة �إىل:
• حتديد امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية املنبثقة من الت�شخي�ص املنجز ،مع الأخذ بعني االعتبار
للإمكانيات املادية املتوفرة �أو التي ميكن للجماعة تعبئتها خالل ثالث �سنوات؛
• خلق الظروف املالئمة لتقلي�ص الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء مع حتديد مظاهر الالم�ساواة
والعمل على حماربة م�سبباتها؛
• حتديد ال�رشكاء الوطنيني والدوليني املحتملني من �أجل الدعم املايل والتقني للم�شاريع املقررة.
ال بد من الت�أكد من �أخذ الأولويات املتعلقة بالنوع بعني االعتبار.

 .2الأن�شطة املزمع �إجنازها
يتعلق الأمر بـ :
• �إجناز �إطار منطقي لربنامج عمل اجلماعة يت�ضمن الأهداف ،النتائج املنتظرة ،امل�ؤ�رشات
والتهديدات املحتملة؛
• حتديد امل�شاريع والأن�شطة التي يتعني �إجنازها يف �إطار برنامج عمل اجلماعة مع الأخذ بعني
االعتبار العمل على تقلي�ص الالم�ساواة يف النوع والتي مت حتديدها يف الت�شخي�ص 5وكذا
حماية وتثمني البيئة ل�ضمان الو�صول اىل الأهداف املحددة.
البد من الت�أكد من �أخذ الأولويات ذات ال�صلة بالبيئة بعني االعتبار يف الت�شخي�ص.

 5ي�شار �إىل �أنه من ال�رضوري الرجوع �إىل منهجية حتديد الأولويات ،والتي توجد معطيات تف�صيلية حولها يف
الدليل املنهجي لإعداد برنامج عمل اجلماعة املتعلق ب�إدراج مقاربة النوع.
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 .3ال�رشوط الأولية
يتطلب �إجناز هذه املرحلة �أخذ �رشطني بعني االعتبار:
• حتديد الأولويات التنموية للجماعة ،مبا يف ذلك امل�ساواة بني اجلن�سني والبيئة والتنمية
امل�ستدامة؛
• جرد للم�شاريع املربجمة �أو املتوقع برجمتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل
النفوذ الرتابي للجماعة.
العنا�رص املكونة للم�شاريع ذات الأولوية يف برنامج عمل اجلماعة
�أ) حتديد وانتقاء امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية
يتم حتديد وانتقاء امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية وفق املعايري التالية:
• ان�سجام الأن�شطة/امل�شاريع مع الأهداف واملجاالت ذات الأولوية املحددة يف برنامج عمل اجلماعة؛
• م�ستوى اال�ستجابة لالحتياجات املحددة؛
• املالءمة مع املوارد املالية والب�رشية للجماعة.
من �أجل ذلك ،من ال�رضوري طرح الأ�سئلة التالية:
• هل ي�ستجيب امل�رشوع/الن�شاط املحدد اىل االحتياج �أو امل�شكل املحدد خالل مرحلة الت�شخي�ص؟
هل ي�ؤثر على الأ�سباب املرتبطة بامل�شاكل املحددة ،مبا يف ذلك امل�ساواة بني اجلن�سني والأخذ بعني
االعتبار البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة؟
• ما هي النتائج املنتظرة من امل�رشوع والن�شاط ،مبا يف ذلك التقلي�ص من الالم�ساواة بني اجلن�سني
والأخذ بعني االعتبار البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة؟
• كيف ميكن حتقيق هذا امل�رشوع ،وب�أية و�سائل (املوارد الب�رشية ،املالية)؟
• ما هي تكاليف و�سائل كل تدخل (الو�سائل �أو املوارد)؟
• ما هي العوامل اخلارجية التي ميكنها �أن متنع �أو ت�شكل عائقا �أمام حتقيق �أهداف امل�رشوع �أو �إجناز
الأن�شطة (العراقيل والفر�ضيات)؟
• كيف ميكن تقييم كل م�رشوع �أو ن�شاط (�صياغة واختيار م�ؤ�رشات قابلة للتحقيق)؟
• �أين ميكن �إيجاد املعطيات الالزمة للقيام بتقييم كل تدخل (م�صادر التحقق)؟
• ما هي تكاليف وو�سائل القيام بكل تدخل؟
ميكن اجلواب عن هذه الأ�سئلة عرب ورقة تقنية بالن�سبة لكل م�رشوع حتتوي على معلومات تخ�ص
تنفيذه...
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ب) تنظيم وتدبري امل�شاريع بناء على الأهداف والنتائج
يتم تنظيم امل�شاريع والأن�شطة املنتقاة وفقا للأهداف والنتائج املنتظرة من برنامج عمل اجلماعة مع
الأخذ بعني االعتبار امل�شاريع املربجمة �أو املتوقع برجمتها من قبل الدولة �أو الهيئات العمومية.
ج) �إعداد برنامج عمل اجلماعة ملدة �ست �سنوات
يتعلق الأمر يف هذا امل�ستوى بدمج امل�شاريع والأن�شطة يف الئحة موحدة ويف و�ضع اختيارات حتت
�إ�رشاف رئي�س املجل�س اجلماعي وبح�ضور الفريق املكلف ب�إعداد برنامج عمل اجلماعة ،املنتخبني
املحليني و�أع�ضاء اللجان الدائمة يف املجل�س.

تعريف امل�ؤ�رش
امل�ؤ�رش �أداة للقيا�س وللم�ساعدة على اتخاذ القرار ،يتعني �أن يكون قابال لقيا�س التغريات �أو التقدم
املحقق بوا�سطة برنامج �أو م�رشوع لأجل حتقيق �أثر معني .يجب تخ�صي�ص على الأقل م�ؤ�رش واحد
لكل �أثر.
يتعني �أن يكون امل�ؤ�رش مدققا ،ووا�ضحا ،و�أن ي�ستجيب ملعايري التحقق ،الب�ساطة� ،أن يكون مالئما
للهدف ،ولتكلفة اخلدمة التي يقدمها� .أي�ضا يتعني �أن يكت�سي طابع ال�رضورة بحيث ي�سمح بتوفري
معلومة �إ�ضافية ت�ساعد على اتخاذ القرار.

 .4النتائج املنتظرة
تتمثل �أهم نتيجة منتظرة من هذه املرحلة يف احل�صول على برنامج عمل ميتد على مدى �ست
�سنوات (الفرتة االنتدابية للمجل�س) (امللحق .)2
نظام يقظة يعتمده �أع�ضاء هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وجلنة «البيئة» من �أجل �إدماج مقاربة النوع والبعد
البيئي يف برنامج عمل اجلماعة (الأهداف؛ النتائج؛ امل�ؤ�رشات).

 .5الأدوات والدعامات
يتعلق الأمر �أ�سا�سا مب�صفوفة الإطار املنطقي لإعداد و�صياغة برنامج عمل اجلماعة.
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الر�سم البياين  : 6حتديد امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية
املرحلة الثالثة
انتقاء امل�شاريع والأن�شطة

تنظيم امل�شاريع ح�سب الأهداف
والنتائج

�صياغة برنامج عمل اجلماعة
لـ � 6سنوات

املعايري
واملنهجية لتحديد
الأولوية للم�شاريع
والأن�شطة

امل�شاريع
املنبثقة
من الت�شخي�ص
واملندرجة يف
الأهداف التنموية
املحددة

عملية انتقاء
امل�شاريع

الإمكانيات
املتوفرة لديها �أو التي
ميكن لها تعبئتها
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الئحة
امل�شاريع
والأن�شطة
املنتقاة
ل�ست
�سنوات

تنظيم امل�شاريع
ح�سب الأهداف
ونتائج الربنامج

برنامج عمل اجلماعة
ل�ست �سنوات

الئحة امل�شاريع
املربجمة �أو
املتوقع برجمتها
من قبل الدولة
والهيئات العمومية
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 .5.IIاملرحلة الرابعة :تقييم املوارد والنفقات التقديرية لثالث �سنوات
خالل هذه املرحلة ،يتم و�ضع الربجمة وامليزنة املتعلقة بالأن�شطة وامل�شاريع .حيث يتم حتويل املحاور
اال�سرتاتيجية �إىل جماالت ،بعد ذلك ت�صاغ يف �شكل برامج يتم و�ضع ميزانيتها وبرجمتها ب�شكل عملي.
يف تنفيذ هذه املرحلة ،ينبغي الأخذ بعني االعتبار مبادئ امليزنة امل�ستجيبة للنوع .ومتكن هذه
املبادئ من �ضمان املوارد املالية الكافية� ،أي �أنها تكون متطابقة مع التكاليف املادية املقدرة لتنفيذ
الربامج وامل�شاريع ب�صفة �شاملة ،وتهدف بع�ض هذه الربامج وامل�شاريع ،ب�شكل وا�ضح ،اىل تقلي�ص
الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء.
يف املقابل ،من ال�رضوري �ضمان تخ�صي�ص موارد مالية كافية للأن�شطة والربامج املختارة يف جمال
البيئة والتنمية امل�ستدامة.
تنتهي هذه املرحلة بور�شة يتم فيها تقدمي النتائج الأولية من �أجل امل�صادقة ب�شكل ت�شاركي مع
الأطراف املعنية.

 .1الأهداف املتوخاة
تهدف هذه املرحلة �إىل متكني اجلماعة من القيام بربجمة ت�سمح لها ب :

• ح�رص تقديرات املوارد املالية املرتقبة وحجم النفقات املتعلقة باال�ستثمار اجلماعي ووثرية
منوها؛

• اتخاذ قرارات يف برجمة امل�شاريع امل�سطرة بناء على املوارد والنفقات التقديرية؛

• ر�صد املوارد وااللتزامات بالنفقات املرتقب �رصفها بناء على امل�شاريع املقرر �إجنازها.

 .2الأن�شطة املزمع �إجنازها
من �أجل حتقيق �أهداف هذه املرحلة ،يتعني:

• حتليل الو�ضعية املالية للجماعة لو�ضع برجمة امل�شاريع خالل ثالث �سنوات؛

• و�ضع برجمة زمنية للتنفيذ مع اختيار ال�رشكاء وتدقيق التكلفة ومكان الإجناز؛

• و�ضع االعتمادات املالية لتمويل برنامج عمل اجلماعة و�ضمان تنفيذ امل�شاريع والربامج
املنبثقة من املراحل ال�سابقة ،والتي يرمي البع�ض منها �إىل تقلي�ص الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء
واحلفاظ على البيئة وتثمينها وتعزيز التنمية امل�ستدامة؛
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• حتديد الفوارق املالية والبحث عن التمويالت التكميلية ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالأن�شطة الرامية
اىل تعزيز امل�ساواة بني النوع و�/أو حتقيق ا�ستقاللية الن�ساء وكذا الأن�شطة الرامية حلماية وتثمني
البيئة وتعزيز التنمية امل�ستدامة؛
• و�ضع الربجمة متعددة ال�سنوات من خالل االعتمادات املالية ال�سنوية.
تت�شكل هذه املرحلة من ثالث مكونات:
• حتليل الو�ضعية املالية؛
• برجمة امل�شاريع؛
• برجمة امليزانية.
يتم املكون الأول اخلا�ص بالتحليل املايل من خالل القيام بعمليتني �أ�سا�سيتني:

• جتميع املعطيات اخلا�صة بال�سنوات ال�سابقة من �أجل قيا�س قدرة اجلماعة على حتقيق اال�ستقاللية
يف ا�ستثماراتها؛
• قراءة م�ؤ�رشات ال�سنوات القادمة لقيا�س ال�سيولة املالية املتوفرة وتقدير املوارد والنفقات.

يت�شكل املكون الثاين من عمليتني اثنتني:
• �إجناز درا�سة اجلدوى لكل م�رشوع مقرر خالل �ست �سنوات من الناحية ال�سو�سيو-اقت�صادية،
النوع والبعد البيئي .ت�سمح هذه العملية باتخاذ القرار يف عدد وطبيعة امل�شاريع التي �سيتم �إجنازها؛
• و�ضع الئحة بامل�شاريع املربجمة (�أو التي �ستتم برجمتها) من قبل الدولة والهيئات العمومية.
ي�سمح هذا املكون الثاين للجماعة ب�صياغة الئحة مدققة بالأن�شطة املربجمة خالل ثالث �سنوات.
يف حني يتعلق املكون الثالث بربجمة امليزانية ،حيث يتم القيام بعمليتني:
• �إجناز وثائق امل�شاريع والأن�شطة ب�شكل مدقق ،مع حتديد املعلومات اخلا�صة بكل م�رشوع �أو ن�شاط؛
• برجمة االعتمادات الالزمة لتنفيذ امل�شاريع.

 .3ال�رشوط الأولية
من بني ال�رشوط الالزمة للقيام بهذه املرحلة ،يتعني:
• التوفر على جمموع املقت�ضيات القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل يف التنظيم ،التقييم
والتحليل املايل بالن�سبة للجماعة؛
• التحقق من ا�ستيفاء �أع�ضاء الفريق التقني املكلف بالإعداد جلميع ال�رشوط املتعلقة بالكفاءة �أو
اللجوء �إىل خربة خارجية.
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الر�سم البياين  : 7م�صفوفة حتليل الو�ضعية املالية
حتليل ال�سنوات ال�سابقة

التحليل املايل اال�ست�رشايف

تطورات الو�ضعية املالية

تقديرات الو�ضعية املالية

موارد
اجلماعة

.1

.2
.3

25/06/2019 14:24

 ما تبقى من املوارد
(الفرق الإيجابي �أو
ال�سلبي بني املوارد
والنفقات)
 املوارد املتبقية
�سنويا ()Solde
 ال�سيولة املالية

نفقات
اجلماعة

.1
.2
.3
.4

 هام�ش التمويل
الذاتي
 القدرة على التمويل
الذاتي
 القدرة على
اال�ستثمار
 ال�سيولة املالية

النفقات
التقديرية

.1
.2
.3

 التوقعات
 التحويالت
 اال�ستخال�ص

املوارد
التقديرية

.1
.2
.3

فتح االعتمادات
 االلتزامات
و�ضع احلواالت
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الر�سم البياين  : 8م�صفوفة درا�سة اجلدوى

25/06/2019 14:24

حتليل اجلدوى
االقت�صادية
(درا�سة الطلب)

حتليل اجلدوى
االجتماعية

حتليل اجلدوى
التقنية

حتليل اجلدوى
البيئية

حتليل اجلدوى
املالية

 .1حجم امل�رشوع
واحتماالت/
�إمكانيات تو�سيع
مكوناته/
امل�ستفيدين

� .1أن�شطة مقرتحة
بالت�شاور مع
ال�ساكنة املعنية

 .1املكونات
اخلا�صة باملوقع
(�صالحية
الرتبة� ،إمكانيات
التنطيق،)...
وامل�ساحة املطلوبة

 .1م�رشوع
يحرتم التوازن
الإيكولوجي
والثقايف مع
احلفاظ على التنوع
البيولوجي

 .1الأرباح
املتوقعة للم�رشوع
ن�سبة �إىل تكاليف
الإجناز والتدبري

 .2التقديرات
املتعلقة بالتكاليف
املالية للإجناز/
التدبري يف حال
التعاقد

 .2حتديد الوعاء
العقاري للم�شاريع
املهيكلة

� .2آليات الإجناز
التقني والتدبري
املطلوبة

� .2آلية التنفيذ
التقني والتدبري
املطلوبة

 .2احلاجيات
املتعلقة بال�سيولة
النقدية ،موارد
التدبري

 .3اتخاذ قرار
ب�إكمال التقييم
القبلي �أو التخلي
عن امل�رشوع

 .3وجود �شباك
�أو خلية عملية
لتلقي ومعاجلة
امللتم�سات
وال�شكايات

 .3املوارد الب�رشية
الالزمة للتخطيط،
التنفيذ

 .3امل�رشوع ال
ي�ستهلك املناطق
الفالحية ،الطبيعية
�أو الغابوية

 .3مردودية
امل�رشوع من
الناحية املالية
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الر�سم البياين  : 9جذاذة الربجمة
حتديد الأهداف الكمية والكيفية

�إجراءات
لر�صد املوارد
ال�رضورية

التقديرات على مدى ثالث �سنوات
التقديرات املالية اخلا�صة بال�سنة الأوىل للربجمة
التوازن يف امليزانية

املوارد
الب�رشية
للم�صالح
اجلماعية
املخت�صة

التوجهات املالية

 .4النتائج املنتظرة
يتوخى من هذه املرحلة حتقيق ثالث نتائج ت�رسي �آثارها على مدى ثالث �سنوات:
• تقييم املوارد والنفقات التقديرية؛
• حتديد امل�شاريع والأن�شطة؛
• ح�رص برنامج العمل.
نظام اليقظة من طرف �أع�ضاء هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع واللجنة املكلفة بالبيئة من �أجل
�إدماج النوع والبيئة والتنمية امل�ستدامة يف تقييم املوارد والنفقات املتوقعة للثالث �سنوات الأوىل.

 .5الأدوات والدعامات التي يتعني ا�ستعمالها
تتعلق الأدوات والدعامات يف هذه املرحلة بكل مكون على حدى .وهكذا:
خالل املكون الأول ،اخلا�ص ب�إجناز حتليل الو�ضعية املالية ،يتم:
• القيام بتحليل مايل يتم فيه االلتزام بدليل التحليل املايل ،وفقا لدورية  13ماي  ،2004وال�رشوط
القانونية املن�صو�ص عليها يف القانون التنظيمي  113-14وباقي القوانني والأنظمة اجلاري بها
العمل؛
• �إعداد درا�سات اجلدوى لإجناز امل�شاريع.
�أما خالل املكون الثاين املتعلق بالربجمة ،فيتم �إعداد وثائق امل�شاريع باالعتماد على الإطار املنطقي يف �صياغة
امل�شاريع ،ويحدد:
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•
•
•
•

�صياغة الأهداف العامة واخلا�صة انطالقا من نتائج الت�شخي�ص؛
الأن�شطة املختارة والنتائج املتوقعة؛
م�ؤ�رشات النتائج والأثر حمددة؛
حتديد مكان الإجناز (التوطني) واجلدولة الزمنية.

حتديد م�صادر التمويل وال�رشكاء( .انظر ملحق  :5م�صفوفة برنامج عمل اجلماعة لثالث �سنوات،
ملحق  :12م�صفوفة ت�صنيف م�شاريع برنامج عمل اجلماعة على م�ستوى احلماية االجتماعية والبيئية،
ملحق  :13درا�سة م�رشوع برنامج عمل اجلماعة من طرف جلنة املالية وال�ش�ؤون املالية والربجمة).
الر�سم البياين  : 10مرحلة تقييم املوارد والنفقات لثالث �سنوات
املرحلة الرابعة
حتليل الو�ضعية املالية
قيا�س القدرة على
التمويل الذاتي

2

قيا�س ال�سيولة
املالية

1

قراءة
م�ؤ�رشات
ال�سنوات
القادمة
قيا�س تطور موارد
ونفقات التجهيز
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حتديد جدوى
امل�شاريع،
واملردودية
االجتماعية،
االقت�صادية
والبيئية

جتميع
معطيات
عن ال�سنوات
ال�سابقة
قيا�س القدرة على
اال�ستثمار

برجمة امل�شاريع

برجمة امليزانية

�إعداد
وثائق
امل�شاريع
والأن�شطة
مع حتديد
م�ساهمات
ال�رشكاء
الئحة
امل�شاريع
والأن�شطة
لثالث
�سنوات

تقييم املوارد
والنفقات
التقديرية
�أخذ م�شاريع
الدولة وباقي
الهيئات
العمومية بعني
االعتبار

برنامج
العمل
لثالث
�سنوات
الأوىل
برجمة
االعتمادات
الالزمة
لإجناز
امل�شاريع
والأن�شطة
(امليزنة)
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 .6.IIاملرحلة اخلام�سة :بلورة وثيقة امل�رشوع ومنظومة التتبع
تلخ�ص هذه املرحلة عمليتني �أ�سا�سيتني� :صياغة وثيقة برنامج العمل ونظام التتبع .بخ�صو�ص �صياغة
وثيقة م�رشوع برنامج عمل اجلماعة ،ال بد من �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار التوجهات اال�سرتاتيجية
وحماور التدخل التي مت االتفاق حولها ،مبا يف ذلك تقلي�ص الالم�ساواة بني اجلن�سني ،وحماية
وتثمني البيئة ،وذلك من �أجل بلوغ غايات التنمية امل�ستدامة على املدى البعيد.
• منطق التدخل؛
• املوارد املالية والب�رشية الالزمة؛
• �إجراءات تنفيذ الأن�شطة املقرتحة.
�أي�ضا ،يتعني – بالن�سبة لكل ن�شاط متوقع – �أن تتم الإ�شارة �إىل املحتوى ،املوارد ،اجلدولة الزمنية،
الأطراف املعنية ،م�ؤ�رشات التتبع والفعالية.
بخ�صو�ص التتبع ،يتعني تعميق التحليل فيما يخ�ص الفرق بني االنتظارات والإجنازات ،القيام
بالتدابري الت�صحيحية ب�شكل دوري مبا يف ذلك تعزيز مقاربة النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة.
ميثل التتبع �أحد جوانب تفعيل مبد أ� تقدمي احل�ساب الذي يرتكز على د�ستور  ،2011القانون
التنظيمي  113-14املتعلق باجلماعات والقانون  62-99املتعلق مبدونة املحاكم املالية.

 .1الأهداف املتوخاة
•
•
•
•

�صياغة وثيقة نهائية لربنامج عمل اجلماعة؛
و�ضع نظام لتتبع الإجنازات الفعلية املادية واملالية لربنامج عمل اجلماعة؛
ال�سماح للمنتخبني واملنتخبات بالتداول حول التزامات جمل�س اجلماعة؛
�إمتام نظام التتبع عرب �آلية النظام املعلوماتي اجلماعي.

 .2الأن�شطة املزمع �إجنازها

تتمثل �أن�شطة هذه املرحلة يف:
• و�ضع منظومة ت�ضمن التنفيذ ب�شكل يتالءم والأهداف املحددة  ،فيما يخ�ص التنمية وم�صالح
القرب ،تقلي�ص الالم�ساواة بني اجلن�سني وحماية وتثمني البيئة؛
• �إدماج املبادئ وال�رشوط املتبعة لتنفيذها ،يف م�ساطر انطالقة امل�شاريع (طلبات العرو�ض،
دفاتر التحمالت ،البنود املرجعية ،التعاقدات.)...
6

ي�سمح تطبيق نظام التتبع بتحقيق جودة وت�أقلم يف مواجهة الإكراهات املحتملة .ويتلخ�ص يف:
6
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• حتليل «كيفية» تنفيذ الأن�شطة بالنظر للموارد املتوفرة واملدة الزمنية؛
• الت�أكد من مالءمة الإجنازات للمعايري املتبناة �أثناء الربجمة؛
• اقرتاح توجيهات وتدابري ت�صحيحية؛
• �ضمان �إدماج التوجهات الرامية للتقلي�ص من الالم�ساواة بني اجلن�سني؛
• التحقق من �سري الإجنازات ح�سب ما مت ت�سطريه؛
• القيام بعمليات حت�صيلية مرحلية حول تنفيذ برنامج عمل اجلماعة مع الرتكيز على التقدم
احلا�صل فيما يخ�ص التقلي�ص من الالم�ساواة بني اجلن�سني وحماية وتثمني البيئة؛
• التحقق من مالءمة املوارد للم�شاريع والأن�شطة املقررة.
يتم �إجناز نظام التتبع من خالل حتديد الأهداف وامل�ؤ�رشات اخلا�صة بامل�شاريع (ملحق  )7مبا يف ذلك
م�ؤ�رشات واقع احلال والنتائج والإجنازات الفعلية فيما يخ�ص الالم�ساواة بني اجلن�سني (�أنظر الإطار
�أدناه) وحماية وتثمني البيئة.
وكذا عرب حتديد طرق وو�سائل جمع املعطيات وفق ت�صنيف يراعي النوع يف النظام املعلوماتي
اجلماعي ،ومن خالل جدول ا�ستعمال م�ؤ�رشات التتبع وجدولة تتبع الأن�شطة (ملحق .)8
�آلية تتبع برنامج عمل اجلماعة فيما يخ�ص الالم�ساواة يف النوع
يقدم نظام التتبع جمموعة من امل�ؤ�رشات لكل امل�شاريع املحددة املتعلقة بتحقيق الأهداف الكلية (م�ؤ�رشات
الأثر) ،حتقيق الأهداف الآنية للم�رشوع (م�ؤ�رشات النتائج) والإجناز العملي (م�ؤ�رشات التتبع).
يتعلق الأمر يف هذه املرحلة بتحديد لوحة القيادة للتتبع ،وت�شتمل على:
• اجلدولة الزمنية املتوقعة لكل م�رشوع؛
• م�ؤ�رشات التتبع لكل م�رشوع.
يجب حتديد جملة خمتلفة من امل�ؤ�رشات:
• م�ؤ�رشات الأثر ،وتتعلق بـ :
– الأثر امل�ستهدف لالم�ساواة املحددة خالل مرحلة الت�شخي�ص؛
– الأثر امل�ستهدف لأ�سباب الالم�ساواة املحددة خالل مرحلة الت�شخي�ص.
• م�ؤ�رشات النتائج املتعلقة بالنتائج الآنية للم�رشوع ،ومنها:
– حتديد طبيعة نوع امل�رشوع؛
– حتديد امل�ستهدف انطالقا من الأهداف الأولية للم�رشوع.
• م�ؤ�رشات الإجناز العملي/تتبع:
– حالة التقدم من منظور اجلدولة الزمنية املحددة؛
– نفقات الظرف املايل املتوقع.

25/06/2019 14:24

Guide PAC intérieur ar 2019.indd 46

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

47

 .3ال�رشوط الأولية
تتمثل ال�رشوط الأولية لهذه املرحلة يف:

• الت�أكد من توفر التقارير ،املحا�رض اخلا�صة باالجتماعات ،وباقي اللقاءات التي متت خالل
املرحلة الرابعة؛
• قراءة الو�ضعية املالية ب�شكل مدقق.

 .4النتائج املنتظرة
تتمثل نتائج هذه املرحلة يف:

• تنظيم وجتميع مراحل �إعداد برنامج عمل اجلماعة يف تقرير وحيد؛
• �صياغة منهجية للتتبع مع توفري الأدوات الالزمة ويف الوقت املحدد (ملحق .)9
نظام اليقظة من طرف �أع�ضاء هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع واللجنة املكلفة بالبيئة من �أجل
�إدماج النوع والبيئة والتنمية امل�ستدامة يف �صياغة وثيقة م�رشوع برنامج عمل اجلماعة مع نظام للتتبع.

يعمل فريق العمل على:

• الت�أكد من توفر جمموع املعطيات الالزمة لل�رشوع يف التحرير؛
• الت�شاور حول منوذج منظم ومنطقي ملحتوى التقرير (ملحق )6؛
• حترير وثيقة الربنامج.

يتعني �أن يكون التقرير �شامال ويتناول كل املراحل ال�سابقة التي مكنت من و�ضع ال�صيغة النهائية
لربنامج العمل.

 .5الأدوات والدعامات
يتعلق الأمر بـ :

• االعتماد على النموذج املتفق عليه لتنظيم عملية حترير التقرير؛
• تبني جدولة لتتبع الإجنازات يف امليدان واالعتماد على جدول قيادة يتم ا�ستعماله لهذا
الغر�ض.
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الر�سم البياين � : 11أ�سئلة خا�صة بالتتبع
املدخالت

هل املوارد املالية والب�رشية والتجهيزات متوفرة ويف
الوقت املنا�سب؟

الأن�شطة

هل نفذت الأن�شطة طبقا للوقت والزمان املحددين؟

.1

هل ت�ؤدي الأن�شطة �إىل املنتوجات املرجوة؟

.2

املنتوجات
.1
.2

 ماهي �أ�سباب
الت�أخريات
والنتائج الغري
منتظرة؟
 هل هناك �سبب
لت�شجيع فريق
الإجناز �أو تغيري
خطة التنفيذ؟

هل ت�ؤدي املنتوجات �إىل الإجنازات املتعلقة بها؟
ما هي انطباعات امل�ستفيدين بالن�سبة للأن�شطة؟

الإجنازات

الر�سم البياين  : 12مرحلة بلورة وثيقة امل�رشوع ومنظومة التتبع
املرحلة اخلام�سة
و�ضع منظومة التتبع

بلورة وثيقة عمل اجلماعة
حما�رض الور�شات واالجتماعات

حتديد �أهداف التتبع بالإ�ضافة �إىل
امل�ؤ�رشات املرجعية املتعلقة بها

تقرير الت�شخي�ص
الأولويات التنموية للجماعة

حتديد الطرق والأدوات اخلا�صة
بجمع املعطيات

برنامج العمل ل�ست �سنوات
برنامج العمل لثالث �سنوات
منوذج ت�صميمي لوثيقة الربنامج
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 .7.IIامل�صادقة على م�رشوع برنامج عمل اجلماعة
ت�ستجيب مرحلة امل�صادقة على م�رشوع برنامج عمل اجلماعة لأهداف حمددة ،وتتم من خالل
م�سطرة دقيقة.

 .1الأهداف املتوخاة
الهدف الأول من هذه املرحلة هو امل�صادقة على م�رشوع برنامج عمل اجلماعة .ولهذا يت�أكد
�أع�ضاء وع�ضوات جمل�س اجلماعة من:
• مالءمة م�رشوع برنامج عمل اجلماعة لتوجهات ال�سيا�سات العامة القطاعية واملجالية وخا�صة
برنامج تنمية الإقليم/العمالة وبرنامج تنمية اجلهة؛

• �إدماج مقاربة النوع والبيئة؛

• �إدماج مكونات برنامج العمل وخا�صة حماور التنمية ،الربامج امل�شاريع ،الأهداف ،الأن�شطة،
النتائج ،امليزانيات ونظام التتبع؛

• �إدراج مقت�ضيات متكن من تفعيل ال�رشاكات والتعريف بربنامج عمل اجلماعة (الإخبار،
الن�رش ،التوا�صل ،الرتافع .)...
ويتمثل الهدف الثاين ،يف املوافقة على برنامج عمل اجلماعة واعتماده الر�سمي.
• م�سطرة امل�صادقة على م�رشوع برنامج عمل اجلماعة.

تتم عملية امل�صادقة من قبل جمل�س اجلماعة ح�سب امل�سطرة التالية:
º

قبل امل�صادقة

 .1الوثيقة املتعلقة بربنامج عمل اجلماعة :يتم تقدمي وثيقة م�رشوع الربنامج بكل حمتوياتها :تقرير واقع
احلال ،حماور التنمية ،الربامج وامل�شاريع والأن�شطة املقررة وامليزانية املخ�ص�صة لها ،مع احلر�ص
على �إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة يف كل مرحلة من مراحل التخطيط
وذلك على �أ�سا�س م�ؤ�رشات املعطيات.
 .2الوثيقة املتعلقة بنظام التتبع لربنامج عمل اجلماعة:

• و�ضع هاتني الوثيقتني لدى الهيئات الدائمة للمجل�س من �أجل الدرا�سة ،وذلك ملدة �شهر وتتم
هذه العملية قبل �شهر من انعقاد الدورة العادية �أو اال�ستثنائية املخ�ص�صة للم�صادقة على برنامج
عمل اجلماعة.
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• تقدمي م�رشوع برنامج عمل اجلماعة ،من �أجل درا�سته ب�صفة ا�ست�شارية ،لكل من هيئة امل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع واللجنة املكلفة بالبيئة.
(انظر امللحق  :10جدول ملخ�ص ملراحل �إعداد برنامج عمل اجلماعة وامللحق  :14الئحة م�ؤ�رشات
�ضبط ملراقبة احرتام مقاربة النوع (قائمة التحقق)).
º

خالل امل�صادقة

بعد �أن تتم درا�سة م�رشوع الربنامج من قبل اللجان ،ي�أتي قرار امل�صادقة عليه .هذه امل�صادقة
ت�ستوجب �أخذ عدد من النقط بعني االعتبار:
• �رضورة احل�صول على الأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء املزاولني ملهامهم ،و�إذا تعذر احل�صول
على هذه الأغلبية ،يتم املرور �إىل الأغلبية املطلقة للأ�صوات املعرب عنها يف اجتماع ثان .ويف
حال تعادل الأ�صوات ،يرجح �صوت الرئي�س؛
• ينتهي م�سل�سل �إعداد برنامج عمل اجلماعة بهذه املرحلة من خالل مداولة املجل�س وم�صادقة
الأع�ضاء ب�شكل �رصيح على الوثيقة.
º

بعد امل�صادقة

• يتم تقدمي م�رشوع برنامج عمل اجلماعة لعامل العمالة �أو الإقليم �أو من ينوب عنه من �أجل
الت�أ�شري يف �أجل  20يوما بعد قرار امل�صادقة (با�ستثناء جماعات امل�شور التي تكون فيها امل�صادقة
من اخت�صا�صات وزير الداخلية �أو من ينوب عنه يف ذلك).
الر�سم البياين  : 13مراحل امل�صادقة على وثيقة برنامج عمل اجلماعة
عر�ض م�رشوع
برنامج عمل
اجلماعة على اللجن
الدائمة للدرا�سة

امل�صادقة
على م�رشوع
برنامج عمل
اجلماعة خالل
دورة عادية
�أو ا�ستثنائية
للمجل�س

الت�أ�شري على مقرر
جمل�س اجلماعة املتعلق
بربنامج العمل من
طرف العامل �أو من
ينوب عنه

وثيقة برنامج
عمل اجلماعة قابل
للتنفيذ

بعد م�صادقة جمل�س اجلماعة ،يتم البدء يف تنفيذ برنامج عمل اجلماعة وتتبعه خالل كل �سنة مالية.
ويف نهاية ال�سنة ،يكون حمل تقييم �سنوي للإجنازات حيث يتم �إجناز تقرير يقدمه رئي�س املجل�س
ويتم فيه حتديد ن�سبة الإجنازات ،م�ؤ�رشات قيا�س النجاعة� ،إمكانيات التمويل واالعتمادات
املخ�ص�صة للم�شاريع وكذا �صعوبات الإجناز بالإ�ضافة �إىل مقرتحات احللول ملواجهتها.
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القسم الثالث  :مقاربة النوع ،البعد البيئي
والتنمية المستدامة ،النظام المعلوماتي الجماعي،
التواصل ،الحكامة ،الترافع وتعبئة الموارد
تتمثل التدابري الأفقية يف:
• مقاربة النوع ،البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة؛
• النظام املعلوماتي اجلماعي؛
• خطة التوا�صل؛
• اجلوانب املتعلقة باحلكامة؛
• الرتافع وتعبئة املوارد.
الهدف من هذه التدابري هو تدعيم جهود تفعيل م�سل�سل �إعداد الربنامج كما هي م�ستمدة من
املقت�ضيات القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل و�أي�ضا من خالل تثمني التجارب ال�سابقة يف
جمال التنمية املحلية (خا�صة املخططات اجلماعية للتنمية).

� .1.IIIإدماج مقاربة النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة
يتم �إعداد برنامج عمل اجلماعة بناء على مبادئ متعددة .وي�ستجيب ل�شكليات حمددة تتمثل
يف �رضورة تبني منهجية تنموية �شاملة ومندجمة ،ت�أخذ بعني االعتبار مقاربة النوع والبعد البيئي
والتنمية امل�ستدامة .هذا البعد ال�شمويل لربنامج عمل اجلماعة ،يدفع �إىل �رضورة حتقيق االلتقائية،
واالن�سجام بني �أن�شطة التنمية املقررة.

�أ) �إدماج مقاربة النوع
 .1الإطار القانوين
خالل العقدين الأخريين ،متكن املغرب من حتقيق تقدم ملمو�س يف امل�ساواة بني اجلن�سني ،حيث
�أخذ على عاتقه عددا من االلتزامات و�صادق على �أهم االتفاقيات الدولية وخا�صة تلك املتعلقة
بالق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .)CEDEF( 7
� 7أهم امل�صادر الدولية فيما يخ�ص امل�ساواة ومقاربة النوع:
• الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،باري�س  ،1948الذي ين�ص على عدم التمييز يف املادة الأوىل والثانية« :يولد
جميع النا�س �أحراراً ومت�ساوين يف الكرامة واحلقوق»،
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مت تتويج هذا التطور يف �إطار د�ستور يوليو  2011الذي �أقر مقت�ضيات تهدف �إىل:
• جت�سيد امل�ساواة والإن�صاف بني الن�ساء والرجال يف كل املجاالت؛
• منع كل �أ�شكال التمييز مبا فيها تلك املتعلقة بالنوع؛

• حتقيق الإن�صاف واحلد من كل �أ�شكال التمييز (الف�صل  19و)164؛

• �إدراج امل�ساواة يف ولوج «الوظائف االنتخابية» (الف�صل  )30و�إىل «حت�سني متثيلية الن�ساء
داخل املجال�س» (الف�صل .)146
ف�ضال عن هذه القوانني الد�ستورية ،ف�إن �إدماج مقاربة النوع يف برنامج عمل اجلماعة ي�ستند على
مواد القانون التنظيمي رقم  113-14املتعلق باجلماعات:
• �إحداث هيئات ا�ست�شارية ب�رشاكة مع املجتمع املدين «هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة
النوع» (املادة )120؛
• �إعداد برنامج عمل اجلماعة (املادة  )78و�أخذ مقاربة النوع بعني االعتبار؛

• الأخذ بعني االعتبار يف امليزانية ملعيار النوع خالل حتديد �أهداف الربنامج �أو امل�شاريع امل�سجلة
وكذا خالل حتديد امل�ؤ�رشات املرقمة مبا ي�سمح بقيا�س النتائج املتوخاة (املادة .)158
مت ت�أكيد هذه املقاربة بوا�سطة مواد القانون التنظيمي  113-14املتعلق باجلماعات واملر�سوم
رقم  23( 2.16.301رم�ضان  1437املوافق لـ  29يونيو  )2016بتحديد م�سطرة �إعداد برنامج عمل
اجلماعة وتتبعه وحتيينه وتقييمه و�آليات احلوار والت�شاور لإعداده ،خا�صة املادة  7منه والتي تدمج
هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف م�سل�سل الإعداد ،التنفيذ ،التتبع والتقييم املتعلق
بربنامج عمل اجلماعة  ،8وكذا يف حتيينه بعد ال�سنة الثالثة.

• العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
• العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
• اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار
اجلمعية العامة للأمم املتحدة  180/34امل�ؤرخ يف  18كانون الأول/دي�سمرب  ،1979تاريخ بدء النفاذ� 3 :أيلول�/سبتمرب
 ،1981ان�ضم �إليها املغرب �سنة ،1993
• اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم  138و،182
2015
3
.
• �أهداف الألفية الثالثة للتنمية وعلى اخل�صو�ص الهدف املتعلق بالنهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني،
 8اجلريدة الر�سمية عدد � 9 ،6482شوال  14( 1437يوليو � ،)2016ص 5346 .وما يليها.
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 .2الأهداف املتوخاة
ي�سمح الأخذ بعني االعتبار ملقاربة النوع يف التخطيط الرتابي ،من تقلي�ص الالم�ساواة بني الرجال
والن�ساء واال�ستجابة لالحتياجات املختلفة ،وي�سمح كذلك بتحديد ومالءمة ال�سيا�سات والربامج
العمومية ومتكني جميع مواطني اجلماعة من اال�ستفادة منها ب�شكل مت�ساوي ،بغ�ض النظر عن
عمرهم وم�ستواهم ال�سو�سيو-اقت�صادي والدرا�سي ومكان �سكناهم و�/أو كونهم يف و�ضعية �إعاقة.
ي�سمح تطبيق مقاربة النوع على برنامج عمل اجلماعة من �ضمان ا�ستفادة جميع املواطنني واملواطنات
من برنامج عمل اجلماعة ،متا�شيا مع مبادئ الد�ستور للم�ساواة ،عدم التمييز ،االندماج وتقدمي
احل�ساب.
يعد حتديد �أوجه الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء واالحتياجات اخلا�صة لكل من الرجال والن�ساء،
مرحلة �رضورية للتخطيط امل�ستجيب للنوع .ويقوم على ت�شخي�ص التفاوتات بني الرجال-الن�ساء من
�أجل معاجلتها عرب �أن�شطة ملمو�سة.
�أنظر ملحق  :14الئحة مراقبة احرتام مقاربة النوع (قائمة التحقق).
طرق �إدماج مقاربة النوع يف برنامج عمل اجلماعة
 .1.1مراعاة النوع يف منهجية �إعداد برنامج عمل اجلماعة
يهدف الأخذ بعني االعتبار ملقاربة النوع يف برنامج عمل اجلماعة� ،إىل بناء تنمية م�ستدامة و�شاملة.
وال ميكن �أن تكون هذه التنمية املن�شودة فعالة� ،إال عرب تعزيز امل�ساواة بني الرجال-الن�ساء وحماربة
الالم�ساواة ب�صفة عامة وخا�صة بني اجلن�سني يف جميع الأ�صعدة والقطاعات.
وال يعني دمج مقاربة النوع يف التخطيط الرتابي ،تطبيق منهجية م�ستقلة ،بل يرمي اىل �إدماج
ر�ؤية حول الالم�ساواة بني الرجال والن�ساء يف جميع مراحل التخطيط اجلماعي .وهكذا ،فدمج
مقاربة النوع ،يف برنامج عمل اجلماعة ،ت�ستلزم حتديد وحتليل وتف�سري جوانب الالم�ساواة بني
الرجال-الن�ساء واقرتاح تدابري مميزنة للتتبع تهدف اىل مكافحة هذه اجلوانب ال�سلبية.
وب�شكل ملمو�س ،يجب مراعاة معايري التحليل اخلم�سة املذكورة �أعاله يف كل مرحلة من مراحل
التخطيط اجلماعي (ملزيد من املعلومات� ،أنظر امللحق .)2
وي�ستند حتديد �أوجه الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء عرب هذه املعايري ،على جمع وحتليل املعطيات
م�صنفة ح�سب اجلن�س .ومتكن هذه املعطيات ،من و�ضع ت�شخي�ص دقيق الحتياجات اجلماعة والعمل
على �إجناز م�شاريع فعالة ،مما ي�ؤدي اىل تنمية اقت�صادية واجتماعية م�ستدامة كونها من�صفة و�شاملة
(للمزيد من املعلومات حول امل�ؤ�رشات ،انظر امللحق .)3
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 .2.1مراعاة النوع للنموذج التنظيمي لإجناز وقيادة برنامج التنمية
يق�صد هنا بالنموذج التنظيمي ،الفرق املكلفة ب�إعداد برنامج عمل اجلماعة (املنتخبني (ات) ،الأطر
الإدارية) ف�ضال على الفرق الأخرى امل�س�ؤولة عن �إعداده والتي يجب �أن حترتم املعايري التالية:
• �إ�رشاك الن�ساء يف م�سل�سل �إعداد برنامج عمل اجلماعة (االنطالقة ،الت�شخي�ص ،الر�ؤية ،الربجمة،
امليزنة ،امل�صادقة) وكذا �إ�رشاكهن يف التنفيذ العملي للأن�شطة املحددة؛
• تكوين املوارد امل�ؤهلة التي ت�شارك يف م�سل�سل �إعداد برنامج عمل اجلماعة؛
• �إجناز ا�ست�شارات من طرف هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع مع م�شاركة هذه
الأخرية يف جميع مراحل م�سل�سل �إعداد برنامج عمل اجلماعة؛
• تكوين ممثلي املجتمع املدين امل�شاركني يف �إعداد برنامج التنمية من خالل هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص ومقاربة النوع �أو هيئات �أخرى تتعلق مبقاربة النوع وانخراطها يف التخطيط الرتابي؛
• م�شاركة الفاعلني الآخرين يف اجلماعة (ال�ساكنة.)...
.3.1

مراعاة النوع يف الأدوات واملعطيات امل�ستعملة يف �إجناز برنامج عمل اجلماعة

• االعتماد على �إح�صائيات م�صنفة ح�سب اجلن�س تعطي ر�ؤية دقيقة للمجال ،وذلك لتحديد
وقيا�س �أوجه الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء على م�ستوى اجلماعة.
• و�ضع نظام لتتبع وتقييم �إجناز برنامج عمل اجلماعة م�ستندا على م�ؤ�رشات الإجناز وم�صنفة ح�سب اجلن�س.
مواكبة اجلماعات يف تنفيذ وتتبع برنامج عمل اجلماعة من طرف الهيئة اال�ست�شارية للم�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع ،وذلك من خالل �آليات بيداغوجية ترمي اىل �إزالة الغمو�ض حول
مقاربة النوع وطرق �أخذها بعني االعتبار يف التخطيط الرتابي.
يتعني تبني مقاربة النوع ب�شكل �أفقي ومندمج يف كل مراحل برنامج عمل اجلماعة:
• يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار يف �إجناز جميع مراحل �إعداد برنامج عمل اجلماعة؛
• يجب �أن تدمج املعايري اخلم�سة للتحليل وعدم االقت�صار على اجلانب االجتماعي فقط؛
• ال يتعلق الأمر فقط خالل عملية الربجمة ،بربجمة م�شاريع خا�صة بالن�ساء يف القطاعات النمطية بل
يتعلق الأمر بجميع امل�شاريع يف جميع القطاعات املعنية بتقلي�ص الالم�ساواة بني الن�ساء والرجال.

ب) �إدماج البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة
مت ت�أطري �إدماج البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة يف برنامج عمل اجلماعة بوا�سطة مقت�ضيات قانونية
ت�سمح لهذا الأخري باال�ستجابة للحاجيات وحتقيق الأهداف؛ مما يقت�ضي م�سل�سل تخطيط منظم
ومنهجية حمكمة.
لهذا ،ت�سعى اجلماعات الرتابية ،وخا�صة اجلماعات� ،إىل لعب دور مهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
مبختلف مكوناتها الإيكولوجية ،البيئية ،وكذا جوانب احلفاظ على املوارد املالية واملنظومة البيئية.
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 .1الإطار القانوين واملبادئ العامة

يرتكز م�سل�سل �إدراج التنمية امل�ستدامة ،على املرجعيات القانونية الوطنية ويتالءم والتوجهات
الدولية املعتمدة منذ قمة الأر�ض (ريو  )1992و�صوال اىل االتفاقية الإطار للأمم املتحدة حول
التغريات املناخية (م�ؤمتر الأطراف بباري�س  Cop 21ومراك�ش .)Cop 22
على ال�صعيد املحلي ،يت�شكل الإطار القانوين من مقت�ضيات د�ستور  ،2011والقانون الإطار
رقم  99-12املتعلق بامليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة الذي ين�ص على �رضورة احرتام املبادئ
العامة يف كل تدخل تنموي للجماعات الرتابية.
يتعلق الأمر مببادئ للإدماج ،التنزيل الرتابي ،الت�ضامن والوقاية ،املحافظة وامل�س�ؤولية بالإ�ضافة �إىل
امل�شاركة (انظر الإطار).
ي�سمح احرتام هذه املبادئ ب�إدراج برنامج عمل اجلماعة يف «مقاربة �شمولية» متعددة القطاعات
و�أفقية ت�سمح بتحقيق التنمية امل�ستدامة على املدى البعيد ويف �إطار ي�أخذ بعني االعتبار حاجيات
الأجيال القادمة (انظر املادة  9من قانون .)99-12
املبادئ العامة لإدماج البعد البيئي

9

�أقرت املادة  2من قانون � 99-12سبعة مبادئ عامة يتعني على اجلماعات الرتابية احرتامها يف �إطار
قراراتها التنموية على املدى املتو�سط والبعيد:
 .1مبد�أ الإدماج :ويعني تبني مقاربة �شمولية و�أفقية؛
 .2مبد�أ التنزيل :ويتعلق بالأ�سا�س بامل�ستوى اجلهوي ،حيث ي�سمح بالربط بني التدابري املتخذة على كافة
امل�ستويات الرتابية وب�ضمان انخراط الفاعلني يف �إطار تنمية ب�رشية م�ستدامة ومتوازنة للمجاالت؛
  .3مبد�أ الت�ضامن :يهدف �إىل رفع القدرة يف تظافر اجلهود واملوارد من �أجل احلد من اله�شا�شة
و�ضمان ا�ستعمال ر�شيد ،اقت�صادي ومتوازن للموارد؛
 .4مبد�أ االحتياط :يهدف �إىل احلد من الأ�رضار على البيئة �أو التهديدات املحتملة؛
 .5مبد�أ الوقاية :من �أجل و�ضع �أدوات للتقييم امل�ستمر للآثار على البيئة واتخاذ تدابري فعلية للحد
�أو التقليل منها؛
  .6مبد�أ امل�س�ؤولية :يعني كل الأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني العموميني واخلوا�ص امل�س�ؤولني عن
�إ�صالح الأ�رضار التي تلحق بالبيئة؛
  .7مبد�أ امل�شاركة :بالن�سبة للمقاوالت ،اجلمعيات ،املواطنني امل�شاركني يف م�سل�سل �إعداد وتنفيذ
خمططات حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة.

9

9
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� .2أهداف �إدماج مقاربة البيئة والتنمية امل�ستدامة
ي�ستمد الربط بني مقاربة البيئة وبرنامج عمل اجلماعة� ،أهميته من �رضورة اال�ستجابة لعدد من
احلاجيات ،الرهانات والأهداف الأ�سا�سية .ولهذا يتعني خالل �إعداد الربنامج �أن يتم:
• الأخذ بعني االعتبار الرتابطات بني التنمية االقت�صادية والرهانات البيئية للمجال10؛

• ت�شجيع ال�سلوكيات الإيجابية من جانب املواطنات واملواطنني يف �سبيل تثمني البيئة؛

• �إدماج املمار�سات والإبداعات التقنية التي ت�سمح بخلق �آثار �أو نتائج �إيجابية فيما يخ�ص
احلفاظ على البيئة وحمايتها؛

• �ضمان تتبع اجلهود املبذولة والنجاحات املحققة من قبل اجلماعة باالعتماد على م�ؤ�رشات
التنمية امل�ستدامة؛

• �ضمان املالءمة يف ا�ستعماالت املجال وذلك باالرتكاز على اخل�صائ�ص والتخطيط املقرر على
ال�صعيد اجلهوي و�/أو الوطني (مناطق الإنتاج واحلماية)؛

• حتقيق الت�ضامن يف ا�ستعمال املوارد الطبيعية واملادية يف �إطار العمل البينجماعاتي؛
• عقد �رشاكات فعلية وفعالة فيما يخ�ص �أن�شطة التنمية البينجماعاتية.

 10املق�صود بالرهانات البيئية ،كل تغري يف حالة البيئة من �ش�أنه الت�أثري ب�شكل جلي يف م�ستقبل املجال .وهي تتعلق
عادة ب�أنظمة �إيكولوجية �أ�سا�سية حل�سن عي�ش املجتمع يف احلا�رض وامل�ستقبل ،وتتطلب احلفاظ عليها من كل اندثار
�أو تدهور من حيث املوارد الب�رشية ،ال�صحة العمومية وجودة احلياة.
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اقرتاح �أق�سام م�ؤ�رشات تتبع البعد البيئي يف برنامج عمل اجلماعة
يقرتح �أن ترتب م�ؤ�رشات التتبع هذه يف �إطار �أربعة �أق�سام ،وهي:
م�ؤ�رشات ال�ضغط :ت�سمح بو�صف العوامل امل�ؤثرة ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش يف خلق �آثار حمتملة على واقع البيئة
املجالية (مثال :النفايات املنزلية ،ا�ستغالل املياه اجلوفية يف الفالحة ،تطور البناء يف املناطق الفالحية)...؛
م�ؤ�رشات الو�ضعية :ت�سمح بو�صف الو�ضعية الكمية والكيفية لكل نظام بيئي (مثال جودة املياه اجلوفية،
اجنراف الرتبة ،ن�سبة اجتثاث الغابات)...؛
م�ؤ�رشات الأثر :ت�سمح بو�صف النتائج املبا�رشة وغري املبا�رشة لتغري و�ضعية النظام البيئي من حيث
التكلفة �أو املنفعة الناجتة على م�ستوى حياة ال�ساكنة داخل املجال؛
م�ؤ�رشات الإجابة :ت�سمح بو�صف الأجوبة التي مت تقدميها من خالل الأن�شطة العمومية �أو اخلا�صة
لتح�سني و�ضعية البيئة داخل املجال.
يتعني �أن ت�شكل املعلومات اخلا�صة بهذه امل�ؤ�رشات ،حلقة الو�صل بني اجلماعة وبني خمتلف امل�صالح
الالممركزة .ويتعلق الأمر مبعلومات �إح�صائية حت�صل عليها اجلماعة من هذه امل�صالح ،وكذا معلومات
تقنية حت�صل عليها من اجلماعات الرتابية.
بخ�صو�ص التتبع ،يتعني �أن حتدد طرق �سريه بتوافق مع ال�رشكاء الأ�سا�سيني يف املجال ،حتى يتم تنظيم
م�سل�سل جتميع املعلومات و�ضمان توا�صل منتظم حول واقع التنمية امل�ستدامة باجلماعة .ويراعى يف
هذا التتبع �إمكانيات الربط وااللتقائية مع خمتلف �أنظمة التتبع والتقييم على امل�ستوى اجلهوي.

 .2.IIIالنظام املعلوماتي اجلماعي
ميثل النظام املعلوماتي اجلماعي� ،إحدى و�سائل تدبري التنمية املجالية و�أداة لدعم التنمية املحلية
وامل�ساعدة على اتخاذ القرار .ويت�شكل من �أر�ضية تتكون من خم�سة مكونات متكاملة مبنية على
قاعدة معطيات ت�سمح للجماعة بـ  � )1 :إ�صدار املونوغرافية مع التحليل املايل؛  )2الت�شخي�ص؛
 )3برنامج عمل اجلماعة؛  )4نظام التتبع والتقييم؛  )5بالإ�ضافة �إىل �أنه ميكن من جتميع املعطيات.

 .1الأهداف املتوخاة
تتلخ�ص الأهداف املرجوة من النظام املعلوماتي اجلماعي يف:
• �ضمان تدبري وتتبع امل�شاريع بوا�سطة نظام معلوماتي؛
• تعبئة وحتيني قاعدة املعطيات؛
• تتبع جدول القيادة الذي يعطي م�ؤ�رشات التتبع؛
• جتميع املعطيات على خمتلف امل�ستويات الرتابية.
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 .2الأن�شطة املزمع �إجنازها
ينبني �سري هذه الأن�شطة على ت�صور �أدوات النظام املعلوماتي اجلماعي والتتبع على �صعيد اجلماعة.
ويتعلق الأمر �أ�سا�سا بـ :
• بناء نظام ر�صد ي�سمح للجماعات الرتابية بتتبع التطور يف جمال التنمية املجالية ب�شكل منتظم؛
• تدبري وتتبع امل�شاريع بوا�سطة نظام معلوماتي؛
• جتميع املعلومات ومعاجلتها وحتيني قاعدة املعطيات؛
• جتميع املعطيات على �صعيد م�ستويات اجلماعات الرتابية؛
• ا�ست�صدار املعطيات؛
• حتديد امل�ؤ�رشات اخلا�صة بتتبع التطور املحقق يف �إطار برنامج عمل اجلماعة ،مبا يف ذلك
امل�ؤ�رشات اخلا�صة بتقلي�ص الالم�ساواة بني اجلن�سني؛
• تتبع لوحة القيادة التي تتيح م�ؤ�رشات التتبع.

 .3ال�رشوط الأولية
من �أجل �ضمان ر�صد على �صعيد اجلماعة ،يتعني �أن تتوفر ال�رشوط الآتية:
• توفري املعطيات يف حدود الإمكان ،م�صنفة ح�سب اجلن�س ،بالن�سبة لكل دوار ومعرفة الرهانات
التنموية التي يتعني �أن تكون حمددة وموثقة ح�سب املناطق؛
• تكوين فريق للإ�رشاف على النظام املعلوماتي اجلماعي يف مناهج وتقنيات التتبع ويف �صياغة
امل�ؤ�رشات مبا يف ذلك امل�ؤ�رشات املتعلقة باجلن�س و�إعداد لوحة القيادة؛
• توفري الئحة امل�ؤ�رشات واملعطيات الالزمة ل�صياغتها (حماور التنمية ،خدمات القرب،
الالم�ساواة يف النوع ،البيئة والتنمية امل�ستدامة)؛
• توفري ال�رشوط املادية واللوج�ستية ل�سري التتبع؛
• و�ضع معطيات حمينة من قبل امل�صالح الالممركزة والهيئات العمومية.

 .4النتائج املنتظرة
ي�سمح النظام املعلوماتي اجلماعي ،ب�إ�صدار املونوغرافيا والتحليل املايل للجماعة حتى ميكن قيا�س
�شفافية التدبري اجلماعي ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار برنامج عمل اجلماعة ولوحة القيادة .ويتيح النظام
املعلوماتي� ،أي�ضا ،توفري �أدوات متكن من التنظيم ،التتبع والتقييم اخلا�ص مب�سل�سل برنامج العمل؛
وبالتايل يعطي �إمكانية حتيني املعطيات وربط م�سل�سل الربجمة على �صعيد امل�ستويات الثالثة ،كما
يعطي �إمكانية �إنتاج تقارير ملخ�صة للتقييم ال�سنوي.
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حتيني قاعدة معطيات النظام املعلوماتي اجلماعي
ميكن حتيني قاعدة معطيات النظام املعلوماتي اجلماعي ،يف فرتات منتظمة وبدون بذل نف�س اجلهد
الذي مت خالل الربجمة الأوىل ،ويتم ذلك من خالل:
• و�ضع الئحة مدققة باملعطيات واملعلومات اخلا�صة مبجال اجلماعة مبا فيها تلك امل�صنفة ح�سب
اجلن�س؛
• الئحة املوارد الب�رشية و�أع�ضاء جمل�س اجلماعة؛
• املعطيات اخلا�صة باحلاجيات والإمكانيات من حيث التنظيم ،التدبري ،التتبع...؛
• املعطيات لدى امل�صالح الالممركزة للإدارة ،املتواجدة يف تراب اجلماعة ولدى ال�سلطات املحلية؛
• حتديد امل�صالح الالممركزة ،اجلماعات الرتابية والهيئات العمومية التي ميكن للجماعة �أن تلج�أ
�إليها يف �إطار امل�ساعدة التقنية �أو احل�صول على معطيات حول امل�شاريع القطاعية �أو و�ضع موارد
ب�رشية رهن �إ�شارة اجلماعة يف �إطار �إعداد برنامج عملها.
º

الربط بني امل�ستويات الرتابية

من �أهم م�ستجدات القوانني التنظيمية الأخرية ،تعميم الربجمة على م�ستوى اجلماعات الرتابية (املالءمة).
وي�ستلزم حتقيق الربط بني هذه امل�ستويات ،و�ضع نظام معلوماتي على م�ستوى العمالة/الإقليم ،وعلى
امل�ستوى اجلهوي ،تتم تعبئته بناء على املعطيات التي مت جتميعها بوا�سطة النظام املعلوماتي للجماعة.

 .3.IIIخمطط التوا�صل
يف م�سل�سل �إعداد برنامج عمل اجلماعة ،تعترب عملية التوا�صل من بني الركائز الأ�سا�سية ذات
الطابع الأفقي ،وتتميز بتباين الأهداف وامل�ستهدفني والأ�شكال ح�سب ما تقت�ضيه كل مرحلة على
حدة (امللحق .)9

 .1الأهداف املتوخاة
تهدف عملية التوا�صل هذه �إىل:
• حتفيز امل�شاركة واالنخراط وحتمل امل�س�ؤولية ،يف م�سل�سل �إعداد برنامج العمل لدى �أع�ضاء
املجل�س اجلماعي؛
• ت�شجيع الفريق املكلف ب�إعداد برنامج العمل على املمار�سات اجليدة؛
• حتفيز ان�ضمام �رشكاء اجلماعة يف م�سل�سل �إعداد الربنامج؛
• تثمني جتربة برنامج عمل اجلماعة عرب ن�رش و�إ�شهار املعلومات والنتائج املتعلقة به.
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 .2املجموعات امل�ستهدفة
ت�ستهدف خطة التوا�صل عددا من الفاعلني ،وتتم عرب طرق و�آليات خمتلفة بح�سب اختالف نوعية
ومواقع هذه املجموعات ،وميكن تقدميها على ال�شكل الآتي:
• املجل�س اجلماعي باعتباره م�ستهدفا وفاعال يف �أن�شطة التوا�صل باجلماعة ،و�ضامنا حل�سن �سري
م�رشوع �إعداد برنامج عمل اجلماعة؛
• الفريق التقني املكلف ب�إعداد الربنامج ،ب�صفته الهيئة التقنية لإعداد الربنامج؛
• هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع ،ب�صفتها هيئة ا�ست�شارية تلج�أ �إليها اجلماعة من
�أجل �إبداء الر�أي واالقرتاح والدرا�سة يف جمال تخ�ص�صها وذلك يف كل مراحل �إعداد برنامج
عمل اجلماعة؛
• ال�ساكنة املحلية (الرجال والن�ساء ،مهما بلغ �سنهم ،م�ستواهم االقت�صادي ،م�ستواهم التعليمي
ومكان �سكناهم و�/أو يف حالة �إعاقتهم) ب�صفتها م�ستفيدة ومعنية ب�إجنازات برنامج عمل اجلماعة؛
• املجتمع املدين املحلي ،ب�صفته �أحد املحركات للتنمية املحلية؛
• ال�رشكاء ،باعتبارهم فاعلني �أ�سا�سيني يف كل مراحل �إعداد برنامج عمل اجلماعة.

 .3منهجيات و�أ�شكال التوا�صل
يتعلق الأمر مبنهجيات وطرق توا�صل مالئمة للم�ستهدفني ،وتت�أقلم بح�سب الر�سالة وم�ستوى
الأ�شخا�ص املعنيني.
وعليه ،يتم تبني:
• مقاربة ت�شاركية من خالل احلوار ،البحوث ،جمموعات العمل ،اال�ستمارات...؛
• تن�شيط امل�سل�سل عرب تكوين املن�شطني ،املقررين ،االجتماعات ،اللقاءات ،لوحة القيادة...؛
• الدعامات اخلا�صة بالتح�سي�س ،امل�شورة ،التقارير ،املطويات ،العرو�ض...؛
• دعامات لإجناز من خالل تقارير اخلربة ،الرتافع...
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اجلدول  : 3حتليل امل�ستهدفني من عملية التوا�صل اخلا�صة مب�سل�سل �إعداد برنامج عمل اجلماعة
املجموعات امل�ستهدفة
املجل�س اجلماعي

الفريق املكلف
ب�إعداد برنامج العمل
اجلماعي
هيئة امل�ساواة وتكاف ؤ�
الفر�ص ومقاربة النوع

ال�ساكنة املحلية
(الن�ساء والرجال،
مهما بلغ �سنهم،
م�ستواهم االقت�صادي،
م�ستواهم التعليمي
ومكان �سكناهم
و�/أو كونهم يف
و�ضعية �إعاقة)
املجتمع املدين
املحلي

ال�رشكاء
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اهتماماتها/حتفظاتها/احلواجز
االنتظارات (ماذا ننتظر منها؟)
التي تعرت�ضها
الإ�رشاف على �إعداد برنامج العمل والقدرة • �أن تكون ممتلكة للقدرات واملهارات
ال�رضوريتني من �أجل �إجناز مهمته؛
على اتخاذ القرار املنا�سب يف الوقت
• �أن يكون رهن �إ�شارتها فريق ذا كفاءة
املنا�سب.
وفعالية.
تنظيم وتنفيذ كل �أن�شطة الهند�سة
• التوفر على القدرات التقنية واملدارك
االجتماعية الالزمة لإعداد وتنفيذ برنامج الالزمة للقيام مبهامها مبا فيها جانب
النوع والبيئة والتنمية امل�ستدامة وتدبري
عمل اجلماعة.
املخاطر؛
• �أال تتحمل مهام �أكرث ،يف غياب حتفيزات.
• �إبداء الر�أي واالقرتاح فيما يتعلق
• التوفر على القدرات واملدارك الالزمة
للقيام مبهامها؛
بالأ�سئلة املتعلقة بالنوع وامل�ساواة
• الأخذ بعني االعتبار لآرائها واقرتاحاتها
وتكاف ؤ� الفر�ص؛
من طرف املجل�س اجلماعي �أثناء �أخذ
• امل�شاركة الفعلية يف مراحل �إعداد
برنامج العمل؛
القرار يف خمتلف مراحل �إعداد برنامج
• امل�شاركة يف �إعداد الدرا�سات والبحوث
عمل اجلماعة.
يف املجاالت املتعلقة باخت�صا�صاتها.
• االندماج وامل�شاركة الفعلية يف م�سل�سل • ر�ؤية �إجنازات فعلية على �أر�ض الواقع؛
• �أخذ مطالبها واحتياجاتها بعني االعتبار؛
التنمية املحلية.
• �أن يتم �إخبارها مبعايري انتقاء امل�شاريع
ومواقعها؛
• اال�ستفادة من م�شاريع برنامج عمل
اجلماعة.
• امل�شاركة الفعالة يف م�سل�سل �إعداد
الربنامج؛
• تعبئة وحت�سي�س ال�ساكنة املحلية
باجلوانب املتعلقة بربنامج عمل
اجلماعة.
• دعم �إعداد برنامج عمل اجلماعة عرب
الت�أطري واملواكبة و�أي�ضا امل�ساعدة املالية.

• �أن تتوفر على قدرات وم�ؤهالت كافية
للقيام مبهمتها؛
• الأخذ بعني االعتبار مالحظاتها
ومقرتحاتها.
• �أن تكون م�شاريع برنامج العمل مندرجة
يف ر�ؤيتها وتوجهاتها.
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 .4.IIIاجلوانب املتعلقة باحلكامة
ت�سمح احلكامة اجليدة ،بتح�سني �سري م�سل�سل �إعداد برنامج عمل اجلماعة مبا يتوافق واملبادئ
املن�صو�ص عليها يف د�ستور  2011والقانون التنظيمي  113-14املتعلق باجلماعات.11
يتم قيا�س مدى تفعيل هذه املبادئ ،اعتماد على م�ؤ�رشات متعارف عليها ،وهي م�ؤ�رشات �رضورية
لتحديد مدى جناعة الربنامج وقدرة اجلماعة على االندماج يف منطق التدبري الناجع والفعال.
يت�ضمن اجلدول �أ�سفله عددا من املقرتحات التي ت�سهل تفعيل هذه املبادئ ح�سب كل هيئة �أو
�إدارة ،وح�سب كل مرحلة يف م�سل�سل الإعداد والتنفيذ والتتبع.

 11يتعلق الأمر مببادئ :التدبري احلر ،ال�شفافية ،قيم الدميقراطية ،امل�شاركة ،امل�ساواة ،الفعالية والنجاعة ،تقدمي
احل�ساب.
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اجلدول  : 4اجلوانب املتعلقة باحلكامة

املبادئ
التدبري احلر

ال�شفافية

املقت�ضيات القانونية
«يرتكز تدبري اجلماعة ل�ش�ؤونها
على مبد�أ التدبري احلر الذي يخول
مبقت�ضاه لكل جماعة� ،...سلطة
التداول بكيفية دميقراطية ،و�سلطة
تنفيذ مداوالتها ومقرراتها»...
«يعلق مبقر اجلماعة قرار �إعداد
م�رشوع برنامج عمل اجلماعة
داخل �أجل اخلم�سة ع�رش ()15
يوما املوالية النعقاد االجتماع
الإخباري والت�شاوري امل�شار �إليه
يف املادة � 4أعاله»... ،

«يراد يف مدلول هذا القانون
التنظيمي بقواعد احلكامة املتعلقة
بح�سن تطبيق مبد�أ التدبري احلر
العمل على اخل�صو�ص احرتام
املبادئ العامة للحكامة اجليدة».

املواد املرجعية
املادة  1و ،3القانون
التنظيمي 113-14

املادتان  4و،5
مر�سوم .2.16.301

املادة  ،259القانون
التنظيمي 113-14

من مر�سوم 2.16.301

واملواد من � 10إىل 15

املقرتحات

الهيئات والهياكل املعنية
• عامل العمالة �أو الإقليم
• رئي�س جمل�س اجلماعة
• �أع�ضاء جمل�س اجلماعة.

املرحلة/التوقيت
كل مراحل الإعداد

عملية التح�ضري
ت�سهيل الولوج �إىل املعلومات • رئي�س جمل�س اجلماعة
املتعلقة باجلدولة الزمنية • مدير امل�صالح
واالنطالقة
لعملية �إعداد م�رشوع برنامج • مكتب املجل�س
• ر�ؤ�ساء اللجان الدائمة ونوابهم
عمل اجلماعة.
• كاتب املجل�س
• عامل العمالة �أو الإقليم �أو من
ينوب عنه
• ممثلو امل�صالح الالممركزة
املراحل ،3 ،1
• رئي�س جمل�س اجلماعة
• �أع�ضاء املجل�س
 4و.5
• مدير امل�صالح

التعليق والتبليغ املنتظم
ملحتوى وثيقة الت�شخي�ص،
نتائج ترتيب الأولويات،
الربنامج متعدد ال�سنوات،
وثيقة م�رشوع الربنامج
وم�ضمون منظومة التتبع،
�إ�ضافة �إىل املقررات
املرتبطة بها.
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املبادئ
قيم
الدميقراطية

املقت�ضيات القانونية
«يراد يف مدلول هذا القانون
التنظيمي بقواعد احلكامة املتعلقة
بح�سن تطبيق مبد�أ التدبري احلر
العمل على اخل�صو�ص اخرتام
املبادئ العامة التالية :
• ...
• تكري�س قيم الدميقراطية
وال�شفافية واملحا�سبة
وامل�س�ؤولية ؛
• »...
«تعر�ض النقط املدرجة يف جدول
�أعمال املجل�س لزوما على اللجان
الدائمة املخت�صة لدرا�ستها.»... ،
«ميكن للمجل�س �أن يحدث عند
االقت�ضاء ،جلانا مو�ضوعاتية
م�ؤقتة تناط بها درا�سة ق�ضايا
معينة».

الهيئات والهياكل املعنية
• رئي�س جمل�س اجلماعة
• �أع�ضاء املجل�س

• رئي�س اجلماعة
• اللجان الدائمة

املقرتحات
املواد املرجعية
املادة  ،269القانون تفعيل املقت�ضيات املتعلقة
التنظيمي 113-14
بالدميقراطية التداولية خالل
واملادة  7من مر�سوم م�سل�سل الإعداد ،وخا�صة تلك
.2.16.301
املن�صو�ص عليها يف النظام
الداخلي.

املادة  ،28القانون
التنظيمي 113-14

املرحلة/التوقيت
املراحل .4 ،3 ،2 ،1

• املرحلة 5

• رئي�س اجلماعة
• جلان مو�ضوعاتية م�ؤقتة

ميكن �أن تتم درا�سة عدد من
اجلوانب املتعلقة مبراحل
�إعداد برنامج عمل اجلماعة
من قبل جلان يتم �إحداثها.

املادة  ،29القانون
التنظيمي 113-14

جمموع املراحل

• رئي�س املجل�س
• �أع�ضاء املجل�س

جمموع املراحل

ميكن �أن يتم طرح �أ�سئلة
تتعلق ب�سري م�سل�سل �إعداد
الربنامج على رئي�س
املجل�س.

«ميكن لأع�ضاء جمل�س اجلماعة �أن املادة  ،46القانون
يوجهوا ،ب�صفة فردية �أو عن طريق التنظيمي 113-14
الفريق الذي ينتمون �إليه� ،أ�سئلة
كتابية �إىل رئي�س املجل�س حول كل
م�س�ألة تهم م�صالح اجلماعة»... .
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املبادئ
امل�شاركة

امل�ساواة

النجاعة

الفعالية –

املواد املرجعية
املقت�ضيات القانونية
«طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الف�صل  139من
الد�ستور.
الف�صل  139من الد�ستور ،ميكن
للمواطنات واملواطنني واجلمعيات املواد من � 121إىل 125
(قانون )113-14
�أن يقدموا وفق ال�رشوط املحدد
بعده عرائ�ض يكون الهدف منها
مطالبة املجل�س ب�إدراج نقطة
املادة  ،81القانون
تدخل يف �صالحياته �ضمن جدول التنظيمي 113-14
�أعماله»
واملواد ،10 ،8 ،7 ،5
 11و 14من مر�سوم
.2.16.301

املرحلة/التوقيت
الهيئات والهياكل املعنية
جمموع مراحل
• �أع�ضاء املجل�س
• مكتب ال�ضبط
الإعداد
• املجتمع املدين املحلي وممثلو
ال�ساكنة

املقرتحات
يتم �إدراج امللتم�سات
والعرائ�ض التي مت قبولها،
يف جدول �أعمال دورات
املجل�س.
�إ�رشاك جمموع الفاعلني
املحليني يف تتبع املراحل.

• جمل�س اجلماعة
املرحلتان  1و3
• هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
ومقاربة النوع
• هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
ومقاربة النوع

مراحل الإعداد
• رئي�س جمل�س اجلماعة
(ح�سب احلاجة)
• �أع�ضاء جمل�س اجلماعة
• اللجان
• املجتمع املدين املحلي وممثلو
ال�ساكنة

املادة  ،269القانون �أخذ احلاجيات الأكرث �إحلاحا
«يراد يف مدلول هذا القانون
يف ترتيب الأولويات
التنظيمي بقواعد احلكامة املتعلقة التنظيمي 113-14
بح�سن تطبيق مبد�أ التدبري احلر
العمل على اخل�صو�ص احرتام
املادة  ،120القانون
املبادئ العامة التالية :
التنظيمي 113-14
• امل�ساواة بني املواطنني يف
واملادة  6من مر�سوم
ولوج املرافق العمومية التابعة .2.16.301
للجماعة ؛
• »...
املادة  ،158القانون
«الربنامج عبارة عن جمموعة
متنا�سقة من امل�شاريع �أو العمليات ،التنظيمي 113-14
تقرن به �أهداف حمددة وفق غايات واملواد  5و 6من
مر�سوم .2.16.301
ذات منفعة عامة وكذا م�ؤ�رشات
مرقمة لقيا�س النتائج املتوخاة »...
املرحلة 5
من املهم اال�ستفادة من
• جمل�س اجلماعة
• هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
امل�ساعدة التقنية التي
تقدمها امل�صالح الالممركزة ومقاربة النوع
يف �إطار التن�سيق الذي يقدمه • امل�صالح الالممركزة
عامل العمالة �أو الإقليم
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املبادئ
الفعالية –
النجاعة
(تابع)

تقدمي
احل�ساب

املقت�ضيات القانونية
« حتديد امل�شاريع والأن�شطة ذات
الأولوية بالن�سبة للجماعة ،مع
الأخذ بعني االعتبار الإمكانيات
املادية املتوفرة لديها �أو التي
ميكن لها تعبئتها»
«يقوم رئي�س جمل�س اجلماعة
ب�إعداد تقرير �سنوي لتقييم تنفيذ
برنامج عمل اجلماعة».
«  ...حتدث جمال�س اجلماعات
�آليات ت�شاركية للحوار والت�شاور
لتي�سري م�ساهمة املواطنات
واملواطنني واجلمعيات يف
�إعداد برامج العمل وتتبعها طبق
الكيفيات املحددة يف النظام
الداخلي للجماعة».
«ت�ضمن �أهداف برنامج معني
وامل�ؤ�رشات املتعلقة به يف م�رشوع
جناعة الأداء املعد من قبل الآمر
بال�رصف ،ويقدم هذا امل�رشوع
للجنة املكلفة بامليزانية وال�ش�ؤون
املالية والربجمة»

الهيئات والهياكل املعنية
• رئي�س جمل�س اجلماعة
• اللجان املعنية

• رئي�س جمل�س اجلماعة

املقرتحات
تدقيق تتبع الإجنازات
املادية واملالية

-

املواد املرجعية
املادة ،6
مر�سوم .2.16.301

املرحلة/التوقيت
املرحلة 4-3

مراحل الإجناز

املادة  ،119القانون
التنظيمي 113-14
واملادة  4من
مر�سوم .2.16.301

واملادة  14من
مر�سوم .2.16.301

• رئي�س جمل�س اجلماعة
مرحلة  1و3
يتعني ال�سماح للعموم
• �أع�ضاء املكتب
باالطالع على تقارير
اللقاءات املقررة يف النظام • �أع�ضاء املجل�س
الداخلي للجماعة (من خالل • اللجان املعنية
• عامل العمالة �أو الإقليم �أو من
الن�رش ،التعليق ،التبليغ )...
ينوب عنه

املادة  ،158القانون

التنظيمي 113-14

�إ�رشاك الفاعلني املحليني
يف �أوقات عر�ض النتائج
والتتبع

مراحل الإجناز
• رئي�س جمل�س اجلماعة
• اللجنة املكلفة بامليزانية
وال�ش�ؤون املالية والربجمة
• هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
ومقاربة النوع
• امل�صالح الالممركزة (عند
االقت�ضاء)
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 .5.IIIاملرافعة وتعبئة املوارد
يتم متويل برنامج عمل اجلماعة ،بناء على مواردها املالية وكذا باللجوء �إىل موارد مالية خارجة عن
امليزانية اجلماعية ،وذلك يف �إطار التعاون والت�ضامن الذي ي�شكل �أحد �أهم مبادئ احلكامة التي
جاء بها د�ستور  2011والقانون التنظيمي .113-14
وعليه ،يفرت�ض ح�سن تدبري الربجمة املحلية� ،أن يتم الإ�رشاك الفعلي ملجموع املتدخلني يف �إعداد
وتنفيذ برنامج عمل اجلماعة من �أجل حتقيق:
• م�رشوعية �أكرب للتدخل اجلماعي؛
• حكامة �أكرث يف تدبري اال�ستثمار املحلي؛
• فعالية وجناعة يف تفعيل ال�سيا�سات العمومية؛
• ربط حقيقي بني الفاعلني على امل�ستوى املحلي ،اجلهوي ،الوطني والدويل �إن اقت�ضى احلال.
يو�ضح اجلدول التايل منطق الرتافع وتنفيذه وتتبعه خالل مراحل �إعداد برنامج عمل اجلماعة.
اجلدول  : 5منهجية الرتافع وتعبئة املوارد لإجناز برنامج عمل اجلماعة
العملية/الن�شاط
انتقاء ال�رشكاء

امل�س�ؤول داخل اجلماعة
الفريق املكلف ب�إعداد م�رشوع
برنامج اجلماعة
رئي�س جمل�س اجلماعة

و�ضع خطة
تعبئة ال�رشكاء

25/06/2019 14:24

الفريق املكلف ب�إعداد م�رشوع
برنامج اجلماعة
الفريق املكلف ب�إعداد م�رشوع
برنامج اجلماعة
الفريق املكلف ب�إعداد م�رشوع
برنامج اجلماعة
رئي�س املجل�س بتن�سيق مع عامل
العمالة �أو الإقليم

ما ينبغي �إجنازه/حتديده
تنظيم نوع ال�رشكاء املحتملني
خالل �إعداد الت�شخي�ص من خالل
قراءة حماور التدخل املمكنة ،مع
التقيد مبقت�ضيات مر�سوم .2.16.301
ت�أكيد ال�رشكاء امل�ستهدفني �أثناء
مرحلة �إعداد برنامج العمل ل�ست
وثالث �سنوات وعند االقت�ضاء� ،أثناء
و�ضع منظومة التتبع.
ح�صيلة التقديرات املالية من خالل
حتليل الو�ضعية.
املوارد الالزمة للإجناز ،انطالقا
من وثيقة امل�شاريع.
االخت�صا�ص القانوين والتنظيمي
لكل �رشيك حمتمل  :تقدمي خربة،
دعم تقني �أو متويل

توقيت العملية/

الن�شاط
املرحلة 1

املراحل  4 ،3و5

املرحلة 4
املرحلة 4

املراحل ،2 ،1
.4 ،3
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امل�س�ؤول داخل اجلماعة

و�ضع خطة
تعبئة ال�رشكاء
(تابع)

رئي�س املجل�س
�أع�ضاء املجل�س
الفريق املكلف ب�إعداد م�رشوع
برنامج اجلماعة
�أع�ضاء املجل�س

اختيار �أدوات
و�آليات اخلطة

الفريق التقني املكلف ب�إعداد
م�رشوع برنامج اجلماعة

توقيت العملية/

ما ينبغي �إجنازه/حتديده
الن�شاط
انطالقا من
خطة الرتافع لتعبئة املوارد
املرحلة الثالثة
انطالقا من
التح�سي�س ،التوا�صل...
املرحلة الأوىل
انطالقا من
تتبع الإجنازات من حيث تعبئة
املرحلة اخلام�سة
املوارد
منذ االنطالقة
و�سائل الإعالم املحلية (لتح�سني
اال�ستخال�ص ال�رضيبي املتعلق
الر�سمية مل�سل�سل
بالفاعلني االقت�صاديني املحليني)� .إعداد برنامج
عمل اجلماعة
الو�سائل التقليدية من �أجل تعبئة
املواطنني (لتح�سني اال�ستخال�ص
ال�رضيبي على اخل�صو�ص)
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المالحق
الملحق  : 1نموذج للمصفوفة الخاصة بجمع مقترحات الساكنة أثناء
منتديات الحوار والتشاور
احللول املقرتحة �أفكار امل�شاريع الأولويات

امل�شاكل
االخت�صا�صات الذاتية
البنيات التحتية واخلدمات الأ�سا�سية

القطاع

اخلدمات ال�صحية
االقت�صاد املحلي
ف�ضاءات نقل امل�سافرين
املنتزهات الطبيعية ومراكز التخييم
�أفكار م�شاريع ممكنة يف �إطار �رشكة التنمية املحلية �أو �صيغة �أخرى

�أ�سواق البيع باجلملة
املجازر والذبح ونقل اللحوم
�أ�سواق بيع ال�سمك

تنمية االقت�صاد املحلي و�إنعا�ش
ال�شغل
املحافظة على خ�صو�صيات الرتاث
الثقايف املحلي وتنميته
�إنعا�ش وت�شجيع اال�ستثمارات اخلا�صة

االخت�صا�صات امل�شرتكة

ال�ش�أن الثقايف والريا�ضي والعمل االجتماعي
البيئة
اخلدمات االجتماعية ،التعليم وال�صحة
الطرق وامل�سالك
ال�سياحة والرتاث
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الملحق  : 2معايير تحليل النوع لتحديد وتوصيف أوجه الالمساواة
12
داخل الجماعة
 .1الولوج خلدمات التعليم
ميكن هذا البعد من حتديد �أوجه الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء فيما يخ�ص الولوج للتعليم.
يتم قيا�س هذا البعد يف املغرب عرب ح�ساب معدل الأمية لدى الن�ساء مقارنة بنف�س املعدل لدى الرجال.
امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة لقيا�س الولوج اىل التعليم:
• الولوج اىل التعليم الأويل للفتيات والفتيان؛
• ولوج الإناث للتعليم االبتدائي مقارنة بالذكور؛
• ولوج الإناث اىل التعليم الثانوي الإعدادي مقارنة مع الذكور؛
• ولوج الإناث اىل التعليم الثانوي الت�أهيلي مقارنة مع الذكور؛
• ولوج الإناث اىل التعليم العايل مقارنة مع الذكور؛
• معدل عدم متدر�س الإناث يف كل م�ستوى من امل�ستويات الدرا�سية مقارنة بالذكور؛
• الولوج اىل التكوين املهني بالن�سبة للإناث والذكور؛
• معدل الأمية بالن�سبة للن�ساء مقارنة مع الرجال.
 .2الولوج للخدمات ال�صحية
تقا�س الالم�ساواة يف الولوج اىل اخلدمات ال�صحية بالأمل يف احلياة عند الوالدة لدى الإناث مقارنة بالذكور.
وجتدر الإ�شارة اىل �أنه لأ�سباب بيولوجية ،ف�إن �أمل احلياة عند الوالدة لدى الإناث يكون �أعلى ،ب�شكل منتظم ،مقارنة
بالذكور (يقدر الفرق عامليا يف املتو�سط ما بني  4اىل � 5سنوات) .من �أجل قيا�س �أوجه الالم�ساواة ،ين�صح مبقارنة
�أمل احلياة عند الوالدة لدى الرجال والن�ساء لنف�س اجلماعة باملتو�سط العاملي وبعد ذلك مقارنة الفوارق بينهما.
بالإ�ضافة اىل ذلك ،ف�إن ال�صحة الإجنابية التي يتم حتليلها من خالل وفيات الن�ساء عند الوالدة ،يعد م�ؤ�رشا
�أ�سا�سيا يف تقدير ولوج الن�ساء للرعاية ال�صحية.
امل�ؤ�رشات امل�ستعملة لقيا�س الولوج للخدمات ال�صحية:
• الفرق املالحظ بني:
– الفرق يف �أمل احلياة عند الوالدة بني الن�ساء باجلماعة والن�ساء يف العامل؛
– الفرق يف �أمل احلياة عند الوالدة بني الرجال يف اجلماعة والرجال يف العامل؛
• معدل وفيات الإناث �أثناء الوالدة.
 .3امل�شاركة يف احلياة االقت�صادية
يتمتع الرجال والن�ساء بحقوق مت�ساوية يف الو�صول اىل املوارد الطبيعية واملالية .وت�ضمن لهم هذه احلقوق،
نف�س الفر�ص للم�شاركة يف خلق قيمة اقت�صادية وبالتايل اال�ستفادة من الرثوة التي مت خلقها.
12

 12يف � ،2015أكدت منظمة ال�صحة العاملية �أن الفرق يف �أمل احلياة بني الرجال والن�ساء ي�ساوي � 6-4سنوات
(املتو�سط العاملي).
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ت�ستند امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف امل�شاركة يف احلياة االقت�صادية على ثالثة جوانب رئي�سية:
– معدالت الت�شغيل لدى الن�ساء مبقارنة نف�س املعدالت لدى بالرجال
– الأجور لدى الن�ساء مقارنة بالأجور لدى الرجال؛
– التطور املهني والولوج اىل منا�صب القرار لدى الن�ساء مقارنة مع الرجال.
امل�ؤ�رشات امل�ستعملة لقيا�س امل�شاركة يف احلياة االقت�صادية:
• معدل ال�شغل لدى الن�ساء مقارنة بنف�س املعدل لدى الرجال:
– القطاع الأويل؛
– القطاع الثاين؛
– القطاع الثالث.
• معدل ه�شا�شة ( )vulnérabilitéال�شغل لدى الن�ساء ( %الن�ساء العامالت يف القطاع غري املهيكل) مقارنة بنف�س
الن�سبة لدى الرجال؛
• معدل الأجور لدى الن�ساء مقارنة بنف�س املعدل لدى الرجال؛
• ن�سبة الن�ساء من جمموع �أرباب املقاوالت� ،أع�ضاء جمال�س االدارة� ،أو �أع�ضاء املجال�س التنفيذية.
� .4سالمة و�أمن الن�ساء
من بني اجلوانب الأ�سا�سية للتحليل ،التي ترمي اىل حتديد �أوجه الالم�ساواة بني الرجال والن�ساء هي �سالمة و�أمن
الن�ساء والتي تقا�س �أ�سا�سا بالعنف الذي تتعر�ض له الن�ساء يف اجلماعة.
وقد حدد امل�رشع املغربي ب�شكل دقيق ،خمتلف �أوجه العنف التي يتم جترميها ،ويتعلق الأمر بالعنف الزوجي
والعائلي ،والتي تن�ص عليها املادة  400من القانون اجلنائي:
«من ارتكب عمدا �ضد غريه جرحا �أو �رضبا �أو �أي نوع �آخر من العنف �أو الإيذاء �سواء مل ينتج عنه مر�ض �أو عجز
عن الأ�شغال ال�شخ�صية �أو نتج عنه مر�ض �أو عجز ال تتجاوز مدته ع�رشين يوما ،يعاقب باحلب�س من �شهر واحد �إىل
�سنة وغرامة من مائة وع�رشين �إىل خم�سمائة درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فقط».
ين�ص قانون العقوبات �أي�ض ًا يف املادة  404من نف�س القانون على ما يلي:
«يعاقب كل من ارتكب عمدا �رضبا �أو جرحا �أو �أي نوع �آخر من العنف �أو الإيذاء �ضد �أحد �أ�صوله �أو �ضد كافله �أو
�ضد زوجه.»...
بالإ�ضافة اىل ذلك ،ف�إن اعتماد م�رشوع قانون رقم  103-13املتعلق مبحاربة العنف �ضد الن�ساء خالل جمل�س
احلكومة املنعقد بتاريخ  17مار�س  ،2016واملوافقة عليه من طرف جمل�س النواب بتاريخ  20يوليوز  ،2016ي�سمح
بالتعريف بالعنف ب�شكل دقيق وذلك على النحو التايل:
«العنف �ضد املر�أة :كل فعل �أ�سا�سه التمييز ب�سبب اجلن�س ،يرتتب عليه �رضر ج�سدي �أو نف�سي �أو جن�سي �أو اقت�صادي
للمر�أة».
وهكذا ف�إن القانون رقم  103-13يحدد �أربعة �أ�صناف من العنف:
– العنف اجل�سدي :كل فعل ي�ؤثر على ال�سالمة اجل�سدية للمر�أة ،مت ارتكابه من طرف �شخ�ص ما� ،أو بو�سيلة ما
يف مكان ما؛
–  العنف اجلن�سي :كل فعل �أو ا�ستغالل لغر�ض جن�سي �أو جتاري حلُرمة ج�سم املر�أة ،بغ�ض النظر عن الطريقة
امل�ستعملة؛
– العنف النف�سي :كل كالم يزدري وي�سخر ويكره �أو يهدد �أو يهمل �أو يحرم ب�شكل متع�سف وي�ؤثر على كرامة
وهدوء املر�أة �أو يت�سبب يف خوفها �أو �إرهابها؛
– العنف االقت�صادي :كل فعل ذي طبيعة اقت�صادية �أو مادية ي�ؤثر على احلقوق االجتماعية واالقت�صادية
للمر�أة .ويتطابق هذا التعريف مع الإعالن العاملي للأمم املتحدة ملكافحة العنف �ضد الن�ساء (.)1993
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امل�ؤ�رشات امل�ستعملة لتحديد التعنيف
• انت�شار العنف �ضد الن�ساء يف اجلماعة املحلية؛
• انت�شار العنف اجل�سدي �ضد الن�ساء يف اجلماعة املحلية؛
• انت�شار العنف اجلن�سي �ضد الن�ساء؛
• انت�شار العنف اجل�سدي �ضد الن�ساء يف الف�ضاء العام.
 .5امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
غال ًبا ما تكون امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،عر�ضة لأوجه الالم�ساواة بني الرجال والن�ساء .ويف الواقع ،ف�إن
الن�ساء تواجه نوعني من املعيقات يف م�سار امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية:
–  من جهة ،توجد معيقات ثقافية متجذرة يف العقليات والتي تقل�ص حظوظ الن�ساء يف الت�صويت �أو يف
الرت�شح للمنا�صب ال�سيا�سية املتوفرة؛
–  من جهة �أخرى ،ب�سبب نق�ص يف املوارد ،تقل احتماالت فر�ص ح�صول الن�ساء على التكوين مقارنة مع
الرجال ،وكذا �صعوبة عقد ات�صاالت واال�ستفادة من املوارد الالزمة لي�صبحن قياديات ناجحات.
وقد جاء يف القرار املتعلق مب�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية للجمعية العامة للأمم املتحدة يف عام  2011ما
يلي« :املـر�أة ال تـزال مهمـ�شة �إىل حـد كـبري يف املجـال ال�سيا�سي يف جميع �أنحاء العـامل لأ�سـباب تعـود يف �أغلـب
الأحيـان �إىل وجـود قـوانني وممار�سـات ومواقــف وقوالــب منطيــة جنــ�سانية متييزيــة و�إىل تــدين مــ�ستويات
التعلــيم وعــدم �إتاحــة فــر�ص احل�صول على الرعاية ال�صحية وت�أثري الفقر يف املر�أة �أكرث من غريها».
امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة لقيا�س الولوج احلياة ال�سيا�سية:
• الن�سبة املئوية للن�ساء يف املجل�س اجلماعي (يجب �أن ت�ساوي  %30على الأقل ل�ضمان متثيلية كافية)؛
• عدد الن�ساء الالئي �شاركن يف االنتخابات وعدد الن�ساء املنتخبات على م�ستوى تراب اجلماعة؛
• عدد الن�ساء يف منا�صب امل�س�ؤولية داخل املجل�س اجلماعي؛
• معدل امتناع (�أو م�شاركة) الن�ساء يف االنتخابات الت�رشيعية مقارنة بنف�س املعدل لدى الرجال.
الولوج للبنيات التحتية
غالبا ما يكون النق�ص يف البنيات التحتية من اال�سباب الأفقية لالم�ساواة يف الولوج للبنيات التحتية �أو التمييز
يف الولوج �إليها ،والتي مت حتديدها يف املعايري اخلم�سة لتحليل الالم�ساواة املذكورة �أعاله.
ي�ؤثر وقع النق�ص يف البنيات التحتية الأ�سا�سية على الرجال والن�ساء وذلك ب�شكل غري مت�ساوي.
مثال :يعد العمل اليومي جللب املاء يف املغرب من الأعمال اخلا�صة بالن�ساء ،ويف ظل غياب وجود م�صدر للماء
ال�صالح لل�رشب بالقرب من املنزل ف�إن هذا العمل يثقل كاهل املر�أة .قد ت�ضطر املر�أة يف بع�ض االحيان اىل قطع
م�سافات طويلة وت�سخري الكثري من الوقت والطاقة لهذا العمل ،مما يقلل من فر�ص ح�صولها على التعليم �أو على
�أن�شطة مدرة للدخل .عالوة على ذلك ،فالطريق التي يتم قطعها ال تكون دائما بدون خماطر ،ال�شيء الذي ي�ؤثر على
�سالمتها .يو�ضح هذا املثال ،كون غياب الولوج اىل املاء ال�صالح لل�رشب يعد من �أ�سباب الالم�ساواة والتي ت�ؤثر
هنا على ثالثة معايري :الولوج اىل التعليم ،امل�شاركة االقت�صادية وال�سالمة والأمن.
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الملحق  : 3مؤشرات تمكن من التشخيص المستجيب للنوع
املعايري
الولوج
خلدمات
التعليم

الولوج
خلدمات
ال�صحة

امل�شاركة
يف احلياة
االقت�صادية

25/06/2019 14:24

توفر املعطيات وامل�ؤ�س�سة التي تنتجها
امل�ؤ�رشات الكمية اخلا�صة باجلن�س
املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وزارة الرتبية الوطنية
الولوج اىل التعليم الأويل للفتيات
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي
والفتيان
املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وزارة الرتبية الوطنية
ولوج الإناث والذكور للتعليم االبتدائي
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي
ولوج الإناث والذكور اىل التعليم الثانوي املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي
الإعدادي
ولوج الإناث والذكور اىل التعليم الثانوي املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي
الت�أهيلي
املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وزارة الرتبية الوطنية
ولوج الإناث والذكور اىل التعليم العايل
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي
املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وزارة الرتبية الوطنية
الولوج اىل التكوين املهني بالن�سبة
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي
للإناث والذكور
معدل عدم التمدر�س بني كل م�ستوى من معطيات حم�سوبة
امل�ستويات الدرا�سية للإناث والذكور
املندوبية ال�سامية للتخطيط
معدل الأمية بالن�سبة للن�ساء والرجال
املندوبية ال�سامية للتخطيط
�أمل احلياة عند الوالدة بني الإناث
والذكور داخل اجلماعة
�أمل احلياة عند الوالدة للإناث والذكور ت�صدر �سنويا «  » Gender Gap Reportمن طرف
(املعدل العاملي)
املنتدى االقت�صادي العاملي
املندوبية ال�سامية للتخطيط
معدل وفيات الإناث �أثناء الوالدة
وزارة ال�صحة
معدل الت�أطري ال�صحي يف امل�صالح
املخت�صة بالن�ساء
املندوبية ال�سامية للتخطيط
معدل ال�شعل لدى الن�ساء والرجال
معطيات غري عمومية لدى املندوبية ال�سامية
معدل ال�شغل لدى الن�ساء والرجال يف
للتخطيط
القطاع الأول
معطيات غري عمومية لدى املندوبية ال�سامية
معدل ال�شغل لدى الن�ساء والرجال يف
للتخطيط
القطاع الثاين
معطيات غري عمومية لدى املندوبية ال�سامية
معدل ال�شغل لدى الن�ساء والرجال يف
للتخطيط
القطاع الثالث
عدد الن�ساء امل�ستخدمات يف القطاع الغري معطيات غري عمومية لدى املندوبية ال�سامية
للتخطيط
مهيكل
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املعايري
امل�شاركة
يف احلياة
االقت�صادية
(تابع)

امل�ؤ�رشات الكمية اخلا�صة باجلن�س
عدد الرجال امل�ستخدمني يف القطاع غري
املهيكل
معدل متو�سط الأجور لدى الن�ساء
معدل متو�سط الأجور لدى الرجال

الأمن
وال�سالمة

ن�سبة الن�ساء من جمموع ر�ؤ�ساء
املقاوالت� ،أع�ضاء املجال�س الإدارية �أو
�أع�ضاء املجال�س التنفيذية
ن�سبة الن�ساء �ضحايا العنف اجل�سدي

ن�سبة الن�ساء �ضحايا العنف اجلن�سي

ن�سبة الن�ساء �ضحايا العنف يف الف�ضاء
العمومي
امل�شاركة
يف احلياة
ال�سيا�سية
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عدد الن�ساء الع�ضوات يف املجل�س
اجلماعي للجماعة الرتابية
عدد الن�ساء الالئي �شاركن يف االنتخابات
وعدد الن�ساء املنتخبات على م�ستوى
تراب اجلماعة
عدد الن�ساء يف منا�صب امل�س�ؤولية يف
املجل�س اجلماعي
معدل امتناع (�أو م�شاركة) الن�ساء يف
االنتخابات الت�رشيعية مقارنة بنف�س
املعدل لدى الرجال

توفر املعطيات وامل�ؤ�س�سة التي تنتجها
معطيات غري عمومية لدى املندوبية ال�سامية
للتخطيط
معطيات غري عمومية لدى وزارة االقت�صاد
واملالية
معطيات غري عمومية لدى وزارة االقت�صاد
واملالية
معطيات غري عمومية لدى اجلمعية الن�سائية
لأرباب املقاوالت ،املر�صد املقاوالتي ،املغرب
�( PMEسابقا )ANPME
معطيات غري عمومية :مقاربة املعطيات املتوفرة
لدى مر�صد العنف �ضد الن�ساء ،املديرية العامة
للأمن الوطني ،وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
معطيات غري عمومية :مقاربة املعطيات املتوفرة
لدى مر�صد العنف �ضد الن�ساء ،املديرية العامة
للأمن الوطني ،وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
معطيات غري عمومية :مقاربة املعطيات املتوفرة
لدى مر�صد العنف �ضد الن�ساء ،املديرية العامة
للأمن الوطني ،وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية
جمل�س اجلماعة الرتابية
اجلماعة الرتابية (الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية،
�إح�صاء الأ�صوات يف مكتب االقرتاع)
جمل�س اجلماعة الرتابية
اجلماعة الرتابية (الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية،
�إح�صاء الأ�صوات يف مكتب االقرتاع)
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الملحق  : 4مصفوفة برنامج عمل الجماعة لست سنوات

امل�شاريع
والأن�شطة

الأهداف التنموية
للجماعة

النتائج
املنتظرة

املوقع

الفاعلون

– 2.1

– 3.1

التكلفة
امليزانية الفرق يف
التقديرية املتوفرة التمويل يف
للم�رشوع لكل م�رشوع كل م�رشوع

امل�س�ؤول
عن
امل�رشوع

—
—
—

م�ؤ�رشات
الوقع

—
—
—

– 1.2

– 2.2

– 3.2

م�ؤ�رشات
النتائج
—
—
—

—
—
—

الهدف

—
—
—

—
—
—

– 1.3

– 2.3

– 3.3

… :1

—
—
—
—
—
—

—
—
—

– 1.1

—
—
—
—
—
—

—
—
—

الهدف

—
—
—

—
—
—

… :2

—
—
—
—
—
—

الهدف

—
—
—

… :3

—
—
—
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اجلدولة الزمنية
م�ساهمة م�ساهمة
التكلفة
م�ساهمة
ال�رشيك
ال�رشيك
ال�رشيك الإجمالية
مدة
اجلماعة يف
تاريخ تاريخ مالحظات
الأول يف الثاين يف
املكان امل�ستهدفون ال�رشكاء احلامل للم�رشوع
الإجناز
امل�رشوع �أو
امل�رشوع �أو امل�رشوع �أو
للم�رشوع �أو الن�شاط
البدء االنتهاء
الن�شاط
الن�شاط
الن�شاط
(درهم)

الملحق  : 5مصفوفة جدولة المشاريع واألنشطة لثالث سنوات

امل�شاريع
والأن�شطة

3

2

امل�رشوع 1
املكون 1
املكون 2
املكون 3
امل�رشوع 2
املكون 1
املكون
املكون

…
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الملحق  : 6نموذج لالستئناس في إعداد وثيقة برنامج عمل الجماعة
تقدمي
بطاقة تقنية للجماعة
الق�سم االول :ت�شخي�ص احلاجيات والإمكانيات
 .1املوارد الب�رشية للجماعة
 .2البيئة
 .3البنيات الأ�سا�سية
 .4الأن�شطة االقت�صادية
 .5اخلدمات االجتماعية
 .6الأ�رسة والبنيات العائلية
. 7حتليل الالم�ساواة بني الرجال والن�ساء والأ�سباب امل�ؤدية �إليها عرب معايري التحليل (مهما بلغ
�سنهم ،م�ستواهم االقت�صادي ،م�ستواهم التعليمي ،مكان �سكناهم و� /أو حالة �إعاقتهم)
 .8التنظيمات املحلية
..... .9
الق�سم الثاين :ترتيب الأولويات التنموية للجماعة
 .1توجهات برنامج التنمية اجلهوي
 .2توجهات برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
 .3نتائج الت�شخي�ص
 .4حتليل احتياجات ال�ساكنة
� .5أهداف برنامج تنمية اجلماعة
الق�سم الثالث :الربجمة
 .1حتديد امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية
 .2تقييم املوارد والنفقات التقديرية لثالث �سنوات
 .3برنامج عمل اجلماعة
�أ) برنامج عمل ل�ست �سنوات
ب) برنامج عمل لثالث �سنوات
ج) جدولة املراحل املوالية
د) التو�صيات والتطلعات
الق�سم الرابع  :نظام التتبع
امللحقات
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الملحق  : 7نموذج اإلطار المنطقي للتتبع
النتائج
النتائج ذات الوقع على املدى البعيد
النتائج االنتقالية (املرحلية)
النتائج الفورية
املخرجات
الأن�شطة
املوارد

امل�ؤ�رشات

م�صادر التحقق

الفر�ضيات واملخاطر

الملحق  : 8نموذج لجدول تتبع األنشطة
ت�سمية امل�رشوع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :
جلنة التتبع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :
–  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . .الإ�سم وامل�ؤ�س�سة)
–  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . .الإ�سم وامل�ؤ�س�سة)
–  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . .الإ�سم وامل�ؤ�س�سة)
الرقم
الرتتيبي

الأن�شطة
(مكونات
امل�رشوع)

ال�شهر/

الفرتة

�أ�سباب
التوقعات الإجنازات الفروق
املالحظة

التقدير/

التقييم

الإجراءات
الت�صحيحية

التاريخ

1
2
…

الملحق  : 9نموذج لجدول تحيين مؤشرات تتبع األنشطة
الرقم
الرتتيبي

امل�ؤ�رش

ال�شهر/

الفرتة

�أ�سباب
التوقعات الإجنازات الفروق
املالحظة

التقدير/

التقييم

الإجراءات
الت�صحيحية

التاريخ

1
2
…
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الأدوات/الدعامات
امل�ؤ�رشات/النتائج
• مناذج اجلداول اخلا�صة
• الأنظمة البيئية
بتجميع املعطيات،
والطبيعية حمددة
مبا يف ذلك املعطيات
ومت حتليلها مبقاربة
امل�صنفة ح�سب اجلن�س؛
مدجمة؛
• عرو�ض خا�صة
• م�صفوفة الرهانات
اخلا�صة بالبيئة مرتبة؛ بور�شات الت�شخي�ص؛
• عنا�رص التدخل اخلا�صة • �إعالنات ،مل�صقات...؛
• منوذج حترير وثيقة
ب�إدماج البعد البيئي
ومقاربة النوع وا�ضحة؛ الت�شخي�ص؛
• م�ؤ�رشات البيئة والنوع • �أداة حتليل �أ�سباب
الالم�ساواة.
مدجمة.

الملحق  : 10جدول ملخص لمراحل إعداد برنامج عمل الجماعة

املراحل
 .1الت�شخي�ص

الأهداف اخلا�صة
• حتديد احلاجيات،
الإمكانيات والفر�ص
• معرفة امل�شاريع
املربجمة من قبل
الدولة؛
• حتليل خمتلف
�أوجه الالم�ساواة
بني اجلن�سني،
(مهما بلغ �سنهم،
حالتهم االقت�صادية،
م�ستواهم الدرا�سي،
مكان �سكناهم ،حالة
�إعاقة) وكذلك �أ�سباب
الالم�ساواة؛
• حتديد الرهانات
والإكراهات البيئية
امل�صريية يف منظور
التنمية امل�ستدامة؛
• حتديد التجهيزات
العمومية وخدمات
القرب.

ال�رشوط الأولية
الأن�شطة املقررة
• توفري ال�رشوط املالية،
• جتميع املعطيات
اللوج�ستية واملوارد
م�صنفة ح�سب اجلن�س
الب�رشية؛
ومعطيات متعلقة
• معاجلة املعطيات
بالبيئة؛
م�صنفة ح�سب اجلن�س
• القيام ببحوث ميدانية
ت�شاركية؛
والبعد البيئي؛
• حتليل و�صياغة
• امل�شاركة الفعلية
للمواطنني ،املنظمات
امل�ؤ�رشات؛
املحلية ،واملجتمع
• القيام باحلوار
والت�شاور مع املواطنني؛ املدين؛
• �إدماج املعطيات يف
• تكوين املتدخلني
يف طرق وتقنيات
النظام املعلوماتي
الت�شخي�ص الت�شاركي،
اجلماعي؛
مبا يف ذلك امل�ستجيبة
• عر�ض واقع احلال
والت�شخي�ص؛
للنوع؛
• حتديد نقط القوة ونقط • القيام بجهود لتملك
املفاهيم ،الأدوات
ال�ضعف؛
واملنهجيات؛
• اقرتاح حلول و�أن�شطة
لتحقيق التغيري.
• حتليل �أوجه الالم�ساواة
بني اجلن�سني
والرهانات البيئية
للمجال.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم
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املراحل
 .2حتديد
الأولويات

الأن�شطة املقررة
الأهداف اخلا�صة
• و�ضع �أولويات التنمية • و�ضع معايري حتديد
الأولويات؛
اجلماعية بناء على
• حتقيق االلتقائية
الت�شخي�ص الت�شاركي
مع م�ضامني
يف منظور التنمية
اال�سرتاتيجيات
امل�ستدامة؛
القطاعية والرتابية؛
• حتديد امل�شاريع ح�سب
حماور التنمية ذات
• التذكري بالإطار
املرجعي الذي يحدد
الأولوية؛
املحاور اال�سرتاتيجية
• �إدماج البعد البيئي
ومقاربة النوع؛
مع �أخذ النوع والبعد
• االلتقائية مع الربامج
البيئي بعني االعتبار؛
العمومية وبرامج تنمية • حتديد الأهداف العامة
واخلا�صة للمحاور
الإقليم واجلهة.
اال�سرتاتيجية الكربى.

الأدوات/الدعامات
امل�ؤ�رشات/النتائج
ال�رشوط الأولية
• الئحة الأولويات؛
معايري حتديد الأولويات  • :وثائق اال�سرتاتيجيات
العمومية يف جمال
• الئحة امل�شاريع
• �أهمية امل�رشوع (عدد
امل�ستفيدين ،الأهمية
املربجمة من قبل
القرب ،برنامج تنمية
االقت�صادية)؛
القطاعات واجلماعات
الإقليم/العمالة
• اجلودة التقنية (اجلدوى وبرنامج عمل اجلهة؛
الرتابية الأخرى؛
التقنية)؛
• الئحة الأولويات
• الئحة امل�شاريع يف
• اجلدوى املالية  :املوارد اعتمادا على الت�شخي�ص؛
طور الإجناز يف �إطار
/
• حتليل الرهانات
املمكن تعبئتها؛
إقليم
ل
ا
برنامج تنمية
املتعلقة بالبعد البيئي
• الئحة املجاالت ذات
العمالة واجلهة
الأولوية بالن�سبة
وتقاطعاتها مع اجلوانب
والربامج القطاعية؛
•  امل�صادقة على توجهات لربنامج العمل؛
االقت�صادية ،االجتماعية
التدخل من قبل الفاعلني • الأهداف التنموية
وامل�ؤ�س�ساتية؛
• التحليل من �أجل حتديد
للجماعة؛
املحليني وال�رشكاء؛
�سبل التدخل املمكنة؛
• مواكبة اجلوانب البيئية • الأن�شطة الأكرث �أهمية
لبلوغ �أهداف التنمية
من قبل فريق عمل؛
• م�سل�سل االنخراط
اجلماعي وا�سرتاتيجية
امل�ستدامة على املدى
• تقوية قدرات الأطراف
املعنية يف اجلانب
العمل ممتدة على فرتة،
البعيد.
التنظيمي.
يف �شكل �سيناريوهات
ا�ست�رشافية للتنمية.
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املراحل
 .3اختيار
امل�شاريع

الأهداف اخلا�صة
• حتديد امل�شاريع
والأن�شطة ذات الأولوية
ح�سب الإمكانيات
املالية املتوفرة
واملمكن تعبئتها خالل
ال�سنوات الثالث الأوىل،
مبا يف ذلك مكافحة
�أ�شكال الالم�ساواة
بني اجلن�سني وحماية
وتثمني البيئة؛
• توفري الظروف
التي ت�سمح بتحقيق
امل�ساواة؛
• متكني الن�ساء والرجال
من امل�شاريع والأن�شطة
املربجمة ومن التنمية
امل�ستدامة املنتظرة من
تنفيذ برنامج العمل؛
• حتديد �رشكاء الدعم
املايل والتقني
للم�شاريع.

الأن�شطة املقررة
• و�ضع �إطار منطقي
لربنامج العمل يحدد
الأهداف ،النتائج
املنتظرة ،امل�ؤ�رشات
والتهديدات املحتملة؛
• حتديد امل�شاريع
والأن�شطة الرامية
اىل مكافحة �أ�شكال
الالم�ساواة بني
اجلن�سني وحماية
وتثمني البيئة من
�أجل تنفيذها وحتقيق
النتائج والأهداف
املحددة.

ال�رشوط الأولية
• �أولويات التنمية
اجلماعية مبا يف ذلك
جماالت امل�ساواة بني
اجلن�سني والبيئة؛
• الئحة امل�شاريع
املربجمة من قبل
الدولة وباقي الهيئات
العمومية ،يف تراب
اجلماعة.

امل�ؤ�رشات/النتائج
• برنامج عمل اجلماعة
ل�ست �سنوات.

الأدوات/الدعامات
• م�صفوفة الإطار
املنطقي لربنامج
العمل.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم
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الأن�شطة املقررة
الأهداف اخلا�صة
املراحل
 .3اختيار
• توفري الظروف التي
• حتديد امل�شاريع
امل�شاريع (تابع) ت�سمح بتحقيق امل�ساواة؛ والأن�شطة اخلا�صة
• متكني الن�ساء والرجال
بالنوع وحماية البيئة.
من امل�شاريع والأن�شطة
املربجمة ومن التنمية
امل�ستدامة املنتظرة من
تنفيذ برنامج العمل؛
• حتديد �رشكاء الدعم
املايل والتقني
للم�شاريع.
 .4امليزنة
• و�ضع التوقعات املالية • حتليل الو�ضعية املالية
للجماعة من �أجل متويل
املنتظرة
برنامج العمل لثالث
• تقدير حجم امل�صاريف
املتعلقة با�ستثمار
�سنوات الأوىل
اجلماعة
• و�ضع جدولة زمنية
لتنفيذ امل�شاريع
• التقرير يف امل�شاريع
املربجمة ح�سب توقعات والأن�شطة
املوارد وامل�صاريف
• حتديد االعتمادات
اخلا�صة بتمويل برنامج
• و�ضع الئحة املوارد
وااللتزامات بالنفقات
العمل
لتمويل امل�شاريع
• البحث عن متويالت
للم�شاريع
املقررة
• تنفيذ الربجمة متعددة
ال�سنوات وو�ضع
االعتمادات ال�سنوية

25/06/2019 14:24

امل�ؤ�رشات/النتائج

• توقعات املوارد
وامل�صاريف وا�ضحة؛
• امل�شاريع والأن�شطة
حمددة
• خطة العمل منتهية

ال�رشوط الأولية
• الئحة امل�شاريع
املربجمة من قبل
الدولة وباقي الهيئات
العمومية ،يف تراب
اجلماعة.

• الرجوع �إىل املقت�ضيات
القانونية والتنظيمية
اجلاري بها العمل يف
جمال التحليل املايل
للجماعات الرتابية؛
• الت�أكد من �أن �أع�ضاء
الفريق املكلف بربنامج
عمل اجلماعة يتوفرون
على كل �رشوط الكفاءة
املطلوبة؛
• الت�أكد من �إمكانية
اللجوء خلربة عند
االقت�ضاء.

الأدوات/الدعامات

• �إجناز التحليل املالية
• �إجناز درا�سات اجلدوى
�أثناء انتقاء امل�شاريع
• حتديد الأهداف العامة
والأهداف اخلا�صة
• و�ضع امل�ؤ�رشات
• حتديد النتائج املنتظرة
والأن�شطة
• توطني امل�شاريع وو�ضع
اجلدولة الزمنية
• حتديد م�صادر التمويل
وال�رشكاء

82
برنامج عمل الجماعة  /دليل منهجي

Guide PAC intérieur ar 2019.indd 82

املراحل
� .5صياغة
برنامج العمل

الأن�شطة املقررة
الأهداف اخلا�صة
• التوفر على وثيقة
• و�ضع نظام للتنفيذ
نهائية مل�رشوع برنامج بح�سب الأهداف
املحددة
عمل اجلماعة
• الت�أكد من �أخذ
• و�ضع نظام تتبع
التوجهات اخلا�صة
الإجنازات الفعلية
مبقاربة النوع بعني
• متكني املنتخبني من
التداول حول التزامات
االعتبار
جمل�س اجلماعة
• الت�أكد من تنفيذ
امل�شاريع/الأن�شطة
• ا�ستكمال نظام التتبع
بوا�سطة النظام
وقيا�س الفرق بني ما
املعلوماتي اجلماعي
متت برجمته وما مت
حتقيقه ،مع اتخاذ
التدابري الت�صحيحية
الالزمة
• �إجناز عمليات جرد
مرحلية للتنفيذ مع
تبيان التطور من حيث
النوع والبيئة
• الت�أكد من مالءمة
املوارد املخ�ص�صة
للأن�شطة املقررة

امل�ؤ�رشات/النتائج
ال�رشوط الأولية
• الت�أكد من توفر تقارير • ،حتديد الأهداف
وامل�ؤ�رشات
حما�رض لقاءات
• �إعداد جدول ا�ستعمال
واجتماعات املرحلة
م�ؤ�رشات التتبع
الرابعة (ال�سابقة)
• قراءة الو�ضعية املالية • تنظيم وجتميع مراحل
الإعداد يف وثيقة واحدة
ب�شكل مدقق
• و�ضع منهجية للتتبع
• الت�أكد من توفر
املعطيات الالزمة لبدء
التحرير
• الت�شاور حول منوذج
التقرير
• حترير وثيقة برنامج
عمل اجلماعة وعر�ضها

الأدوات/الدعامات
• تبني النموذج املتفق
عليه من �أجل تنظيم
عمليات حترير الوثيقة؛
• حتقيق املالءمة
بني اجلدولة الزمنية
للتتبع ولوحة القيادة
امل�ستعملة لهذا الغر�ض.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم
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الملحق  : 11مصفوفة خطة التواصل حول برنامج عمل الجماعة

الوترية
حامل الر�سالة الو�سائل/املنهجية
الن�شاط/الر�سالة
امل�ستهدفون
الأهداف
التحفيز من �أجل
�أع�ضاء
م�ستمرة
دورات الدعم
الإجابة عن احلاجيات خبري خارجي
امل�شاركة واالنخراط املجل�س
يف جماالت التكوين
والتكوين
وحتمل امل�س�ؤولية اجلماعي
ودعم القدرات
يف م�سل�سل �إعداد
(بعد �صياغة
جل�سة �إخبار
الإخبار مبحتوى وثيقة مدير امل�صالح
برنامج العمل لدى
وثيقة الت�شخي�ص)
الت�شخي�ص ،مع الرتكيز (من�سق الفريق التقني ومناق�شة وتبادل
�أع�ضاء املجل�س
املكلف ب�إعداد
على �إدماج مقاربة
اجلماعي.
برنامج العمل)
النوع والبعد البيئي
والتنمية امل�ستدامة
الت�شاور حول مبادئ
(املرحلة الثانية
اجتماع نقا�ش
رئي�س املجل�س
والثالثة لإعداد
ترتيب الأولويات
وتبادل الآراء
برنامج العمل)
بالن�سبة مل�شاريع
و�أن�شطة برنامج العمل
امل�صادقة على وثيقة
دورة عادية
رئي�س املجل�س
(بعد �صياغة
وثيقة الربنامج
برنامج العمل مرفقة
�أو ا�ستثنائية
للمجل�س اجلماعي ودرا�ستها
مبنظومة التتبع
من لدن هيئة
امل�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص ومقاربة
النوع)
دورة عادية
الإخبار عن �سري م�سل�سل مدير امل�صالح
(من�سق الفريق التقني �أو ا�ستثنائية
اعداد برنامج العمل
املكلف ب�إعداد
للمجل�س اجلماعي
اجلماعي
برنامج العمل)

امل�س�ؤول
الأدوات
العرو�ض  +الدالئل رئي�س
 +لوائح الأجوبة
املجل�س
القبلية
عر�ض وثيقة
الت�شخي�ص
وخال�صتها
الئحة امل�شاريع

وثيقة الربنامج
 +منظومة التتبع
 +تقرير هيئة
امل�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص ومقاربة
النوع
التقارير املرحلية
لإعداد برنامج
العمل

مدير
امل�صالح

رئي�س
املجل�س
رئي�س
املجل�س

رئي�س
املجل�س
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الن�شاط/الر�سالة
امل�ستهدفون
الأهداف
حتفيز امل�شاركة
• الإخبار ب�أهمية
ال�ساكنة
واالنخراط يف
برنامج عمل اجلماعة
املحلية +
م�سل�سل اعداد
ومراحل �إعداده؛
املجتمع
• الإخبار بدور ال�ساكنة
برنامج العمل لذى املدين
ال�ساكنة املحلية
واملجتمع املدين يف
وهيئات املجتمع
م�سل�سل �إعداد برنامج
املدين املتواجدة
العمل اجلماعي.
على تراب اجلماعة.
التعرف على ت�صور
امل�ستهدفني حول
تنمية جمالهم وتلقي
ملتم�ساتهم
الإخبار بالئحة
امل�شاريع املدرجة
يف اطار برنامج عمل
اجلماعة

حامل الر�سالة الو�سائل/املنهجية
رئي�س املجل�س +
اجتماع/لقاء عام
املنتخبون  +الفريق وت�شاركي
التقني املكلف
ب�إعداد برنامج
العمل

الوترية
(العملية
التح�ضريية
لإعداد برنامج
عمل اجلماعة)

الأدوات
نقا�ش عام +
الفتات � +سبورة
الإعالن اخلا�صة
باجلماعة

(منتدى/منتديات نقا�ش عام +
الت�شخي�ص)
الفتات � +سبورة
االعالن اخلا�صة
باجلماعة

�إعالنات

نقا�شات عامة

امل�س�ؤول
رئي�س
املجل�س

رئي�س
املجل�س

رئي�س
املجل�س

�سبورة الإعالنات رئي�س
اخلا�صة باجلماعة املجل�س

(بعد الت�أ�شري على �سبورة الإعالنات رئي�س
اخلا�صة باجلماعة املجل�س
وثيقة برنامج
عمل اجلماعة
من لدن عامل
منتظمة

دورات حت�سي�سية

العمالة/الإقليم)

منتظمة (قبل
ال�رشوع يف
�إجناز امل�شاريع

�إعالن

رئي�س املجل�س +
ور�شة/ور�شات
املنتخبون  +الفريق عمل
التقني املكلف
ب�إعداد برنامج
العمل
كتابة املجل�س

الإخبار عن �سري م�سل�سل كتابة املجل�س
اعداد برنامج العمل
اجلماعي
التح�سي�س من �أجل تبني املنتخبون +
الفئات
املجتمع املدين
امل�ستهدفة
امل�شاريع والأن�شطة
مب�شاريع
وان�شطة
برنامج العمل
والأن�شطة)

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

85

Guide PAC intérieur ar 2019.indd 85

25/06/2019 14:24

الن�شاط/الر�سالة
امل�ستهدفون
الأهداف
ت�شجيع املمار�سات الفريق التقني الإخبار عن دورهم يف
اجليدة يف ميدان
املكلف ب�إعداد م�سل�سل �إعداد برنامج
التدبري لدى الفريق برنامج عمل عمل اجلماعة
التقني املكلف
اجلماعة
ب�إعداد برنامج
الفريق التقني الإجابة عن الأ�سئلة
العمل
املكلف ب�إعداد املتعلقة باحلاجيات
برنامج عمل ميدان التكوين ودعم
اجلماعة
القدرات
التما�س امل�ساعدة
ال�رشكاء
التقنية ال�رضورية
لإعداد برنامج العمل

حتفيز ان�ضمام
�رشكاء اجلماعة
يف م�سل�سل �إعداد
الربنامج

ال�رشكاء

العموم

حامل الر�سالة
مدير امل�صالح

خبري خارجي

رئي�س املجل�س

الإخبار ب�سري م�سل�سل
رئي�س املجل�س
اعداد برنامج العمل
اجلماعي؛
الدعوات اىل التظاهرات
املنظمة من طرف
اجلماعة.
الإخبار بنتائج �إعداد
برنامج عمل اجلماعة

امل�س�ؤول
الأدوات
مدير
نقا�ش  +وثائق
مت�ضمنة ملعلومات امل�صالح
عملية
رئي�س
املجل�س

العرو�ض +
الدالئل  +لوائح
الأجوبة القبلية

-

الوترية
الو�سائل/املنهجية
منتظمة
اجتماعات

وثائق  +مطويات
 +دعامات �سمعية
ب�رصية

رئي�س
املجل�س
منتظمة

منتظمة

رئي�س
املجل�س

دورات تكوينية  +منتظمة
االت�صاالت
(هاتف /ر�سائل
الكرتونية)...
مرا�سالت +
منتظمة
اجتماعات +
زيارات +
ات�صاالت هاتفية...
اجتماعات +

دعوات

زيارات ميدانية +

لقاءات –
تظاهرات –
اجتماعات
ر�سمية –
�صحافة – ن�رش

وثائق  +مطويات  +رئي�س
دعامات �سمعية
املجل�س
ب�رصية  +البوابة
الإلكرتونية
للجماعة.
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الو�سط الب�رشي

املحيط البيو-فيزيائي

مرحلة الأجر�أة
مرحلة التنفيذ
قيا�س الأثر
قيا�س الأثر (بالن�سبة
(بالن�سبة للم�شاريع
جتاوز عتبة
عدد تفا�صيل
جتاوز عتبة
عنوان م�صدر الت�أثري
 /للم�شاريع التي ال تتجاوز
امل�شاريع الت�أثري الولوجية (نعم/ال) التي ال تتجاوز عتبة
امل�رشوع �أو الت�أثريات الولوجية (نعم ال)
عتبة الولوجية)
الولوجية)

الملحق  : 12مصفوفة تصنيف مشاريع برنامج عمل الجماعة على مستوى الحماية االجتماعية
والبيئية

ا�ستقبال الت�أثري
ال�سلبي
(املكون املت�أثر)

احلياة الربية
نباتات
املياه ال�سطحية
واجلوفية
الرتبة
الهواء
املناظر الطبيعية

ال�صحة والأمن
ال�شغل والدخل
�رشوط العي�ش
البنيات التحتية
والرتاث الثقايف
الأن�شطة ال�سياحية
والثقافية
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الملحق  : 13دراسة مشروع برنامج عمل الجماعة من طرف لجنة
المالية والشؤون المالية والبرمجة
.1

امليزانية الإجمالية لربنامج عمل اجلماعة.

.2

م�ساهمة اجلماعة يف برنامج عمل اجلماعة.

.3

.4

 ح�صة م�ساهمة اجلماعة يف برنامج عملها = ميزانية اجلماعة اخلا�صة بربنامج عمل اجلماعة /امليزانية
الإجمالية للربنامج .100
 امليزانية ال�سنوية التوقعية لال�ستثمار ح�سب كل فرد = املعدل ال�سنوي للميزانية املتوقعة لربنامج
عمل اجلماعة/عدد ال�ساكنة.

¿ املزاوجة بني نتائج الت�شخي�ص املجايل وم�صفوفة ميزانية برنامج عمل اجلماعة
املحاور الرئي�سية لتنمية
املتوقعة يف برنامج عمل
اجلماعة
املحور 1
املحور 2
املحور 3

املزاوجة بني �أولويات الت�شخي�ص
امليزانية املخ�ص�صة
وحجم امليزانية املتوقعة (�أ = مت احرتامها جدا ،تو�صيات
لكل حمور
ب = مت احرتامها ،ج = يتعني مراجعتها)

…
…

25/06/2019 14:24

Guide PAC intérieur ar 2019.indd 88

25/06/2019 14:24

التكلفة
الإجمالية

ال�سنة
1

عمليات اال�ستغالل
مداخيل اال�ستغالل التوقعي
ال�سنة  2ال�سنة  3ال�سنة  4ال�سنة
5

ال�سنة

6

تو�صيات

معدل اال�ستثمار = خم�ص�صات
مدة اال�ستثمار = التكلفة
اال�ستغالل – التكلفة االجمالية للم�رشوع الإجمالية املخ�ص�صات تو�صيات
/
/
ال�سنوية لال�ستغالل
التكلفة الإجمالية للم�رشوع

¿ حماور التنمية التي �ست�ستفيد منها اجلماعة يف ا�ستثماراتها (يتعلق الأمر هنا بتثمني جميع امل�شاريع التي ميكن �أن يكون لها وقع �إيجابي
على املداخيل اخلا�صة باجلماعة)

حمور
التنمية

املحور 1
املحور 2
املحور

3

املوارد املتوفرة (مالية اجلماعة
اخلا�صة)

ر�أي حول املوارد املالية املتوفرة
املوارد القابلة لتعبئة (حتدد بناء على املوارد التي �ستتم تعبئتها (القرو�ض،
امل�ساهمات العينية ،موارد مالية �أخرى)...
حتليل جاهزية ال�رشكاء)

¿ حتليل املوارد املالية التي متت تعبئتها لتنفيذ برنامج عمل اجلماعة

حمور التنمية

املحور 1
املحور
املحور

2

3
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الملح��ق  : 14الئحة مؤش��رات ضبط لمراقب��ة احت��رام مقاربة النوع
(قائمة للتحقق)

الإعداد واالنطالقة
  .1هل مت �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف �إجناز مرحلة الت�أطري؟
•
•

م�شاركة هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف �إعداد املذكرة الت�أطريية
م�شاركة هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف امل�صادقة على املذكرة الت�أطريية

  .2هل مت �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية يف مرحلة الت�أطري؟

• �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية من خالل املجتمع املدين
• �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية من خالل هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع
• �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية عرب تنظيم اجتماعات مع عينة متثيلية من �ساكنة اجلماعة
• �إ�رشاك الن�ساء املنتخبات يف مكتب املجل�س اجلماعي

  .3هل مت تكوين الفرق املنخرطة يف برنامج عمل اجلماعة ،على مو�ضوع مقاربة النوع؟ (انظر
الق�سم الثاين)ii ،1.7 ،
• تكوين املنتخبني (ات)
• تكوين الفرق التقنية
• تكوين مكتب الدرا�سات ال�رشيك يف برنامج عمل اجلماعة
• تكوين �أع�ضاء هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع

املرحلة الأوىل� :إجناز ت�شخي�ص للحاجيات والإمكانيات وحتديد الأولويات
 .1هل مت جمع كل املعطيات م�صنفة ح�سب اجلن�س للمعايري اخلم�سة للتحليل؟
• الولوج خلدمات التعليم
• الولوج خلدمات ال�صحة
• امل�شاركة يف احلياة االقت�صادية
• التعر�ض اىل العنف
• امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
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  .2هل مت حتليل املعطيات امل�صنفة ح�سب اجلن�س من �أجل حتديد �أوجه الالم�ساواة يف جميع
املعايري اخلم�سة للتحليل؟ (انظر الق�سم  1.6 ،IIوالق�سم )1.7 ،II
  .3هل مكنت املعطيات امل�صنفة ح�سب اجلن�س من فهم �أ�سباب �أوجه الالم�ساواة املحددة ملعايري
التحليل اخلم�سة؟ (انظر الق�سم )1.7 ،II
  .4هل مت �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف عملية �إجناز الت�شخي�ص؟
• �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف �إعداد الت�شخي�ص
• �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف امل�صادقة على الت�شخي�ص

 .5هل مت �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية يف عملية �إجناز الت�شخي�ص؟

• �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية من خالل املجتمع املدين
• �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية من خالل هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع
• �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية عرب تنظيم اجتماعات مع عينة متثيلية من �ساكنة اجلماعة
• �إ�رشاك الن�ساء املنتخبات يف مكتب املجل�س اجلماعي

  .6هل مت تقدمي تكوينات لفائدة الفرق امل�شاركة يف عملية الت�شخي�ص يف جمال مقاربة النوع
و�آثارها؟ (�إذا مل تكن نف�س الفرق امل�شاركة يف مرحلة الت�أطري)؟
• تكوين املنتخبني (ات)
• تكوين الفرق التقنية
• تكوين مكتب الدرا�سات ال�رشيك يف برنامج عمل اجلماعة
• تكوين �أع�ضاء هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع

املرحلة الثانية :و�ضع وترتيب الأولويات التنموية
  .1هل مت الأخذ بعني االعتبار لأوجه الالم�ساواة املحددة يف �إعداد ر�ؤية للجماعة الرتابية بالن�سبة
للمعايري التحليلية اخلم�سة ؟ (انظر الق�سم  1.6 ،IIو)1.7
  .2هل مت �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف �إعداد الر�ؤية؟
• �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص يف �إعداد الر�ؤية
• �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص يف امل�صادقة على الر�ؤية

 .3هل مت �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية يف عملية و�ضع الر�ؤية؟
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املرحلة الثالثة :حتديد امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية

  .1هل مت الأخذ بعني االعتبار لنتائج الت�شخي�ص والنتائج املحددة يف عملية �إعداد الربجمة بالن�سبة
للمعايري التحليلية اخلم�سة؟
  .2هل متكن معايري حتديد الأولويات من ترتيب امل�شاريع التي تهتم ب�أوجه الالم�ساواة ،كما
يت�ضح يف الت�شخي�ص؟
  .3هل مت �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف �إجناز برنامج العمل؟

• �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف �إعداد برنامج العمل
• �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف امل�صادقة على برنامج العمل

  .4هل مت �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية يف عملية �إجناز برنامج العمل؟

• �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية من خالل املجتمع املدين
• �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية من خالل هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع
• �إ�رشاك ن�ساء اجلماعة الرتابية عرب تنظيم اجتماعات مع عينة متثيلية من �ساكنة اجلماعة

  .5هل مت تقدمي تكوينات لفائدة الفرق امل�شاركة يف عملية �إعداد برنامج العمل يف جمال مقاربة
النوع و�آثارها؟ (�إذا مل تكن نف�س الفرق امل�شاركة يف مراحل ال�سابقة)؟
• تكوين املنتخبني (ات)
• تكوين الفرق التقنية
• تكوين مكتب الدرا�سات ال�رشيك يف برنامج عمل اجلماعة
• تكوين �أع�ضاء هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع

املرحلة الرابعة :تقييم املوارد والنفقات التقديرية لثالث �سنوات
  .1هل مت تقدير تكلفة �إجناز كل م�رشوع من امل�شاريع املحددة؟

  .2هل مت تقدير الفرق يف التمويل بالن�سبة لكل م�رشوع من امل�شاريع املحددة؟
  .3هل مت تخ�صي�ص اعتمادات مالية متكن من احلد من �أوجه الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء يف
جميع معايري التحليل؟
  .4هل مت حتديد اجلهات املانحة جلميع امل�شاريع املحددة خالل مرحلة الربجمة وباخل�صو�ص
امل�شاريع ذات الفارق يف التمويل �أكرب �أو ت�ساوي �صفر؟
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  .5هل مت و�ضع م�ؤ�رشات النتائج بالن�سبة جلميع االعتمادات املمنوحة للم�شاريع والتي متكن من
احلد من �أوجه الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء؟
  .6هل مت �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف عملية �إعداد امليزانية؟
• �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف �إعداد امليزانية
• �إ�رشاك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف امل�صادقة على امليزانية

  .7هل مت تقدمي تكوينات لفائدة الفرق امل�شاركة يف عملية �إعداد امليزانية يف جمال مقاربة النوع
و�آثارها؟ (�إذا مل تكن نف�س الفرق امل�شاركة يف املراحل ال�سابقة)؟
• تكوين املنتخبني (ات)
• تكوين الفرق التقنية
• تكوين مكتب الدرا�سات ال�رشيك يف برنامج عمل اجلماعة
• تكوين �أع�ضاء هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع

املرحلة اخلام�سة :بلورة وثيقة م�رشوع برنامج عمل اجلماعة ومنظومة التتبع
  .1هل تتوفر جميع امل�شاريع املحددة خالل عملية امليزنة على جدول زمني وم�ؤ�رشات الوقع
ونتائج والإجناز الفعلي؟
  .2هل مت و�ضع امل�ؤ�رشات التي �ستمكن من تتبع تطور الالم�ساواة بني اجلن�سني بالن�سبة للمعايري
التحليلية؟ (انظر الق�سم )1.7 ،II
  .3هل ت�شارك هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف تتبع تنفيذ الربنامج؟
  .4هل مت تقدمي تكوينات لفائدة الفرق امل�شاركة يف عملية تنفيذ الربنامج يف جمال مقاربة النوع
و�آثارها؟ (�إذا مل تكن نف�س الفرق امل�شاركة يف املراحل ال�سابقة)؟
• تكوين املنتخبني (ات)
• تكوين الفرق التقنية
• تكوين مكتب الدرا�سات ال�رشيك يف برنامج عمل اجلماعة
• تكوين �أع�ضاء هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع
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الملحق  : 15مصطلحات ومفاهيم متعلقة بالنوع
النوع :ي�شري م�صطلح «النوع» �إىل الأدوار وال�سلوكيات والأن�شطة وال�صفات (ال�سمات) التي
يعتربها جمتمع ما يف زمن ما ،منا�سبة للرجال والن�ساء .بالإ�ضافة �إىل اخل�صائ�ص والفر�ص املرتبطة
اجتماعيا باجلن�س الذكوري واجلن�س الأنثوي وبالعالقات بني الن�ساء والرجال والفتيان والفتيات،
ي�شري النوع �أي�ضا �إىل العالقات بني الن�ساء وتلك التي بني الرجال .هذه ال�سمات والفر�ص
والعالقات يتم بنا�ؤها اجتماعيا وا�ستيعابها من خالل عمليات التن�شئة االجتماعية .وترتبط ب�سياق
حمدد ودقيق ومتغري .ويحدد النوع يف �سياق معني ما هو متوقع وما هو م�سموح به وما له تقدير
لدى املر�أة �أو لدى الرجل.
يف معظم املجتمعات هناك اختالفات وعدم امل�ساواة بني الرجال والن�ساء من حيث امل�س�ؤوليات
املوكلة لكل جن�س ،والأن�شطة املمار�سة ،والولوج للموارد والت�رصف فيها ،وكذلك فر�ص
اتخاذ القرار .النوع جزء من �سياق اجتماعي ثقايف �أو�سع ،من قبيل معايري �أخرى مهمة للتحليل
االجتماعي-الثقايف ،ال �سيما الطبقة االجتماعية ،العرق ،م�ستوى الفقر ،املجموعة العرقية ،التوجه
اجلن�سي والعمر� ،إلخ .13
حت�سني ظروف العي�ش� :أي �أن حت�سني الظروف االجتماعية واالقت�صادية للفرد يجب (�أن ت�أخذ بعني
االعتبار) تراعي الفوارق بني اجلن�سني على م�ستوى الرفاه املادي من �أجل التقلي�ص من حدة تلك
الفوارق.
التمكني :يخ�ص التمكني الأ�شخا�ص ،الن�ساء والرجال ،الذين يرغبون يف �ضبط حياتهم :و�ضع
�أجندة خا�صة بهم والرفع من م�ؤهالتهم وتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم وت�سوية امل�شاكل املحيطة بهم
وتطوير ا�ستقالليتهم.

يتع ّلق متكني الن�ساء والفتيات ،بولوجهن �إىل ال�سلطة وال�ضبط الذي ميار�سنه على حياتهن اخلا�صة.
ي�شمل التمكني ،التح�سي�س وتعزيز الثقة بالنف�س وتو�سيع اخليارات وحت�سني الولوج و�ضبط
املوارد والإجراءات املوجهة لتغيري الهياكل واملنظمات التي تعزز وتدين التمييز والالم�ساواة
املرتبطة بالنوع .هذا يعني �أنه من �أجل حتقيق التمكني ،ال يجب على الن�ساء فقط التمتع بنف�س
الطاقات (التعليم وال�صحة) ونف�س الولوج للموارد ونف�س الفر�ص (الأر�ض وال�شغل) ،بل �أي�ضا
حرية ا�ستخدام هذه احلقوق والقدرات واملوارد والفر�ص املتاحة التخاذ اخليارات والقرارات
اال�سرتاتيجية (كما �صار ممكنا يف مواقف القيادة وامل�شاركة يف الهيئات ال�سيا�سية) .ال ميكن حتقيق
التمكني من الفراغ :يجب على الرجال االنخراط يف عملية التغيري.
Source : ONU Femmes, OSAGI Concepts and Definitions.
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من املهم الت�أكيد على �أن الفرد هو الوحيد القادر على تعزيز قدرته ومتكينه ،ولكن امل�ؤ�س�سات
ميكنها ومن واجبها �أي�ضا� ،أن تلعب دورا لدعم عملية متكني الأفراد واملجموعات .14
منظور النوع :م�صطلح «منظور النوع» هو طريقة (�أو منهج) لدرا�سة وحتليل ت�أثري النوع على
وجهات النظر والأدوار االجتماعية والتفاعالت بني الأفراد .ويتيح هذا املنهج �إجراء حتليل
النوع ،وبعد ذلك �إدماج ُبعد اخلا�صية اجلن�سية يف كل مقرتح برنامج �أو �سيا�سة �أو تنظيم .15

حتليل اخلا�صية اجلن�سية ( :)sexospécifiqueحتليل ح�سب النوع االجتماعي هو درا�سة نقدية للطريقة
التي ت�ؤثر بها الفوارق املرتبطة بالأدوار والأن�شطة واالحتياجات والفر�ص واحلقوق والإيجابيات
املتاحة لكل جن�س ،من الرجال والن�ساء والفتيان والفتيات يف و�ضعية �أو �سياقات معينة .يدر�س
حتليل اخلا�صية اجلن�سية العالقات بني اجلن�سني الذكور والإناث ،وولوجهم للموارد والتحكم يف
هاته املوارد وال�صعوبات التي يواجهونها مقارنة ببع�ضهم البع�ض .ينبغي �إدماج حتليل اخلا�صية
اجلن�سية يف جميع التقييمات والتحليالت القطاعية ل�ضمان عدم تفاقم الظلم والالم�ساواة املبنية
على نوع اجلن�س وح�سب الإمكان ،حتقيق ،قدر �أكرب من امل�ساواة والعدالة بني الرجال والن�ساء.
وي�ستند باخل�صو�ص �إىل حتليل امل�ؤ�رشات امل�صنفة ح�سب اجلن�س .16
مقاربة النوع والتنمية (ن و ت) :مقاربة �شاملة للتنمية ت�أخذ بعني االعتبار جميع العالقات االجتماعية
يف املجتمع وحتديدا العالقات بني الرجال والن�ساء ،والتي ت�سعى لتحويلها �إىل عالقات مت�ساوية
�أكرث من �أجل تنمية ب�رشية م�ستدامة.
مقاربة �إدماج املر�أة يف التنمية :مقاربة تهدف �إىل �إدماج املر�أة يف عملية التنمية القائمة من خالل
ت�شجيع م�شاركتها مب�شاريع التنمية وخلق م�شاريع خ�صي�صا للن�ساء من �أجل حت�سني ظروف
معي�شتهن.
حتليل �سو�سيو-اقت�صادي ح�سب النوع :مقاربة تهدف �إىل حت�سني الكفاءة االقت�صادية واالجتماعية
لربامج وم�شاريع التنمية من خالل �ضمان االعتبار الفعلي للجانب الإن�ساين (املوارد الب�رشية:
الرجال والن�ساء والفتيات والفتيان) وذلك من خالل تعزيز فعالية وا�ستدامة التدخالت عن طريق
دمج خمتلف الأطراف املعنية.

Sources : UNICEF, FNUAP, PNUD, ONU Femmes, Gender Equality, UN Coherence and You ; Bureau
de la Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la promotion de la femme (désormais partie intégrante
d’ONU Femmes) (2001) Important Concepts Underlying Gender Mainstreaming ; UNESCO GENIA
Toolkit for Promoting Gender Equality in Education.
14
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Source : UNICEF, FNUAP, PNUD, ONU Femmes, Gender Equality, UN Coherence and You.

16

Guide PAC intérieur ar 2019.indd 95

96

برنامج عمل الجماعة  /دليل منهجي

حتليل/تقييم مدى الت�أثري ح�سب النوع :يدر�س ال�سيا�سات واملمار�سات من خالل ال�سهر على �أن
تكون مفيدة للن�ساء كما هي بالن�سبة للرجال .ويحدد وجود و�أهمية الفوارق بني الن�ساء والرجال
و�آثار هذه الفوارق يف جماالت �سيا�سية حمددة .ويقيم ال�سيا�سات واملمار�سات لتحديد ما �إن كان
بالإمكان �أن ي�ؤثر على الن�ساء والرجال ب�شكل خمتلف من �أجل ا�ستبعاد التمييز وحتقيق امل�ساواة.
يتطلب هذا التحليل �إح�صائيات وم�ؤ�رشات ح�سب نوع اجلن�س.
التمييز الإيجابي� :إجراءات ب�ش�أن جمموعة معينة من �أجل منع �أو تعوي�ض الالم�ساواة ناجتة عن مواقف
و�سلوكيات وم�ؤ�س�سات قائمة (مثل نظام احل�ص�ص).
فوارق/تفاوتات النوع :ي�شري م�صطلح «الفوارق بني اجلن�سني» �إىل كل تفاوت بني الن�ساء والرجال
يتعلق باملحيط �أو املوقف االجتماعي .وكثريا ما ي�ستخدم هذا امل�صطلح للإ�شارة �إىل وجود فجوة
يف متو�سط �أجور الن�ساء-والرجال «فارق الأجور بني اجلن�سني» .ومع ذلك ،ميكن العثور على
التفاوتات بني اجلن�سني يف جماالت �أخرى ،مثل الدعامات الأربعة التي ي�ستخدمها املنتدى
االقت�صادي العاملي حل�ساب م�ؤ�رش الالم�ساواة بني اجلن�سني ،ال�سيما منها :امل�شاركة واملنظور
االقت�صادي وامل�ستوى الدرا�سي وال�صحة والعي�ش والتمكني ال�سيا�سي .فهو ,ي�شري �إذا �إىل �أي فارق
بني الن�ساء والرجال يف كل جمال من حيث درجة امل�شاركة �أو الولوج �أو التمتع باحلقوق �أو املكاف�أة
�أو الفوائد.
م�ساواة النوع :ي�شري هذا امل�صطلح �إىل امل�ساواة يف احلقوق وامل�س�ؤوليات والفر�ص بني الن�ساء
والرجال والفتيات والفتيان .ال تعني امل�ساواة �أن الن�ساء والرجال يجب �أن ي�صبحوا مت�شابهني ،بل
�أال تتوقف حقوقهم وم�س�ؤولياتهم وفر�صهم على كونهم ولدوا رجاال �أو ن�ساء .تفرت�ض امل�ساواة
بني اجلن�سني �أن يتم �أخذ م�صالح الن�ساء والفتيات واحتياجاتهن و�أولوياتهن بعني االعتبار ،مع
االعرتاف بتنوع جمموعات الن�ساء والرجال .اﻤﻟ�ﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﺠﻟﻨ�ﺴﻦﻴ لي�ست م�س�ألة تخ�ص الن�ساء،
ولكن ﻳﺠﺐ �أن ﺗ�ﺸﻤﻞ ب�شكل عام اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨ�ﺴﺎء .وينظر �إىل امل�ساواة بني املر�أة والرجل على �أنها
ق�ضية حقوق الإن�سان وك�رشط �أ�سا�سي وم�ؤ�رش للتنمية امل�ستدامة تتمحور حول الإن�سان.17
م�ساواة يف احلظوظ :احلالة التي يتمتع فيها الرجال والن�ساء بنف�س الفر�ص ،ال �سيما يف جمال الولوج
�إىل املوارد والتحكم فيها ،حيث �أنه ال يوجد متييز بنيوي على م�ستوى الأفراد واملجموعات
االجتماعية.
الإن�صاف بني النوع :يحث على التعامل مع الن�ساء والرجال ب�إن�صاف .ول�ضمان النزاهة ،يجب �أن
يكون لدينا �إمكانية الو�صول �إىل التدابري التي ميكن �أن تعو�ض عن الأ�رضار التاريخية واالجتماعية

Source : ONU Femmes, OSAGI Concepts and definitions.
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التي متنع الن�ساء من العمل على قدم امل�ساواة مع الرجال .تهدف اال�سرتاتيجيات املطبقة يف هذا
االجتاه� ،إىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني :الإن�صاف و�سيلة؛ وامل�ساواة هي الهدف.
�إدماج اخلا�صية اجلن�سية :هو النهج الذي اختارته منظمة الأمم املتحدة واملجتمع الدويل لتحقيق
التقدم يف جمال حقوق الن�ساء والفتيات كمجموعة فرعية من حقوق الإن�سان التي تهتم بها الأمم
املتحدة� .إنه لي�س بهدف �أو مبتغى بحد ذاته ،بل ا�سرتاتيجية لتحقيق قدر �أكرب من امل�ساواة للن�ساء
والفتيات مع الرجال والفتيان .تعميم مفهوم نوع اجلن�س� ،إدماج اخلا�صية اجلن�سية هو عملية
تقييم الت�أثري على الن�ساء والرجال يف �أي عمل يتم التخطيط له ،ال �سيما يف الت�رشيع وال�سيا�سات
والربامج يف كل املجاالت وعلى جميع امل�ستويات� .إنها عملية تهدف �إىل دمج اهتمامات
وخربات الن�ساء والرجال يف بلورة و�إجناز وتتبع وتقييم ال�سيا�سات والربامج يف جميع املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،بحيث يتمتع كل من الن�ساء والرجال بفوائد مت�ساوية حتول
دون ا�ستمرار الالم�ساواة .والهدف الأ�سا�سي هو حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.18
الولوج للموارد والت�رصف فيها :يحتوي هذا املفهوم على ثالثة �أجزاء :املوارد ،الولوج والتحكم
�أو الت�رصف .وي�شري اجلزء الأول وهو املوارد �إىل الو�سائل واملمتلكات ،مبا يف ذلك الو�سائل
االقت�صادية (دخل الأ�رسة) �أو و�سائل الإنتاج (الأر�ض ،املعدات� ،أدوات اال�شتغال ،القرو�ض)،
والو�سائل ال�سيا�سية (القدرة على القيادة ،املعلومات والتنظيم) ،والوقت .الولوج والتحكم لهما
معاين خمتلفة قليال .فيحيل الولوج اىل القدرة على ا�ستعمال بع�ض املوارد (مادية ،مالية ،ب�رشية،
اجتماعية� ،سيا�سية� ،إلخ) واال�ستفادة منها .بينما حتيل كلمة التحكم يف املوارد على القدرة على
اتخاذ القرارات يف �ش�أن ا�ستخدام هذه املوارد .وهكذا ،ف�إن حتكم املر�أة يف الأر�ض يعني �أنه
ميكنها الو�صول �إليها (فهي ت�ستخدم الأر�ض) ،عرب متلكها وتتخذ القرارات حول بيع �أو كراء هذه
الأرا�ضي .ي�شكل الولوج والتحكم يف املوارد جانبا �أ�سا�سيا يف متكني املر�أة وبالتايل حتقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني.19
�إن حقيقة تعيني الرجال والن�ساء يف �أدوار وم�س�ؤوليات خمتلفة ،له ت�أثري مبا�رش على م�ستوى ولوجهم
اىل املوارد والتحكم فيها.

Source : UNICEF, FNUAP, PNUD, ONU Femmes, Gender Equality, UN Coherence and You ; Conclusions
concertées de l’ECOSOC 1997/2

18

Source : UN-INSTRAW (désormais partie intégrante d’ONU Femmes), Glossaire des termes et concepts liés
au genre.

19
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الملحق  : 16أهم المصادر البيبليوغرافية

 .1الن�صو�ص القانونية

• د�ستور اململكة  ،2011اجلريدة الر�سمية عدد  5964مكرر بتاريخ � 28شعبان  30( 1432يوليو
� ،)2011ص.3600 .
• ظهري �رشيف رقم � 1.15.83صادر يف  20من رم�ضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  111.14املتعلق باجلهات ،اجلريدة الر�سمية عدد  6380بتاريخ � 6شوال 1436
( 23يوليو .)2015
• ظهري �رشيف رقم � 1.15.84صادر يف  10رم�ضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون
رقم  112.14املتعلق بالعماالت والأقاليم ،اجلريدة الر�سمية عدد  6380بتاريخ � 6شوال 1436
( 23يوليو .)2015
• ظهري �رشيف رقم � 1.15.85صادر يف  20رم�ضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق باجلماعات ،اجلريدة الر�سمية عدد  6380بتاريخ � 6شوال 1436
( 23يوليو .)2015
• مر�سوم رقم � 2.16.301صادر يف  29( 1437يونيو  )2016بتحديد م�سطرة �إعداد برنامج
عمل اجلماعة ،وتتبعه وحتيينه وتقييمه و�آليات احلوار والت�شاور لإعداده ،اجلريدة الر�سمية
عدد  6482بتاريخ � 9شوال  14( 1437يوليو .)2016
• مر�سوم رقم � 2.16.305صادر يف  23رم�ضان  29( 1437يونيو  )2016بتحديد م�سطرة و�آجال
�إعداد الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات.
• القانون الإطار رقم  99-12املتعلق بامليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة.

 .2دالئل املنهجية

• الدليل املنهجي لإعداد ا�سرتاتيجيات التنمية احل�رضية ،مركز التوا�صل والن�رش؛ املديرية العامة
للجماعات املحلية (� ،)2013أنظر ن�ص الدليل يف الرابط �أدناه.
• دليل �إدماج البيئة يف التخطيط اجلماعي «م�رشوع �إدماج البعد البيئي يف التخطيط والتدبري
املحلي ،نحو تر�سيخ التنمية يف التخطيط امل�ستدام على امل�ستوى املحلي»؛ وزارة الداخلية،
املديرية العامة للجماعات املحلية،
(.)2014
• الدالئل املنهجية للمخطط اجلماعي للتنمية؛ املديرية العامة للتنمية املحلية-وكالة �أقاليم
ال�شمال-جمعية تاركا (بالعربية والفرن�سية).
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(.)2006
• دليل الإدماج املنتظم ملقاربة النوع (بالفرن�سية والعربية)،
(.)2014
• الدليل املنهجي للمخطط اجلماعي للتنمية املنجز من طرف م�رشوع
• دليل منهجي «�إدماج بعد النوع يف الت�شخي�ص املجايل الت�شاركي واملخطط اجلماعي للتنمية»
منجز من طرف وكالة التنمية االجتماعية.
• دليل �إعداد برنامج اجلماعة امل�ستجيبة للنوع (املديرية العامة للجماعات املحلية.)2018 ،
• دليل الإدماج الأفقي مل�ساواة النوع يف ال�سيا�سات العمومية ،وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية.2014 ،
• دليل «الت�شخي�ص املجايل الت�شاركي املدمج للنوع ( ،»)DTPGمنجز من طرف برنامج الدعم
للتنمية املحلية يف �إقليم العرائ�ش باملغرب.
• دليل �إدماج النوع يف م�شاريع التنمية ،اجلزء  ،2جمعية التنمية (.)2006
• دليل امليزانية امل�ستجيبة للنوع االجتماعي (بالعربية).ALCI ،
• دليل ا�ستعمال النظام املعلوماتي اجلماعي ،املنجز من طرف املديرية العامة للجماعات املحلية
• دليل �إدماج بعد النوع االجتماعي يف ن�رش و�إعداد امليزانية ،وزارة املالية (.)2006
(.)2014
• دليل مرجعي لإدماج النوع يف الربجمة امل�شرتكة مع منظمة الأمم املتحدة
• برنامج «مالءمة وتقييم ال�سيا�سات العمومية» :درا�سة حتليلية اللتقائية اال�سرتاتيجيات القطاعية،
وزارة ال�ش�ؤون العامة واحلكامة (.)2014
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طباعة  :مطبعة املعارف اجلديدة

25/06/2019 14:24

Guide PAC intérieur ar 2019.indd 100

اململكة املغربية

وزارة الداخلية
املديرية العامة للجماعات املحلية

برنامج عمل الجماعة
دليل منهجي

املديرية العامة للجماعات املحلية
www.pncl.gov.ma

�سل�سلة دليل املنتخب
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