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االجتماعياملستجيبة للنوع امليزانية 
آلية لتفعيل اإلصالحات

جيدةوحكامةديمقراطيمنطقفيتندرجاستراتيجية•

لرجالابينبالمساواةالنهوضعلىالعموميينوالفاعلينالدولةتساعدتقنيةأداة•
الدوليةواالتفاقياتالدستوريةااللتزاماتمعانسجامفيوالنساء

،العموميةالسياساتصياغةعنداالجتماعيالنوعمنظوراالعتباربعيناألخذتستلزم•
يةفعاليضمنبشكلالحكوميةالقطاعاتقبلمنالماليةالمخصصاترصدوعند

.االجتماعيالنوعأساسعلىالقائمةالعموميةالنفقات

عتباراالبعينتأخذ(المداخيلوالنفقات)العموميةالماليةفيالعدالةلتحقيقأداة•
.ورجاالاًنساءالمجتمعأفرادتوقعاتوتلبيةوالرجال،النساءاحتياجات
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(تابع)اإلجتماعي املستجيبة للنوع أهداف امليزانية 

قيمة مضافة نحو استهداف أمثل للسياسات العمومية

ممارساتفيالتفكير إعادة

وتنفيذوالبرمجةالتخطيط

أجلمنالعموميةالسياسات

واةواملسااإلنصافمبادئإعتماد

توجيه دينامية التنمية نحو 

املساواة بين الجنسين

اللخمنالتقييمثقافةتبني

النجاعةمؤشراتإعداد

تالسياساوتقييموالنتائج

العمومية

ماعيةاالجتالتنميةبرامجتنسيق

باالحتياجاتالشراكاتوربط

اطنات،واملو للمواطنيناملتباينة

ةالتنمويالسياساتتطوير و 

املحلية؛

اختيارًالمشاريعً: قبل اإلنجاز

علىًمستوىًالبرمجةًانطالقاًمنً

النتائجًالمنتظرةًحسبًمقاربةً

النوع

دراسةًأثرً: بعد اإلنجاز

ىًالميزانياتًالمستجيبةًللنوعًعل

جميعًفئاتًالمجتمع



السياق العام
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افة أشكال التمييز كالترسيخ الدستوري للمساواة ومكافحة 

:عدة مبادئ معيارية لتكريس املساواة وحظر التمييز 2011املغربي لسنة الدستور يكرس 

التمييزأشكالكلومكافحةبينهمااملناصفةومبدأوالحرياتوالواجباتالحقوق فيوالنساءالرجالبيناملساواةمبدأ▪

مناملساواة،قدمىعلواملواطنات،املواطنيناستفادةأسبابلتيسيراملتاحة،الوسائلكلتعبئةعلىلعمللالدولةمسؤولية▪
العموميةاملرافقإلىالولوجفيالحق
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علىوالمرأة،الرجلتمتيع:19الفصل
نيةالمدوالحرياتبالحقوقالمساواة،قدم

ةواإلجتماعيواإلقتصاديةوالسياسية
دولةالتسعيكما:والبيئيةوالثقافية
ساءوالنالرجالبينالمناصفةلتحقيق

منتمكنالتيالظروفتوفير:6الفصل
ناتالمواطلحريةالفعليالطابعتعميم

منوبينهم،والمساواةوالمواطنين،
اإلقتصاديةالحياةفيمشاركتهم
واإلجتماعيةوالثقافيةوالسياسية

مجالسداخلالنساءتمثيليةتحسين
الفصل)الترابيةوالجماعاتالجهات

للقضاءاألعلىوالمجلس(146
الفرصتكافؤعنفضال،(115الفصل)
اإلنتخابيةالوظائفإلىالولوجفي

كلتعبئةعلىالعمل:31الفصل
ستفادةااسبابلتيسيرالمتاحة،الوسائل

قدمعلىوالمواطنات،المواطنين
إلىالولوجفيالحقمنالمساواة،
العموميةالمرافق

: 164و 19الفصل 
إحداثًهيأةًمكلفةً
يعًبالمناصفةًومحاربةًجم

أشكالًالتمييز



ساناستكمال انخراط اململكة في املنظومة الدولية لحقوق اإلن

7

تمييز املصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال ال

مع رفع التحفظات التي أصبحت . CEDAWضد املرأة 
متجاوزة بفعل اإلصالحات التشريعية 

ي انضمام اململكة للبروتوكول االختيار 

« سيداو»امللحق باتفاقية 

ا

2030النخراط في أهداف التنمية املستدامة 
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إرادة سياسية العتماد ميزانيات حساسة للنوع.1

9

ةالرئيسيالمحاورمنالمسالةهذهيعتبرالمغربإن»الساميةالملكيةالتوجيهات

الخاصدالبعاالعتباربعينتأخذميزانياتاعتمادخاللمنالسيماالعمومية،لسياساته

أننعرفأنناكما.رائدةكآليةالمتحدةاألممأقرتهاالتيالمقاربةنفسوهي.بالنوع

«...بهالقيامينبغيمماالكثيرأمامنا
بمراكش2014نونبر/اإلنسانلحقوقالعالميالمنتدىفيالجاللةصاحبخطابمنمقتطف

:الحكومةانخراط

التجريبيةالمرحلةانطالقةأعطىالذي،7/2018رقمالحكومةرئيسمنشورصدور

فيصلوفاألداءنجاعةعلىوالمرتكزةاالجتماعيللنوعالمستجيبةللميزانيةالثالثة

للنوعالمستجيبةالميزانيةإعمالمنهجية



إصالحات قانونية واستراتيجية ومؤسساتية داعمة للمساواة,2

10

مهيكلةإصالحات تشريعية 

:2011إلى2002من-
(2003)الشغلقانون✓

(2004)األسرةمدونة✓

(2007)الجنسيةقانون✓

الجنائيةوالمسطرةالجنائيالقانون✓

.....

:2019إلى2012من-
رةلألساالستشاريبالمجلسالمتعلقالقانون✓

2016والطفولة

فحةومكاالمناصفةهيئةبالمتعلق79.14قانونال✓

2017التمييزأشكالكافة

التجارةبمدونةالمتعلق15.95رقمالقانون✓

الشغلشروطبتحديدالمتعلق19-12القانون✓

يالذالمنزليينبالعمالالمتعلقوالتشغيل

(2017)

ضدالعنفمحاربةبالمتعلق103.13قانونال✓

2018فيالنساء

77.03القانونبتتميمالقاضي83-13القانون✓

البصريالسمعيباالتصالالمتعلق

فيبالبشرباإلتجارالمتعلق14-27القانونا✓

2016

حفتبشروطالمتعلق14.05رقمالقانونمراجعة✓

يرهوتغيوتدبيرهااالجتماعيةالرعايةمؤسسات

....65.15قانونالب

محيط مؤسساتي باختصاصات في

مجال المساواة 
وزارة األسرة والتضامن والمساواة ✓

والتنمية اإلجتماعية

، خاليا)مأسسة المساواة على مستوى ✓

القطاعات ( نقط ارتكاز، وحدات

الحكومية

مؤسسات دستورية

واإلجتماعياإلقتصاديالمجلس ✓

والبيئي

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان✓

الوسيطمؤسسة ✓

ريالهيأة العليا لالتصال السمعي البص✓

:التتبع والتقنين وإبداء الرأيآليات 

ال هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشك✓

التمييز

ريالبصالسمعي لإلتصالالعليا الهيأة ✓

المجلس األعلى للتربية والتكوين✓

والبحث العلمي

لةلألسرة والطفواإلستشاريالمجلس ✓

مستوى السياساتعلى إصالحات 

والتخطيط

إدراج المساواة في آليات ✓

وبرامج التنمية✓

المبادرة الوطنية للتنمية ✓

البشرية

الخطة الحكومية للمساواة  ✓

2و 1«إكرام»

الخطة الوطنية للديمقراطية ✓

وحقوق اإلنسان

نمية الوطنية للتاإلستراتيجية✓

المستدامة

هضة منالالوطنية اإلستراتيجية✓

العنف

رة الوطنية للهجاإلستراتيجية✓

واللجوء

اصة القطاعية الخاإلستراتيجية✓

ة، بالنوع في الوظيفة العمومي

في قطاع الماء، في قطاع 

.البيئة

وضع سياسات عمومية في ✓

مجال الطفولة والنهوض 

ة بحقوق األشخاص في وضعي

إعاقة
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رامج املتبعة إلدماج بعد النوع اإلجتماعي في السياسات والباملنهجية . 3
العمومية



للنوعإرساء مفهوم امليزانية املستجيبة ملخص مراحل . 5
2015إلى 2002من 

12

:  2011إلى 2002من : األولىاملرحلة 

اإلجتماعي تعميم امليزانية املستجيبة للنوعإطالق :2002▪
.  على جميع الوزارات

مرحلة تكوين نقط ارتكاز القطاعات : 2002-2006▪
الحكومية حول التدبير املبني على النتائج

:  الية يرافق قانون املاإلجتماعيأول تقرير النوع : 2005▪
لإلحتياجاتتقييم السياسات العمومية بالنظر 

اسات املختلفة للسكان املستهدفين، تحليل السي
لى العمومية وامليزانيات حسب النوع وكذا تأثيرها ع

الساكنة املستهدفة

بة دليل إصالح امليزانية املستجيإعداد ، 2005-2006▪
للنوع تلتها عدة دالئل في املجال

ن القطاعات املستفيدة متوسيع قاعدة : 2006-2011•
التكوين

:الثانيةاملرحلة
لإلطارقويةدفعةالجديد،الدستور أعطى:2011▪

فقيةال املقاربةتعزيزفيساهممماللبالداملؤسساتي
مليةالتكاتداخالتهاوترسيخاإلجتماعيالنوعلقضايا
خلقة،العموميالسياساتوتجانستقاربتقويةوبالتالي

النساءوخاصةاملجتمعية،الفئاتمختلفعلىايجابيةآثار
اإلجتماعيبالنوعالخاصاإلمتيازمركزإنشاء:2013في▪

اليةامللقانون التنظيميالقانون مشروعإعداد:2014▪
ن لقانو التنظيميالقانون علىملصادقةا:2015▪

فياإلجتماعيالنوعمنظور إدماجمأسسةتماملالية،
القطاعاتكلفيوالتخطيطالبرمجةممارسات
الحكوميةواملؤسساتالوزارية
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39المادة 

48المادة 
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يةفي امليزاناإلجتماعيأهم محطات إرساء بعد النوع . 4



(بعتا) في امليزانيةاإلجتماعيأهم محطات إرساء بعد النوع .4

النوع،منظورمنالنتائجعلىالقائمةالميزانيةتقريرإصدارفيوالماليةاإلقتصادوزارةشرعت،2005منابتداءا

ىعليرتكزالنوع،منظورمنالنتائجعلىالقائمةالميزانيةتقريرمنجديدةلمرحلةمنه،39المادةوحسبالمالية،لقانونالجديدالتنظيميالقانوندخولأسس

.الجنسينبينالفوارقويراعيالنتائج



يتعين على

كل قطاع مشارك في 

هذه 

نوعتفعيل وحدة الالعملية 

ه المكونة لدياإلجتماعي

من ممثلي مديرية 

الشؤون

المالية وممثلي مديرية

ي التخطيط اإلستراتيج

, ونقط ارتكاز النوع

دور هذه الوحدة يتمثل 

في تفعيل

ل وتنشيط اإلصالح داخ

.  القطاع

وتمثل هذه الوحدة 

المحاور

ازاإلمتيالرئيسي لمركز 

الخاص بميزانية 

.اإلجتماعيالنوع 

(بعتا) في امليزانيةاإلجتماعيأهم محطات إرساء بعد النوع .4
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املراحل التجريبية
2016-2017

مواكبة القطاعات الوزارية في سبيل 
تحقيق اإلدماج الفعلي لبعد النوع 

اإلجتماعي في التخطيط والبرمجة من خالل
ورشات تكوين وتقوية القدرات فيتنظيم 

االجتماعي مجال امليزانية املستجيبة للنوع 
امليزانية

إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي على مستوى 
ومشاريع نجاعة األداءاملوازنيةالكراسات 

املرحلة العملية 
2017-2019

11دورية السيد رئيس الحكومة بتاريخ 
بشأن املراحل التجريبية 2017يوليوز 

الية ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون امل
يةاملتعلقة بإدماج مقاربة النوع في امليزان

تنظيم ورشات عمل مع مختلف القطاعات 
الوزارية املعنية بشراكة مع خبراء اإلتحاد 

قطاع وزاري برسم قانون 23)األوروبي 
(2018املالية لسنة 

2018فيأنشطةعدةأنجزت
ول حاملؤسساتيةالتوأمةإطالق-

للنوعةاملستجيبامليزانيةتعزيز "
قويةتإلىتهدفالتي"االجتماعي

ملركز املؤسساتيةالقدرات
وعالنبميزانيةالخاصاالمتياز 

االجتماعي
معاملبرمةالشراكةتفعيل-

للجماعاتالعامةاملديرية
عددتنشيطخاللمناملحلية

التحسيسيةالتظاهراتمن
حول منهجيةدالئلإعدادوكذا

لنوعلاملستجيبةامليزانيةإدراج
رابيالتاملستوى علىاالجتماعي

نظامتطوير أشغالإطالق-
بالنوعخاصمعلوماتي
إلىيهدفالذيو االجتماعي

ت،املؤشراو االحتياجات،تحديد
مناملعطياتإنتاجمنهجيةو 

الوزاريةالقطاعاتمنعينة

ملخص مراحل إرساء مفهوم امليزانية املستجيبة للنوع. 5
2019إلى 2015من 



ةبعد النوع اإلجتماعي في امليزانينتائج إرساء 



انيةبعد النوع اإلجتماعي في امليز نتائج إرساء 
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اإلشتغالالقطاعات املنخرطة حسب مجال 
اإلستفادة املتساوية من
الحقوق اإلقتصادية

وزارة التشغيل -
والشؤون اإلجتماعية

قطاع الفالحة-
ي قطاع الصيد البحر -

قطاع الصناعة -
والتجارة

ت مجال التكنولوجيا-
الحديثة

الوزارة املكلفة -
بالتجارة الخارجية

وزارة السياحة-
وزارة الصناعة -

التقليدية، 
عي اإلجتماواإلقتصاد
والتضامني

الولوج املتساوي للحقوق السياسية 
واملدنية

وزارة العدل والحريات-
وزارة الوقاف والشؤون اإلسالمية-
يةاملديرية العامة للجماعات التراب-
برملان الوزارة املكلفة بالعالقات مع ال-

واملجتمع املدني
وزارة السرة والتضامن واملساواة-

والتنمية اإلجتماعية
ومية الوزارة املكلفة بالوظيفة العم-

وتحديث اإلدارة
وزارة اإلقتصاد واملالية-
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون -

الدولي
يمين الوزارة املكلفة باملغاربة املق-

بالخارج وبقضايا الهجرة
اإلتصالوزارة -

الولوج املتساوي للحقوق اإلجتماعية

شريةالبالوطنية للتنمية املبادرة -
اءالوزارة املنتدبة املكلفة بامل-
يئةالوزارة املنتدبة املكلفة بالب-
غابات املندوبية السامية للمياه وال-

ومحاربة التصحر 
قطاع الطاقة-
وزارة اإلسكان وسياسة املدينة-
تيكوزارة التجهيز والنقل واللوجس-
وزارة الصحة-
قطاع التربية الوطنية-
ير قطاع محاربة المية والتربية غ-

النظامية
وزارة التعليم العالي، والبحث -

العلمي وتكوين الطر 
قطاع التكوين املنهي-
قطاع الشباب-
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الخطوة األولى 

عد تصنيف قوا•
البيانات 
وأنظمة 

المعلومات 
وفق معيار 

النوع 
االجتماعي

الخطوة الثانية

تبويب •
المخصصات 

المرصدة 
والموجهة 
ع لقضايا للنو
االجتماعي 
ضمن ثالث 

فئات

الثالثةالخطوة 

تجميع •
المخصصات 

المرصدة 
للنوع 

االجتماعي

الخطوة الرابعة

تركيب •
الميزانية 

المستجيبة 
للنوع 

االجتماعي

الخطوة الخامسة

إعداد تقرير •
سنوي حول أداء 

الميزانية 
المستجيبة 

للنوع 
االجتماعي وفق

النتائجمنطق 
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وماتًلدىًوفقًالنوعًاالجتماعيًضمنًٔانظمةًالمعلالمالية وغير المالية إنًتصنيفًالبياناتً•

شرةًأوًخدماتًمبا)للمرتفقينالجهاتًالمعنية،ًالبدًأنًتغطيًكافةًالخدماتًالعموميةًالمقدمةً

.  بمقدمي الخدمةأوًتلكًالخاصةً( غيرًمباشرة

:يعكسعلىًسبيلًالمثال،ًفانًالتعليمًاألساسيًفيًالمؤسساتًالتعليميةًالعموميةًيجبًأن

أعدادًالمستفيدينًمنًهذهًالخدمةًمصنفةًكأعدادًالطالباتًوالطلبةًو،ً❑

طلبة،ًًالوطالباتًالوفقًحاجياتًمدارسًالالولوجًلخدماتً❑

نسبةًالهدرًالمدرسيًمصنفةًوفقًالنوعًاالجتماعي،❑

أعدادًالمدرساتًوالمدرسينًكمقدميًخدمة،ً❑

...مناصبًالمسؤوليةًحسبًالجنس❑

المخصصات المالية 

( الستثمارمخصصاتًنفقاتًالتسييرًأوًنفقاتًا)الخاصةًبكلًمنًالمرتفقينً❑

(.تعويضاتًالعاملين)مقدميًالخدمة❑

:األولىالخطوة 

تصنيف •
قواعد 

البيانات 
وأنظمة 

المعلومات 
وفق معيار 

النوع 
االجتماعي
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: الثالثةلفئة ا
النفقات العامة غير 

ٔاوالمباشرة 
المشتركة

التي النفقات: الثانيةالفئة 
تعزز عدالة النوع 

االجتماعي  ضمن فرص 
العمل و تقلد المسؤولية

األولىالفئة 

الموجهة النفقات 
للنوع االجتماعي 

بشكل مباشر ومحدد

فات مصنٕالىيمكن النظر 
أساس امليزانية املبنية على

النوع االجتماعي، بإعادة
ات ، تبويبها إلى ثالث فئ

ة كما هو مبين في الخطاط
:التالية 

:الثانيةالخطوة 

تبويب •
المخصصات 

المرصدة 
والموجهة 
ع لقضايا للنو
االجتماعي 
ضمن ثالث 

فئات
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:اهم فيألنها تستعتبر هذه الخطوة جوهر ما تعكسه امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي

ماعياملخصصة لقضايا النوع االجت( املباشرة وغير املباشرة)إجمالي املخصصات تحديد ❑

وجه النفقات العمومية ضمن محاور التمكين االجتماعي والسياس ي واالقتصتقدير❑
ٔ
...وادي،ا

التعرف عن حقيقة هذه املخصصات ومكوناتها ومدلوالتها ومؤشرات أدائها ؛❑

مة تجاه إخضاع املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي ، للمساءلة البرملانية للحكو تسهيل ❑

مخصصات النوع االجتماعي وااللتزامات املترتبة عنها، 

اعية يمكن كذلك صانعي القرار من إعادة رسم السياسات العمومية وصياغة امليزانيات القط❑

.لتعزيز عدالة النوع االجتماعي

:الثالثةالخطوة 

تجميع •
المخصصات 

المرصدة 
للنوع 

االجتماعي
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ة للسنة إعداد الدارسات الالزمة سنوياً حول أبعاد الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي المقدر
ديرات القادمة وفق األولويات الوطنية واحتياجات النوع االجتماعي، متضمنة الفرضيات والتق

التي  بنا ًء عليها تم إعداد هذه الموازنة ؛

من نشاط ومبوبة ض/مشروع/برنامج/وازرةللكعرض مخصصات النوع االجتماعي المقدرة 
ة محاور التمكين االجتماعي والسياسي واالقتصادي، وذلك باستخدام نماذج جداول موحد

توضع لهذه الغاية ؛

اس مؤشرات قياس األداء والقيتـضمين الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي 

المطلوب تحقيقها من طرف الجهات الحكومية المعنيةالمستهدفة

الخطوة الرابعة

تركيب •
الميزانية 

المستجيبة 
للنوع 

االجتماعي
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امليزانيةآفاقباستشرافخاصتقريرإرفاقجدااملهممن13-130للماليةالتنظيميالقانون ملقتضياتتطبيقا•
يتضمنهملاتبعاوجهةمن،(48املادة)للسنةاملاليةبقانون املرفقةالتقاريرإطارفياالجتماعيللنوعاملستجيبة

(39املادة)املعنيالحكوميالقطاعطرفمناملقترحالداءنجاعةمشروعمحتوى 
:بــتسمحأنالوثائقهذهفياملضمنةاملعطياتاستثمارأناملفروضمنو•

ل رصد الوضعية الراهنة وكذا املجهودات املبذولة خال

الية  السنوات الفارطة  سواء من الناحية التشريعية أو امل

ي دستور من منظور مبدأ املساواة بين الجنسين املتضمن ف

.  البالد، وااللتزامات الدولية له

ذة و ربط ربط النشطة املحققة بامليزانية السنوية املنف

إطار )سنوات امليزانية السنوية املنفذة بالبرمجة الثالثية ال

، وربط هذه البرمجة ( النفقات املتوسط املدى

ملعنية ، للقطاعات الحكومية ااملهيكلةباالستراتيجيات 

ومن تم بالسياسات العمومية للدولة ؛

ات استجالء الفوارق بين املؤشرات املرجعية و املؤشر 

ثي السنوات املحققة فعليا ، بالنظر إلى التأطير املالي الثال

ي الذي تم إطالع البرملان على مضامينه ، مع البحث ف

أسبابها و آثارها وسبل تجاوزها ؛ 

ا والسبل تسليط الضوء على التحديات التي يجب مواجهته

متع الكفيلة بتحسين البرمجة والتخطيط لضمان الت

وق الفعلي للنساء والرجال بالجيال الثالثة من الحق

قافية املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والث

.والبيئية

الخطوة الخامسة

إعداد تقرير •
سنوي حول 

أداء الميزانية 
المستجيبة 

للنوع 
االجتماعي وفق

النتائجمنطق 



تجويد الميزانية المستجيبة للنوع

من خالل محطات التقييم بالبرلمان 
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خاللي من تقييم امليزانية املستجيبة للنوع االجتماع
التصفية قانون 

تعرض الحكومة سنويا على البرملان، قانون من الدستور 76طبقا ملقتضيات الفصل •
.  ة تنفيذ هذا القانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية، خالل السنة الثانية التي تلي سن

.  ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها

ام لن يسمح قانون التصفية هو أحد املؤشرات عن نضج الرقابة البرملانية لتدبير املال الع•
بلغ النهائي للمداخيل للبرملان بالقيام بحصر قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية امل

ها ويحصر حساب املقبوضة والنفقات املتعلقة بنفس السنة املالية واملؤشر على المر بصرف

.نتيجة السنة
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الوثائق املرجعية للتقييم 

تنفيذًقانونًمنًالقانونًالتنظيميًللماليةًيتمًإرفاقًمشروعًقانونًالتصفيةًالمتعلقًب66طبقاًللمادةً

:الماليةًبالوثائقًالتالية

مًلاللتزاماتًالحسابًالعامًللدولةًمدعمًبالحصيلةًالمحاسبيةًوالبياناتًالماليةًاألخرىًوبتقيي1.

الخارجةًعنًالحصيلةًالمحاسبيةً؛

؛دًاالقتضاءًاإلثباتاتًالضروريةًعنملحقًيتعلقًباالعتماداتًاإلضافيةًالمفتوحةًمرفقاًبكل2ً.

.  ةالتقرير السنوي حول نجاعة األداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالي3.

بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة األداء المعدة من طرفيقوم هذا التقرير 

القطاعات الوزارية أو المؤسسات ؛
تقريرًحولًالمواردًالمرصدةًللجماعاتًالترابيةً؛4.

.تقرير افتحاص نجاعة األداء5.
بقةًبينًتقريرًالمجلسًاألعلىًللحساباتًحولًتنفيذًقانونًالماليةًوالتصريحًالعامًللمطا6.

مةالحساباتًالفرديةًللمحاسبينًوالحسابًالعامًللمملكةً،ًمعًتوجيهًنسخةًمنهماًللحكو
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املرجعية للتقييم الوثائق 

يتعلق رصد نجاعة الحكومة فيماالممكنًجداًأنًيتمًتخصيصًبابًفيًكالًالتقريرينًإلىًمن5ًو3بالنسبة للتقريرين •

.النجاعةبقضايا النوع االجتماعي انطالقا من مقاربة التدبير القائم على 

قريرًالمتعلقًكانًمشروعًقانونًالتصفيةًًيهدفًإلىًإعطاءًصورةًمحاسبيةًلتنفيذًالنفقاتًوالمواردًفتحليلًالتفإذاً•

:بنجاعةًاألداءً،ًيمكنًأنًينصرفًإلىًتحليلًالعناصرًاآلتيةًومسائلةًالحكومةًبخصوصها

منًكفاءةًوفعاليةًتقييمًأهميةًتقاريرًللمتابعةًوالتقييمًلرصدًوتقييمًمؤشراتًأداءًاألنشطةًالمرتبطةًباإلناثًوالـتأكد•

اإلنفاقًالموجهًللنساءً

أوجهًاستخدامهاًعمليةًاحتسابًالمخصصاتًوفقيسهلًالنوعًتقييمًطريقةًعرضًالبياناتًالماليةًالمتعلقةًبمخصصاتً•

للتأكدًمنًتمكينًالمرأةًاجتماعياًوسياساًواقتصادياً

(السياساتًالعموميةًالمعلنة)تحليلًانسجامًالبرامجًالمنفذةًمعًاستراتيجياتًالحكومةً•

تطلباتًتحليلًًالبرامجًالمدرجةًفيًميزانيةًالدولةًوفيًميزانياتًالمؤسساتًالعموميةًالتيًتستفيدًمنًإعانتهاًم•

االستراتيجياتًوالسياساتًالوطنيةًوأولوياتها

قيقًالمخرجاتًاألنشطةًالمرتبطةًبالمرأةًعلىًتح/المشاريع/تحليلًمدىًقدرةًالمبالغًالماليةًالمخصصةًلتنفيذًالبرامج•

والنتائج،ًواألهدافًالمتعلقةًبالسياساتً

تحليلًالفوارقًبينًماًتمًاستشرافهًوماًتمًتحقيقه•

تحليلًكلفةًتحملًالبرامجًالمنبثقةًعنًالميزانيةًالمرخصًبتنفيذهاً•

وعًاالجتماعيً،ًتحليلًآثارًالنفقاتًالمنفذةًعلىًواقعًومعاشًالمواطناتًوالمواطنينً،ًبماًفيًذلكًتأثيرهاًعلىًقضاياًالن•

وذلكًباالستعانةًبدراساتًميدانيةًتمكنًمنًرصدًوتقييمًهذهًاآلثارً

مستوىًالترابيًتقييمًمدىًكفايةًالمبالغًالماليةًالمخصصةًللجهاتًواألقاليمًوالعماالتًوالجماعاتًلتمكينًالنساءًعلىًال•
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الداء م تقييخاللتقييم امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي من 
الحكومي

ة لذلك ، من خالل الجلسات املخصصسياستها العامة املرتبطة بقضايا النوع االجتماعيمسائلة الحكومة حول •
(.من الدستور 100الفصل )

ة املرحلية لعمل ، من خالل مناقشة البرملان للحصيلالسياسات العمومية املتعلقة بقضايا املناصفة واملرأةتحليل •
الفصل )ييمها الحكومة أو في إطار الجلسة السنوية التي تخصص من قبل البرملان ملناقشة السياسات العمومية وتق

(.الدستور من 101

لداخلي النظام ا)استثمار مخرجات أشغال املجموعة املوضوعاتية للمناصفة واملساواة بمجلس النواب مناقشة •
(  ملجلس النواب
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منهجيةًقياسًتكلفةًالعنفًضدًالنساء؟ً. 1



:الطريقة األولى •

على حساب تكلفة عتمدي
ة مقاربة تصاعديالوحدة من 

لة انطالقا من النفقات المفص
للحصول على خدمة ما

34

طريقين متكاملين

:الطريقة الثانية

مقاربة تنازلية يتم عبر 
انطالقا من الميزانية العامة 

ات السنوية المخصصة للقطاع
التي توفر الخدمات للحماية

.  ومعالجة حاالت العنف

البحث الوطني األول حول 

تقدير التكلفة االقتصادية 

2019واالجتماعية للعنف 

وعالميزانية المستجيبة للن

BSG



35

:الطريقة األولى •

تقدير التكلفة االقتصادية واالجتماعية للعنف

سنة74و15النساء والرجال ما بين 
الفئة المستهدفة

(امرأة لكل أسرة)أسرة مقيمة 12000
حجم العينة

اللوحة اإللكترونية طريقة تجميع المعطيات

(2019ماي -2019فبراير )أشهر 4 فترة تجميع المعطيات

:الفترة

االقتصاديةلحساب التكلفة-: شهرا األخيرة12
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جميع مجاالت العنف•

العنف الجسدي والجنس ي•

شهرا قبل البحث12•

النسبة تقدير تكلفة أشد حدث عنف بالنسبة للعنف الجسدي وأشد حدث ب•
للعنف الجنس ي 

تقدير التكلفة املباشرة•

تقدير التكلفة غير املباشرة•

عب قياسها غير املباشرة والتي يصو غير امللموسة املباشرة مقاربة التكلفة •
الهدر، دراس ياملعاناة، التراجع ال)والطفال ضحاياالنقديا كاآلثار على نفسية 

...(.املدرس ي

تقدير تكلفة العنف
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حية بناء على تصريح الضتقدير تكلفة العنف

خدمات االستضافة

ية التغذواإليواء نفقات )
(عدد األيام *وغيرها 

لخدمات القانونية ا
والقضائية

(جميع أنواع الخدمات)

الخدمات الصحية 

جميع أنواع الخدمات )
(عدد مرات*الصحية 

(الضحية وزوجها)

الخدمات الصحية ألبناء
جميع )ضحية العنف

(عدد المرات*األبناء

تعويض أو إصالح 
الممتلكات أو التجهيزات

المتلفة

الضحيةهاعليحصلتالتيالخدماتمقابلوفعليانقداالمدفوعةالمباشرةالتكلفة



38

المنزليالتغيب عن العمل

تقدير*عدد األيام المتغيبة )
(القيمة النقدية

الضحية وزوجها تقدير )التغيب عن الدراسة 
(عدد األيام المتغيبة*النفقات

أطفالهاأو/ولضحية ا

التغيب عن العمل 

أو تقدير تكلفة األجر الضائع)
عدد األيام * الدخل الضائع 

(المتغيبة

الضحية وزوجها

والمقدرةالغير مباشرةالتكلفة 

:البحثخاللمنعليهاالحصوليمكنالالتيالمعطيات

المجتمعمستوىعلى

.الخاصوالقطاعالعموميلقطاعالضائعةاإلنتاجية*

األسرةمستوىعلى

للعنفالمدىطويلةومتوسطةاآلثار*

المنزليالعملأوللدخلالمدرالعملعنالضحيةأسرةأفرادغيابنتيجةالضائعالدخل*

...للطريقرفيقاصطحابتكلفة/لطريقلضحيةلتغييرابسببياإلضافالوقتتكلفة**
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ةالكلفة غير المباشر

اآلثار على الضحية 
واألسرة والمجتمع

خسارة اإلنتاجية على 
المدى المتوسط والبعيد

ة الكلفة الناتجة عن الخدم
)  ود المفقودة أو الدخل المفق

في  المدرسة أو  العمل  أو
البيت أو األماكن العامة

الكلفة المباشرة 
للعناية الواجبة 

بالضحية

الخدمات : كلفة مباشرة
التي تقدمها الدولة

تكلفة الخدمات من طرف 
والهيآتالمجتمع المدني 
الدولية

) تكلفة ذات الصلة بالوقاية
أنشطة الوقاية، / الحمالت

خدمات

السلع‾

مقدمي الخدمة‾

مراكز الخدمة‾

...الـتاهيلالتكوين ‾

الغياب‾

فقدان الرعاية ‾

المنزلية

العجز النفسي على ‾

الضحية وشهود العنف

اإلعاقات المحتملة‾

الطالق، آثاره‾

المخدرات...‾

الجماعات / الحكومة‾

، الترابية، المجتمع المدني

...الدوليةالهيآت

تكلفة ‾

العمل/التدخل

ة  إعادة  التأهيل بالنسب

األطفال -للضحية 

خدمات-مرتكبي العنف

خدمات الدعم–التمكين 

تنازليةالمقاربة ال:الطريقة الثانية
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التوصيات واآلفاق

ة تحدي تطوير الميزاني

المستجيبة للنوع عن 

بمن فيالنكوينطريق 

ذلك البرلمان

تطوير البحوث . 2
مع اعتماد والمسوحات

مؤشرات كلفة العنف

تصنبفتطوير طريقة 

البيانات القطاعية  

وبيانات الجماعات 

الترابية باستحضار 

مؤشرات تكلفة العنف

إدراج بيانات النوع . 4

االجتماعي في خارطة 

يةتقديم الحسابات العموم

ن مأسسة التنسيق بي. 5

وجهازمديرية الميزانية 

اإلحصاء وقطاع المرأة 

تقييم كلفة العنف . 6

لدى الخاليا بهالمصرح 

المؤسساتية

تطوير نظام معلوماتي. 7

مندمج خاص بالنوع 

االجتماعي

التحقق من تفعيل . 8

الميزانية المستجيبة 

ة تقوي) االجتماعيللنوع 

(دور البرلمانات



شكرا على حسن 

انتباهكم
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