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دليــل  :مأسسة و تفعيل «هيئة املساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع»

 - 1تقدمي عام و تذكير بأهم مطالب اإلصالح :
بدأت الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب االشتغال على مطلب تغيير
القوانين املنظمة للجماعات وإحداث آليات للديمقراطية التشاركية على
املستوى املحلي منذ مطلع األلفية الثالثة ،خاصة عند بداية النقاش
الوطني حول تعديل امليثاق الجماعي سنة  2003وقدمت مذكرة تفصيلية
حول املوضوع ،تتمحور حول:
 Û Ûالنهوض بأوضاع النساء على املستوى الترابي :

  أخذ بعين االعتبار حاجيات النساء والرجال عند إعداد
مخططات التنمية املحلية؛
  إشراك الجمعيات النسائية في إعداد املخططات و امليزانيات
الجماعية؛
  القيام بحمالت تحسيسية  للنهوض بحقوق النساء؛
  دعم الجمعيات التي تهتم بقضايا النساء.
 Û Ûمساندة النساء ذوي الدخل احملدود  /مساندة النساء
يف وضعية صعبة:

  تخصيص جزء من السكن االقتصادي للنساء ربات األسر
الفقيرة.
  التمكين االقتصادي للنساء بخلق أنشطة مدرة للدخل و جعل
النساء يستفدن من املحالت التجارية التي توزعها الجماعة؛
  تخفيض ثمن تذاكر النقل بالنسبة لربات األسر الفقيرةCarte،
) )de réduction
  إنشاء دور للعجزة؛
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  االهتمام بالقضايا الخاصة بالنساء الحامالت لإلعاقة
  إنشاء مطاعم بلدية
 Û Ûالتشغيل:

  عدم التمييزبين الرجال و النساء أثناء التوظيف في الجماعة؛
  تخصيص نسبة الثلث للنساء في مناصب املسؤولية ( رئيسات
أقسام و مصالح)..
  الحرص على تحسين ظروف التشغيل بالنسبة للموظفات
وموظفي الجماعات ؛
 Û Ûمناهضة العنف ضد النساء :

  إحداث مراكز اإليواء ومراكز االستماع للنساء بشراكة مع
الجمعيات املدافعة عن حقوق اإلنسانية للنساء ؛
  العمل على ضمان األمن للنساء و وقايتهن من العنف ؛
  دعم مراكز االستماع و مراكز اإليواء باالستفادة من املنح و من
كل الوسائل املادية و املعنوية ؛
 Û Ûاالهتمام باألطفال و الطفالت :

  إحداث مراكز لالهتمام ومتابعة الطفالت واألطفال في وضعية
صعبة ؛
  إنشاء دور الحضانة ورياض األطفال والطفالت تستجيب ملعايير
صحية بيداغوجية  وتربوية ؛
  إحداث دور الطالبات لتشجيع الفتيات على التمدرس
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 Û Ûاالهتمام باملجال الثقايف :

  إحداث أماكن للتبادل الثقافي و للتشاور حول قضايا الحي
  إنشاء دور األحياءMaison de quartiers
  توفيرمركبات و مرافق رياضية و ثقافية و دور الشباب.
 Û Ûالتنصيص على آلية مؤسساتية للمساواة بني الرجال
والنساء:

  إحداث آلية مؤسساتية مكونة من املجتمع املدني تعني باإلدماج
العرضاني ملساواة بين الرجال و النساء في كل القضايا التنموية.
  تشهراآللية على التخطيط و على امليزانية على مستوى الجماعة  .
لكن هذه التعديالت لم تندرج في الترسانة القانونية املنظمة للجماعات
املحلية إال سنة  ،2009حيث اعتبر الظهير الشريف  1.08.153الصادر
في  18فبراير   2009لتنفيذ  القانون رقم  17.08املتعلق بامليثاق الجماعي
منعطفا أساسيا في مسار تحديث التدبير الجماعي و تطوير صالحيات
املنتخبين و املنتخبات على املستوى املحلي ،حيث تابعت مناضالت
الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب االنخراط في مسلسل إصالح امليثاق
الجماعي.
استند جوهرأصالح التدبيرالجماعي على جملة من اإلصالحات الجديدة،
أهمها تمكين أعضاء و عضوات مجالس الجماعات من تطوير و تقوية
التعاقد الذي يقومون/يقمن   به اتجاه الساكنة رجاال و نساء ،أطفاال
وطفالت و أشخاص في وضعية إعاقة و ذلك عن طريق :
 Ãوضع مخطط جماعي للتنمية مستجيب للنوع االجتماعي:
Ã
« 1 -يدرس املجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي
للتنمية ،يعده رئيس املجلس الجماعي .ولهذه الغاية :
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  يضع برنامج تجهيزالجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل
املوضوعة رهن إشارتها ؛
  يقترح كل األعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع اإلدارة
والجماعات املحلية األخرى أو الهيئات العمومية.
يحدد املخطط الجماعي للتنمية األعمال التنموية املقرر إنجازها بتراب
الجماعة ملدة ست سنوات ،في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي،
يأخذ بعين االعتبارعلى الخصوص مقاربة النوع.
يمكن تحيين هذا املخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيزالتنفيذ
ويعمل به إلى غاية السنة األولى من االنتداب املوالي التي يتم خاللها إعداد
املخطط الجماعي للتنمية املتعلق باملدة االنتدابية املوالية الجديدة.
يجب أن تتضمن وثيقة املخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصراآلتية:
  تشخيصا يظهر اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية
للجماعة ؛
  الحاجيات ذات األولوية املحددة بتشاور مع الساكنة واإلدارات
والفاعلين املعنيين ؛
  املوارد والنفقات التقديرية املتعلقة بالسنوات الثالث األولى التي
1
تم فيها العمل باملخطط الجماعي للتنمية»...
 Ãإحداث لحنة استشارية من املجتمع املدني :
Ã
استجاب املشرع ملطلب الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب و املتمثل
في إحداث آليات تمكن من مشاركة الجمعيات في التدبير الجماعي ،حيث
  - 1املادة  36من امليثاق الجماعي .2009 ،
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أصلت املادة  14من امليثاق الجماعي للتشاور و االستشارة ،إذ أكدت على
أن :
«تحدث لدى املجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة املساواة وتكافؤ
الفرص تتكون من شخصيات تنتمي  إلى جمعيات  محلية و فعاليات من
املجتمع املدني يقترحها رئيس املجلس الجماعي.
يرأس اللجنة رئيس املجلس الجماعي أومن ينوب عنه ويتولى إعداد جدول
أعمال اجتماعاتها.
تبدي اللجنة رأيها  ،كلما دعت الضرورة  ،بطلب من املجلس أو رئيسه
في القضايا املتعلقة باملساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي.
2
ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.».
 Ãبعض اإلصالحات املرتبطة بالحكامة املالية:
Ã
لم يتم التنصيص على إصالحات جوهرية في جانب الجبايات واملالية
املحلية ،لكن بعض التعديالت الطفيفة اعتبرت أساسية ألنها :
مكنت رئيس املجلس من القيام بتحويل االعتمادات املدرجة بامليزانية
من فصل إلى فصل  ،وبذلك تصبح التحويالت وحدها من باب إلى باب
خاضعة ملداوالت املجلس .هدف اإلجراء إلى تكريس مبدأ شمولية
االعتمادات ،و منح اآلمربالصرف مرونة أكبرفي تنفيذ امليزانية ،ومطابقتها
للحاجيات الخاصة واملستعجلة للتدبيرالجماعي.
كما تم تبسيط املساطر حتى تتاح إمكانية برمجة الفائض املالي في
حالة التصويت بالرفض على الحساب اإلداري ،وذلك باالعتماد على
برمجة حساب التسيير الخاص بالقابض ،في انتظار قرار املجلس الجهوي
   -2املادة  14من امليثاق الجماعي.2009،
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للحسابات ،وهدف هذا اإلجراء إلى تجاوز حاالت الشلل التي طالت سير
عدد متزايد من املجالس املحلية.
 Ãبعض اإلصالحات املرتبطة بالحكامة اإلدارية:
Ã
و من بين اإلصالحات التي تم التنصيص عليها في ميثاق  ،2009و التي كانت
من مطالب الحركة الحقوقية  ،و هي دعم اإلدارة املحلية من خالل تعزيز
دور الكاتب العام و تحديد دقيق للمهام املوكولة إليه  ،و التي سيمارسها
تحت سلطة رئيس املجلس الجماعي.
ولهذه الغاية أنيطت بالكاتب العام املهام املتعلقة بالتدبير اإلداري وعلى
الخصوص ما يلي:
  تهييئ ومسك جميع الوثائق الضرورية إلعداد وتنفيذ وكذا تتبع
قرارات رئيس املجلس الجماعي؛
  السهر على تنظيم وتسيير مصالح الجماعة وتنسيق أنشطتها
وعلى مطابقة أنشطتها للقانون؛
  تقديم املساعدة واملشورة لرئيس املجلس الجماعي في كل
القضايا اإلدارية.
لم تعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب بأن اإلصالحات التي تمت
كافية بل استمرت في النضال من أجل تجويد التدبير الجماعي ،منطلقة
من قناعة تامة بأن التغيير و إرساء املساواة بين الرجال و النساء لن يتأتى
بالعمل فقط على مستوى السياسات و االستراتيجيات الوطنية بل ال بد
من وضع تدابيرو آليات على املستوى املحلي .
واصلت الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب مجهودها واشتغلت
على تفعيل مقتضيات امليثاق الجماعي ،وفي سنة  2011قدمت مذكرة
تفصيلية للجنة االستشارية ملراجعة الدستور وضحت فيها مقتضيات
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اإلصالح التالية :
 Û Ûمالءمة الدستور مع املعاييرالدولية لحقوق اإلنسان؛
 Û Ûالنهوض باملساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية
واملدنية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية والبيئية وطنيا
و ترابيا؛
 Û Ûالتأكيد على دور املجتمع املدني في إعداد و تتبع و تنفيذ و تقييم
كل السياسات العمومية وطنيا و ترابيا؛
 Û Ûفصل السلط و تنظيمها و تحديد صالحياتها؛
 Û Ûمأسسة املناصفة و إجراءات التمييز اإليجابي في مراكز صنع
القراراإلداري و السيا�سي وطنيا و جهويا و محليا؛
 Û Ûتقوية صالحيات و اختصاصات املجالس املنتخبة  على املستوى
الترابي؛
 Û Ûإرساء جهوية ديمقراطية ضامنة للمساواة و للحكامة الترابية.
 Û Ûتطويال الترسانة القانونية املنظمة للجماعات
و بعد اإلصالحات الدستورية  ،واصلت الجمعية الديمقراطية لنساء
املغرب مجهوداتها من أجل استجابة الترسانة القانونية للجماعات
ملختلف املطالب املعبرعنها مسبقا  ،وبالفعل تضمنت القوانين التنظيمية
الثالث املتعلقة بالجماعات الترابية بعض املقتضيات التي تتجه نحو
وضع أسس الديمقراطية التشاركية أي مشاركة املواطنات و املواطنين و
الجمعيات في بلورة السياسات الترابية و تتبعها و تقييمها.
لذا تضع الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب بشراكة مع منظمة
اوكسفام « دليل هيئة املساواة وتكافؤالفرص ومقاربة النوع « رهن إشارة
مجموعة من الفاعالت و الفاعلين على املستوى الترابي  ،للتمكن من :
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 Û Ûمعرفة الترسانة املعيارية املنظمة للديمقراطية التشاركية
وآلليات الحوارو التشاور على املستوى الترابي.
 Û Ûتملك أدوات وآليات تفعيل الديمقراطية التشاركية على
املستوى الترابي؛
 Û Ûممارسة تمرين الديمقراطية التشاركية و املشاركة الفاعلة
واإليجابية في الحياة العامة على املستوى الترابي؛
 Û Ûالتمكن من سيرورة إحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص
ومقاربة النوع االجتماعي على مستوى مجالس الجماعات ،
 Û Ûتحديد دور كل الفاعلين و الفاعالت على املستوى املحلي في
سيرورة مأسسة هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
االجتماعي .
 Û Ûمعرفة أدوار و اختصاصات هيئات الحوار و التشاور في كل
القضايا التنموية الترابية .
 Û Ûبلورة الوثائق التأسيسية لهيئة املساواة وتكافؤالفرص ومقاربة
النوع االجتماعي ؛
 Û Ûالتمكن من كيفية بلورة اآلراء االستشارية حول مختلق القضايا
املتعلقة بمساواة النوع االجتماعي؛
 Û Ûالتمكن من اآلليات األساسية إلعداد و متابعة و توثيق اآلراء
االستشارية  .
خديجة الرباح

عن مكتب اجلمعية الدميقراطية
لنساء املغرب
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 ÒÒسياق إعداد الدليل :
في  18فبراير  2009أدرجت في امليثاق الجماعي بموجب قانون 17.08
خطوة أساسية متمثلة في تفعيل الديمقراطية التشاركية  ،عندما نصت
املادة  14في فقراتها الثالث األخيرة على أن  « :تحدث لدى املجلس الجماعي
لجنة استشارية لجنة استشارية تدعى لجنة املساواة وتكافؤ الفرص
تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من املجتمع
املدني يقترحها رئيس املجلس الجماعي.
يرأس اللجنة رئيس املجلس الجماعي أو من ينوب عنه ،ويتولى إعداد
جدول أعمال اجتماعاتها .
تبدي اللجنة رأيها ،كلما دعت الضرورة ،بطلب من املجلس أو رئيسه في
القضايا املتعلقة باملساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي.
3
ويمكن ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في اختصاصها»
سنتين بعد هذا اإلجراء  ،أكد دستور  2011على مجموعة من املقتضيات
القانونية واملؤسساتية املتعلقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية في كل من
الفصول التالية 1و 6و 12و 13و 14و 15و 18و 19و 27و 31و33و34
و 154و 136و 139و 155و 156و 157و 159والفصول من  160إلى
 ،170تفاعال مع مطالب الحراك االجتماعي الذي عرفه املغرب على غرار
دول منطقة مشرق –مغرب ومع مطالب الحركة الحقوقية والنسائية،
وانسجاما مع صيرورة تاريخية أكدت خبرة و قوة الحركة املدنية املغربية
في مجال السياسات العمومية و الترابية.

 -  3املادة  14غيرت و تمت مقتضيات هذه املادة بموجب القانون  17.08الصادربتنفيذه الظهير
الشريف رقم   1.08.153الصادر في  22صفر  18 ، 1430فبراير  ، 2009ج.ر عدد  5711بتاريخ
 23فبراير .2009
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استجابة ملطالب الحركة النسائية و الحقوقية  ،أوضع الدستور أهمية
تفعيل الديمقراطية التشاركية من خالل سهر السلطات العمومية
واملنتخبين على إحداث مجموعة من اآلليات التي تمكن من مساهمة
املواطنين واملواطنات واملجتمع املدني في الحياة االقتصادية واالجتماعية
و الثقافية و السياسية و البيئية لبلدهم/لبلدهن.
انسجاما مع مقتضيات دستور   ، 2011أكدت الترسانة القانونية املنظمة
للجماعات الترابية على إحداث مجموعة من اآلليات للتشاور و االستشارة
في كل من :
 Ûالقانون  113.14املتعلق بالجماعات؛
Û
 Ûالقانون رقم  112.14املتعلق بالعماالت و األقاليم؛
Û
 Ûالقانون رقم  111.14املتعلق بالجهات:
Û
إذ اعتمد
• القانون  113.14املتعلق بالجماعات  :أهمية إحداث مجموعة من
اآلليات التشاركية للحوار و التشاور على مستوى تراب الجماعة في
بابه الرابع و الخامس:
1.1آليات تشاركية للحوارو التشاور التي تحدث من طرف املجلس
الجماعي،
2.2هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع التي تهتم باإلدماج
العرضاني للمساواة في سياسات التنمية املحلية  ،
3.3تقديم العرائض من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال املجلس
الجماعي،
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كما وضح
• القانون رقم  112.14املتعلق بالعماالت و األقاليم :على إحداث
اآلليات التشاركية للحوار و التشاور على مستوى تراب العمالة
واإلقليم في بابه الرابع و الخامس:
1.1آليات تشاركية للحوارو التشاور التي تحدث من طرف املجلس
اإلقليمي و مجلس العمالة،
2.2هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع التي تهتم باإلدماج
العرضاني للمساواة في سياسات التنمية اإلقليمية  ،
3.3تقديم العرائض من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس
العمالة و اإلقليم،
و أكد
• القانون رقم  111.14املتعلق بالجهات :أهمية إحداث اآلليات
التشاركية للحوارو التشاور على مستوى تراب الجهة في الباب الرابع
و الخامس:
 ÃÃآليات تشاركية للحوارو التشاور التي تحدث من طرف املجلس
اإلقليمي و مجلس العمالة،
 ÃÃتحدث لدى مجلس الجهة ثالث ( )3هيئات استشارية:
• هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات املجتمع املدني تختص
بدراسة القضايا الجهوية املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ؛
• هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا املتعلقة باهتمامات
الشباب ؛
17

• هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين االقتصاديين بالجهة
تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي.
 ÃÃتقديم العرائض من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس
الجهة،
و ذلك ألن التنمية الترابية تستدعي تضافرجهود كل الفاعلين و الفاعالت
سواء على مستوى الديمقراطية التشاركية أو الديمقراطية التمثيلية .
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ÒÒأهمية دليل «هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة
النوع»:
يعتبر دليل « هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع « الثاني من
نوعه بعد الدليل األول الذي تم إصداره سنة  2010من طرف الجمعية
الديمقراطية لنساء املغرب الذي يحمل اسم «مأسسة لجنة املساواة
و تكافؤ الفرص» ،و بفضله تمت مواكبة العديد من الجماعات املحلية
في املغرب.
يأتي إصدار الدليل في إطار اهتمام الجمعية بتفعيل مقتضيات
الديمقراطية التشاركية و تفعيل اآلليات املختصة باإلدماج العرضاني
ملساواة النوع االجتماعي في سياسات التنمية الترابية ،و دعم قدرات
الجمعيات النسائية والحقوقية وجمعيات التنمية الديمقراطية والعاملة
عن قرب لتساهم في املشاركة في هذه اآلليات و تنخرط في تطويرمهامها.
يتناول الدليل تعريفا شامال ملفهوم الديمقراطية التشاركية و ألليات
الحوار و التشاور و لهيئة املساواة و تكافؤ الفرص  ،و للمرتكزات املعيارية
والتشريعية املتعلقة بها  ،و يركزعلى كيفية إحداث الهيئة يتبني مقاربتين:
مقاربة إدارية صرفة و مقاربة تشاركية.
يعتبرالدليل مرجعا علميا وعملي ألنه يقعد لعملية الديمقراطية التشاركية
و املفاهيم املرتبطة بها ،و يتطرق لبعض التجارب الدولية الفضلى ،كما
أنه يوضح منهجية إعداد الهيئة و األدوات األساسية املتعلقة بها.
تصدر الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب الدليل الثاني بشراكة
مع منظمة أوكسفام استجابة ملطالب العديد من املجالس املنتخبة
والجمعيات الفاعلة عن قرب و التي تريد تملك كيفية إحداث الهيئة
واألدوات األساسية لسيرعملها و كيفية بلورة الرأي االستشاري.
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ÒÒأهداف دليل « هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة
النوع» :
تكمن األهداف األساسية لدليل هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع في :
• توضيح العالقة بين الديمقراطية التشاركية و الحكامة الجيدة على
املستوى املحلي؛
• اكتساب كيفية إحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
االجتماعي؛
• التعرف على مراحل إحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة
النوع االجتماعي؛
• تعريف أدوار املجتمع املدني في تتبع تفعيل آليات الحوار والتشاور
املتعلقة  بتتبع السياسات الترابية ؛
• تعريف أدوار الجماعات في تفعيل آليات الحوار و التشاور املتعلقة
بتتبع السياسات الترابية ؛
• تملك أدوات و آليات صياغة اآلراء االستشارية الصادرة عن هيئة
املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي؛
• تحديد مهام و اختصاصات هيئة املساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة
النوع ؛
• تفسيرعالقة الهيئة بتطويرآليات الحكامة على املستوى الترابي؛
• توضيح عالقة هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع وباقي
األجهزة الجماعية؛
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• توضيح كيفية صياغة الرأي االستشاري على املستوى الترابي
والتعرف على بعض التجارب الدولية؛
• التمكن من مجموعة من املفاهيم املرتبطة بالديمقراطية التشاركية
و التمييز بين مستوياتها ( اإلعالم – االستشارة – التشاور – اتخاذ
القرار  بصورة مشتركة )
• تعزيز املكاسب العلمية املرتبطة باملدارس األساسية التي اهتمت
بالديمقراطية و الديمقراطية التشاركية.
• تملك اإلطار املعياري الدولي والوطني املنظم ملشاركة املجتمع
املدني في إنتاج و تتبع وتنفيذ و تقييم السياسات العمومية الوطنية
والترابية؛
• التعرف على بعض التجارب الدولية الفضلى في مجال الديمقراطية
التشاركية و كذلك الوطنية ؛
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ÒÒاملراحل األساسية التي مر منها اجناز دليل «هيئة
املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع»
أنجزدليل « هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع» على مرثالث
مراحل أساسية هي :
 Û Ûاملرحلة  :1عملت الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب على إعداد
عدة أولية تتكون من وثيقة مرجعية توضح مراحل إعداد هيئة
املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و مشروع أرضية تأسيسية و
قانون داخلي لهيئة  املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع  ،و ذلك
في نهاية سنة  2015و طيلة سنة .2016و بفضل هذه الوثائق تمت
مواكبة  20جماعة .
 Û Ûاملرحلة  :2بلورت الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب في سنة
 2017مشروع دليل أولي حول هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع  و عملت على تقاسمه مع مجموعة من الجمعيات العاملة عن
قرب و التي تشتغل على الديمقراطية املحلية من أجل تقاسم محتواه
و تطويره و العمل بمضامينه  .و تضمن الدليل املواد التالية   :التأطير
املعياري و  الدستور و القانوني لهيئة  املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع  أدوارها و مهامها و كيفية اشتغالها و آليات الحكامة املرتبطة بها.
 Û Ûاملرحلة  :3في نهاية  ،2017واستجابة ملطلب مجموعة من
الباحثين  وطلبة الدكتوراه و دبلوم الدراسات العليا ،عملت الجمعية
الديمقراطية لنساء املغرب على مراجعة النسخة الثانية للدليل
وأضافت إلى النص األصلي مجموعة من املحاور املرتبطة بكيفية
صياغة اآلراء االستشارية من طرف هيئة املساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع باإلضافة إلى  محور خاص بالتأطير املرجعي و املفاهيمي
للديمقراطية التشاركية و التطرق إلى بعض التجارب الدولية املرتبطة
باملوضوع .
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ويعتبرالدليل في صيغته النهائية وبعد التغييرات التي عرفها مرجع أكاديمي
و عملي يصلح للراغبين و الراغبات في تملك معلومات مرتبطة بالجانب
التقني فقط  ،و يمكن كذلك الباحثين و الباحثات من التوفر على بعض
املعطيات املعرفية التي يجب تطويرها.
يمكن الدليل من تقوية قدرات األطر الجماعية و الجمعوية حول كيفية
اشتغال آليات الديمقراطية التشاركية .
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ÒÒالفئة املستفيدة من دليل هيئة املساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع:
يهم دليل هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع كال من:
 ÛÛرؤساء و رئيسات الجماعات ؛
 ÛÛرؤساء الجهات و العماالت و األقاليم ؛
 ÛÛأعضاء و عضوات املجالس املنتخبة ؛
 ÛÛاألطرالتقنية بالجماعات الترابية؛
 ÛÛجميع فعاليات املجتمع املدني املهتمة بالسياسات التنموية؛
 ÛÛالجمعيات النسائية؛
 ÛÛجمعيات التنمية الديمقراطية؛
 ÛÛأعضاء و عضوات الهيئات ؛
 ÛÛمراصد البحث العلمي و طلبة الجامعات ؛
 ÛÛاإلعالم و الصحافة اإللكترونية ؛
 ÛÛاملنظمات الدولية؛
 ÛÛآخرون.
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الـمحور األول:

تعريف هيئة املساواة و تكافؤ الفرص
ومقاربة النوع  :األهداف و املبادئ ،املهام،
االختصاصات و كيفية اإلحداث
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.1ÒÒتعريف هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع:
هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع آلية قانونية و مؤسساتية
ذات طابع استشاري تندرج ضمن اآلليات التشاركية للحوار و التشاور
التي نص عليها الفصل  139من الدستور ،و التي تؤكد على أن   :
«تضع مجالس الجهات ،والجماعات الترابية األخرى ،آليات
تشاركية للحواروالتشاور ،لتيسيرمساهمة املواطنات واملواطنين
والجمعيات في إعداد برامج التنم.».
املادة  139من الدستور.

و تماشيا مع املقتضيات الدستورية أفرد القانون التنظيمي 113.14
املتعلق بالجماعات الباب الخامس لآلليات التشاركية للحوار و التشاور
مؤكدا على أهمية إحداثها و تفعيلها  ،حيث خص املادة  120بإحداث
هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع باعتماد مقاربة تشاركية مع
فعاليات املجتمع املدني  ،و وضح مجال اختصاصها  .مشيرا إلى أن :
تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات
املجتمع املدني تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ
املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى «هيئة املساواة
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع» .
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة
وتسييرها.
املادة  120من القانون التنظيمي للجماعات
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إن تعريف الهيئة ينبثق عن و من اسمها ،أي أنها هيئة :
 للمساواة ؛
 و لتكافؤ الفرص ؛
 و ملقاربة النوع االجتماعي ؛
وبالتالي فالهيئة تستمد قوتها من املبادئ الكونية املؤطرة لحقوق اإلنسان،
و التي تعتبر أن املساواة بين الرجال و النساء تعني أن « يتمتع الرجل
واملرأة بنفس الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية ،على املستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي و في
السياسات العمومية ،وتشمل املساواة أيضا تمتعها بنفس الحريات
ونفس املسؤولية في تحمل االلتزامات أمام القانون و بحماية متكافئة
دون أي تمييزبينهما».
هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع هيئة محلية تعنى باملساواة
بين الرجال و النساء و العدالة االجتماعية ،و ذلك من خالل تتبع مختلف
السياسات التنموية املحلية.
هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي ،هي:
 آلية لليقظة واإلعداد واملتابعة والتقييم واملساءلة على مستوى تراب

الجماعة في كل القضايا املرتبطة باملساواة بين الرجال والنساء ،
 وسيلة لتسهيل تمتع املجتمع املدني باالنخراط املباشر في الشأن

املحلي/الترابي؛
 مجموعة من اإلجراءات التي تمكن من تحقيق مساواة النوع

االجتماعي عن طريق تفعيل الديمقراطية الدامجة والحكامة
الجيدة؛
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 .2ÒÒأهداف هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
االجتماعي:
تكمن أهداف هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي
حول بلورة العديد من اآلراء االستشارية لتجويد العمل التنموي على
املستوى الجماعي و للتنشيط الترابي و ذلك من خالل املساهمة في:
1.1تجويد و تحسين الشأن املحلي عن طريق توسيع املشاركة في صنع
القراراملحلي؛
2.2إعداد و متابعة و تنفيذ و تقييم برنامج عمل الجماعة ليستجيب
ملبادئ املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي.
3.3اغناء منظومة التتبع و التقييم بمؤشرات  النوع االجتماعي على
مستوى تراب الجماعة.
4.4ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة عن طريق وضع منظومة مؤشرات
لتتبع مختلف املشاريع التنموية على مستوى تراب الجماعة.
5.5النهوض بالحقوق اإلنسانية للنساء على املستوى الجماعي و ذلك
عن طريق رصد و إعداد تقارير حول الوضعية االقتصادية و
االجتماعية و الثقافية للنساء.
6.6توسيع االهتمام بأهمية إدماج مقاربة النوع و اإلدماج االجتماعي
في السياسات التنموية الجماعية  
7.7تفعيل التوجهات الكبرى ملخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق
األشخاص في وضعية إعاقة .2017-2021
8.8وضع آليات التواصل التنموي على املستوى الجماعي  مع جميع
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الجمعيات و املواطنين و املواطنات لتمكينهم و تمكينهن من
املشاركة في اتخاذ القرارالعمومي؛
9.9تقوية قدرات أعضاء و عضوات هيئة املساواة و تكافؤ الفرص
ومقاربة النوع االجتماعي في جميع مجاالت تدخلها ؛
1010املساهمة في توسيع الشراكات و تبادل الخبرات مع الهيئات  
الجهوية  ،اإلقليمية و املحلية و باقي الفاعلين و الفاعالت .
1111وضع برنامج عمل لتقوية قدرات النسيج املدني الفاعل على
مستوى تراب الجماعة من أجل تنويع آليات الديمقراطية
التشاركية.
1212مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي عن طريق متابعة
مدى تفعيل الخطة الحكومية للمساواة في أفق املناصفة إكرام
 2على املستوى املحلي؛
1313إعداد تقارير دورية حول أثر البرامج و املشاريع املحلية على
الساكنة رجاال و نساء و أشخاص في وضعية إعاقة.
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.3ÒÒاملبادئ األساسية لهيئة املساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع:
من بين املبادئ األساسية التي ستعتمدها هيئة املساواة و تكافؤ الفرص
و مقاربة النوع إلنجازمهامها طيلة مدة عملها  ،نجد عشرمبادئ أساسية
وردت في العديد من سياسات و أطر التشاور و االستشارة على املستوى
الدولي :
 Û Ûمبدأ االلتزام  :التزام باملبادئ الدستورية والقانونية املؤطرة
للعمل الجماعي ،و االلتزام بنتائج املشاورات املبرمة بين هيئة املساواة
و املجلس الجماعي.
 Û Ûمبدأ التقييم :إعمال مبدأ التقييم الدوري و املوضوعي بناء على
أهداف و اختصاصات هيئة املساواة طيلة مدة االستشارة التي تقوم.
 Û Ûمبدأ وضع األجندة :وضع أجندة ملختلف أنشطة هيئة املساواة
متوافق حولها بين جميع أعضائها و منسجمة مع دورات املجلس
وأجال وضع اآلراء االستشارية.
 Û Ûمبدأ املساواة  :العمل على إدماج املساواة بين الرجال و النساء في
قضايا  التشاور املحلي و الحرص على ضمان مشاركتهما بصفة عادلة.
 Û Ûمبدأ اإلدماج :الحرص على إدماج جميع املهتمين و املهتمات
بمسلسل التشاور العمومي خاصة الفئات املعنية بموضوع و قضية
اآلراء االستشارية.
 Û Ûمبدأ الولوج  :ضمان الحق في الوصول إلى سيرورة التشاور العمومي
و العمل على إزالة كل املعيقات و اإلكراهات التي تحول دون تمكنهن
من ذلك بسب اللغة أو الجنس أو املعتقدات أو اإلعاقة.
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 Û Ûمبدأ الوضوح  :توضيح األهداف والطرق املعتمدة والنتائج املرجوة
من مسلسل التشاور املحلي لجميع املشاركين و املشاركات.
 Û Ûمبدأ املسؤولية  :توضيح أدوارو مهام كل املشاركين و املشاركات في
مسلسل التشاور املحلي من يملك الحق في اتخاذ القرار و من يساهم
بأفكاره و أرائه و من له الحق في التواصل ..
 Û Ûمبدأ التنسيق  :تنسيق جهود جميع أعضاء و عضوات الهيئة
وجميع الفاعلين و الفاعالت الذين يعملون في مجال الشأن املحلي؛
والتعاون مع جميع املصالح و القطاعات العاملة في التراب الجماعي.
 Û Ûالشفافية :الحرص على تقاسم نتائج التشاور املحلي في الوقت
املحدد مع الجميع.
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 .4ÒÒمراحل إحداث هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة
النوع:
 Û Ûاملرحلة األولى :وضع التصور األولي إلحداث الهيئة
مباشرة بعد انتخاب أعضاء املجالس الجماعية و االنتهاء من إحداث
هياكل املجلس (الرئيس/ة – نواب /نائبات الرئيس/ة و كاتب/ة املجلس
– نائبه) و اللجن الدائمة ،و التصويت على النظام الداخلي للمجلس،
يبدأ املجلس بمجموعة من اللقاءات و الدورات الداخلية من أجل تملك
مستجدات الترسانة القانونية في شقيها التنظيمي و املالي.
يسهر رئيس املجلس (إما بمفرده أو بشراكة مع أحد املنظمات الحقوقية
أو النسائية العاملة في مجال الحكامة و الديمقراطية التشاركية) على
بلورة تصور أولي حول كيفية إحداث :
 - 1آليات الحوارو التشاور
 - 2هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي.
يتمثل تصور املجلس الجماعي ألحداث الهيئة في استحضار املعطيات
التالية :
 - 1أهمية و ضرورة إحداث الهيئة
 - 2اتخاذ قرارإحداث الهيئة من طرف املجلس الجماعي
 - 3مطالبة مكتب الجمعيات أو املصلحة الخاصة بالجمعيات
تقديم تقرير مفصل عن و ضعية الجمعيات النسائية والحقوقية
والتنموية العاملة بتراب الجماعة.
 - 4إحداث مكتب /لجنة «الديمقراطية التشاركية» مختصة بالتحضير
إلحداث الهيئة
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 Û Ûاملرحلة الثانية :مرحلة التحضير إلحداث الهيئة
يعمل رئيس/ة الجماعة بتشاور مع املجلس الجماعي و بمساندة مكتب/
لجنة «الديمقراطية التشاركية «املسؤول عن التحضير إلحداث هيئة  
املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على ما يلي:
 - 1تفحص التقرير املعد حول النسيج الجمعوي الفاعل على مستوى
الجماعة  و التأكد من وجود جمعيات نسائية  ،جمعيات مختصة
بالتنمية الديمقراطية و جمعيات مهتمة باألشخاص في وضعية
إعاقة؛
 - 2وضع قائمة للجمعيات العاملة في مجال النهوض بحقوق النساء و
في مجال التنمية الديمقراطية
 - 3تصنيف الجمعيات و املنظمات حسب مجاالت التدخل و حول أثر
عملها في دعم مسلسل التنمية املحلية و تقليص الفوارق الترابية
وفوارق النوع االجتماعي.
 - 4إعداد إعالن للجمعيات املهتمة و الراغبة في املشاركة في هيئة
املساواة و تكافؤ الفرصة و مقاربة النوع
 - 5إعداد استمارة خاصة تتضمن تصور الجمعيات حول كيفية
إعمال الدور االستشاري في عالقته بالتنمية املحلية املستجيبة
ملقاربة النوع االجتماعي؛
 - 6إعداد تقرير انطالقا من تفريغ معطيات االستمارة التي ملئت من
طرف الجمعيات و الفعاليات.
 - 7وضع معايير  الختيارالجمعيات
 - 8تحديد الالئحة النهائية ألعضاء و عضوات هيئة املساواة و تكافؤ
الفرص و مقاربة النوع على أساس الحرص على ضمان الجودة
والفعالية.
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 - 9تحديد الئحة خاصة بالشخصيات املوارد املتخصصة في مقاربة
النوع االجتماعي و التي لها إملام بالترسانة املعيارية الدولية دات
صلة باملساواة بين الرجال و النساء.
 - 10وضع نقطة في جدول أعمال دورة املجلس الجماعي متعلقة
بإحداث و املصادقة على هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع.
 - 11تحديد تاريخ عقد لقاء  /منتدى  /ندوة لإلعالن الرسمي عن
الهيئة.
 Û Ûاملرحلة الثالثة :مرحلة إحداث الهيئة واإلعالن عن
مكوناتها.
بعد توصل رئيس املجلس الجماعي بالالئحة النهائية ألعضاء و عضوات
هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من طرف مكتب  /لجنة
«الديمقراطية التشاركية « و بخالصات املرحلة التحضيرية ،يتم االنتقال
مباشرة إلى اإلحداث الرسمي للهيئة عن طريق:
 - 1املصادقة على الالئحة النهائية ألعضاء و عضوات هيئة املساواة و
تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من طرف املجلس الجماعي في دورة
املجلس.
 - 2عقد لقاء  /منتدى  /ندوة لتقديم مختلف املراحل التي قام بها
املجلس الجماعي من اجل مأسسة هيئة املساواة و تكافؤ الفرص
و مقاربة النوع.
 - 3تقديم نتائج االستمارة التي تم مألها من طرف الجمعيات و توضيح
املسطرة التي تم اعتمادها في انتقاء الجمعيات.
 - 4تقديم الئحة أعضاء و عضوات هيئة املساواة و تكافؤ الفرص
ومقاربة النوع.
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 - 5تزويد الحاضرين و الحاضرات في لقاء  /منتدى  /ندوة بملف كامل
يتضمن الوثائق التالية:
 - 6الئحة إسمية ألعضاء و عضوات الهيئة مرفوقة بعناوين االتصال
(الهاتف – اإليميل)
 - 7النظام الداخلي للمجلس (الباب الخاص بالهيئة)
 - 8القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات( ،الباب الخاص بآليات
الحوارو التشاور)
 - 9تقريرمفصل عن صيرورة إحداث الهيئة،
 - 10إعالن صحفي عن إحداث الهيئة
 - 11دليل إحداث الهيئة (إذا تواجد)
 Û Ûاملرحلة الرابعة :مرحلة متابعة هيكلة الهيئة وبلورة
وثائق عملها و تفعيلها.
بعد اإلعالن عن عضوات و أعضاء هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع من طرف رئيس/ة املجلس الجماعي ،و قبل نهاية اللقاء الرسمي،
يتم االتفاق على تاريخ لعقد اجتماع هيئة املساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع من أجل الهيكلة و تقاسم املسؤوليات والتخطيط للعمل
االستشاري.
أثناء االجتماع األول ألعضاء و عضوات الهيئة يتم االتفاق على جدولة
زمنية إلعداد مختلف الوثائق :
 - 1أرضية توجيهية  /تأسيسية للهيئة (تتضمن الرؤية – الرسالة و
األهداف اإلستراتيجية.)...
 - 2ميثاق قيم خاص بهيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
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 - 3نظام  /قانون داخلي للهيئة يوضح املهام واالختصاص واملسؤولية.
 - 4البرنامج االستشاري هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
يعمل أعضاء و عضوات الهيئة على إعداد الوثائق املرجعية للهيئة خاصة
األرضية و امليثاق و القانون الداخلي و بعدها ينتقلون  /ينتقلن إلى الهيكلة.
بناء على مقتضيات القانون الداخلي للهيئة و النظام الداخلي للمجلس
يتم اختيار ،بناء على معاييرواضحة ،فريق قيادة الهيئة و املتمثل في:
  رئيس  /رئيسة
  نائب  /نائبة ( عدة نواب إذا كانت الحاجة)
  مقرر  /مقررة ( عد نواب إذا كانت الحاجة )
  مكلف/مكلفة بالتواصل
بعد تقاسم املهام و تحديد املسؤوليات يتم الدعوة إلى اجتماع خاص
لبلورة البرنامج االستشاري للهيئة .2021 – 2017
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.5ÒÒكيفية إحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة
النوع بطريقة تشاركية وباالعتماد على جتارب
ميدانية:
انطالقا من تجربة الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب في تفعيل
مقتضيات الدستور خاصة تلك املتعلقة بالديمقراطية التشاركية على
املستوى الترابي ،عملت الجمعية على متابعة و املساهمة في إحداث أو
تقوية قدرات أعضاء و عضوات هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع من أجل بلورة أراء استشارية:
Û Ûباملجالس اجلماعية التابعني إلحدى عشر جماعة بأربعة
أقاليم بجهة درعة تافياللت:

إقليم ورزازات  :جماعة أزناكن ،جماعة خزامة ،جماعة

وسلسات ،جماعة سيروا ،جماعة تازناخت وجماعة غسات؛
إقليم زاكورة  :جماعتي تزارين وتمزموط؛

إقليم تنغير  :جماعتي أيت يول و أيت سدرات الجبل العليا؛

إقليم ميدلت  :جماعة أيت أزدك.

Û Ûباملجالس اجلماعية التابعة جلهة الشرق :

جماعة فجيج ؛

Û Ûباملجالس اجلماعية التابعة جلهة طنجة تطوان احلسيمة:

جماعة تطوان ؛

جماعة القصرالكبير؛
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Û Ûباملجالس اجلماعية التابعة جلهة الدار البيضاء الكبرى–
سطات :

جماعة سطات

جماعة عين حرودة

مستفيدة من تجربتها السابقة في املساهمة في إحداث لجنة املساواة
وتكافؤ الفرص مابين    2015- 2009و التي مست أكثر من  40لجنة،
ومستحضرة مختلف املعيقات و اإلكراهات املتواجدة على مستوى
الواقع ،اعتمدت الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب  في مواكبة مأسسة
هيئات املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي  على مايلي :
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.6ÒÒتوضيح أهمية إحداث «هيئة املساواة و تكافؤ الفرص
و مقاربة النوع»:
يكمن إحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص في  :
تواجد «آلية مؤسساتية» على املستوى املحلي مكلفة ببلورة رؤيا

شاملة للمساواة و تكافؤ الفرص و االهتمام   خاصة بتقليص
الفجوات النوعية على املستوى الترابي
أملساهمة في تقريب اإلدارة املحلية من الساكنة رجاال و نساء أطفاال

و طفالت ،و أشخاص في وضعية إعاقة ،و ذلك عن طريق وضع
برامج تحسيسية و تكوينية لتحسين الوصول للخدمات الجماعية
األساسية و نشرالثقة في هذه املؤسسات.
توسيع قاعدة املشاركة و االنفتاح على طاقات محلية من اجل

توسيع قاعدة الديمقراطية التشاركية.
تشكيل آلية مؤسساتية بمثابة  أداة يقظة ضد التمييز و اإلقصاء

و عدم االهتمام بقضايا النساء و الفتيات في السياسات التنموية
املحلية.
نشر ثقافة املساواة في املحيط العام للجماعة و جعل هذه الثقافة

حاضرة بشكل عام خارج التواريخ الرسمية التي يتم االحتفال فيها
بالنساء أي جعل املساواة قضية اليومي داخل الجماعة.
الحرص على تقديم اقتراحات متواصلة حول املساواة و اإلنصاف

و تكافؤ الفرص في كل املشاريع التي ستعمل عليها الجماعة ،أو عند
التشغيل أو االنفتاح على أطراف أخرى.
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أداة للسهر على تفعيل مقتضيات اآلليات التشاركية للحوار و

التشاور الواردة في الدستور.
السهرعلى تطويرعالقات الشراكة واالنفتاح على الجماعات القريبة

لخلق أحواض التنمية و لتفعيل مقتضيات العمل ما بين الجماعي.
توجيه البرامج التنموية لتأخذ بعين االعتبار ملقاربة التشاركية

ومقاربة النوع االجتماعي.
إعادة توجيه برامج التنمية الجماعية ليستجيب ملقاربة النوع

االجتماعي.
إعطاء الديمقراطية التشاركية بعدا مركزيا في العمل الجماعي.
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 .7ÒÒمهام و أدوار «هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع»:
نذكرعلى سبيل املثال ،بعض مهام و أدوارهيئة املساواة و تكافؤ الفرص و
مقاربة النوع و التي ستقدمها في شكل أراء استشارية:
املساهمة في إعداد و متابعة و تنفيذ و تقييم برنامج عمل الجماعة

ليستجيب ملقاربة النوع االجتماعي؛
وضع مؤشرات التنمية املستجيبة ملقاربة النوع االجتماعي و املنبثقة

عن أهداف التنمية املستدامة ملا بعد .2015
إعداد توصيات بشأن كيفية إدماج مقاربة النوع االجتماعي في برامج

عمل الجماعة و في املشاريع التي تسهرالجماعة على إعدادها؛
تقديم توصيات فيما يخص األولويات التي يمكن للمجلس االشتغال

عليها و التي تراعي تقليص الفوارق االجتماعية.
إنجاز و وكتابة التقارير حول أهم التطورات التي تعرفها الجماعة

على املستوى التنموي.
إعداد توصيات بشأن أثرالسياسات التنموية املحلية على الساكنة:

رجال و نساء
إعداد توصيات فيما يخص كيفية تحسين العمل الجماعي و ذلك

لضمان اإلنصاف و املساواة.
تقديم الخبرة في مجال الحقوق اإلنسانية للنساء و قضايا النوع

االجتماعي .
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إعداد توصيات فيما يخص كيفية مناهضة العنف القائم على

النوع االجتماعي و في كيفية إعداد مراكز متعددة االختصاصات
لصالح النساء الفقيرات و املحتاجات للدعم و املواكبة.
إعداد توصيات خاصة باالهتمام باألشخاص في وضعية إعاقة و

في كيفية إعداد دالئل التكوين و التحسيس لصالح الفئات ذات
االحتياجات الخاصة و الفتيات و النساء،
تقديم توصيات فيما يخص كيفية التواصل العرضاني و نشر

املعلومات التي تهم الخدمات األساسية املوجهة للنساء.
تقديم توصيات في كيفية إعداد «أكشاك التمكين»  ،هذه الوسيلة

التي تساهم في تقليص الفقر وسط النساء  و تمكينهن من وسائل
للعمل للرقي بوضعهن و للمساهمة في تنمية جماعتهن و مدينتهن؛
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 .8ÒÒالدور األساسي لهيئة املساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة
النوع و التحليل اجلندري :
يعتمد «تحليل النوع االجتماعي» على استشارة الساكنة رجال و نساء  
مع التركيز على االهتمام بالنساء  -ألنهن الطرف الذي يتم نسيانه عند
التخطيط ملشاريع التنمية و الدليل هو اإلحصاءات الرسمية التي تؤكد
أن الفقر مؤنث  -واالستماع إليهن بحيث يمكن فهم أدوارهن وحاجاتهن
بشكل أفضل وكيف يمكن التصدي فعليا ملختلف املشاكل التي تعاني
منها النساء.
يتناول «تحليل النوع االجتماعي» األدوارواألنشطة والعالقات ـ من يعمل؟
وماذا يعمل؟ من يملك؟ من يقرر؟ من يحصل على املكاسب والفوائد؟
ومن يتحكم باملوارد؟ وما هي العوامل املؤثرة على العالقات في املجتمع
(قوانين ،ملكية ،إرث ....الخ)،
يكشف «تحليل النوع االجتماعي» أن للنساء والرجال خبرات وتجارب
وحاجات مختلفة نتيجة الختالف أدوارهم ومسؤولياتهم  وكالهما يلعب
دورا في مجال العمل اإلنتاجي واملجتمعي .لكن مساهمة النساء أقل ظهورا
وانتظاما ...فحين يتحول عمل الرجال في مجال الفالحة إلى دخل نقدي  ،
فإن النساء ينتجن الغذاء الستهالك األسرة ،ويقمن بعدة مزروعات
معاشية وتبقى القيمة النقدية مستترة و مخفية .
يبين تحليل النوع االجتماعي أن دور النساء التنظيمي في املجتمع قد يكون
حاسما ،ولكنه أقل وضوحا ..ويبقى العمل اإلنجابي البيولوجي واالجتماعي
(رعاية األطفال ،معيشة األسرة ،طهي الطعام وتصنيعه ،نظافة املنزل
والبيئة ،صحة األسرة ...الخ) كلها مهام تقع في الغالب على كاهل النساء
ولكنها ال تقدرحق قدرها وال ينظرإليها في التخطيط التنموي.
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إن استجابة البرامج التنموية للحاجات العملية للنساء و تصميم مشاريع
وبرامج لجعل حياة النساء أكثر يسرا وسهولة سواء أكان املشروع مدرا  
للدخل أو مشروعا لتقوية القدرات،أو للتخفيف من ثقل أعباء العمل
املرهق والعمل البدني املضني من خالل تأمين املعدات املتطورة (املواقد،
املطاحن ،جر املياه  ،املصابن العمومية  )...كذلك زيادة إمكانية حصول
النساء على األرا�ضي والقروض سيدفع بعجلة التنمية على املستوى
املحلي.
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 .9ÒÒمعايير اختيار اجلمعيات:
تتكون الهيئة من مجموعة من الجمعيات الفاعلة و املتواجدة بشكل
مستمر و تشتغل على قضايا التنمية الترابية و تسهر على تتبع و إعمال
القوانين املنظمة للجماعات خاصة :
 Ûالجمعيات النسائية و الجمعيات الحقوقية و الجمعيات العاملة
Û
عن قرب.
يتم الحرص على ضمان املناصفة بين أعضاء الهيئة و عضواتها  ،و يراعى
في اختيارأعضاء  وعضوات هذه الجمعيات  و الفعاليات العناصرالتالية:
 qالخبرة في مجال النوع االجتماعي؛
q
 qالقدرة على صياغة األراء االستشارية؛
q
 qالخبرة في مجال املقاربة الحقوقية
q
 qااللتزام و الفعالية و القدرة على العطاء املستمر؛
q
 qالتجربة في ميدان التنمية الترابية،
q
 qالقدرة على التنظيم و التعبئة،
q
 qالقدرة على التواصل و التفاوض و العمل املؤسساتي؛
q
 qاالرتباط بالتراب املحلي و معرفة مشاكله؛                                                                                  
q
 qمبدأ االستقاللية الذي يميز املجتمع املدني و خصائصه كبنى  
q
وتنظيمات مجتمعية حديثة.
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عالقة هيئة املساواة و تكافؤ الفرص
و مقاربة النوع باألجهزة اجلماعية
وباختصاصات الـمجلس اجلماعي
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 .1ÒÒعالقة هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
باألجهزة اجلماعية:
) أاألجهزة اجلماعية:
جاء القانون الجديد بتعريف ألجهزة املجلس ولألعضاء املزاولين مهامهم؛
حيث وضح أن أجهزة املجلس  تتكون حسب املادة  7من القانون التنظيمي
املتعلق بالجماعات من :
مكتب املجلس الجماعي ( الرئيس/ة – نواب الرئيس/ة)

 اللجان الدائمة؛

كاتب املجلس و نائبه؛

فرق بالنسبة للمجالس الخاضعة لنظام املقاطعات؛

ستعمل الهيئة من خالل اآلراء االستشارية التي تبلورها على االشتغال
مع جميع األجهزة من أجل اإلدماج العرضاني ملقاربة النوع في السياسات
التنموية املحلية مستندة في دلك على الوثائق التالية :
القانون التنظيمي  113.14املتعلق بالجماعات؛

النظام الداخلي للمجلس الجماعي ؛

برنامج عمل الهيئة االستشاري؛

التجارب الدولية الرائدة في مجال آليات االستشارة.
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 .2ÒÒدور هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع يف
دورة برنامج عمل اجلماعة:
يتمثل دور هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في مواكبة  برنامج
عمل الجماعة ليستجيب للنوع االجتماعي في كل املراحل التالية :
 .1املرحلة التمهيدية؛
 .2مرحلة إعطاء االنطالقة؛
 .3مرحلة اإلعداد؛
 .4مرحلة املتابعة (املصادقة)؛
 .5مرحلة التنفيذ؛
 .6مرحلة التقييم.
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 .3 ÒÒدور هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع يف
تقييم أثر املساواة يف التنمية احمللية:
أ  -تحديد معنى تقييم أثراملساواة في التنمية املحلية:
تقييم أثر املساواة في التنمية الترابية:هي طريقة منهجية للتعرف على
ما إذا كانت السياسات التنموية املحلية تتم بشكل يستهدف تقليص
الفوارق املتواجدة بين الرجال و النساء في جميع البرامج و املشاريع التي تم
تضمينها في برنامج عمل الجماعة   .
ألن السياسات التنموية املحلية ال تعد بطرق عشوائية لكن يتم
التخطيط لها بناء على مقاربة النوع االجتماعي ،هذه املقاربة التي تشكل
إطارا  عمليا و فكريا لعملية التخطيط والبرمجة واملؤسس على تفعيل
املعاييرالدولية املعنية بتعزيزوحماية الحقوق اإلنسانية للرجال و النساء.
من هذا املنطلق ،فإن إعداد  السياسات التنموية املحلية يتم لتستجيب
للحاجيات اآلنية و املصالح اإلستراتيجية للرجال و النساء.
ب  -توضيح أهمية االشتغال على تقييم أثر املساواة في التنمية
املحلية:
يعتمد تقييم أثر املساواة في التنمية على التدبير املتمركز على النتائج ،مع
االعتماد على تدابيرالتمييزاإليجابي التي تمكن من سد النواقص والقضاء
على الفوارق و فجوات النوع االجتماعي.
يرتكزتقييم أثراملساواة في التنمية على أسلوب التمكين  ،و التمكين يقوم
على الحق وليس الحاجة أو الخبرة ،و ينطلق من أن اإلنسان رجل أو امرأة  
محور و أساس عملية التنمية ،والهدف من التمكين هو إعطاء الرجال و
النساء  القدرة والقوة والكفاءة الالزمة لتحسين حياتهم/حياتهن واالرتقاء
بمجتمعاتهم/بمجتمعاتهن والسيطرة على مصائرهم/مصائرهن و ذلك
عن طريق برامج بناء الثقة و تنمية القدرات.
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إن السياسات التنموية املحلية ال تؤثر على الجميع بنفس الطريقة لذا
فتقييم األثر يساهم في قياس مدى نجاعة تلك السياسات املحتملة
و الفعلية  ،و يوضح التقدم و الركود و التأخر الحاصل لدى الرجال و
النساء في املجاالت الحيوية االقتصادية و االجتماعية  و الثقافية و البيئية
و الحقوقية؛
ج .الهدف من تقييم أثراملساواة في التنمية املحلية:
للتأكد من استفادة النساء  ومن مشاركتهن في التنمية؛

للتأكد من أن السياسات غيرتمييزية و ليست عمياء ،

للتعرف على الصعوبات و الحواجزالتي تعرقل مشاركة النساء؛

لالستجابة لالحتياجات املتنوعة للنساء وللرجال واألطفال

والطفالت و األشخاص في وضعية إعاقة؛
لتحديد الفرص املواتية  واملتاحة لتعزيزإعمال الحقوق اإلنسانية

املنصوص عليها في املواثيق و االتفاقيات الدولية ،وتقديم صورة
ايجابية للتنوع؛
لتوجيه املوارد نحو الفعالية أكثر مع االستفادة من الطاقات

املعطلة؛
لتعميم املساواة في السياسة و املمارسة؛

د .املحطات األساسية لتقييم أثراملساواة في التنمية :
تعمل «هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع» على جعل عملية
التقييم جزء من السياسة العامة للبرامج التنموية ،وبالتالي هناك ثمانية
عناصرلتقييم األثر؛
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 1 1تحديد األهداف؛
 2 2مراجعة املعطيات و املعلومات ؛
 3 3تقييم األثراألولي؛
 4 4البحت عن البدائل؛
 5 5القيام بالتشاور مع املجتمع املدني ؛
 6 6التوفرعلى إرادة سياسية ؛
 7 7ترتيبات الرصد و التقويم؛
 8 8نشرنتائج تقييم األثر.
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.4ÒÒدور هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع يف عالقتها باختصاصات املجلس اجلماعي:

 .1االختصاصات الذاتية:
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.2االختصاصات املشتركة:
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.5ÒÒدور هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع يف
تقدمي توصيات متعلقة باألمالك اجلماعية :
تعمل هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي في إطار
تفعيل دورها االستشاري على تقديم توصيات متعلقة بحل مشاكل
األمالك العقارية للجماعة عن طريق:
 ooوضع تصور بالنسبة لتدبير األمالك الجماعية و ترتيبها وكيفية
استغاللها وذلك عن طريق وضع و تحيين كناش مشموالت
الجماعة،
 ooووضع جرد لكل منقوالتها مع تسجيل ممتلكاتها العامة والخاصة
في كناش أو ملفات للتمكن من حسن تدبيرفوائد هذه املمتلكات ،
كما أن تدبير املرافق ( السوق األسبوعي ،املجازر ،سيارات اإلسعاف،
األدوات املعلوماتية و البرامج ،املاء الصالح للشرب  )...يجب أن يخضع :
 ooملنطق الحكامة الجيدة،
 ooتسهيل استفادة الفئات االجتماعية األكثر فقرا عوض اعتماد
منطق املحسوبية االنتخابية و دوائر نفوذ املستشارين  التابعين
لحزب الرئيس.
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 .6ÒÒدور هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع يف
تقدمي توصيات متعلقة باتفاقيات التعاون و الشراكة:
تعمل هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على :
 ooمواصلة وتعميق النقاش حول أهمية الشراكة والتعاون بين
الجماعات املحلية والجمعيات في إطار تفعيل أدوار  الطرفين في
مجال التنمية املحلية ،وذلك من خالل توضيح اإلطار املفاهيمي  
للشراكة وكذا تحليل معيقاتها و إكراهاتها وصعوباتها لتدارس
السبل الكفيلة لتجاوزها وتطويرها.
 ooالعمل على توقيع اتفاقيات شراكة لتنفيذ برامج عامة للنهوض
بالقطاع االجتماعي و لتسهيل ولوج النساء  والفئات االجتماعية
األكثرفقرا للخدمات االجتماعية
 ooوتطوير كذلك برامج تحسيسية وتعريفية لكيفية الولوج
للخدمات الجماعية و كيفية االستفادة منها.
 ooتشجيع الشراكة مع الجمعيات النسائية لالستفادة من خبرتها في
النهوض بالحقوق و وضع آليات الوقاية ؛
 ooوضع دفتر تحمالت لتطوير الشراكة بين الجماعة واملجتمع
املدني؛
 ooالعمل على تطوير  شراكات تفيد التعريف باالتفاقيات الدولية  
وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة  ،
وأرضية بيجين .

67

.7ÒÒدور هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع يف
تقدمي توصيات متعلقة باملالية املخلية:
تعمل هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على تقديم مجموعة
من اآلراء االستشارية املتعلقة بتفعيل مالية محلية مستجيبة للنوع
االجتماعي و ذلك عن طريق :
 ooتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية عند إعداد امليزانية
ومواصلة مجهودات الربط بين امليزانية و برنامج عمل الجماعة؛
 ooجعل املالية املحلية آلية لتقويم مختلف التفاوتات  والفجوات
املتواجدة بين الرجال و النساء على املستوى الترابي؛
 ooاعتماد املساواة عند وضع امليزانية بحيث يستفيد الرجال
والنساء واألطفال والطفالت واألشخاص في وضعية إعاقة ،وذلك
من خالل تقليص الفوارق السوسيو-اقتصادية .
 ooتطبيق الفعالية عند وضع االعتمادات املالية لضمان اإلنصاف
وتحسين فعالية وانسجام السياسات التنموية من خالل التوزيع
و التخصيص الجيد للموارد امليزاناتية؛
 ooتحقيق الشفافية عن طريق توضيح مضامين امليزانية من خالل
ترجمتها إلى أنشطة و برامج و مشاريع محددة قابلة للفهم من
طرف املجتمع املدني و الساكنة؛
 ooبالنسبة للميزانية يجب افتحاص :مدى استجابة امليزانية لبرنامج
عمل الجماعة ،ومدى انفتاح امليزانية لتصبح أداة سياسية
تجيب على انتظارات الساكنة رجال و نساء
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 ooربط التحويل من باب إلى باب يرتكز على إعطاء األولوية
للقطاعات االجتماعية و لبرامج التمكين و خاصة لصالح النساء
و الشباب و للبرامج التي تستهدف نشر ثقافة املساواة بين الرجال
و النساء؛
 ooتفعيل مبدأ املحاسبة و صياغة تقارير توضع مدى مساهمة
امليزانية في تحقيق التنمية املحلية ؛
 ooبالنسبة لبرامج التمويل و املساهمات املالية يجب إعادة النظر
فيما يخص كيفية التعامل مع صندوق التجهيز و كيفية البحث
عن املوارد و النفقات التقديرية املتعلقة بالسنوات الثالث األولى
التي تم فيها العمل ببرنامج عمل الجماعة.
 ooتحديد سعر الرسوم و الوجيبات املفروضة لفائدة الجماعات
يفترض  الحرص على أن  تكون الضرائب والرسوم التي تفرض
على األشخاص متسمة بسمتين أساسيتين هما:
 العدالة واملالئمة من جهة  ،وترشيد اإلنفاق من جهة ثانية.
 وال يجوز للمجلس الجماعي أن يفرض أو يحدث ضريبة أو
رسوما إال بمقت�ضى القوانين والتشريعات املعمول بها.
 ooتخفيف الرسوم بالنسبة لشركات التضامن االجتماعي؛
والشركات التي تشغل نساء تتواجد في وضعية هشاشة؛
 ooتدبيراالقتراضات والضمانات والهبات والوصايا بكيفية عقالنية
و تجاوز االختالالت في عمليات التصفية  و االستخالص مع وضع
آليات للتنسيق املحكم في استخالص الرسوم املتعلقة بالضريبة  
على محالت بيع املشروبات و تطبيق غرامات التأخيرعلى مستغلي
السوق األسبوعي .
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الـمحور الثالث :
الدور االستشاري لهيئة املساواة
وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع وكيفية
صياغة اآلراء االستشارية
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 .1ÒÒظهور مفهوم التشاور واالستشارة يف املنظومة
املعيارية الوطنية:
أ  -الدستور املغربي ل :2011
انسجاما مع التوجهات الدولية فيما يخص إعمال الديمقراطية
التشاركية ،حرص املشرع الدستوري ،في الفصول 136 -27 -13 – 12
–  139و  154على وضع اإلطار القانوني الذي من شأنه أن يساعد على
توضيح الجوانب املسطرية واملؤسساتية للتشاور العمومي  ،من حيث
القواعد الناظمة واآلليات و الهيئات  ،حيث وضح أن :
ُ
 « ...تساهم الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام ،واملنظمات

غيرالحكومية ،في إطارالديمقراطية التشاركية ،في إعداد قرارات
ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا
في تفعيلها وتقييمها   .وعلى هذه املؤسسات والسلطات تنظيم
هذه املشاركة ،طبق شروط و كيفيات يحددها القانون»...
الفصل .12
 « تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور ،قصد

إشراك مختلف الفاعلين االجتماعيين ،في إعداد السياسات
العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها».الفصل .13
 «للمواطنين واملواطنات حق الحصول على املعلومات ،املوجودة

في حوزة اإلدارة العمومية ،واملؤسسات املنتخبة ،والهيئات
املكلفة بمهام املرفق العام »...الفصل .27
 «يرتكز التنظيم الجهوي والترابي للمملكة  على مبادئ التدبير

الحر ،وعلى التعاون والتضامن ،ويؤمن مشاركة السكان
املعنيين في تدبير شؤونهم ،والرفع من مساهمتهم في التنمية
البشرية املندمجة واملستدامة ».الفصل .136
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 «تضع مجالس الجهات ،والجماعات الترابية األخرى ،آليات

تشاركية للحواروالتشاور ،لتيسيرمساهمة املواطنات واملواطنين
والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها »...الفصل .139
 «...تخضع املرافق العمومية ملعاييرالجودة والشفافية واملحاسبة

واملسؤولية ،وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية
التي أقرها الدستور» .الفصل .154
ب .القانون التنظيمي  113.14املتعلق بالجماعات:
تفعيال ملقتضيات الدستور املغربي خص القانون التنظيمي للجماعات
الفصل الخامس منه آلليات الحوارو التشاور حيث نص على مايلي  :
 «تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل  139من الدستور،

تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور
لتسير مساهمة املواطنات واملواطنين والجمعيات في إعداد
برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات املحددة في النظام الداخلي
للجماعة ».املادة .119
 «تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع

فعاليات املجتمع املدني تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل
مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى «هيئة
املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع».
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها».
املادة .120
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ج) النظام الداخلي للمجلس الجماعي :
إعماال للقانون التنظيمي  113.14املتعلق بالجماعات خاصة املادة 120
وضح النظام الداخلي للمجلس كيفية تأليف هيئة املساواة و تكافؤ
الفرص و مقاربة النوع و كيفية تسييرها في أكثر من  20مادة  .كما أشار
النظام الداخلي إلى الدور االستشاري للهيئة فيما يلي:
 يحدث املجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات املجتمع املدني

هيئة استشارية تدعى هيئة املساواة وتكافؤالفرص ومقاربة النوع
تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة و تكافؤ
الفرص ومقاربة النوع.
 تقوم الهيئة بتجميع املعطيات التي لها صلة بهذه امليادين من أجل

دراسة وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع االجتماعي في
برامج الجماعة وتبدي الهيئة رأيها ،بطلب من املجلس أو رئيسه.
 يعمل رئيس/رئيسة الهيئة على دعوة بعض األشخاص ذوي

لحضور
أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد
االختصاص
الهيئة في اتخاذ القرار املناسب بخصوص املوضوع املعروض
عليها.ويمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة
في مجال اختصاصاتها.
 تعمل الهيئة  على تقديم مجموعة من التوصيات وامللتمسات

ملجلس الجماعة
 ويقوم رئيس املجلس الجماعي بصفة دورية بإخبارأعضاء الهيئة

بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.
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د) املرسوم رقم  2 - 16 - 301الصادر بتاريخ  23رمضان 29 ( 1437
يونيو  ) 2016بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه
و تحيينه و تقييمه و آليات الحوارو التشاور إلعداده:
أشارت املادة  7من املرسوم لكيفية إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة
وفق برنامج تشاركي  ،و أكدت على مايلي :
ولهذه الغاية  ،يقوم رئيس املجلس الجماعي،بإجراء مشاورات مع:
 ÃÃاملواطنات و املواطنين و الجمعيات وفق اآلليات التشاركية
للحوار و التشاور املحدثة لدى مجلس الجماعة طبقا ألحكام
املادة  119من القانون التنظيمي السالف الذكررقم .113.14
 ÃÃالهيئة االستشارية املكلفة بتفعيل مبادئ املساواة و تكافؤ
الفرص و مقاربة النوع املنصوص عليها في املادة    120من
القانون التنظيمي السالف الذكررقم 113.14
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 .2ÒÒتعريف االستشارة و التشاور:
أ) تعريف االستشارة و التشاور بصفة عامة :

ب) تعريف التشاور حسب اللجن الوطنية للحوارفي فرنسا واملغرب:
تعرف اللجنة الوطنية للنقاش العمومي في فرنسا التشاور العمومي بأنه :
 “ ¢آلية تشاركية لطلب رأي األطراف املعنية أو الجمهور العريض حول
مشروع معين ،قبل اتخاذ القرار.تقدم السلطة القرار الذي تريد أن
تتخذه   لألشخاص املعنيين وتفتح معهم حوارا حوله،تبقى السلطة
حرة في اتخاذ القرار و لكن مع ذلك تبقى عموما ملتزمة بتبريره و شرحه
على ضوء نتائج املشاورات .يمكن للتشاور أن يبدأ قبل اتخاذ القرار،
أي قبل بداية الدراسة األولية“.
يرتكز التشاور على منطق املساواة بين أطراف الحوار ،و ليس هناك
ما يمنع من أن الحوار يؤثر على النتائج النهائية للقرار.و يجري التشاور
في إطار جلسات تشبه التفاوض من أجل الوصول إلى نتائج معينة لحل
املشاكل العروضة على النقاش.
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تعرف اللجنة الوطنية للحوارالوطني حول املجتمع املدني التشاور بأنه:
” ¢يشكل التشاور العمومي   بعدا أساسيا من أبعاد الديمقراطية
التشاركية من خالل عمليات التواصل املنتظم والحواراملؤسساتي  بين
السلطات العمومية  واملواطنات واملواطنين ومنظمات املجتمع  املدني
و مختلف الفاعلين االجتماعيين حول مختلف القرارات والسياسات
والبرامج واملشاريع  واملخططات التي تمس الحياة العامة للمواطنات
واملواطنين (التجهيزات والبنيات التحتية ،)...واملتصلة بحقوق
املواطنين و املواطنات وأهداف التنمية البشرية املستدامة ،و مختلف
ً
الخدمات العمومية محليا و جهويا ووطنيا“.
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 .3ÒÒتعريف الرأي االستشاري الترابي و حتديد أهداف
وأهمية التشاور الترابي :
أ) تعريف الرأي االستشاري الترابي:
يندرج الرأي االستشاري الترابي صمن اآلليات الدستورية و التنظيمية  
التي تم إحداثها لتفعيل الديمقراطية التشاركية بعدما ارتفع الطلب
املدني حول تفعيل دور املواطنات واملواطنين والجمعيات في إعداد
ومتابعة و تنفيذ و تقييم السياسات التنموية.
الرأي االستشاري الترابي وسيلة مؤسساتية تمكن من األخذ بعين االعتبار
أراء و ملتمسات و توصيات جميع األطراف املعنية بالشأن املحلي  ،و هو  
يمكن الجماعات من مواجهة املشاكل و األزمات املتواترة على املستوى
الترابي .
يساهم الرأي االستشاري الترابي في   توطيد العالقة بين الديمقراطية
التمثيلية والديمقراطية التشاركية،و في إضفاء الشرعية على السياسات
الترابية ألنها تبلورت بشكل جماعي.
الرأي االستشاري وسيلة لتطوير القوة االقتراحية لدى املجتمع املدني
للمساهمة في التنمية الترابية و في البحث عن حلول ملختلف التحديات
و املعيقات التي تحول دون تقليص فجوات النوع االجتماعي و الفجوات
الترابية.
تقوم هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بتنظيم عدة لقاءات
مع املواطنات و املواطنين املعنيين بموضوع/قضية  الرأي االستشاري قيل
بلورته و تقديمه للمجلس الجماعي؛
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ب) أهداف التشاور الترابي:
يمكن تلخيص أهداف التشاور الترابي في:
مساهمة املجتمع املدني في التنمية الترابية املستجيبة ملقاربة

النوع االجتماعي؛
تقديم أراء استشارية من أجل تطوير السياسات الترابية

لتستجيب لحاجيات الساكنة رجاال و نساء ،
االنتقال من استراتيجة املعارضة و إستراتيجية رد الفعل إلى

اإلستراتيجية البناءة ؛
تمكين املجتمع املدني من تطويرمهاراته التواصلية و التفاوضية ؛

االنتقال من الثقافة الشفوية إلى ثقافة املكتوب و تقديم الرأي

االستشاري املعلل و املدروس؛
وضع اللبنات و األسس للتواصل والحواروالنقاش بين املؤسسات

املنتخبة و املجتمع املدني و املواطنين و املواطنات؛
تعميم ثقافة التعاقد بين الجماعات ومنظمات املجتمع املدني

حول مشروع التنمية الترابية املستجيبة للنوع االجتماعي؛
ترسيخ مبدأ التدبير املبني على النتائج و على التقييم  القائم على

النجاعة و األثر؛
تجويد القوة االقتراحية ملنظمات املجتمع املدني وتوجيهها نحو  

املساهمة في إعداد ،متابعة،تنفيذ و تقييم  برنامج عمل الجماعة  
بناء على مؤشرات النوع االجتماعي؛
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ج) توضيح أهمية الرأي االستشاري الترابي :
الرأي االستشاري لهيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع سيمكن
املجلس الجماعي من اتخاذ القرارات عن معرفة واطالع  ،ويتضمن
اقتراحات وحلول بديلة ملصاحبة املجلس في اتخاذ قرارات هادفة لتعزيز
املساواة وتكافؤ الفرص وإدماج مقاربة النوع في تدبيرالشأن العام املحلي.
تكمن أهمية الراية االستشاري الترابي في كونه يمكن جميع األطراف من :
 العمل الجماعي :استيعاب أن التنمية الترابية ليست قضية جهة
وحيدة ؛
 املشاركة :في مختلف مراحل بلورة السياسة الرابية من اإلعداد
إلى التقييم ؛
 االرتباط باالختصاص :يندرج الرأي االستشاري في مجال
اختصاص هيئة املساواة وتكافؤالفرص ومقاربة النوع في تحقيق
املساواة بين الرجال و النساء؛
 احترام اآلجال :املتعلقة بوقت تقديم الرأي االستشاري من طرف
الهيئة للمجلس و بوقت رد رئيس املجلس على أعضاء وعضوات
الهيئة ؛
 الدقة في الصياغة :تعمل هيئة املساواة و تكافؤ الفرص على
بلورة رأي استشاري مفهوم و دقيق و غير قابل للتأويل و يتمركز
حول موضوع واحد؛
 محاربة األفكاراملسبقة و النمطية  :التي انتشرت لسنوات و التي
تجعل من النساء و الفتيات مبعدات عن املشاركة في التنمية
الترابية؛
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 .4ÒÒوسائل التشاور و عالقته باحلكامة الترابية :
أ) وسائل التشاور الترابي:
يعتمد  التشاور الترابي   على كافة الوسائل واآلليات املعتمدة في مجال
الديمقراطية التشاركية واملشاركة املجتمعية واملدنية  ،وبصفة خاصة:
تنظيم لقاءات التشاور مع الساكنة رجاال و نساء من أجل بلورة

الرأي االستشاري؛
تنظيم جلسات اإلنصات الجماعاتية؛

إعداد جلسات الحوارو التشاور الترابي العامة أو املوضوعاتية؛  

البرمجة و التخطيط التشاركي و لقاءات التشاور و التفكير حول

برنامج عمل الجماعة؛
اعتماد وسائل التواصل التنموي ( الراديو الجماعاتي   -النشرة

الجماعية )...
 جلسات التقييم املشترك؛

إحداث خط أخضريسمح للجمعيات بطرح أسئلة أو طرح اقتراح

أو طلب استشارة؛
اللجان املوضوعاتية و اللجان االستشارية للمرافق العامة

املحلية؛
االستقراء التشاوري (تشخيص القرب)؛

جلسات املساءلة االجتماعية؛
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أوراش امليزانية املستجيبة النوع االجتماعي؛

ب) عالقة التشاور الترابي بالحكامة الترابية:
تمت بلورة العديد من املؤشرات املرتبطة بالحكامة الترابية حيث برز
مؤشراملشاركة بشكل فعال:
 qqمشاركة الساكنة املحلية في مسلسل صنع القرار املحلي؛
(مختلف الفاعلين)
 qqشفافية املعلومة و مستوى تعميمها و تداولها؛
 qqقدرة و كفاءة السلطات املحلية و املنتخبين في االستجابة
لألهداف التنموية ؛
 qqقدرة و كفاءة السلطات املحلية و املنتخبين في ترشيد النفقات و
ربطها باألهداف التنموية؛
 qqاإلنصاف أو املعاملة املتساوية للجميع؛
 qqأخذ البعد املتعلق بالنوع االجتماعي بعين االعتبار :رفع نسبة
مشاركة النساء في السياسة التنموية ونشرالوعي بأهمية الحقوق
اإلنسانية للنساء.
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 .5ÒÒبعض معيقات مأسسة آليات التشاور و االستشارة :
من بين املعيقات األساسية ملأسسة و تطويرعمل آليات الحوارو التشاور،
نجد :

وترجع جملة من هذه املعيقات إلى التجربة املتواضعة املؤسساتية لهيئات
التشاور و الحوارو إلى عدم االستفادة من التجربة السابقة للجنة املساواة
و تكافؤ الفرص  2015- 2009و التي لم يتم تعميمها في جميع الجماعات.
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.6ÒÒاملساطر املعتمدة لبلورة الرأي االستشاري:
qاإلجراء األول ( جمع املعلومات والتخطيط):
q
جمع املعلومات بشكل منتظم وتعبئة املوارد الداخلية للجماعة

والتماس دعم الخبرات الخارجية مع إشراك املواطنين واملواطنات
املعنيين بمحتوى الرأي استشاري؛
يجب أن يعتمد الرأي االستشاري على وثائق) تقارير ودراسات

وأبحاث . ( ..ومعطيات إحصائية أخرى ،يمكن الحصول عليها من
الجماعة واملصالح الخارجي ومن املجتمع املدني وأية جهة أخرى
ذات الصلة.
qاإلجراء الثاني ( اإلشراك والتشاور) :
q
تنظيم اجتماعات لفائدة كل أعضاء الهيئة لتقديم وتقاسم

اآلراء االستشارية قبل إرسالها إلى الرئيس املكلف بإحالتها على
املجلس الجماعي؛
qاإلجراء الثالث ( التتبع واملواكبة ):
q
تتبع مآل اآلراء االستشارية ،بعد عرضها على رئيس )ة( مجلس

الجماعة واملجلس ،وكذا نتائج املداوالت املرتبطة بها قصد
إدراجها في التقاريرالدورية ألنشطة الهيئة
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.7ÒÒمراحل بلورة الرأي االستشاري:
1.1تنظيم لقاءات مع الساكنة و مع املعنيين و املعنيات مباشرة
بالرأي االستشاري؛
2.2إعداد آراء استشارية وفق نموذج متفق عليهه مع رئيس) ة(
مجلس الجماعة قصد تسهيل قراءتها خالل مداوالت املجلس
وإضافة معلومات أخرى ؛
3.3تقديم اآلراء االستشارية للرئيس)ة (قصد املوافقة عليها وإدراجها
ضمن جدول أعمال دورات املجلس ) شهرقبل انعقاد الدورة(؛
4.4توثيق وإعداد تقارير حول اآلراء االستشارية املقدمة ومدى
قبولها من طرف الرئيس)ة (واملجلس ونتائج املداوالت وما هي
التدابيراملتخذة أمآل تلك اآلراء؛
5.5تحسيس أعضاء الهيئة بتبني مقاربة إيجابية ترتكز على التآزر
والتعاضد ما بين األعضاء والجماعة.
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 .8ÒÒكيفية جتويد صياغة الرأي االستشاري:
لتجويد املهمة االستشارية لهيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،
يتعين على أعضاء و عضوات الهيئة التمكن من  :
1.1معرفة :
النظم املعيارية للديمقراطية التشاركية ؛

اإلطارالقانوني املنظم للعمل الجماعي؛

برنامج عمل الجماعة؛

البرامج واملشاريع سواء املنجزة أو التي هي في طور اإلنجاز؛

التوفرعلى معطيات حول املجاالت ذات األولوية بالنسبة إليها؛

2.2تحديد الرهانات :
التي تواجه العمل التنموي على املستوى الترابي؛

التي تواجه الجماعة في ما يخص املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة

النوع؛
املتعلقة بتقليص فجوات النوع االجتماعي ؛

3.3األخذ بعين االعتبار:
املقاربة التشاركية ؛

املقاربة املبنية على حقوق اإلنسان؛

مقاربة النوع االجتماعي؛

انشغاالت املجتمع املدني.
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.9ÒÒطريقة صياغة الرأي االستشاري :منوذج مصفوفة
الرأي االستشاري
بالنظر لغياب تجربة سابقة في مجال صياغة الرأي االستشاري على
املستوى الترابي ،سنعتمد على صياغة أولى تمت بلورتها في الدورات
التكوينية التي استفاد منها أعضاء و عضوات هيئة املساواة و تكافؤ
الفرص و مقاربة النوع  .و التي نعتبرها قابلة لإلغناء و التطوير.
1.1بطاقة تقنية خاصة بالرأي االستشاري:

2.2مضمون الرأي االستشاري:
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 - 33.3توصيات الرأي االستشاري:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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Ò

الـمحور الرابع:

التأطير املرجعي و املفاهيمي
للدميقراطية التشاركية و التذكير ببعض
التجارب الدولية املرتبطة باملوضوع.
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 .1ÒÒالتأصيل النظري ملفهوم الدميقراطية التشاركية :
¢جون لوك ّ :
تحدث عن إشكالية نواقص «الديمقراطية
التمثيلية» حين ربط شرعية السلطة بشرعية الرأي العام
التي ّ
يؤسسها املواطنون أنفسهم ،والذين تناط بهم مسؤولية
تتجاوز مجرد التصويت الختيار ممثليهم ،إلى مراقبة نشاطاتهم
ومحاسبتهم على أدائهم السيا�سي.
¢جون جاك روسو :يرى أن الديمقراطية التمثيلية تقوم على
فترة قصيرة من الحرية  ،تمنح للمواطن أثناء عملية التصويت
 ،ثم يترك املواطن لإلهمال بوصفه مجرد ناخب ،لذا دعا إلى“
الديمقراطية املباشرة“
¢هانا أرندت  :Hannah ARENDTاعتبرت ّأن الديمقراطية
التشاركية هي فضاء عام يسمح فيه للمواطنين بتبادل األفكار
واآلراء بإرادة ّ
حرة تحقيقا للصالح الجماعي العام ،حيث يجب
أن تنتهي العملية الديمقراطية إلى سعادة املجتمع ال إلى سعادة
فردية.

¢ألكسيس دو توكفيل  : Alexis De-Toquvilleالذي أسس
أطروحة حول «تجسيد الحرية املحلية للمواطن» في اختيار
بدائله التنموية ،مما ألهم لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة  
ّ
ّ
«الحق في التنمية»،
للخروج بإعالن
«هي عرض مؤسساتي للمشاركة،موجهة للمواطنين ،يركز على

إشراكهم بطريقة غير مباشرة في مناقشة االختيارات الجماعية،
وتستهدف ضمان رقابة فعلية للمواطن،وصيانة مشاركته في اتخاذ
القرارات ،ضمن املجاالت  التي تعنيه مباشرة وتمس حياته اليومية  
93

عبر توسل ترسانة من اإلجراءات العملية  «(بوحنية عبد القوي،
الديمقراطية التشاركية  :في اإلصالحات السياسية واإلدارية في
الدول املغاربية).
«الديمقراطية التشاركية»  ،Démocratie Participative/وهي

أحدث الصيغ املفاهيمية املعاصرة إلعمال و تجذير تطبيق مفهوم
الديمقراطية ،انطالقا من منظور إصالح نواقص «الديمقراطية
التمثيلية» وتجاوز نقاط ضعفها.
 تنطلق مقاربة الديمقراطية التشاركية من ّ
حق املواطن و املواطنة  

في الحصول على فرصة اإلخبار واالستشارة واملشاركة في املجالس
املنتخبة للجماعات ومتابعة املشاريع املنجزة واملشاركة في تقييمها
على املستوى املحلي  ،وتقت�ضي هذه العمليات من املجالس املنتخبة
التوفرعلى إرادة سياسية من أجل وضع آليات لتفعيل املشاركة .
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 .2ÒÒاإلطار املعياري للدميقراطية التشاركية:
qالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
q
:1976/1966
«يكون لكل مواطن ،دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور في املادة ،2
الحقوق التالية،التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دونقيود غيرمعقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ،إما مباشرة وإما بواسطة
ممثلين يختارون في حرية» (،املادة )25
qاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
q
املرأة:1981/1979 ،
«تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وتتفق على أن
تنتهج ،بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء ،سياسة تستهدف القضاء
على التمييزضد املرأة ،وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
أ) إدماج مبدأ املساواة بين الرجل واملرأة في دساتيرها الوطنية أوتشريعاتها
املناسبة األخرى ،إذا لم يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن ،وكفالة
التحقيقالعمليلهذااملبدأمنخاللالتشريعوغيرهمنالوسائلاملناسبة،
هـ) اتخاذ جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من
جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة(  ».املادة )2
«تتخذ الدول األطراف جميع التدابيراملناسبة لتحقيق ما يلي:
أ) تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة ،بهدف
تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات
األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من
اآلخر ،أو على أدوارنمطية للرجل واملرأة( »،املادة )5
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« 2تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز
ضد املرأة في املناطق الريفية لكي تكفل لها ،على أساس املساواة بين
الرجل واملرأة ،أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها ،وتكفل
للريفية بوجه خاص الحق في :
املشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع
املستويات»(املادة )14
qإعالن احلق يف التنمية 1985
q
«الحق في التنمية حق من حقوق اإلنسان غير قابل للتصرف وبموجبه
يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب املشاركة واإلسهام في تحقيق تنمية
اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي
يمكن فيها إعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية إعماال تاما».
( املادة )1
«اإلنسان هو املوضوع الرئي�سي للتنمية وينبغي أن يكون املشارك النشط
في الحق في التنمية واملستفيد منه» (املادة )2
 .2ينبغي للدول أن تشجع املشاركة الشعبية في جميع املجاالت بوصفها
عامال هاما في التنمية وفى اإلعمال التام لجميع حقوق اإلنسان( .املادة )8
qالقمة العاملية للتنمية املستدامة بجوهانسبرغ
q
2002
من أهم توصيات القمة التزام الحكومات بمواصلة العمل من أجل إقامة
شراكات ثابتة مع القطاع الخاص وقطاع العمل و املجتمع املدني وكافة
املجموعات الرئيسية مع احترام األدوار املستقلة والهامة لهؤالء الشركاء
االجتماعيين.
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qمؤمتر االحتاد األوروبي حول الدميقراطية
q
التشاركية :2004
تم التأكيد في  مؤتمراالتحاد األوربي حول الديمقراطية التشاركية املنعقد
بالعاصمة البلجيكية بتاريخ  8و  9مارس  ،2004على “أن الديمقراطية
التشاركية هي الحل [ألزمة الديمقراطية األوربية] وهي قيمة مضافة
لدول االتحاد األوربي” و “يجب على الديمقراطية التشاركية أن تضخ
دما جديدا للديمقراطية لتكمل الديمقراطية التمثيلية وتنمية التعاون
مع باقي الشركاء االجتماعيين”.
qالدورة  20ملجلس إدارة برنامج األمم املتحدة
q
للمستوطنات البشرية  :نيروبي أبريل 2005
بتطرق البند الخامس املرتبط بإشراك املجتمع املدني في تحسين أسلوب
اإلدارة املحلية إلى:
املجهود الذي قام به برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية من أجل
تجميع مجموعة من املبادرات املختلفة في أنحاء عدة من العالم لتوضيح
مشاركة املجتمع املدني على املستوى املحلي في كل القضايا املحلية؛
و أكد على الشراكة بين املجتمع املدني و النخب السياسية املنتخبة و
القطاع الخاص في صنع القرارات و تنفيذها.
في هذه القمة تم تطوير:
¢مفهوم إشراك املجتمع املدني
¢مجال املجتمع املحلي
¢املجتمع املدني كمحفزللشمول و تخويل السلطات
¢أهمية إشراك املجتمع املدني
¢العقبات و القيود التي تحول دون مشاركة املجتمع املدني.
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¢األنماط املتغيرة للمجتمع املدني.
ومن أجل ضمان اإلشراك أوصت القمة بوضع تشريعات ملأسسة
إشراك املجتمع املدني و بنى و آليات ضامنة لذلك.
qإعالن األلفية شتنبر :2000
q
تقرر أيضا ما يلي:
 ¢تعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة باعتبارهما
وسيلتين فعالتين ملكافحة الفقر والجوع واملرض ،ولحفز
التنمية املستدامة فعال.
 ¢وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في كل مكان
فرص حقيقية للحصول على عمل الئق ومنتج.
¢إقامة شراكات متينة مع القطاع الخاص ومع منظمات
املجتمع املدني ،سعيا إلى تحقيق التنمية والقضاء على
الفقر  (الفقرة ) : 20
qمنظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة -املؤمتر
q
الرابع
دعا عمداء وممثلو املدن والحكومات املحلية واإلقليمية العاملية ،في
(إعالن الرباط) الذي توج أشغال املؤتمر الرابع ملنظمة املدن والحكومات
املحلية املتحدة ،إلى اعتماد «أجندة عاملية واحدة للتنمية املستدامة
ملا بعد سنة  ،2015تضم أهداف القضاء على الفقر املدقع وتساهم في
تحسين ظروف الحياة والتنمية املستدامة «.
وشددوا على أن «تقليص الفوارق ،وتشجيع االنسجام والتماسك
الترابي ،والنهوض بالحكامة من خالل الديمقراطية املحلية ،تعد مقومات
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أساسية لهذه األجندة .ويتعين أن يشكل الحق في املدينة والشمولية
واملساواة والولوج للخدمات األساسية ،وفي العمل والسكن الالئقين ،
والثقافة واحترام البيئة ،مكونات أساسية ال غنى عنها من أجل ضمان
مستقبل مستدام للجميع».
qأهداف التنمية املستدامة ملا بعد :2015
q
¢الهدف  – 17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة
العاملية من أجل التنمية املستدامة.
¢يتطلب جدول تنمية مستدامة ناجع شراكات بين
الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع املدني .وهذه
ُ
الشراكات الشاملة تبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة
وأهداف مشتركة تضع الناس والكوكب في قلب هذه
الجهود .وجميعها متطلبات على األصعدة   العاملية
واإلقليمية ُ
والقطرية واملحلية.
¢وأشاراألمين العام لألمم املتحدة  -في تقريره املعنون الطريق
إلى الكرامة بحلول عام  - 2030إلى أن نجاح جدول أعمال
التنمية املستدامة يتوقف على مدى قدرته على حشد
الفاعلين والشراكات الجديدة والجهات املؤيدة ومواطني
العالم ككل.
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 .3ÒÒبعض التجارب الدولية يف مجال الدميقراطية
التشاركية:
تجربة البرازيل  :يشكل قانون «نواتج املدينة» الخاص بالبرازيل

ً
ً
الصادرفي  10يوليوز  2001مثاال جيدا على الصك القانوني الذي
يسعى إلى ضمان مشاركة املواطنين والرابطات/املنظمات   التي
تمثل مختلف شرائح املجتمع املحلي في أجهزة الحكم املحلي   ،و في
عملية صنع القرار  ،وذلك بتوفيرمجموعة منوعة من اآلليات بما
فيها جلسات االستماع العامة واملشاورات واملجالس ودراسات
التأثيرات البيئية و التأثيرات األخرى الخاصة باألحياء السكنية
واملبادرات الشعبية لتقديم قوانين حضرية وممارسة تنظيم
امليزانية على أساس تشاركي.
وضعت العديد من البلديات إجراءات تشاركية محلية .وهكذا،
ينص الفصل  97من القانون األسا�سي لبورتو أليغري على أن  
» السيادة الشعبية تتجلى عند تأمين ظروف العيش الكريم
للجميع ،وتمارس من خالل االقتراع العام والتصويت املباشر
والسري؛ وعن طريق االستفتاء؛ واالستفتاء الشخ�صي؛ واملبادرة
شعبية؛ ومن خالل املشاركة الشعبية في قرارات السلطات
والتحسين الديمقراطي لهذه املؤسسات؛ ومن خالل الرقابة على
اإلدارة العامة «
و بنفس املدينة بورتو أليغري تم تخصيص ميزانية لالستثمار
الخاص باملدينة ،وضعت رهن إشارة اقتراحات السكان للقيام :
 Ûبتشكيل ورشات
Û
 Ûوندوات شعبية تطرح بين املواطنين أنفسهم مسائل
Û
إعداد وتهيئة أحيائهم وتنمية محيطهم،
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والهدف من هذه السياسة هو ضمان الحضور الدائم للمواطن
و املواطنة ،ملراقبة ممثليه   ومنتخبيه ،واختبار مدى صواب
قراراتهم في تحقيق املصلحة املحلية العامة.
تجربة فلبين  :تعتبر املدونة القانونية للحكم املحلي في الفلبين

الصادرة في عام   ( 1991القانون الجمهوري رقم  .)7160من
بين أكثر التشريعات االستشرافية ألنها   ساهمت في تعزيز
اإلدارة املحلية؛ وتعرض املدونة القانونية لألسس التشريعية
واملؤسساتية لزيادة مشاركة املجتمع املدني في اإلدارة املحلية،
ً
وتدعو بشكل أكثر تحديدا املنظمات غير الحكومية و القطاع
الخاص إلى املشاركة في مجالس إدارة الخدمات املحلية ومجالس
التنمية .وهذه الهيئات مسؤولة عن إعداد برامج التنمية.
وفي الفلبين قامت  12منظمة غيرحكومية في مدينة سيبوبتشكيل
ً
ً
تحالف «كاباج ساسوجبو» الذي يمثل نوعا مختلفا من التنمية
املؤسسية الشاملة .وقد قام التحالف بشكل فعال بتعزيز قدرة
املجتمعات املحلية على االنخراط في حوار السلطات املحلية
ومشاركتها والتفاوض معها.
ً ً
تجربة كينيا  :توفركينيا مثاال أخرا على قوة مثل هذه التحالفات.

ً
ففي نيروبي قام اتحاد فقراء الخضر («مونجانو») ،مستعينا
بصندوق باموجا االئتماني لبناء القدرات الالزمة لوضع حلول
لرفاه الناس إلى جانب السلطات البلدية والحكومات الوطنية.
تجربة الفيتنام  :اعتمدت فييتنام في عام  1998املرسوم

رقم  29بشأن الديمقراطية الفعالة في الوحدات الشعبية.
وألزم املرسوم املسؤولين املحليين بتوفير معلومات مفصلة
للمجتمعات املحلية بشأن مجموعة من القضايا تتراوح بين
التشريعات الوطنية وحتى املشاريع املحلية ،كما نص املرسوم
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على الشرط اإللزامي للمشاورات العامة واملوافقة واإلشراف
على عدد من األنشطة اإلنمائية على املستوى املحلي .ومن بين
هذه األنشطة:
Û Ûميزانية الوحدات الشعبية،
Û Ûإدارة األرا�ضي،
Û Ûونتائج التحقيقات بشأن املسؤولين الفاسدين،
والخدمات االجتماعية.
التجربة الفرنسية  :تم إقرار قانون في   27فبراير  2002املتعلق

ل
بديمقراطية القرب الذي اشترط في فصله األو من الباب املتعلق
بمشاركة السكان في الشؤون املحلية إحداث مجالس األحياء
باملدن التي يتجاوز ساكنيها  80000نسمة.
ساهمت سياسة املدينة إسهاما كبيرا في هيكلة املشاركة
على املستوى املحلي .وتم إطالق وتطوير العديد من   التجارب
والديناميكيات التشاركية  ،كما أن هناك آليات متنوعة تفسح
مجاال كبيرا للتدبيرالتشاركي مثل (عقود املدن ،صندوق مشاركة
السكان ،صندوق األعمال املدنية ،صندوق األشغال العمرانية،
تكوين املواطنين.)...
التجربة اإلسبانية  :في إسبانيا ،تم إرساء مجالس املناطق (وهي

تقسيمات داخل البلديات) تجمع ممثال عن املجلس البلدي
وأعضاء مختارين وفقا ملعايير قطاعية (جمعيات متخصصة)
أو ترابية (جمعيات األحياء على سبيل املثال).
و يوجد تنوع كبير في اختصاصات هذه املجالس :كصياغة اآلراء
بشأن أولويات   البلديات ،و تعزيز املشاركة في تنفيذ مشاريع
ملموسة ومتابعة مفصلة للخدمات البلدية.
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تجربة إفريقيا الجنوبية  :يفرض القانون على البلديات/

الجماعات في إفريقيا الجنوبية وضع آليات مؤسساتية تشاركية
إلدارة الشؤون املحلية ،وال سيما فيما يتعلق بمسائل التخطيط
املحلي ( مخططات التنمية املندمجة) وامليزانية والتصرف في
طريقة اإلنجاز .وعلى هذه اآلليات أن تولي عناية كبرى ملصالح
الفئات االجتماعية األشد حرمانا:
Û
Û
Û

Ûالنساء ؛
Ûاألشخاص في وضعية إعاقة ؛
Ûو الفئات الفقيرة و الهشة.
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مــــلــحـــق : 1
مشروع أرضية تأسيسية
لهيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع

وضحت مجموعة من التقاريرالوطنية و الدولية مساهمة املجتمـع املـدني
بمختلـف مكوناتـه النسائية والحقوقيـة والديمقراطية في تسـريع وتـيرة
التحـوالت السياسـية وتدعيم املسار الديمقراطي وطنيا و ترابيا ،و أظهـرت
مجموعـة مـن النقاشـات املجتمعية الكـبرى الـتي عرفهـا املغـرب في العقـدين
األخ ــيرين ،ق ــدرة منظم ــات املجتمع امل ــدني املغ ــربي عل ــى ط ــرح القض ــايا
الك ــبرى املرتبط ــة  بحقوق اإلنسان  و ب ــالحقوق اإلنسانية للنساء  و على
املساهمة في تطويرها.
أبان املجتمع املدني عـن كفـاءات تنظيميـة وتواصـلية  ،وقـدرة علـى التعبئـة
الواسـعة ،وعـن قـوة اقتراحيـة تجـاوزت ممارسـات التنديـد واالحتجـاج
واملطالبـة إلى متابعة و تفعيل و تقييم مختلف السياسات العمومية
والتنموية و طنيا و ترابيا ،و أصبح مدرسة أساسية   للمواطنة وشريكا
أساسيا في مسلسل التنمية.
تمكـن املجتمع املـدني املغـربي مـن ترسـيخ ثقافـة جديـدة تضـمن تفـاعال
أكـبر بـين الدولـة واملجتمع ،كمـا بلـور آليـات للمتابعـة والرصـد واملراقبـة
سـاهمت بشـكل فعـال في توسـيع حقل الحريات و دعم حقوق اإلنسان،
وتقوية مكاسب املسارالديمقراطي.
واستكماال ملسلسل النضال الذي تم على املستوى الوطني  ،يعمل املجتمع
املدني اليوم على  ترسيخ أسس الديمقراطية التشاركية املحلية ،التي طاملا
ناضل عليها لسنوات  ،و التي برزت بشكل قوي في الدستور و القوانين
التنظيمية للجماعات الترابية :
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القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات؛

القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم

القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات

و تفعيال ملبدأ إشراك الجميع للنهوض بالتنمية الترابية ،و استنادا على  
مبادئ الديمقراطية التشاركية ،عمل املجلس الجماعي على إحداث «هيئة
املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع «بشراكة مع الجمعيات و فعاليات
املجتمع املدني ،وذلك لتمكينهم من املشاركة في تدبير الشأن املحلي،
عبر تقديم أراء استشارية للنهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية و البيئية والسياسية للنساء و الرجال .
و انسجاما  مع التوجهات الكبرى الواردة في الدستور و مع التزامات املغرب
الدولية  ،تؤصل «هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجماعة ...
« عملها معتمدة على:
qالترسانة املعيارية الدولية القانونية و التنظيمية
q
التالية:
أالترسانة املعيارية الدولية : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .1948
 العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1976 / 1966
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء / 1979
1981
 إعالن الحق في التنمية 1986
 قمة األرض ريو .1992
108

دليــل  :مأسسة و تفعيل «هيئة املساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع»

 القمة العاملية للتنمية املستدامة بجوهانسبرغ .2002
 الدورة  20ملجلس إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية نيروبي ابريل 2005
 أهداف التنمية املستدامة ملا بعد .2015
ب التشريعات والقوانين الوطنية:دستور  2011في التصدير و في املواد التالية 14– 13 – 12 -6 -1
– 146 - 139 – 30 – 19 -15
القانون التنظيمي  113.14املتعلق بالجماعات  في املواد – 119
.120
النظام الداخلي للمجلس الجماعي من املادة  62إلى املادة .81
مرسوم 2.16.300

جإستراتيجيات و السياسات الوطنية إلدماج مقاربة النوع: الخطة الوطنية للمساواة في أفق املناصفة « إكرام »2
 برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
 مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية
إعاقة .2017-2021
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 qتصور هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
q
لرؤيتها ومهمتها و أهدافها االستراتيجية:
اعتمادا على املنطلقات الدستورية ،القانونية و التنظيمية ،سيعمل
أعضاء و عضوات هيئة املساواة  و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجماعة...
إيمانا منهم /منهن بأهمية اإلنتاج املشترك للقرارالعمومي على  ما يلي  :
•الرؤية:
تحقيق تنمية ترابية مستدامة دامجة ومستجيبة للنوع االجتماعي
واملساواة بين الرجال و النساء.
•الرسالة:
املساهمة في تحقيق العدالة الترابية عن طريق تنمية املجاالت
االقتصادية واالجتماعية والثقافية و البيئية والسياسية واملدنية عبر
ترسيخ أسس الديمقراطية التشاركية .

•األهداف اإلستراتيجية:
تكمن األهداف اإلستراتيجية للهيئة حول بلورة العديد من اآلراء
االستشارية لتجويد العمل التنموي على املستوى املحلي و للتنشيط
الترابي و ذلك من خالل املساهمة في:
•إعداد و متابعة و تنفيذ و تقييم برنامج عمل تنمية العمالة واإلقليم
الذي يراعي مبادئ املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع االجتماعي.
•اغناء منظومة التتبع والتقييم بمؤشرات  النوع االجتماعي على مستوى
تراب اإلقليم.
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•ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة عن طريق وضع منظومة مؤشرات لتتبع
مختلف املشاريع التنموية على مستوى تراب اإلقليم.
•النهوض بالحقوق اإلنسانية للنساء على املستوى اإلقليمي و ذلك عن
طريق رصد و إعداد تقارير حول الوضعية االقتصادية و االجتماعية
والثقافية للنساء.
•توسيع االهتمام بأهمية إدماج مقاربة النوع واإلدماج االجتماعي في
السياسات التنموية اإلقليمية؛
•تفعيل التوجهات الكبرى ملخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق
األشخاص في وضعية إعاقة .2017-2021
•وضع آليات التواصل التنموي على املستوى اإلقليمي مع جميع
الجمعيات و املواطنين و املواطنات لتمكينهم و تمكينهن من املشاركة في
اتخاذ القرارالعمومي؛
•تقوية قدرات أعضاء و عضوات هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع االجتماعي في جميع مجاالت تدخلها ؛
•املساهمة في توسيع الشراكات و تبادل الخبرات مع الهيئات  الجهوية،
اإلقليمية و املحلية و باقي الفاعلين و الفاعالت .
•وضع برنامج عمل لتقوية قدرات النسيج املدني الفاعل على مستوى
تراب اإلقليم من أجل تنويع آليات الديمقراطية التشاركية.
•مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي عن طريق متابعة مدى
تفعيل الخطة الحكومية للمساواة في أفق املناصفة إكرام  2على
املستوى اإلقليمي؛
•إعداد تقارير دورية عول أثر البرامج و املشاريع اإلقليمية على الساكنة
رجاال و نساء و أشخاص في وضعية إعاقة.
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امللحق :2
مشروع النظام الداخلي اخلاص
لهيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
 الديباجة  :مقتضيات الدستور

انطالقا من الفقرة الثالثة من الفصل  12من الدستور التي تنص على
أن  ’‘ :تساهم الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام واملنظمات غير
الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع
لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها
وتقييمها ،وعلى هذه املؤسسات والسلطات تنظيم هذه املشاركة طبق
شروط و كيفيات يحددها القانون‘‹ .
اعتمادا  على الفصل  13من الدستور  الذي وضح أهمية أن  ’‘ :تعمل
السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور ،قصد إشراك
مختلف الفاعلين االجتماعيين ،في إعداد السياسات العمومية
وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها’’.
بناءا على الفصل  19الذي أكد على أن  « :يتمتع الرجل واملرأة ،على
قدم املساواة ،بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية ،الواردة في هذا الباب من الدستور،
وفي مقتضياته األخرى ،وكذا في االتفاقيات واملواثيق الدولية ،كما
صادق عليها املغرب ،وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت
اململكة وقوانينها
ُ
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء .وتحدث
لهذه الغاية ،هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز»
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تفعيال ملقتضيات الفصل  139من الدستور الذي  نص على أن « تضع
مجالس الجهات ،والجماعات الترابية األخرى ،آليات تشاركية للحوار
والتشاور ،لتيسيرمساهمة املواطنات واملواطنين والجمعيات في إعداد
برامج التنمية وتتبعها».
انطالقا من املادة  120من القانون التنظيمي 14-113و الذي جاء فيها
« تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات
املجتمع املدني تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ
املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع’’.
و بناء على النظام الداخلي للمجلس أحدثت هيئة استشارية للمجلس
الجماعي تسمى ب ‘’الهيئة املحلية للمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع’’.و حرص املجلس على إحداث نظام داخلي للهيئة بمعية أعضائها و
عضواتها في دورة تكوينية خاصة بذلك.
 الباب األول  :أحكام عامة

املادة 1:يدخل إحداث هيئة املساواة و تكافؤ الفرص   و مقاربة النوع
االجتماعي بجماعة  ...في إطار استحضار ملبدأ التكامل و التعامل و
التضامن بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية  ،وانفتاح
الجماعة  على محيطه االقتصادي و االجتماعي و الثقافي و البيئي كأحد
املقومات الرئيسية ملسلسل الالمركزية ببالدنا وإشراك مختلف الفاعالت
و الفاعلين  في بلورة السياسات التنموية اإلقليمية.
املادة  2:تعريف الهيئة  :هي هيئة مؤسساتية استشارية ،تندرج ضمن
آليات الديمقراطية التشاركية املحدثة طبقا للتوجهات الدستورية
والقوانين التنظيمية للجماعات  ،تعنى بمشاركة املجتمع املدني
واملواطنين واملواطنات إلى جانب األطر املنتخبة  ،لتأصيل أسس التنمية
الترابية املستدامة الضامنة للمساواة واملستجيبة للنوع االجتماعي وفق
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التوجهات الدستورية ،و بالتالي ،فتعريف املفاهيم الواردة في االسم يعتبر
ضرورة أساسية :
املساواة :يتمتع الرجل و املرأة بنفس الحقوق املدنية و السياسية و
االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و البيئية ،على املستوى التشريعي
و التنفيذي و القضائي و في السياسات العمومية ،و تشمل املساواة
أيضا تمتعها بنفس الحريات و نفس املسؤولية في تحمل االلتزامات أمام
القانون و بحماية متكافئة دون أي تمييزبينهما.
تكافؤ الفرص :هي سياسة تهدف ضمان املساواة في الحظوظ بين
الرجال و النساء لضمان نفس إمكانيات التمتع بالحقوق اإلنسانية
على كافة املستويات بما في ذلك الولوج إلى التعليم و األنشطة املهنية ،و
املشاركة في حياة الجماعة.....
مفهوم النوع االجتماعي:هو عملية دراسة العالقة املتداخلة بين الرجل
واملرأة في املجتمع وتسمى هذه العالقة «عالقة النوع االجتماعي وتحددها
وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية
وبيئية عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في األدوار اإلنجابية واإلنتاجية
والتنظيمية التي تقوم بها املرأة والرجل.
 الباب الثاني  :تشكيل الهيئة

املادة 3:تتكون هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من ممثلي
الجمعيات والتعاونيات املحلية و فعاليات من املجتمع املدني بناء على
املعاييراملشارإليها في املادة .5
املادة 4:يحدد عدد أعضاء الهيئة في  ...عضوا و عضوة باعتبار أهمية
النسيج الجمعوي و التعاوني و الفاعلين املحليين منها :
 ...جمعيات تهتم بالشأن املحلي.
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 ...جمعيات نسائية و تهتم بالنهوض بالحقوق اإلنسانية للنساء.

  ...من التعاونية النسائية

شخصيات حقوقية

شخصيات إعالمية

و يتم ذلك بتشاور معهم في إطارمنتدى يضم الجمعيات املتصلة أنشطتها
بموضوع الهيئة و يعهد إليهم بانتداب من يمثله في الهيئة على أساس أن
يسمح عدد األعضاء و العضوات املنتدبين و املنتدبات بضمان فعالية و
نجاعة أشغال الهيئة.
املادة  : 5يراعى في تشكيل الهيئة املعاييرالتالية :
•يتم تخصيص نسبة  30في املائة للنساء في أفق املناصفة من
مجموع أعضاء الهيئة ؛
•يتم الحرص على ضمان املناصفة في لجنة قيادة الهيئة
•الخبرة في مجال املقاربة الحقوقية؛
•االلتزام و الفعالية و القدرة على العطاء املستمر؛
•التجربة في ميدان التنمية الترابية،
•الخبرة في مجال النوع االجتماعي؛
•القدرة على التنظيم و التعبئة،
•التنوع املنهي،
•االرتباط بتراب الجماعة
•مبدأ االستقاللية الذي يميز املجتمع املدني و خصائصه كبني و
تنظيمات مجتمعية حديثة.
املادة : 6تنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيسا/رئيسة  ،و نائبين  /نائب أو
نائبة ،ومقررا/أو مقررة  ،و مسؤوال عن التواصل.
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املادة 7:يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال
اختصاصاتها،
 الباب الثالث  :تنظيم سير عمل الهيئة

املادة 8:يستمر عمل الهيئة طيلة انتداب املجلس الجماعي و يمتد عملها
إلى نهاية السنة األولى من للوالية املوالية.
املادة 9:تجتمع هيئة املساواة وتكافؤالفرص بمقرالجماعة بدعوة كتابية
من رئيسها/رئيستها أو بناء على طلب ثلث أعضائها أربع مرات في السنة أو
بناء على برنامج عملها أو بطلب من رئيس املجلس الجماعي.
املادة 10:يتولى رئيس/رئيسة الهيئة تحديد تواريخ اجتماعاتها و جدول
أعمالها باتفاق مع أعضائها و عضواتها.
املادة  : 11يخبررئيس/رئيسة الهيئة رئيس الجماعة بتاريخ عقد اجتماعات
الهيئة مرفقة بجدول األعمال .
املادة 12:توجه الدعوة إلى كل األعضاء و العضوات أسبوعا على األقل
قبل موعد االجتماع  ،و يشار في الدعوة إلى جدول األعمال وتاريخ و مكان
انعقاد االجتماع ،و في حالة االستعجال يمكن تقليص هذا األجل.
املادة 13:تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور نصف أعضاءها و إذا
تعذر توفر النصاب وجب تأجيل االجتماع إلى اجل ال يتعدى أسبوعا و في
هذه الحالة يعتبراالجتماع قانوني بمن حضر
املادة 14:تمارس هيئة املساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع أعمالها في
إطارجلسات غيرعمومية
املادة 15:يجوز لرئيس/رئيسة الهيئة أن يأذن لبعض األشخاص لحضور
أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار املناسب
بخصوص املوضوع املعروض عليها
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املادة 16:تتخذ الهيئة قراراتها و تصادق على التقاريراملنبثقة عنها بأغلبية
األصوات املعبرعنها
املادة 17:يحرر محضر جلسات الهيئة اثر كل اجتماع و يوقعه الرئيس/
رئيسة إلى جانب املقرر بعد قراءته علنيا على األعضاء وال يحوز نشره وال
إبالغه إلى العموم.
 الباب الرابع  :مهام الهيئة

املادة 18:تدرس الهيئة القضايا املعروضة عليها بطلب من املجلس أو
بمبادرة منها في حدود اختصاصاتها و في نطاق املسائل املدرجة في جدول
أعمالها  ،وتقدم الهيئة أراء استشارية توصيات و ملتمسات إلى مجلس
الجماعة.
املادة 19:تبدي الهيئة رأيها كلما دعت الضرورة ،و بطلب من املجلس او
رئيسه في القضايا و املشاريع املتعلقة باملساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة
النوع االجتماعي  ،و تقوم بتجميع املعطيات التي لها صلة بهذه امليادين ،
من اجل دراستها و إعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع االجتماعي في
السياسات املحلية و ضمان البحث و تحديد األولويات و الحلول لتحسين
العرض املقدم من طرف املجلس في سياسة التنمية املحلية و مختلف
ميادين الخدمات و املرافق العمومية.
املادة 20:تساهم في بلورة رؤيا محلية تمكن من العمل على سد الفجوات
النوعية في جميع املجاالت االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و البيئية؛
املادة 21:تشارك في إعداد و انجاز و تتبع و تقييم برنامج عمل الجماعة
من خالل املساهمة في التشخيص الترابي و ذلك عن طريق جمع و بلورة
املعطيات التي يجب أن تحدد على أساسها الحاجيات و األولويات.
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مادة 22:يوفررئيس املجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من
قاعة لالجتماعات و مكاتب و لوازمها وأطر وكتابة خاصة لتسهيل عملها
وكل ما من شأنه أن يدعم عمل الهيئة .
املادة :23يحضر عضو/عضوة أو عضوين من مكتب املجلس في
اجتماعات الهيئة من أجل االستشارة و التنسيق.
املادة : 24يمكن أن تعمل الهيئة مع باقي اللجن الدائمة كأداة للمشورة
وتقديم الخبرة في ميادين تخصص هذه اللحن و ذلك مع استحضارأهمية
االشتغال بمقاربة النوع االجتماعي و بصفة خاصة في مجاالت:
 البرمجة و التخطيط
 التعميرو إعداد التراب
 املرافق و التجهيزات العمومية و املحلية
 الوقاية و الصحة و النظافة و البيئة
 التجهيزات و االعمال االجتماعية و الثقافية
املادة 25:تودع التقارير و التوصيات و امللتمسات لدى رئاسة املجلس
الذي يسهرعلى تبليغها إلى أعضاء املجلس الجماعي.
املادة  :26يقوم رئيس املجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء
الهيئة بمآل توصياتها و ملتمساتها و اقتراحاتها و أرائها.
املادة  : 27تتفق هيئة املساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع  على بلورة
ملخص تنفيذي يشمل نتائج أعمالها   و يتم تقديمه   لرئيس املجلس
الجماعي الذي يعتمده في إحدى تقاريره الدورية.
118

دليــل  :مأسسة و تفعيل «هيئة املساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع»

ـ تخصص هيئة املساواة وتكافؤ الفرص االجتماع األخير في السنة حسب
البرمجة املوضوعة من طرفها لتقييم حصيلة أعمالها وإبرازأوجه التقدم
في إعمال مقاربة النوع االجتماعي  في السياسات الترابية وأوجه الخصاص
والتحديات التي تعترضها.
 الباب السادس  :أحكام ختامية

املادة 28:جميع الخالفات الداخلية تحل وفق القوانين الجاري بها العمل:
كل عضو بالهيئة تغيب عن اجتماعاتها ثالث مرات متتالية أو خمس مرات
متفرقة دون عذرمبرر و معقول يتم تعويضه من نفس الهيئة التي يمثلها.
تسقط العضوية من الهيئة إما بسبب االستقالة بواسطة رسالة مضمونة
إلى الرئيس/الرئيسة أو إلحاق الضرر بمبادئ و أهداف الهيئة أو مخالفة
النظام الداخلي أو بقراراتها ،أو في حالة الوفاة أو فقدان األهلية ،و يعوض
من نفس اإلطارالذي يمثله.
املادة  : 29يمكن في إطار التعاون والشراكة بين الجماعات ،التنسيق
والتعاون مع هيئات مماثلة فيما يخص تبادل وإنجاح أعمال نموذجية
وذلك بعد االتفاق عليها في اجتماع يخصص لذلك.
املادة :30يمكن تعديل هذا النظام الداخلي بطلب من أغلبية أعضاء و
عضوات الهيئة.
املادة :31يدخل هذا النظام الداخلي حيزالتنفيذ بعد مصادقة أعضاء و
عضوات الهيئة عليه.
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ملحق 3
معجم املصلحات
 ما معنى «النوع االجتماعي» ؟

لقد وضعت تعريفات عدة ملفهوم « النوع االجتماعي « منذ

انتشاره بشكل واسع في أواسط التسعينات من القرن املا�ضي.
ً
مصطلح لغوي ليصبح نظرية
إذ تطور املفهوم من مجرد  
ٍ
وإيديولوجيا لحركة نسوية واضحة املعالم في معظم املجتمعات
املتحضرة تدعى (.) Feminism Gender
ويقابل مفهوم « النوع االجتماعي « مفهوم (الجنس .)Sexe

ق
والفر بين املفهومين أن مفهوم الجنس يرتبط باملميزات
البيولوجية املحددة التي تميز الرجل عن املرأة ،والتي ال يمكن أن
تتغيرحتى و إن تغيرت الثقافات أو تغيرالزمان واملكان.
ف  « النوع االجتماعي «   يرجع إلى الخصائص املتعلقة بالرجال

ً
والنساء والتي تتشكل اجتماعيا مقابل الخصائص التي تتأسس
ً
بيولوجيا (مثل اإلنجاب)»  ،ومن هذه الخصائص الذكورة واألنوثة
باعتبارهما خصائص اجتماعية مبنية على أساس بيولوجي ،ولم
يتم تناول مسألة الفصل بين األبعاد البيولوجية واالجتماعية.
وعلى الرغم من أن « النوع االجتماعي «   مبني على أساس الجنس
ً
ً
البيولوجي ،فإنه يتشكل اجتماعيا أكثرمنه بيولوجيا».
وعلى الرغم من أن مفهوم النوع هو إشارة للمرأة والرجل ،إال أنه

استخدم لدراسة وضع املرأة بشكل خاص أو كمدخل ملوضوع
(املرأة في التنمية) .من جهة أخرى تناول هذا املفهوم استغالل «  
البطريركا « للمرأة والذي أصبح أحد أبرز أنواع الصراع .ومن
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هنا نبعت الضرورة للتركيز على قضايا (املرأة واملساواة) أو (املرأة
وحقوق اإلنسان).
 ما معنى مساواة «النوع االجتماعي» ؟

مساواة «النوع االجتماعي» تعني أن ال تعتمد الحقوق

واملسئوليات والفرص املتاحة للنساء والرجال على كونهم  ولدوا  
ً
ذكورا أم   إناثا .و مساواة «النوع االجتماعي» تعني   التوزيع
املتساوي للفرص والقدرة على التأثيروالقوة االجتماعية.
 ما معنى عدالة «النوع االجتماعي» ؟

ً
عدالة «النوع االجتماعي» تعنى العدالة في التعامل مع كال من

الرجال والنساء بناء على االحترام الكامل الحتياجاتهم وملصالحهم.
ربما يتضمن ذلك تعامالت عادلة أو تعامالت مختلفة لكنها
تعتمد على املساواة في الحقوق واملكتسبات والحريات املدنية
والسياسية  وكذلك الفرص.
 ما معنى
السائدة؟

إدماج «النوع االجتماعي» في االجتاهات

إدماج «النوع االجتماعي» في االتجاهات السائدة هي العملية

التي يتم من خاللها مراعاة إدماج النساء والرجال في كافة عمليات
التخطيط بما في ذلك صنع التشريعات والسياسات والبرامج
في كافة املناطق وعلى كافة املستويات .إنها إستراتيجية جعل
اهتمامات وخبرات الرجال والنساء عناصر أساسية في تصميم
وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج في كافة السياقات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية بما يضمن أن مسألة استفادة الرجال
والنساء بشكل متساوي أو غير متساوي من هذه السياسات
والبرامج لن تكون محل نقاش  .
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تحليل «النوع االجتماعي» هو أداة تحليل الفرو قات بين الرجال

والنساء مع مراعاة خصوصية األنشطة والظروف واالحتياجات
والوسائل التي تؤثرفي وصولهم  تحكمهم في املوارد وكذلك وسائل
االستفادة من التنمية واتخاذ القرار.
إن تحليل «النوع االجتماعي» هواألداة التي يتم بواسطتها دراسة

الروابط بين هذه العوامل وغيرها في أوسع السياقات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والبيئية.
إن تحليل «النوع االجتماعي» يتطلب ،أوال تجميع كافة املعلومات

حسب الجنس غير املترابطة وكذلك املعلومات ذات بعد «النوع
االجتماعي»   املتعلقة بالسكان .إن التحليل «النوع االجتماعي»
هو الخطوة األولى نحو قياس ورصد مدى تحقق العدالة على
أساس «النوع االجتماعي» في املجتمعات.
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