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  مقدمة :

من توابث العصر فرضية مؤداها في كل مجتمع تتكون املزايا واملصالح غير موزعة بشكل متساوي، 

بمعنى ان املوارد واملنافع التي تقدمها مشاريع التنمية تعود عادة بالنفع على الرجال اكثر من النساء ، كما 

 .اجتماعية اخرى من قبيل الدين، والطبقة االجتماعية والعرق والفئة االثنية... وغيرهاتتأثر بمتغيرات 

يعتبر مفهوم النوع االجتماعي من املفاهيم الجديدة التي برزت بصورة واضحة في الثمانينات من 

االجتماعي القرن املاض ي، و قد قدم هذا املفهوم بواسطة العلوم االجتماعية من خالل دراسة الواقع 

   والسياس ي ، كمحاولة لتحليل العالقات و األدوار واملعيقات لكل من الرجل واملرأة

في إطار استكمال صرح اإلصالحات اإلستراتيجية الكبرى التي أخد فيها  املغرب على غرار مجموعة 

لسياسيين من الدول كان البد من الوقوف عند إشراك مختلف الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين وا

 . لتحقيق التنمية بمختلف تمظهراتها

من ذلك تبنى املغرب مقاربة النوع االجتماعي كمقاربة حديث تقوم على عدم التمييز ليس فقط بين   

الجنسيين وإنما  التمييز االيجابي بين الفئات )النساء ، األطفال ، الشباب ...( ذات وضعية  وجب االعتناء 

  .بها

ية الدولة  تصدر وفق هذه املقاربة كما يرفق مشروع قانون املالية بتقرير عن حيث أصبحت امليزان

   .130/13النوع االجتماعي طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية 

وبربط مابين امليزانية الدولة وميزانية الجماعات الترابية أصبحت هذه األخيرة ملزمة بإعداد برامجها 

ذه املقاربة املستجيبة لنوع االجتماعي لتحقيق التنمية االقتصادية االجتماعية وتحسين وميزانياتها وفق ه

 .خدمات القرب

إن الجماعات الترابية باختصاصات الجديد التي سطرتها لها القوانين التنظيمية املؤطرة لها سواء  

ة واالجتماعية ونهوض باألوضاع الذاتية املشتركة او املنقولة أصبحت فاعال رئيسا في تحقيق التنمية املجالي

  .التي يعيشها الساكنة املحلية

نظرا ألهمية املقاربة النوع االجتماعي ثم التنصيص عليها في مختلف املواثيق الدولية وفي خالصات 

و 30و 19املؤتمرات الدولية وتبنها التشريع املغربي، حيت تم تطرق لها في مجموعة من الفصول منها الفصل 

املتعلق بالحكامة الجيدة، لهذه املقاربة وقع مباشر على  12التنصيص عليها في إطار الباب  إضافة 154

 .املستفيدين منها مما يساهم في تحقيق نتائج املتوخات منها
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كما ان انفتاح املجال القانوني على مختلف العلوم يلزم الباحث بالتقص ي عن مختلف املعارف 

 دا ما يعطي ملوضعنا اهميته العمليةو النظريةلتكوين مداك عن حقيقة املوضوع وه

 : من هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية

 إلى أي حد أخد الجماعات الترابية بمقاربة النوع االجتماعي؟

   :وتتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية منها 

 جتماعي؟ماهي اآلليات إدماج مقاربة النوع االجتماعي في ميزانية النوع اال 

 وما هي أهم التمظهرات ملقاربة النوع االجتماعي في ميزانية الجماعات الترابية؟

 

 

: تصميمال  

 

للنوع المستجيبة ابية التراإلطار النظري للميزانية الجماعية : المبحث األول

 جتماعياإل

الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع االجتماعي في كنف : المبحث الثاني 

 الجماعات الترابية
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لنوع اإلطار النظري للميزانية الجماعية المستجيبة ل: المبحث األول

 االجتماعي

استجالء مجموعة من اآلليات القانونية التي يتم من خاللها تحقيق  سوف يتم في هذا املبحث

أهداف اجتماعية وتنموية مستحضرة في ذلك مقاربة النوع االجتماعي )املطلب األول( وأخرى تدبيرية لترجمة 

 )املطلب الثاني(. األنشطة املخطط لها

ي اآلليات القانونية إلدماج مقاربة النوع االجتماعي ف: المطلب األول

 الميزانية الجماعية

تعتبر امليزانية الجماعية أداة لتنفيذ مختلف البرامج واالستراتيجيات التي تهم املجال الترابي ووسيلة 

، وتعد القوانين التنظيمية للجماعات من أهم اآلليات القانونية الهادفة 1لتمويل كل املرافق الجماعية 

 إلدماج مقاربة النوع االجتماعي في امليزانية الجماعية .

على أنه يتولى رئيس  113.14من القانون التنظيمي للجماعات رقم  183وبناء على مقتضيات املادة 

على أساس برمجة تمتد على ثالث سنوات ملجموع املوارد  املجلس الجماعي تحضير امليزانية، ويتعين إعدادها

وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج وعمل الجماعة، وتحيين هذه البرمجة كل سنة ملالئمتها مع تطور املواد 

والتكاليف وتعمل الجماعات الترابية على تتبعه وتحيينه وتقييمه، إذ يحدد هذا البرنامج األعمال التنموية 

  .2ها من طرف الجماعة خالل مدة ست سنواتاملقرر انجاز 

                                                           
 .5 .، الرباط، ص2018حسن العراقي، المبسط في شرح الميزانية الجماعية، الفضاء الجمعوي، يونيو  - 1
نور الدين السعداني، الجماعات الترابية بالمغرب بين توسيع االختصاصات التدبيرية واكراهات االستقاللية المالية، دار السالم ط   -2

 .7.، الرباط، ص1،2016
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ويتم إعداده في السنة األولى من مدة انتداب املجلس بانسجام مع توجهات برنامج التنموية الجهوية 

والذي يتم إعداده طبقا للمسطرة  111.14من القانون التنظيمي للجهات رقم  83املنصوص عليه في املادة 

وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب  2.16.299املحددة في املرسوم رقم 

عنه بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية مع وجوب األخذ بعين االعتبار ملقاربة 

 من القانون التنظيمي للجماعات تؤكد على أنه يجب أن يأخذ 158النوع االجتماعي وحسب مقتضيات املادة 

برنامج العمل بعين االعتبار ملقاربة النوع االجتماعي في تحديد األهداف واملؤشرات املتعلقة به في مشروع 

 .3نجاعة األداء الذي يقدم للجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة

ليم، تأخذ وكذلك كما هو الشأن بالنسبة إلعداد برامج التنمية املتعلقة بالجهات والعماالت واألقا

من القانون التنظيمي للجهات  83بعين االعتبار لبعد النوع االجتماعي حسب ما هو منصوص عليه في املادة 

 .4112.14من القانون التنظيمي للعماالت واألقاليم رقم  80واملادة  111.14رقم 

سيير املرافق إلحداث وت 113.14من القانون املتعلق بالجماعات رقم  83هذا باإلضافة إلى املادة 

والتجهيزات العمومية الالزمة بهدف تقريب الخدمات للمواطنات و املواطنين في مختلف امليادين، وفي إطار 

ل اختصاصاتها املشتركة بينها وبين الدولة تقوم بانجاز مجموعة من األعمال املرتبطة بالنوع االجتماعي وتتمث

 ر وفق الشكل األتي:من نفس القانون السالف الذك 87بناء على املادة 

 ~ إحداث دور الشباب.

 ~ إحداث دور الحضانة.

 ~ إحداث املراكز النسوية .

                                                           
 يوليوز 7صادر في  1.15.85المتعلق بالجماعات الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم   113.14القانون التنظيمي للجماعات رقم   - 3

2015.  
 يوليوز 7صادر في  1.15.84المتعلق بالعماالت واألقاليم الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم  112.14القانون التنظيمي رقم  - 4

2015. 
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 ~ إنشاء املراكز االجتماعية لإليواء.

 ~ إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة.

 ~ صيانة مدارس التعليم األساس ي.

يلي " تحدث مجالس  على ما 139أما بالرجوع إلى أسمى قانون في البالد نجده ينص في فصله 

الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة املواطنات واملواطنين والجمعيات في إعداد 

برنامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات املحددة غي النظام الداخلي للجماعة، باإلضافة إلى ذلك أكدت املادتين 

ات على أن مجلس الجماعة يحدث هيئة استشارية املتعلق بالجماع 113.14من قانون رقم  120و  119

بشراكة مع فعالية املجتمع املدني تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص 

 .5ومقاربة النوع االجتماعي تسمى " هيئة املساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع"

ي فمقاربة النوع االجتماعي اآلليات التدبيرية إلدماج : المطلب الثاني

 الميزانية الجماعية

ى تعتبر القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ومراسيمها التطبيقية من اآلليات القانونية أعاله، إل

جانب هذه اآلليات القانونية هناك آليات تدبيرية لترجمة األنشطة املخطط لها إلى أعمال على أرض الواقع 

نوع املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع )أ( ثم النظام املعلوماتي الجماعي املستجيب للويتعلق األمر بهيئة 

 االجتماعي )ب(.

 

 

                                                           
أحمد مفيد، الحكامة الترابية  على مستوى الجماعات والجهات بين احترام القانون وتكريس النزاهة والشفافية ، الكتاب التركيبي، تم  - 5

 11.، ص2016انجازه لدعم السفارة البريطانية بالرباط، 
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 :هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  –أ 

تكريسا للجوهر الحقوقي للدستور املغربي، وسمو املواثيق الدولية في مجال املساواة بين الرجل 

فقد جعل املشرع من بين أولوياته إعادة االعتبار للمرأة والنوع  6واملرأة وإحداث أليا النهوض باملناصفة 

رص ومقاربة النوع على االجتماعي على مختلف املستويات، ونص على إحداث هيئة املساواة وتكافؤ الف

 املستوى الترابي .

املتعلق بالجماعات كمستوى ثالث من  113.14من القانون التنظيمي رقم  120وإعماال للمادة 

ضمن مستويات الجماعات الترابية املنصوص عليها في الباب التاسع والذي حصرها املشرع الدستوري من 

للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. والتي تعتبر آلية  ( تم إحداث هيئات استشارية146إلى  135الفصل )

الذي ينص " على تمتيع الرجل واملرأة على قدم  2011يوليوز لسنة  29من دستور  19لتفعيل الفصل 

املساواة بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، مع سعي 

بدأ املناصفة بين الرجل والنساء، وتحدث لهذه الغاية هيئة املناصفة ومكافحة كل الدولة إلى تحقيق م

 أشكال التمييز".

فمأسسة مقاربة النوع االجتماعي على املستوى الترابي، تعتبر الهيئة من مدخال قانونيا لها، وكذا في 

ل الجماعات الترابية تسيير ممارسة اختصاصاتها بهدف منع تهميش وإقصاء النساء والفئات الهشة، وجع

تهتم بشؤون الساكنة قاطبة عبر خلق شراكة بينهما و املجتمع املدني ومساهمتها كقوة اقتراحيه في تطوير 

 7سياسات خاصة بمقاربة النوع االجتماعي

 وتم إحداث هذه الهيئة من أجل تحقيق مجموعة من األهداف أهمها:

                                                           
  2011. ، بمناسبة تقديم مشروع دستور2011يونيو 17الخطاب الملكي  - 6
توفيق زالتي، مأسسة المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع  في السياسات العامة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون  - 7

 .5.، ص2017-2016العام، كلية الحقوق  بفاس، السنة الجامعية،
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 االجتماعي مضمونا وبعدا مؤسسيا. ~ إعطاء املقاربة التشاركية املبنية على النوع

~ توسيع ثقافة التشاور والحوار على اعتبار أن املجتمع املدني يتميز بمعرفته بإشكاالت الساكنة املحلية 

 وبقربه منها.

~ تحقيق الديمقراطية املحلية لترسيخ الحكامة الترابية قصد تمكين الساكنة املحلية من الولوج للخدمات 

 8التنمية املحلية وذلك وفق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرصاألساسية وملكاسب 

 النظام المعلوماتي الجماعي المستجيب للنوع االجتماعي -ب

يعتبر النظام املعلوماتي الجماعي املستجيب للنوع االجتماعي من اآلليات التدبيرية الجديدة لتحقيق 

ا على القيام بعملية التخطيط وفق نهج أهدافه وتعزيز قدرات الجماعات وتمكينها من آليات تساعده

 استراتيجي تشاركي من بينها النظام املعلوماتي الجماعي.

فهذا النظام يعتبر كذلك من اآلليات الهامة لدعم التخطيط املحلي ، بهدف تفعيل التنمية البشرية 

 واالجتماعية بالجماعات الصغيرة ومتوسطة الحجم باململكة .

تي الجماعي من وحدات معلوماتية مبنية حول قاعدة معطيات ومجموعة ويتكون النظام املعلوما

 من الدالئل من بينها

 ~ دليل تجميع املعلومات

 ~ دليل استعمال النظام

 9~ دليل اإلدارة التقنية للنظام 

                                                           
 .15. دليل ومساطر إحداث وتفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات، ص - 8
  www.pnd .gov.ma.  23:00 - على الساعة 2019-5-15النظام المعلوماتي للجماعي تم االطالع عليه بتاريخ  -9
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وانطالقا من هذه الدالئل يمكن القول بأنها تمكن الجماعات الترابية من إعداد مونوغرافيات 

جماعية التنمية واحتساب مجموعة من املؤشرات االجتماعية واالقتصادية باإلضافة  محلية ومخططات

إلى توفره على أدوات مساعدة لتنظيم ورصد وتقييم عملية التخطيط ملساعدة الجماعات الترابية املنخرطة 

 .10في مسلسل التخطيط االستراتيجي التشاركي على تدبير مستقل ومستدام لتنميتها 

م بعرضنا هذا هو أنه تمت دراسة وبرمجة وحدة خاصة بمقاربة النوع في إطار تطوير وعالقة النظا

النظام املعلوماتي بحيث تتوفر هذه الوحدة على واجهات إلدخال املعلومات عن التجمعات باإلضافة إلى 

ية معلومات عن النشاط االقتصادي وبرامج محاربة األمية. كما تشمل أيضا معلومات عن الصحة اإلنجاب

للمرأة بما في ذلك التخطيط العائلي. كما تتيح هذه الوحدة للمسؤولين عن الجماعة التوفر على لوحة قيادة 

 مؤشر إضافي خاص بمقاربة النوع االجتماعي. 100إضافية تتكون من ما يقارب  

الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع االجتماعي في : المبحث الثاني 

 كنف الجماعات الترابية

تأتي أهمية التكافل االجتماعي ضمن املنطلقات األساسية لبناء مجتمع منسجم ومتضامن، ويأتي 

اهتمام الناخبين املحليين بمسألة مقاربة النوع االجتماعي من مدخالت تحقيق التنمية التشاركية التي أسس 

 لها الدستور.

عتين املقارنة مدى استجابة وهو ما يمكن رصده من خالل دراسة مقارنة مليزانيتين خاصتين بجما

 كل جماعة ملقاربة النوع االجتماعي.

 

                                                           
 . النظام المعلوماتي الجماعي، نفس المرجع السابق- 10
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انية الميزانية الجماعية المستجيبة للنوع االجتماعي ميز: المطلب األول 

 جماعة سال وجماعة مكناس نموذجا

إن قياس مدى االهتمام السياس ي بمقاربة النوع االجتماعي يتأتى من خالل دراسة ميزانية الجماعة 

 الصدد سيتم التطرق إلى ميزانية مدخل من مكناس وسال. ، وفي هذا

ي ميزانية المعطيات المتعلقة بميزانية النوع االجتماعي الواردة ف: الفقرة األولى 

 جماعة مكناس

درهم أما في سنة  3.300.000بلغت  2016__املساهمات في منظمات االحتياط االجتماعي بالنسبة لسنة 

 .11درهم 3.500.000فقد بلغت  2017

 .12 2017وهو نفس الرقم بالنسبة لسنة  2016درهم في سنة  50.000__التعويض عن الوالدة بلغ في سنة 

وهو نفس  1.600.000بلغت  2016__اإلعانات املقدمة لجمعيات األعمال االجتماعية للموظفين في سنة 

 .132017املبلغ املخصص لسنة 

ونفس األمر بالنسبة لسنة  700.000ما قدره  2016انية بلغت في سنة __اإلعانات املقدمة لألعمال اإلنس

142017. 

كما هو الشأن  2016درهم في سنة  1.000.000__اإلعانات املقدمة ملؤسسات اجتماعية أخرى قدرت ب 

 .2017بالنسبة لسنة 

 .2017و 2016درهم بالنسبة لكل من سنة  1000__مصاريف الختانة حددت في 

                                                           
 .13ص , 2017ميزانية جماعة مكناس لسنة  -11
 .13ص . نفس المرجع -12
 .18ص , نفس المرجع - 13
 .نفس المرجع - 14
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 .2017و 2016درهم لكل من سنة  1000ألطفال للمخيمات حددت هي كذلك في __مصاريف تقل ا

وهو نفس املبلغ املخصص لسنة  2016لسنة  400.000__شراء مواد التلقيح تم تخصيص لها ما قدره 

2017. 

درهم في  4.000.000__دفعات لفائدة الجمعيات واملؤسسات املهتمة باألشخاص املعاقين والرميدبلغت 

 .15درهم 3.500.000ما قدره  2017في حين خصص لها سنة  2016سنة 

 

ي ميزانية فالمعطيات المتعلقة بميزانية النوع االجتماعي الواردة : الفقرة الثانية 

 جماعة سال

درهم أما في سنة  3.335.000بلغت 2018__املساهمات في منظمات االحتياط االجتماعي بالنسبة لسنة 

 .درهم 3.500.000فقد بلغت  2019

 .162019وهو نفس الرقم بالنسبة لسنة  2018درهم في سنة  30.000__التعويض عن الوالدة بلغ في سنة 

وهو نفس  1.000.000بلغت  2018__اإلعانات املقدمة لجمعيات األعمال االجتماعية للموظفين في سنة  

 .2019املبلغ املخصص لسنة 

لم  2019درهم في حين أن في سنة 100ما قدره  2018 __اإلعانات املقدمة لألعمال اإلنسانية بلغت في سنة

 يتم إدراجها.

ولم تدرج في  2018درهم في سنة  100__اإلعانات املقدمة ملؤسسات اجتماعية أخرى قدرت هي كذلك ب 

 .172019ميزانية الجماعة لسنة 

                                                           
 .21ميزانية جماعة مكناس، م س، ص -  15
 .26، ص 2019ميزانية جماعة سال لسنة  -  16
 .نفس المرجع -  17
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 .2019ميزانية وهو نفس املبلغ عن  2018درهم بالنسبة لسنة  100__مصاريف الختانة حددت هي كذلك في 

 .2019وهو نفس الرقم لسنة  2018درهم  لسنة  100.000__مصاريف تقل األطفال للمخيمات بلغت 

في تم خفض هذا املبلغ إلى  2018درهم لسنة  800.000__شراء مواد التلقيح تم تخصيص لها ما قدره 

 .2019درهم لسنة   700.000

درهم في حين لم يخصص لها أي مبلغ في  100ب  2018__هبات ومعونات لصالح املحتجين قدرت في سنة 

 .182019سنة 

__أما في ما يخص اإلعانات واملساعدات املقدمة لفائدة املرأة والطفولة فبالرغم من إدراجها في ميزانية 

إال أنها لم يخصص لها أي مبلغ، وهو األمر نفسه ينطبق على مصاريف تسيير  2019و 2018الجماعة لسنة 

 .19تماعية والثقافية الخاصة باملرأة والطفولة، وكذا مصاريف تسيير دور حضانة األطفالاملراكز االج

" مقارنة بين المعطيات المرصودة ميزانية الجماعتين : المطلب الثاني

 "و سال  مكناس

يلوح في أفق الورش اإلصالحي الترابي مصطلح العدالة املجالية، و إن كان هذا املفهوم جزء منها 

ى عاتق الدولة، فالجزء الثاني و ربما األكبر يلقى غلى عاتق مجالس الجماعات الترابية، نظرا ملقى عل

 لالختصاصات التي خولها لها الدستور بموجب الباب التاسع.

من هذا الباب ستتم مقارنة مدى استجابة هاتين الجماعتين ملقاربة النوع االجتماعي من خالل 

ى حدى على مدى سنتين ) الفقرة األولى( ثم بين التوجه الذي يحكم مقارنة في ميزانيات كل جماعة عل

 ميزانيات كل من الجماعتين ) الفقرة الثانية(.

                                                           
 . 27ميزانية جماعة سال، م س، ص  -  18
 .نفس المرجع -  19
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 .ميزانية كل جماعة على حدى على مدى سنتين: الفقرة األولى

إن مقارنة تطور استجابة امليزانية ملقاربة النوع اإلجتماعي تأتي من خالل مقارنة املحاور املتعلقة 

 بالنوع اإلجتماعي على مدى ميزانية سنتين.

 :بالنسبة لجماعة مكناس -

ألف  300مليون و  3وفرت االعتمادات بالنسبة للمساهمات في منظمات االحتياط االجتماعي بقيمة 

 ألف درهم. 200و تطورت بمعدل زيادة بلغت  2016درهم في ميزانية سنة 

ألف  50االحتفاظ بنفس املبلغ لكلتا السنتين املتمثل في أما بخصوص التعويض عن الوالدة فقد تم 

 درهم.

و بخصوص لإلعانات املقدمة لجمعيات األعمال االجتماعية للموظفين  و اإلعانات املقدمة 

للمؤسسات الخيرية العمومية و اإلعانات املقدمة للمؤسسات االجتماعية األخرى، فلوحظ أنه تم رصد 

لتا السنين و هو نفس الشأن بالنسبة ملصاريف الختانة و مصاريف نقل نقص االعتمادات املرصودة لك

األطفال للمخيمات و إعانات الجمعيات و مواد التلقيح و كذا شراء الكتب و شراء األدوات املوسيقية في 

ألف درهم، و كذا في  500املقابل لوحظ تراجع في مليزانية املخصصة إلعانات الفرق الرياضية يقدر ب 

ألف  500نية املخصصة لفائدة الجمعيات و املؤسسات املهتمة باألشخاص املعاقين و الرامد يقدر ب امليزا

 درهم أيضا.

ألف درهم، أما  442مليون و  18ب  2016و يقدر مجموع االعتمادات املرصودة للنوع االجتماعي في السنة 

  -3,00درهم بنسبة تراجع تقدر ب %  942مليون و  17فحدد في  2017في سنة 
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 :بالنسبة لجماعة سال

، كما لن 2019مقارنة في ميزانية  2018سجل تراجع عن بعض املكتسبات التي حققت في ميزانية 

 يتم تقديم االعتمادات ملجموعة من النقاط رغم أنها مدرجة في وثيقة امليزانية.

ميزانيات جماعة مدى االستجابة لمقاربة النوع االجتماعي في كل من : الفقرة الثانية

 .مكناس و جماعة سال

 يالحظ من خالل مقارنة بين ميزانيات الجماعتين، االتفاق على نقاط معينة منها:

 إدراج املجاالت املتعلقة بالنوع االجتماعي في وثيقة امليزانية. -

 االهتمام بمقاربة النوع االجتماعي في الباب املتعلق بالشؤون االجتماعية. -

 للشباب و الشيوخ في مقاربة النوع االجتماعي.عدم إعطاء اهتمام  -

 في حين تختلف في نقاط عديدة منها:

االعتمادات املرصودة في ميزانيات جماعة مكناس و املستجيبة للنوع االجتماعي متفوقة جدا  -

 على تلك املرصودة في ميزانية جماعة سال.

بل جماعة مكناس التي درهم في مقا 100,00تخصص ميزانية سال مبالغ زهيدة جدا تصل ل   -

 ترصد اعتمادات مهمة كما هو مبين في املطلب السابق.

ميزانية جماعة سال تدرج بعض النقاط ذات عالقة بالنوع االجتماعي بدون تخصيص اعتمادات  -

 لها.

ميزانية جماعة سال تنحو نحو الشؤون االقتصادية على حساب الشؤون االجتماعية و  -

 مامات ميزانية مجلس مكناس بشكل نسبي.الثقافية و التي تدخل في اهت
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يالحظ أن ميزانية جماعة مكناس نحت نحو مقاربة للنوع االجتماعي أكثر استجابة لهذا املجال مقارنة 

 بجماعة سال، رغم أن هذا اإلدراج كان سابقا في جماعة مكناس.
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 :خاتمة

 

للتدبير العمومي في ختاما  نخلص إلى أن مقاربة النوع االجتماعي أسلوب حديث 

 الجماعات الترابية أخدت به  مجموعة من الجماعات .

لكن مع كل هذا تبقى بعيدة عن ما تم تسطيره من قبل املشرع خاصة إذا ما نظرنا إلى  

بنية وقدرة الجماعات الترابية على تنزيل وتفعيل هذا الورش اإلصالحي املهم الذي يتقاطع في 

مى لتحقيق التنمية، حيث أن الجماعات الترابية تفتقد إلى مضمونه مع اإلصالح كهدف أس

مجموعة من املقومات التي تأهلها  للعب ادوار الريادة إضافة إلى غياب الكفاءات البشرية 

والوجيستيكة لفهم وتنفيذ هذه املقاربة على ارض الواقع ،حيث انه من املسلم ان جل 

لت تتخبط في مشاكل تسيرية والصعوبات املالية  الجماعات الترابية وخاصة الجماعات التي الزا

 مما يقف حاجزا لتحقيق التنمية,
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