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السياق واإلطار
تتبو�أ اجلماعات الرتابية باملغرب مب�ستوياتها الثالث (اجلهات والعماالت �أو الأقاليم واجلماعات)
مكانة مهمة يف امل�شهد ال�سيا�سي والإداري املغربي �إىل جانب الدولة والقطاع اخلا�ص واملجتمع
املدين ،وتعترب فاعال �أ�سا�سيا يف تر�سيخ �سيا�سة الالمركزية ببالدنا وتعزيز مبادئ الدميقراطية
املحلية ورافعة �أ�سا�سية لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة وامل�ستدامة.
هذه املكانة هي نتيجة للرتاكمات العديدة والإ�صالحات اجلوهرية املتعاقبة التي طالت منظومة
الالمركزية ببالدنا على مر ال�سنني ،والتي كان �آخرها د�ستور  2011والقوانني التنظيمية الثالث
املتعلقة باجلماعات الرتابية ال�صادرة �سنة .2015
ومن هذا املنطلق ،ت�شكل اجلماعات الرتابية ،طبقا للد�ستور (الباب  9و )12ومقت�ضيات القوانني
التنظيمية  111.14املتعلق باجلهات و 112.14املتعلق بالعمالة �أو الإقليم و 113.14املتعلق باجلماعات،
م�ستويات للتنظيم الرتابي للدولة تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل الإداري واملايل ويرتكز
تدبري �ش�ؤونها على مبد�أ التدبري احلر الذي يخول لهذه الهيئات �سلطة التداول بكيفية دميقراطية
و�سلطة تنفيذ مداوالتها ومقرراتها ،ال�شيء الذي ي�ؤهلها لإعداد وتنفيذ برامج تنموية يف �إطار من
االن�سجام وااللتقائية مع خمتلف املتدخلني.
ولهذا الغر�ض� ،أدرجت القوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الرتابية التخطيط اال�سرتاتيجي
�ضمن االخت�صا�صات الذاتية لهذه الأخرية ،مع الأخذ بعني االعتبار �أبعاد النوع والتنمية امل�ستدامة
واملقاربة الت�شاركية.
وحتدد القوانني التنظيمية الثالثة (111.14؛ 112.14؛  )113.14اخت�صا�صات اجلماعات الرتابية،
حيث يعترب التخطيط اال�سرتاتيجي �رضوريًا كممار�سة م�شرتكة على امل�ستويات الرتابية الثالثة،
وذلك من خالل:
• برنامج عمل اجلماعة؛
• برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• برنامج التنمية اجلهوية.
كما �أحالت نف�س القوانني التنظيمية على مرا�سيم تطبيقية لتفعيل هذا االخت�صا�ص من طرف
اجلماعات الرتابية وذلك ح�سب احلالة .وتتعلق هذه املرا�سيم بتحديد م�سطرة �إعداد برامج التنمية
وتتبعها وحتيينها وتقييمها و�آليات احلوار والت�شاور لإعدادها (ثالث مرا�سيم) وكذا بتحديد
م�ضمون الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات وكيفيات �إعدادها (ثالث مرا�سيم).
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وعلى غرار اجلهة واجلماعة ،ت�ضطلع العمالة �أو الإقليم بدور مهم يف جمال تخطيط التنمية ،وذلك
على �ضوء القانون التنظيمي رقم  112.14امل�شار �إليه ،الذي �أناط بهذه الأخرية داخل دائرتها
الرتابية مهام النهو�ض بالتنمية االجتماعية خا�صة يف الو�سط القروي وكذا يف املجاالت احل�رضية،
كما تتمثل هذه املهام يف تعزيز النجاعة والتعا�ضد والتعاون بني اجلماعات املتواجدة برتابها.
وبطبيعة احلال ،يعترب التخطيط من بني الرافعات الأ�سا�سية لتحقيق هذه الأهداف ،حيث جند �أن
املادة  80من القانون التنظيمي املتعلق بالعمالة �أو الإقليم تن�ص على ما يلي:
«ي�ضع جمل�س العمالة �أو الإقليم ،حتت �إ�رشاف رئي�س جمل�سها خالل ال�سنة الأوىل من انتداب
املجل�س ،برنامج التنمية للعمالة �أو للإقليم وتعمل على تتبعه وحتيينه وتقييمه.
يحدد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ملدة �ست �سنوات الأعمال التنموية املقرر برجمتها �أو �إجنازها
برتاب العمالة �أو الإقليم ،اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها ،لتحقيق تنمية م�ستدامة ووفق منهج
ت�شاركي وبتن�سيق مع عامل العمالة �أو الإقليم ب�صفته مكلفا بتن�سيق �أن�شطة امل�صالح الالممركزة
للإدارة املركزية.
يجب �أن يت�ضمن برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ت�شخي�صا حلاجيات و�إمكانيات العمالة �أو الإقليم
وحتديدا لأولوياتها وتقييما ملواردها ونفقاتها التقديرية اخلا�صة بال�سنوات الثالث الأوىل و�أن ي�أخذ
بعني االعتبار مقاربة النوع».
يهدف هذا الدليل �إىل مرافقة امل�س�ؤولني املعنيني ب�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم اىل و�ضع
نظام للتتبع والتقييم اخلا�ص به .ويعر�ض هذا الدليل توجيهات و�أدوات ون�صائح يجب اتباعها
بالن�سبة ملختلف العنا�رص املكونة لربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،مع االدماج الأفقي لأبعاد النوع
والبيئة والتنمية امل�ستدامة واملقاربة الت�شاركية .وتتمثل العنا�رص التي يتكون منها برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم يف:
• ت�شخي�ص واقع التنمية االجتماعية على م�ستوى العمالة �أو الإقليم؛
• حتديد الأولويات التنموية للعمالة �أو الإقليم؛
• انتقاء امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية؛
• و�ضع امليزانية؛
• و�ضع نظام للتتبع والتقييم.
ويقدم هذا الدليل خارطة طريق وا�ضحة ت�ستند على املقت�ضيات املتعلقة بالتخطيط الرتابي التي
ين�ص عليها د�ستور  ،2011والقانون التنظيمي املتعلق بالعماالت والأقاليم رقم  112.14ومرا�سيمه
التطبيقية (املر�سوم رقم  2.16.300بتحديد م�سطرة �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وتتبعه
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وحتيينه وتقييمه و�آليات احلوار والت�شاور لإعداده واملر�سوم رقم  2.16.306ب�ش�أن حتديد م�ضمون
الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات اخلا�صة مبيزانية العمالة �أو الإقليم وكيفيات �إعدادها).
وت�شكل هذه الوثيقة �إطارا مرجعيا للتخطيط الرتابي وبرجمة م�شاريع العماالت والأقاليم و�إدماج
مقاربة النوع واملقاربة الت�شاركية والبيئة والتنمية امل�ستدامة .كما ت�شكل �أداة تهدف �إىل التح�سني
التدريجي للممار�سات وتوجيه م�س�ؤويل جمل�س العمالة �أو الإقليم نحو دينامية جديدة للتخطيط
الرتابي.

الأهداف
يندرج دليل برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم �ضمن منظور يتوخى تقوية القدرات .ولذلك ،ف�إنه
يهدف �إىل:
• توفري العنا�رص املنهجية لإعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• تعزيز قدرات العمل وحت�سني عملية اتخاذ القرار ،املتعلقة مبجاالت اخت�صا�ص العماالت
والأقاليم؛
• حتقيق فعالية �أكرب يف �إجناز املخططات والربامج التي حتددها العماالت والأقاليم.
وي�سمح هذا الدليل ،ب�شكل خا�ص ،للفاعلني املعنيني بعملية �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
مبا يلي:
• االطالع على املقت�ضيات القانونية املنظمة لربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• حتديد �أدوارهم وم�س�ؤولياتهم يف عملية �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• فهم خمتلف مراحل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• امتالك �أدوات عملية لإجناز هذه املراحل؛
• �إدماج مقاربة النوع واملقاربة الت�شاركية والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة يف جميع املراحل.
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امل�ستهدفون
يتوجه هذا الدليل �إىل املنتخبني وامل�س�ؤولني بالعمالة �أو الإقليم و�إىل املوظفني الإداريني والتقنيني،
وم�س�ؤويل امل�صالح الالممركزة للدولة والفاعلني ال�سو�سيو-اقت�صاديني وممثلي املجتمع املدين املحلي
املعنيني بعملية �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.

املحتوى
يتكون هذا الدليل من ثالثة �أق�سام:
• يعر�ض الق�سم الأول الإطار القانوين والتنظيمي املرجعي لـربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
ف�ضال عن نظام متعلق باحلكامة؛
• يتطرق الق�سم الثاين �إىل مقاربة �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم من خالل �سبعة مراحل
متتالية .تقدم كل واحدة منها الأهداف والأن�شطة التي يتعني القيام بها ،والنتائج املتوخى
حتقيقها ،ونقاط اليقظة وخا�صة املتعلقة بدمج مقاربة النوع والبعد البيئي وبعد التنمية
امل�ستدامة؛
• مت تخ�صي�ص الق�سم الثالث للتدابري الأفقية التي يجب اتخاذها ل�ضمان جناح برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم ومالءمته مع القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت والأقاليم.
ويتعلق الأمر باخل�صو�ص بـ )1 :مقاربة النوع ،والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة؛  )2خمطط
التوا�صل؛  )3اجلوانب املتعلقة باحلكامة؛  )4الرتافع وتعبئة املوارد.
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القسم األول  :اإلطار المرجعي والتنظيمي
إلعداد برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم
يعترب برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم الوثيقة املرجعية لربجمة امل�شاريع والأن�شطة التي تدخل �ضمن
اخت�صا�صات العمالة �أو الإقليم ،وذلك من خالل:
• توفري التجهيزات واخلدمات الأ�سا�سية ،وخا�صة يف الو�سط القروي؛
• تطبيق مبد�أ التعا�ضد بني اجلماعات من خالل �إجناز �أن�شطة ما بني اجلماعات؛
• تقدمي اخلدمات وتنفيذ امل�شاريع املتعلقة بالتنمية االجتماعية يف الو�سط القروي؛
• مكافحة التهمي�ش واله�شا�شة يف خمتلف القطاعات االجتماعية؛
• امل�ساهمة يف ت�أهيل العامل القروي يف جماالت ال�صحة والتعليم ،واملاء والكهرباء ،والبنيات
التحتية ،والتجهيزات االجتماعية والريا�ضية؛
• امل�ساهمة يف تنمية املناطق اجلبلية والواحات.1
ويعترب برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم �أحد االخت�صا�صات الذاتية بالعمالة �أو الإقليم .يتم �إعداده
خالل ال�سنة الأوىل من انتداب جمل�س العمالة �أو الإقليم .ويحدد ،على مدى �ست �سنوات،
الأن�شطة التنموية التي تعتزم العمالة �أو الإقليم �إجنازها يف جمالها الرتابي.
يتم تنفيذ برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وتتبعه وحتيينه وتقييمه حتت �إ�رشاف رئي�س املجل�س
(املواد � 80إىل  85من القانون التنظيمي رقم  ،112.14الباب الثاين ،الف�صل الثاين) .ويحدد برنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم ،باعتباره �أداة للتنمية ،وعلى �أ�سا�س ت�شخي�ص معني ،حاجيات و�أولويات
العمالة �أو الإقليم .كما يت�ضمن تقديرا ماليا ملوارده ونفقاته.
يتم �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وفقًا ملنهجية ت�شاركية تدمج مقاربة النوع وبعدي البيئية
والتنمية امل�ستدامة .تتم بلورته وفقًا ملرجعية قانونية .كما يعتمد على �إطار تنظيمي وعلى مقاربات
ومبادئ عمل حمددة بدقة.

 1املواد  78و 86و 89من القانون التنظيمي  112.14املتعلق بالعماالت والأقاليم حول االخت�صا�صات الذاتية ،امل�شرتكة
واملنقولة للعماالت والأقاليم.
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املرجعيات القانونية
تكمن �أ�س�س برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم يف ثالث مرجعيات قانونية:
 .1د�ستور 2011؛
 .2القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت والأقاليم؛
.3مرا�سيم تطبيقه (املر�سوم رقم  2.16.300بتحديد م�سطرة �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
وتتبعه وحتيينه وتقييمه و�آليات احلوار والت�شاور واملر�سوم رقم  2.16.306ب�ش�أن حتديد م�ضمون
الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات اخلا�صة مبيزانية العمالة �أو الإقليم وكيفيات �إعدادها).

 .1املرجعية الد�ستورية
ت�ؤطر املقت�ضيات الد�ستورية مهام و�أدوار وتنظيم اجلماعات الرتابية يف خمتلف جماالت تدخالتها
والتي تتمثل �أ�سا�سا يف تفعيل ال�سيا�سة العامة للدولة ويف �إعداد ال�سيا�سات الرتابية (الف�صل .)137
ويقوم ر�ؤ�ساء جمال�س اجلهات ور�ؤ�ساء جمال�س اجلماعات الرتابية الأخرى ،بتنفيذ مداوالت هذه
املجال�س ومقرراتها (الف�صل  ،)138كما ت�ضع جمال�س اجلهات ،واجلماعات الرتابية الأخرى،
�آليات ت�شاركية للحوار والت�شاور ،لتي�سري م�ساهمة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف �إعداد
برنامج التنمية وتتبعها (الف�صل  .)139وذلك يف �أفق العمل على:
• تعبئة كل الو�سائل املتوفرة لتي�سري ا�ستفادة املواطنات واملواطنني على قدم امل�ساواة ،من التمتع
باحلق يف «العالج والرعاية ال�صحية واحلماية االجتماعية ،والتعليم والتكوين ،وال�سكن،
وال�شغل ،وولوج الوظائف العمومية ،واملاء والتنمية امل�ستدامة( »...الف�صل )31؛
• «�ضمان الطابع الفعلي حلرية املواطنات واملواطنني ،وامل�ساواة بينهم ،مع �ضمان احلق يف
امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية» (الف�صل .)6
ولهذا ،تتمتع اجلماعات الرتابية باالخت�صا�صات والو�سائل التالية:
–  �سلطة تنظيمية ملمار�سة �صالحياتها (الف�صل )140؛
–  موارد مالية ذاتية وموارد مالية مر�صودة من قبل الدولة (الف�صل )141؛
–  م�ساهمات اجلماعات الرتابية الأخرى يف �إطار التعاون (الف�صل )143؛
–  الو�سائل والربامج امل�شرتكة يف �إطار جمموعة من اجلماعات امل�شكلة لهذا الغر�ض
(املادة )144؛
–  م�ساعدة ممثلي ال�سلطة املركزية ،والة اجلهات وعمال الأقاليم والعماالت ،اجلماعات
الرتابية يف تنفيذ خمططات وبرامج التنمية (املادة .)145

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

عالوة على ذلك ،يدعو د�ستور يوليو � 2011إىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ،التي ت�شكل مقاربة
النوع تعبريها املنهجي ،حيث:
–  يكر�س امل�ساواة واملنا�صفة بني املر�أة والرجل يف جميع املجاالت؛
–  يحظر جميع �أ�شكال التمييز ،مبا يف ذلك التمييز القائم على النوع؛
–  ين�ص على هيئة املنا�صفة ومكافحة جميع �أ�شكال التمييز ك�آلية للتنفيذ (الف�صالن  19و)164؛
–  ين�ص على «تكاف�ؤ الفر�ص بني الن�ساء والرجال يف ولوج الوظائف االنتخابية» (الف�صل .)30

 .2املرجعية الت�رشيعية والتنظيمية
حتدد مقت�ضيات القانون التنظيمي رقم  112.14م�سطرة �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ملدة
�ست �سنوات ،وامل�صادقة عليه ،وتنفيذه ،وحتيينه وتتبعه وتقييمه (املادة  .)80ويتم ذلك ،يف مراحله
املختلفة ،حتت �إ�رشاف رئي�س جمل�س العمالة �أو الإقليم.
يتم �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم (كما هو حمدد يف املادة  6من املر�سوم رقم  )2.16.300يف
ان�سجام مع املبادئ التوجيهية لربنامج التنمية اجلهوية .ويتم ذلك وفق مقاربة ت�شاركية بتن�سيق مع
عامل العمالة �أو الإقليم� ،أو من ينوب عنه ،ب�صفته مكلفا بتن�سيق �أن�شطة امل�صالح الالممركزة للإدارة
املركزية (املادة .)80
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يخ�ضع �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم مل�سل�سل ت�شتمل على:
• ت�شخي�ص احلاجيات والإمكانات املحددة ،وحتديد جيد للأولويات ،وتقييم املوارد والنفقات
التقديرية اخلا�صة بال�سنوات الثالث الأوىل من الربنامج (املادة )80؛
• برنامج متعدد ال�سنوات ،وخا�صة برنامج مدته ثالث �سنوات ،وفق ًا للأنظمة املن�صو�ص عليها
(املر�سوم رقم  2.16.306ب�ش�أن حتديد م�ضمون الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات اخلا�صة
مبيزانية العمالة �أو الإقليم وكيفيات �إعدادها) (املادتان  80و)175؛
• منهجية للتخطيط ت�أخذ بعني االعتبار مقاربة النوع وبعد التنمية امل�ستدامة (املادة .)80
يف هذا الإطار ،وتبعا للمادة  215من القانون التنظيمي املتعلق بالعماالت والأقاليم ،فرئي�س جمل�س
العمالة �أو الإقليم مطالب باتخاذ الإجراءات ال�رضورية من �أجل اعتماد الأ�ساليب الفعالة لتدبري
العمالة �أو الإقليم ،مبا يف ذلك مهمة التخطيط ،والتي تت�ضمن على اخل�صو�ص حتديد املهام ،وو�ضع
دالئل للم�ساطر ،املتعلقة بالأن�شطة واملهام املنوطة ب�إدارة العمالة �أو الإقليم وب�أجهزتها التنفيذية
والتدبريية وتبني نظام التدبري ح�سب الأهداف ،ومنظومة لتتبع امل�شاريع والربامج (مبا يف ذلك
الأهداف املراد بلوغها وم�ؤ�رشات الفعالية املتعلقة بها وكذا و�ضع منظومة لتقييم امل�شاريع والربامج
حتدد فيها امل�ؤ�رشات اخلا�صة مبجال التقييم.
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ومن �أجل �إ�ضفاء �أكرب قدر من االن�سجام على الربنامج التنموي ،خا�صة مع برامج امل�ستوى الأعلى
(اجلهة) وامل�ستوى الأدنى (اجلماعات) ومن �أجل حت�سني الفعالية وتعا�ضد املوارد بني اجلماعات
الرتابية ،ي�ستح�سن �إ�رشاك اجلماعات املذكورة �أعاله ،وخمتلف الإدارات واملقاوالت العمومية
وامل�ؤ�س�سات العمومية .حيث يتم �إمداد جمل�س العمالة �أو الإقليم بالوثائق املتوفرة املتعلقة مب�شاريع
التجهيز املزمع تنفيذها برتاب العمالة �أو الإقليم ،داخل �أجل مدته �شهرين من تاريخ تقدمي الطلب
(املادة ( )83انظر امللحق رقم .)1
وبخ�صو�ص امل�ساواة بني اجلن�سني ،تن�ص مقت�ضيات القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت
والأقاليم على ما يلي:
• �إحداث هيئات ا�ست�شارية ،ب�رشاكة مع فعاليات املجتمع املدين ،تخت�ص بدرا�سة الق�ضايا
الإقليمية املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع (املادة )111؛
• �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم مع الأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع (املادة )80؛
• الأخذ بعني االعتبار معيار النوع عند حتديد �أهداف الربامج �أو امل�شاريع املدرجة يف امليزانية
وعند حتديد امل�ؤ�رشات الرقمية  /الكمية لقيا�س النتائج املتوخاة (املادة .)150
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بالعماالت والأقاليم الذي يحدد م�سطرة
�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وتقييمه وحتيينه ،ي�رشك الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة
الق�ضايا الإقليمية املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع ،يف عملية �إعداد
وتنفيذ وتتبع وتقييم برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وعملية حتيينه بعد ال�سنة الثالثة.
كما يجب �إدماج ،والأخذ بعني االعتبار البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة يف �إعداد برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم ،حيث ين�ص املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بالعماالت والأقاليم ،الذي يحدد
م�سطرة �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وتقييمه وحتيينه يف مادته  ،3على �أن برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم يحدد م�شاريع وعمليات التنمية التي �ستتم برجمتها �أو تنفيذها �أو التي �ست�ساهم
فيها العمالة �أو الإقليم فوق ترابها �رشيطة دمج البعد البيئي ل�ضمان التنمية امل�ستدامة (الفقرة .)4

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

املادة  80من القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت والأقاليم
ي�ضع جمل�س العمالة �أو الإقليم ،حتت �إ�رشاف رئي�س جمل�سها خالل ال�سنة الأوىل من انتداب املجل�س،
برنامج التنمية للعمالة �أو للإقليم ويعمل على تتبعه وحتيينه وتقييمه.
يحدد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ملدة �ست �سنوات الأعمال التنموية املقرر برجمتها �أو �إجنازها برتاب
العمالة �أو الإقليم ،اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها ،لتحقيق تنمية م�ستدامة ووفق منهج ت�شاركي
وبتن�سيق مع عامل العمالة �أو الإقليم ب�صفته مكلفا بتن�سيق �أن�شطة امل�صالح الالممركزة للإدارة املركزية.
يجب �أن يت�ضمن برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ت�شخي�صا حلاجيات و�إمكانيات العمالة �أو الإقليم
وحتديدا لأولوياتها وتقييما ملواردها ونفقاتها التقديرية اخلا�صة بال�سنوات الثالث الأوىل و�أن ي�أخذ
بعني االعتبار مقاربة النوع.

الإطار التنظيمي :الفاعلون و�آليات برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
 .1الفاعلون املعنيون بربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
يقدم اجلدول �أدناه ملحة عامة عن خمتلف الهيئات والفاعلني والأطراف املعنية بربنامج تنمية العمالة
�أو الإقليم كما يقدم م�س�ؤوليات كل منهم.
اجلدول رقم  :1الفاعلون املعنيون بربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم والأدوار وامل�س�ؤوليات املنوطة بهم
الأجهزة  /الهياكل
• رئي�س جمل�س العمالة
�أو الإقليم

الأدوار وامل�س�ؤوليات
–  الإ�رشاف على و�ضع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم من طرف املجل�س خالل ال�سنة
الأوىل من انتدابه وعلى تتبعه وحتيينه وتقييمه (املادة  80من القانون التنظيمي
رقم )112.14؛ عر�ض م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم على اللجان الدائمة
لدرا�سته ثالثني ( )30يوما على الأقل قبل انعقاد الدورة املخ�ص�صة للم�صادقة عليه
(املادة  10من املر�سوم رقم  2.16.300بتحديد م�سطرة �إعداد برنامج تنمية العمالة
والإقليم وتتبعه وحتيينه وتقييمه و�آليات احلوار والت�شاور لإعداده)؛
–  عر�ض م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم على املجل�س ق�صد اتخاذ مقرر
يف �ش�أنه (املادة  11من املر�سوم رقم  2.16.300بتحديد م�سطرة �إعداد برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم)؛
–  التداول ب�ش�أن برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم (املادة  92من القانون التنظيمي
رقم )112.14؛
–  تنفيذ مداوالت املجل�س ومقرراته واتخاذ جميع التدابري لذلك.
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الأجهزة  /الهياكل
• رئي�س جمل�س العمالة
�أو الإقليم (تابع)

• اللجن الدائمة :
–  امليزانية وال�ش�ؤون
املالية والربجمة.
–  التنمية القروية
واحل�رضية ،و�إنعا�ش
اال�ستثمار ،واملاء،
والطاقة ،والبيئة
–  ال�ش�ؤون االجتماعية
والأ�رسة.
• الهيئة اال�ست�شارية
املكلفة بدرا�سة الق�ضايا
الإقليمية املتعلقة بتفعيل
مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص ومقاربة النوع
• م�صالح الدولة اخلارجية
• اجلماعات الرتابية الأخرى
• امل�ؤ�س�سات العمومية
واملقاوالت العمومية
• القطاع اخلا�ص
(عن طريق عامل
العمالة �أو الإقليم)
• عامل العمالة �أو الإقليم

الأدوار وامل�س�ؤوليات
–  تنفيذ برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم (املادة  95من القانون التنظيمي رقم )112.14؛
–  �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم (املادة  99من القانون التنظيمي رقم )112.14؛
–  �إعداد امليزانية على �أ�سا�س برجمة متتد على ثالث �سنوات (املادة  175من القانون
التنظيمي رقم )112.14؛
–  حتني هذه الربجمة كل �سنة ملالءمتها مع تطور املوارد والتكاليف؛ (املادة  175من
القانون التنظيمي رقم )112.14؛
–  �إحالة امليزانية من طرف الآمر بال�رصف (رئي�س املجل�س) ،بهدف الت�أ�شري عليها،
على عامل العمالة �أو الإقليم مرفقة ببيان عن الربجمة املمتدة على ثالث
(� )3سنوات والقوائم املحا�سبية واملالية للعمالة �أو الإقليم (املادة  181من القانون
التنظيمي رقم )112.14؛
–  اتخاذ الإجراءات ال�رضورية من �أجل اعتماد الأ�ساليب الفعالة لتدبري العمالة �أو
الإقليم (املادة  215من القانون التنظيمي رقم )112.14؛
–  فح�ص ومداولة الق�ضايا التي تقع �ضمن جماالت اخت�صا�صاتها.

–

–

–

–

 الت�شاور وتقدمي �آراء من �أجل الأخذ الفعلي بعني االعتبار للم�ساواة بني النوع يف
جميع مراحل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.

 مد العمالة �أو الإقليم باملعلومات واملعطيات وامل�ؤ�رشات والوثائق املتوفرة حول
امل�شاريع املنجزة �أو املزمع �إجنازها يف تراب العمالة �أو الإقليم داخل �أجل �أق�صاه
�شهران من تاريخ تقدمي طلب امل�ساعدة التقنية (املادة  9املر�سوم )2.16.300؛
 تعبئة املوارد الب�رشية للم�صالح اخلارجية للدولة للم�ساهمة يف �إعداد برنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم (املادة  9مبر�سوم .)2.16.300
 الت�أ�شري على املقرر املتعلق بربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،داخل �أجل ع�رشين
( )20يوما من تاريخ التو�صل به من رئي�س املجل�س (املادة  109من القانون التنظيمي
رقم .)112.14

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

� .2آليات احلوار والت�شاور
ين�ص د�ستور يوليو  2011على م�شاركة ال�سكان والفاعلني االجتماعيني يف �إعداد ال�سيا�سات
العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها برامج التنمية من خالل:
• مقت�ضيات الف�صل  13املتعلق ب�إحداث هيئات الت�شاور ق�صد �إعداد ال�سيا�سات العمومية
وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها؛
• مقت�ضيات الف�صل  136املتعلق بالتنظيم اجلهوي والرتابي الذي ي�ؤمن م�شاركة ال�سكان املعنيني
يف تدبري �ش�ؤونهم؛
• مقت�ضيات الف�صل  139املتعلق بو�ضع اجلهات واجلماعات الرتابية الأخرى لآليات ت�شاركية
للحوار والت�شاور لتي�سري م�ساهمة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف �إعداد برامج التنمية
وتتبعها.
ووفق ًا للمقت�ضيات الد�ستورية ،تقوم جمال�س العماالت والأقاليم ب�إحداث �آليات ت�شاركية للحوار
والت�شاور لت�شجيع م�شاركة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف �إعداد وتتبع برامج التنمية ،متا�شيا
مع النظام الداخلي للعمالة �أو الإقليم.
بتعبري �آخر ،ت�ساهم املواطنات واملواطنون ومنظمات املجتمع املدين �أثناء �إعداد برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم ،يف حتليل الت�شخي�ص واقرتاح احللول ووجهات النظر لتح�سني م�ستقبل العمالة
�أو الإقليم .ولهذه امل�شاركة �أهمية مزدوجة.
تتمثل الأوىل يف �ضمان متثيلية ل�سكان العمالة �أو الإقليم� ،أي للرجال والن�ساء ،بغ�ض النظر عن
�سنهم ،وم�ستواهم ال�سو�سيو-اقت�صادي ،وم�ستوى تعليمهم ،مكان الإقامة و�  /أو و�ضعية �إعاقتهم.
وتتمثل الأهمية الثانية يف الرفع من فعالية دور الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة الق�ضايا املتعلقة
بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع طيلة مدة �إعداد وتتبع برنامج تنمية العمالة
�أو الإقليم.
يف هذا الإطار ،وبنا ًء على النتائج املنبثقة من ور�شات العمل �أو املنتديات �أو لقاءات احلوار
والت�شاور ،يحدد رئي�س جمل�س العمالة �أو الإقليم واملنتخبون واملنتخبات �أولويات التنمية.
�أنظر امللحقني  2و 3يقدمان كل من ماهية برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم واملنهجية الت�شاركية يف
م�سل�سل الإعداد.
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دليل منهجي
منهجي
اإلقليم :
دليل
العمالة /أو
تنميةالجماعة
برنامج عمل

القسم الثاني  :مراحل إعداد برنامج
تنمية العمالة أو اإلقليم
قبل التطرق ب�شكل مف�صل للمراحل املتعلقة ب�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،يجب الإ�شارة
�إىل �أن طريقة تقدمي كل مرحلة من هذه املراحل �ستتم وفق امل�سار التايل :الأهداف ،الأن�شطة،
ال�رشوط امل�سبقة ،النتائج املنتظرة والأدوات والدعامات .وتتكون عملية �إعداد برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم من �سبع مراحل متتالية ،منظمة على النحو التايل:
املرحلة الأوىل – التح�ضري واالنطالقة :يتم خالل هذه املرحلة توفري ال�رشوط ال�رضورية الالزمة لبدء
عملية التخطيط .ويتعلق الأمر �أ�سا�سا باتخاذ القرار ال�سيا�سي اخلا�ص ب�إعداد برنامج تنمية العمالة
�أو الإقليم ،وحتديد املوارد الب�رشية واملالية الالزمة وتعبئة الفاعلني املعنيني.
املرحلة الثانية – ت�شخي�ص احلاجيات والإمكانيات املتاحة :تهدف هذه املرحلة �إىل �إجراء جرد حول واقع
التنمية يف العمالة  /الإقليم مركزا على جماالت اخت�صا�صات كل منهما ،وحتليل نقط قوة العمالة �أو
الإقليم و�إكراهاتها ،وو�ضع جرد للم�شاريع املنجزة �أو املربجمة فوق ترابها.
املرحلة الثالثة – حتديد �أولويات التنمية :تهدف هذه املرحلة �إىل حتديد الر�ؤية و�أولويات التنمية للعمالة
�أو الإقليم مع الأخذ بعني االعتبار �سيا�سات وا�سرتاتيجيات الدولة وبرنامج التنمية اجلهوية.
املرحلة الرابعة – حتديد امل�شاريع والعمليات ذات الأولوية :يتم خالل هذه املرحلة حتديد م�شاريع برنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم ومواطن �إجنازها ،مع الأخذ بعني االعتبار الإمكانيات املالية للعمالة �أو
الإقليم �أو الإمكانيات التي ميكنها تعبئتها خالل �ست �سنوات ،مدة تنفيذ هذا الربنامج .جتدر
الإ�شارة �إىل �أن برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم يعد يف ال�سنة الأوىل وبالتايل فتنفيذ الربنامج يتم
خالل اخلم�س �سنوات املتبقية من والية املجل�س.
املرحلة اخلام�سة – تقييم املوارد والنفقات املتوقعة لثالث �سنوات الأوىل :تهدف هذه املرحلة �إىل تقييم
املوارد والنفقات املتوقعة للعمالة �أو الإقليم لل�سنوات الثالث الأوىل من برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم.
املرحلة ال�ساد�سة – �إعداد وثيقة برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ونظام تتبع امل�شاريع والتقييم :يتم خالل
هذه املرحلة حتديد مراحل �صياغة وثيقة م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وو�ضع نظام تتبع
للم�شاريع والربامج التي يتم فيها حتديد الأهداف املرجوة وم�ؤ�رشات الأداء ذات ال�صلة.
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املرحلة ال�سابعة – تبني وامل�صادقة على م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم :ت�صف هذه املرحلة
اخلطوات التي يجب اتباعها للم�صادقة على برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.
يتم �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن برنامج عمل اجلماعة وبرنامج التنمية
اجلهوية ،من خالل الإدماج الأفقي ملقاربة النوع وامل�شاركة والبعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة .و�سيتم
التقيد بالتو�صيات والأدوات املرتبطة بهذه املقاربات يف املراحل املختلفة لإعداد برنامج تنمية
العمالة والإقليم.
ت�شري الإطارات  /املربعات باللون الأزرق يف الوثيقة �إىل �أدوات  /تو�صيات دمج مقاربة النوع يف
املرحلة املعنية.
ت�شري الإطارات  /املربعات باللون الأخ�رض املوجودة يف الوثيقة �إىل �أدوات  /تو�صيات املتعلقة ب�أخذ
البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة بعني االعتبار يف املرحلة املعنية.
ت�شري الإطارات  /املربعات باللون البني املوجودة يف الوثيقة �إىل �أدوات  /تو�صيات املتعلقة ب�أخذ بعني
االعتبار امل�شاركة يف املرحلة املعنية.

ما �أهمية �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم م�ستجيب ملقاربة النوع؟
يتيح التخطيط الرتابي امل�ستجيب للنوع ،مكافحة التفاوتات بني الن�ساء والرجال واال�ستجابة
حلاجياتهم (ن) املتباينة ،بتحديد ومالءمة ال�سيا�سات والربامج العمومية ومتكني املواطنات
واملواطنني بالعمالة �أو الإقليم من اال�ستفادة منها ب�شكل مت�ساو ،بغ�ض النظر عن عمرهم ،وم�ستواهم
ال�سو�سيو-اقت�صادي ،وم�ستوى تعليمهم ،ومكان �إقامتهم و� /أو كونهم يف و�ضعية �إعاقة .ويعترب هذا
التخطيط تطبيقا للمنهج االجتماعي الذي يطلق عليه «مقاربة النوع» يف جمال التخطيط العمومي.
ي�سمح هذا التخطيط الرتابي ،ب�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،كما ي�ضمن ا�ستفادة كل املواطنات
واملواطنني من هذا الربنامج ،متا�شيا مع املبادئ الد�ستورية للم�ساواة وعدم التمييز واالندماج وربط
امل�س�ؤولية باملحا�سبة .فهو �ضامن ل�شمولية وفعالية وجناعة العمل على م�ستوى العمالة �أو الإقليم (انظر
امللحق  16اخلا�ص بقامو�س م�صطلحات مقاربة النوع).
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ما �أهمية �أخذ التنمية امل�ستدامة يف االعتبار عند �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؟
�إن اجلماعات الرتابية مدعوة ،بحكم مهامها ،لأن تلعب دورا مركزيا يف �إنعا�ش التنمية امل�ستدامة.
و�إليها تعود م�س�ؤولية العناية باملكونات الأ�سا�سية مثل اخلدمات البيئية ،وحماية املوارد الطبيعية
واحلفاظ على التنوع البيولوجي �أو النظم البيئية.
ي�ؤطر �إدماج البعد البيئي ،وبعد التنمية امل�ستدامة يف �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،مقت�ضيات
ت�رشيعية وي�ستند �إىل مبادئ �أ�سا�سية .كما �أن عملية دمج البيئة والتنمية امل�ستدامة يف الربجمة التنموية
للعمالة �أو الإقليم تعتمد ب�شكل �أفقي يف جميع مراحل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.

الر�سم البياين  :1مراحل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم

 .1التح�ضري
واالنطالقة

 .2الت�شخي�ص

 .3حتديد
�أولويات
التنمية

 .4انتقاء
امل�شاريع

 .5الربجمة
وتقييم
املوارد
والنفقات
التقديرية

� .6إعداد
وثيقة
برنامج
تنمية
العمالة �أو
الإقليم
ونظام
التتبع
والتقييم

 .7امل�صادقة
على برنامج
تنمية
العمالة
�أو الإقليم

التح�ضري
واالنطالقة

انتقاء امل�شاريع

• انتقاء امل�شاريع
والعمليات خالل
ور�شات العمل مع
الأطراف املعنية

حتديد �أولويات
التنمية
• حتديد �أهداف
برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم
والنتائج املتوقعة
• االت�ساق
مع التخطيط
اجلماعي واجلهوي
واال�سرتاتيجيات
الوطنية

الر�سم البياين  :2حمتوى مراحل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم

الت�شخي�ص

• التح�ضري التقني
والتنظيمي

• ور�شات ت�شاركية
مع الأطراف
املعنية

• جمع ومعاجلة
املعطيات الكمية

• دورات الإعالم
والت�أطري

• الطلبات املوجهة
جلمع املعطيات
الكمية

• حتليل نقط
القوة  -نقط
ال�ضعف  -الفر�ص- 
املخاطر باملجال
الرتابي

• �صياغة تقرير
الت�شخي�ص

• و�ضع �إطار
منطقي لربنامج
تنمية العمالة �أو
الإقليم يت�ضمن
�أهداف الربنامج
والنتائج املنتظرة
وم�ؤ�رشات القيا�س
واملخاطر

برجمة وتقييم
املوارد والنفقات
التقديرية
• و�ضع جدول
زمني نهائي لتنفيذ
امل�شاريع والأن�شطة
• �إن�شاء اعتمادات
لتمويل برنامج
تنمية العمالة �أو
الإقليم
• حتديد فجوات
التمويل والبحث
عن �أموال �إ�ضافية
• امل�صادقة على
برجمة ثالث
�سنوات

�إعداد وثيقة برنامج
تنمية العمالة
�أو الإقليم ونظام
التتبع والتقييم
• �صياغة تقرير
برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم
الذي ي�شمل :الإطار،
والت�شخي�ص،
وحتديد الأولويات
والإطار املنطقي
وامل�شاريع
والأن�شطة مع
جدول التنفيذ
بالإ�ضافة �إىل
تقديرات التكلفة
• حتديد نظام
التتبع على �أ�سا�س
الإطار املنطقي ،مع
م�ؤ�رشات وم�صادر
التحقق

امل�صادقة على
برنامج تنمية العمالة
�أو الإقليم
• ت�سليم وثيقة برنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم
ونظام تتبعه وتقييمه
�إىل اللجان الدائمة
للمجل�س ق�صد الدرا�سة
(�آجال �شهر واحد)
• تقدمي هذه الوثائق،
ب�صفة ا�ست�شارية� ،إىل
الهيئة اال�ست�شارية
املكلفة مبقاربة النوع
واللجنة املكلفة بالبيئة
• ت�صويت جمل�س العمالة
�أو الإقليم على م�رشوع
برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم ق�صد اعتماده
• تقدمي م�رشوع
برنامج تنمية العمالة
�أو الإقليم للح�صول على
ت�أ�شرية عامل العمالة �أو
الإقليم �أو من ينوب عنه
يوما
يف �أجل مدته ً 20
بعد قرار امل�صادقة

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم
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املرحلة الأوىل :التح�ضري واالنطالقة
خالل هذه املرحلة �سيتم و�ضع الإطار امل�ؤ�س�ساتي والتنظيمي الكفيل بتح�ضري برنامج العمالة �أو الإقليم.

 .1الأهداف
تكمن الأهداف الرئي�سية لهذه املرحلة يف:
• �إحداث الإطار امل�ؤ�س�سي والتنظيمي ال�رضوري لإعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم،
وخا�صة ت�شكيل الفريق التقني الذي �سيتكلف بهذه العملية؛
• تعزيز عملية ت ََب ّني �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم من قبل جمل�س العمالة �أو الإقليم
والفريق التقني املكلف بربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• ال�رشوع يف جمع املعطيات الكمية للت�شخي�ص؛
• حت�سي�س وتعبئة الفاعلني (اجلماعات الرتابية ،م�صالح الدولة ،املجتمع املدين والفاعلون
االقت�صاديون واالجتماعيون) يف العمالة �أو الإقليم و�رشكائهم من �أجل امل�شاركة ومتلك
�أدوات �إعداد خمطط ي�ستجيب للنوع ويدمج البعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة ،وخا�صة
�أهداف التنمية امل�ستدامة؛
• االلتزام ب�إدراج مقاربة النوع والبعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة يف جميع مراحل عملية
�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• حتديد اجلدولة الزمنية لهذا امل�سل�سل.

 .2الأن�شطة
n

جل�سات حتديد �إطار برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم

يتم ت�أطري برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم خالل دورة �أو عدة دورات برئا�سة رئي�س جمل�س العمالة
�أو الإقليم وبح�ضور �إلزامي لأع�ضاء املكتب .ويتم الإعالن عن االنطالقة الر�سمية للعملية بعد
اجتماع للإخبار والت�شاور ينظمه رئي�س املجل�س ويدعو له �أع�ضاء املكتب ور�ؤ�ساء اللجان
الدائمة  2ونوابهم وكاتب املجل�س .كما يح�رض عامل العمالة �أو الإقليم �أو من ميثله هذا االجتماع.
 2املادة  26من القانون التنظيمي رقم  :112.14يحدث جمل�س العمالة �أو الإقليم خالل �أول دورة يعقدها ،بعد
م�صادقته على نظامه الداخلي املن�صو�ص عليه يف املادة  33من هذا القانون التنظيمي ،ثالث جلان دائمة على الأقل
يعهد �إليهما على التوايل بدار�سة الق�ضايا التالية :امليزانية وال�ش�ؤون املالية والربجمة؛ التنمية القروية واحل�رضية و�إنعا�ش
اال�ستثمارات واملاء والطاقة والبيئة؛ ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�رسة.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

ميكن لرئي�س املجل�س دعوة عن طريق عامل العمالة �أو الإقليم م�س�ؤويل امل�صالح الالممركزة للإدارة
املركزية .كما ميكن له ،مببادرة منه ،دعوة �أي �شخ�ص يرى فائدة يف ح�ضوره ،مبا يف ذلك �أع�ضاء
الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة ال�ش�ؤون الإقليمية املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
ومقاربة النوع .ويتم خالل هذا االجتماع اتخاذ القرار املتعلق ب�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم .ويعمل رئي�س املجل�س ،خالل هذا االجتماع ،على تعبئة الفاعلني املحليني وجميع
الأطراف املعنية.
حا�سما لتعبئة خمتلف الفاعلني املعنيني ب�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
يعترب هذا االجتماع
ً
حول فهم م�شرتك للعملية ،وبالتايل الرفع من فر�ص جناح منهجية الربجمة .وي�شكل الرئي�س خالل
أي�ضا ،الفريق التقني املكلف ب�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم .مع مراعاة
هذه الدوراتً � ،
توفر هذا الفريق على الكفاءات الالزمة وباخل�صو�ص يف جمال تقييم املوارد والنفقات ،هذا مع
�ضمان �إمكانية اللجوء اىل اخلربة اخلارجية.
بعد خم�سة ع�رش يو ًما من تاريخ عقد االجتماع ،تن�رش العمالة �أو الإقليم القرار الذي حتدد مبوجبه
�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم مرفق ًا باجلدولة الزمنية لعملية �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم وحتديد يوم انطالقها.
n

طلب جتميع املعطيات الكمية

يقوم رئي�س جمل�س العمالة �أو الإقليم ،مب�ساعدة الفريق املكلف ب�إعداد برنامج التنمية ،بطلب
امل�ساعدة التقنية ،عن طريق عامل العمالة �أو الإقليم ،من امل�صالح اخلارجية للدولة واجلهة
واجلماعات املتواجدة بنفوذ العمالة �أو الإقليم وامل�ؤ�س�سات واملقاوالت العمومية .وتتمثل هذه
امل�ساعدة يف مده باملعلومات واملعطيات وامل�ؤ�رشات والوثائق املتوفرة حول امل�شاريع املنجزة �أو
املزمع �إجنازها فوق تراب العمالة �أو الإقليم .ويقوم الفريق املكلف ب�إعداد برنامج تنمية العمالة
�أو الإقليم بتجميع املعلومات واملعطيات املتو�صل بها ،وذلك للقيام بجرد لواقع احلال ،خ�صو�صا
فيما يتعلق بحالة ودينامية القطاعات التي تدخل �ضمن اخت�صا�صات العمالة �أو الإقليم.

21

22

برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم  :دليل منهجي

االخت�صا�صات الذاتية للعمالة �أو الإقليم
التنمية االجتماعية:
• و�ضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر واله�شا�شة
• ت�شخي�ص احلاجيات يف جماالت ال�صحة وال�سكن والتعليم والوقاية والنظافة
• ت�شخي�ص احلاجيات يف جمال الثقافة والريا�ضة
التنمية القروية:
• �إن�شاء و�صيانة امل�سالك الطرقية القروية
• النقل املدر�سي يف الو�سط القروي

االخت�صا�صات امل�شرتكة مع الدولة
التنمية االجتماعية:
• الت�أهيل االجتماعي يف جماالت الرتبية وال�صحة واجلانب االجتماعي والريا�ضي
التنمية القروية و�إعداد الرتاب:
• ت�أهيل العامل القروي يف جماالت ال�صحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات
• تنمية املناطق اجلبلية والواحات
• امل�ساهمة يف تزويد العامل القروي باملاء ال�صالح لل�رشب والكهرباء
• برنامج فك العزلة عن الو�سط القروي
• امل�ساهمة يف �إجناز و�صيانة الطرق الإقليمية

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

من �أجل دمج مقاربة النوع يف هذه املرحلة
–
–
–
–

–
•

 احرتام الإطار القانوين الوطني والتزامات املغرب الدولية والوطنية بخ�صو�ص امل�ساواة بني
اجلن�سني؛
بعث الطلبات �إىل م�صالح الدولة واجلهة واجلماعات جلمع معطيات م�صنفة ح�سب اجلن�س؛
 تفعيل و�إ�رشاك الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة ال�ش�ؤون الإقليمية يف تفعيل مبادئ امل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع (املادة  111من القانون التنظيمي رقم )112.14؛
 تقوية القدرات (التكوين على مبادئ و�أدوات مقاربة النوع االجتماعي) والكفاءات التدبريية
للعمالة �أو الإقليم (التنظيم ،والتنفيذ ،الريادة والتتبع) ملرافقة عملية �إدماج مقاربة النوع يف برنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم؛
�إ�رشاك ع�ضوات املجل�س والن�ساء العامالت داخل الإقليم.
خالل دورة املجل�س ،االنخراط يف م�سل�سل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم من �أجل:
  .1و�ضع قائمة وجمع املعطيات امل�صنفة ح�سب اجلن�س الالزمة لإجناز برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
�  .2إجراء ت�شخي�ص حلاالت عدم امل�ساواة بني اجلن�سني انطالقا من املعطيات امل�صنفة لتحديد
حاالت عدم امل�ساواة بني املر�أة والرجل؛
�  .3إدراج التقلي�ص من الالم�ساواة بني املر�أة والرجل كهدف ا�سرتاتيجي �أفقي ومعلن �ضمن
�أولويات العمالة �أو الإقليم؛
  .4حتديد الربامج وامل�شاريع والتدابري الكفيلة مبحاربة �أوجه الالم�ساواة هذه ،وترتيبها ح�سب
معايري الأثر واجلدوى؛
  .5حتديد برنامج تنموي يت�ضمن منح �أولوية وا�ضحة للربامج وامل�شاريع والتدابري الرامية �إىل
مكافحة حاالت عدم امل�ساواة امل�سجلة ،ويحدد هدفا وا�ضحا مرقما وجدولة زمنية ،وم�ؤ�رشات
الأثر والإجناز؛
  .6تخ�صي�ص ميزانية لكل برنامج وم�رشوع و�إجراء �ضمن خمطط العمل؛ ت�سمى ميزانية م�ستجيبة
للنوع االجتماعي؛
  .7و�ضع �إطار دقيق لتنفيذ وتتبع وتقييم برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم امل�ستجيب للنوع
االجتماعي.

• يف كل مرحلة من هذه املراحل ،يجب الأخذ بعني االعتبار خم�سة �أبعاد للتحليل من �أجل حتديد،
وحتليل ومتييز �أوجه الالم�ساواة القائمة وكذا لإعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم الرامي �إىل
احلد من هذه املظاهر .وتكمن هذه الأبعاد اخلم�سة للتحليل يف :الولوج �إىل الرتبية ،والولوج �إىل
ال�صحة ،وامل�شاركة يف االقت�صاد ،و�أمن الن�ساء والفتيات ،وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية.
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من �أجل �إدماج البعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة يف هذه املرحلة
• �إر�سال الطلبات �إىل م�صالح الدولة واجلهة واجلماعات جلمع املعطيات املتعلقة بق�ضايا البيئة
والتنمية امل�ستدامة؛
• الت�شبيك بني الأطراف املعنية ب�إدماج البيئة والتنمية امل�ستدامة ،وذلك يف عالقة مع الأجهزة القائمة
والإجرائية يف جمال التخطيط على م�ستوى العمالة �أو الإقليم؛
• �إ�رشاك �أع�ضاء جلنة املجل�س الإقليمي املكلف بالتنمية القروية واحل�رضية ،و�إنعا�ش اال�ستثمار ،واملاء،
والطاقة ،والبيئة؛
• توفري التكوينات املتعلقة مبقاربة البيئة والتنمية امل�ستدامة ،وخا�صة التي لها �صلة ب�أهداف التنمية
امل�ستدامة ،بالن�سبة للمنتخبني والفرق التقنية؛
• االنخراط ،خالل دورة املجل�س ،يف عملية �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم من خالل �صياغة
توجيهات تهدف �إىل �إدماج بعدي البيئة والتنمية امل�ستدامة مع الأخذ بعني االعتبار اخت�صا�صات
العمالة �أو الإقليم؛
• حتديد الو�سائل ال�رضورية لقيادة منهجية �إدماج البيئة والتنمية امل�ستدامة.

من �أجل �إدماج املقاربة الت�شاركية يف هذه املرحلة
• �إ�رشاك الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة الق�ضايا الإقليمية املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص (املادة  111من القانون التنظيمي رقم  112.14واملادة  7من املر�سوم رقم .)2.16.300
• يتم ن�رش قرار �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم يف مقر العمالة �أو الإقليم ويتم �إبالغه لعامل
العمالة �أو االقليم (املادة  5من املر�سوم رقم .)2.16.300

 .3ال�رشوط الأولية
• �إعداد مذكرة تقنية توجيهية حول �إدماج مقاربة النوع ،وكذا مذكرة من �أجل الأخذ بعني
االعتبار البعد البيئي و�أهداف التنمية امل�ستدامة يف برجمة العماالت والأقاليم؛
• حت�سي�س الأطراف املعنية (جمل�س العمالة �أو الإقليم ،اللجن التقنية ،املجتمع املدين ،والفاعلون
االقت�صاديون) بتوحيد اجلهود والو�سائل يف �إطار عمل جماعي لبلورة برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم ،وذلك مع �إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة؛
• تعبئة املوارد الب�رشية الكف�ؤة واملكونة وتوفري املوارد املالية الالزمة لإعداد وبلورة برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم.
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 .4النتائج املنتظرة
• انخراط املجل�س يف �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• ت�شكيل فريق تقني ذو تكوين جيد مكلف مب�سل�سل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• توفري حم�رض لدورة املجل�س حول قرار �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،يحدد ت�صويت
املجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�رضين؛
• تعبئة وتكوين الهياكل املكلفة بدمج مقاربة النوع والبعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة يف
عملية �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• و�ضع جدولة زمنية لبلورة م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم (خا�صة تاريخ انطالق
عملية الإعداد)؛
• �إر�سال طلبات احل�صول على معطيات عن واقع حال العمالة �أو الإقليم مع مراعاة مقاربة
النوع (معطيات م�صنفة ح�سب اجلن�س) والبعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة.

 .5الأدوات والدعامات
تتمثل الأدوات الرئي�سية خالل هذه املرحلة يف:
• الن�صو�ص القانونية (القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت والأقاليم ،املر�سوم
رقم  2.16.300املتعلق ب�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وتتبعه وحتيينه وتقييمه و�آليات
احلوار والت�شاور)؛
• املذكرة التقنية التوجيهية حول �إدماج معيار النوع ،ومذكرة من �أجل الأخذ بعني االعتبار
البعد البيئي و�أهداف التنمية امل�ستدامة يف برجمة العماالت والأقاليم؛
• الدعامات الب�رصية والديداكتيكية للتن�شيط ،والتح�سي�س والإخبار حول مقاربة النوع و�إدماج
البعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة؛
• ور�شات حت�سي�سية ووحدات تكوينية بخ�صو�ص مقاربة النوع و�إدماج البعد البيئي وبعد
التنمية امل�ستدامة.
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اجلدول رقم  :2اجلدولة الزمنية لإعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
م�سل�سل �إعداد م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ال�شهر
املرحلة  : 1عملية التح�ضري واالنطالقة
املرحلة  : 2الت�شخي�ص
املرحلة  : 3حتديد الأولويات
املرحلة  : 4اختيار امل�شاريع
املرحلة  : 5الربجمة وتقييم املوارد والنفقات
املرحلة  : 6بلورة وثيقة امل�رشوع ومنظومة التتبع
املرحلة  : 7عملية امل�صادقة
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ميكن �أن تتغري هذه اجلدولة الزمنية ح�سب العمالة �أو الإقليم وذلك تبعا لالمتداد اجلغرايف للمجال
الرتابي بالأ�سا�س ،ثم للإ�شكاليات التي تواجهه� ،إلخ.
الر�سم البياين  :3مرحلة ت�أطري برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
اجلوانب التنظيمية
• تعبئة املوارد الب�رشية
(الكف�ؤة واملكونة) واملوارد
املالية الالزمة لإعداد
و�صياغة برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم
• التحقق من الوجود الفعلي
للهيئة املكلفة بامل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة
النوع ،واللجنة املكلفة
بالبيئة ،واللجنة املكلفة
بامليزانية والربجمة
والت�أكد من تكوين
�أع�ضائها على التخطيط
• تعيني الفريق املكلف
بالإعداد التقني لـربنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم

جل�سات و�ضع الإطار
• �إخبار وحت�سي�س �أع�ضاء
املجل�س والأطراف املعنية
ب�أهمية �إعداد و�صياغة
برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم
• التوا�صل حول �إعداد وتنفيذ
وتتبع وتقييم برنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم
• التوا�صل حول �آليات
الت�شاور واحلوار طبقا
لتوجيهات القانون الداخلي
للمجل�س
• حتديد اجلدولة الزمنية
لإعداد برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم
• ن�رش القرار املتعلق ب�إعداد
برنامج تنمية العمالة
�أو الإقليم من قبل رئي�س
املجل�س

طلب جتميع املعطيات الكمية
يقدم الفريق املكلف بربنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم
طل ًبا لدى م�صالح الدولة
واجلهة واجلماعات جلمع
املعطيات ،امل�صنفة ح�سب
اجلن�س،املتعلقة بو�ضعية
التنمية بالعمالة �أو الإقليم،
مع الأخذ بعني االعتبار
اخت�صا�صات العمالة �أو
الإقليم .كما �سيتم جمع
املعطيات املتعلقة بق�ضايا
البيئية للمجال الرتابي
واملتعلقة ب�أهداف التنمية
امل�ستدامة.

انطالق
م�سل�سل
�إعداد
برنامج
تنمية
العمالة
�أو
الإقليم

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

املرحلة الثانية :الت�شخي�ص
خالل �إجناز الت�شخي�ص ،يتم �إبراز ما يلي (املادة  6من املر�سوم رقم :)2.16.300
• و�ضعية التجهيزات واخلدمات الأ�سا�سية يف الو�سط القروي واحل�رضي بالعمالة �أو الإقليم؛
• م�ؤ�رشات الإق�صاء واله�شا�شة يف خمتلف القطاعات االجتماعية.
أي�ضا:
يت�ضمن الت�شخي�ص � ً
• الإمكانيات ومقومات و�إكراهات التنمية االجتماعية يف العمالة �أو الإقليم؛
• جرد امل�شاريع املربجمة �أو املتوقعة من قبل الدولة والفاعلني العموميني الآخرين داخل النفوذ
الرتابي للعمالة �أو الإقليم.
ي�شمل ت�شخي�ص برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،يف املقام الأول� ،إبراز واقع احلال للتنمية
االجتماعية للعمالة �أو الإقليم اعتمادا على املعطيات الكمية التي يتم جمعها ومعاجلتها وحتليلها
واملعلومات املنبثقة عن �أورا�ش العمل الت�شاركية مع الأطراف املعنية (اجلماعات الرتابية ،ممثلو
املجتمع املدين ،والفاعلون االجتماعيون واالقت�صاديون �إ�ضافة �إىل ممثلي م�صالح الدولة) .كما
ي�شمل هذا الت�شخي�ص حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر باملجال الرتابي بنا ًء على
نتائج جرد واقع احلال .ويتيح هذا التحليل ا�ستخراج التو�صيات واملقرتحات التي �سيتم ا�ستثمارها
الحقًا لتحديد �أولويات التنمية و�أهداف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،وحتديد امل�شاريع �أو
العمليات التي �سيتم �إجنازها لتحقيق النتائج املتوخاة ومواقعها.
ويتم �إجناز جرد واقع احلال والتحليالت على امل�ستوى الإقليمي وبني اجلماعات (بهدف اال�ستعمال
امل�شرتك للو�سائل بني اجلماعات) كما يتم توجيهها بناء على اخت�صا�صات العمالة �أو الإقليم.
ويجب التذكري ب�أن الت�شخي�ص يجب �أن يكون �أداة التخاذ القرار ولي�س لإجناز درا�سة �شاملة لواقع
حال التنمية بالعمالة �أو الإقليم.

 .1الأهداف

• �إجراء جرد للتجهيزات واخلدمات الأ�سا�سية (الطرق وامل�سالك القروية ،والنقل املدر�سي،
واملاء ال�صالح لل�رشب ،والكهرباء والإنارة ،مرافق التطهري ال�سائل وال�صلب وجمع النفايات
واملطارح وحمطات املعاجلة� ،إلخ).؛
• �إجراء ت�شخي�ص للحاجيات يف جمال ال�صحة وال�سكن والتعليم والوقاية والنظافة؛
• �إجراء ت�شخي�ص للحاجيات يف جمال الثقافة والريا�ضة؛
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• �إجراء جرد مل�شاريع التنمية املنجزة واملربجمة داخل العمالة �أو الإقليم ،مع الأخذ بعني االعتبار �رضورة
تعزيز اال�ستعمال امل�شرتك للو�سائل بني اجلماعات وحتديد امل�شاريع امل�شرتكة (بني اجلماعات)؛
• حتليل نقط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر باجلماعة الرتابية بهدف التخطيط اال�سرتاتيجي؛
• حتديد �أوجه الالم�ساواة بني املر�أة والرجل يف خمتلف الأبعاد املدرو�سة وحتليل �أ�سبابها يف الت�شخي�ص؛
• �إدماج بعد التنمية امل�ستدامة ومراعاة �أهداف التنمية امل�ستدامة عند �إجراء الت�شخي�ص.

 .2الأن�شطة
n

جمع ومعاجلة املعطيات الكمية

يطلب رئي�س املجل�س امل�ساعدة التقنية من امل�صالح اخلارجية للدولة واجلماعات الرتابية الأخرى
وامل�ؤ�س�سات واملقاوالت العامة (عن طريق عامل العمالة �أو الإقليم) .وت�شمل هذه امل�ساعدة:
• �إر�سال املعلومات واملعطيات الكمية (امل�ؤ�رشات� ،إلخ ).ووثائق امل�شاريع املنجزة واملربجمة فوق
تراب العمالة �أو الإقليم؛
• تعبئة املوارد الب�رشية التي من املفرت�ض �أن ت�ساهم يف �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.
يتم جمع املعطيات لدى املندوبية ال�سامية للتخطيط وم�صالح الدولة واجلماعات الرتابية املعنية (يتم
جمع البيانات من الت�صميم اجلهوي لإعداد الرتاب وبرنامج التنمية اجلهوية وبرنامج عمل اجلماعة
والنظام املعلوماتي اجلماعي �إن وجد و�أي م�رشوع � /إجراء �آخر متوفر على م�ستوى العمالة �أو الإقليم).
الر�سم البياين  :4مناذج للمعطيات املراد جمعها لإعداد ت�شخي�ص برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
حالة املعدات واخلدمات الأ�سا�سية واخلدمات االجتماعية :ال�صحة والتعليم واملاء ال�صالح لل�رشب
والتطهري ال�سائل وال�صلب وجمع النفايات واملطارح وحمطات معاجلة املياه العادمة ومعاجلة
النفايات والكهربة والإنارة العمومية والطرق وامل�سالك الطرقية واجلانب االجتماعي والريا�ضة.

قائمة العمليات وامل�شاريع التنموية املنجزة و�/أو املربجمة فوق تراب العمالة �أو الإقليم.

م�ؤ�رشات الإق�صاء واله�شا�شة  :امل�ؤ�رشات ال�سكانية؛ معدل الن�شاط؛ معدل البطالة (ال�شباب والن�ساء على
وجه اخل�صو�ص)؛ معدل التمدر�س ،معدل الأمية م�ؤ�رشات التغطية ال�صحية العامة؛ م�ؤ�رشات الوفيات
وال�صحة الإجنابية؛ م�ؤ�رشات عدم امل�ساواة وم�ؤ�رشات الدخل والإنفاق (معدل الفقر؛ م�ؤ�رش جيني؛
الفوارق يف الأجور)؛ م�ؤ�رشات الإ�سكان وظروف ال�سكن.
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يتم �إدراج املعطيات الكمية التي مت جمعها يف قاعدة بيانات يتم �إحداثها لهذا الغر�ض� .ستتم
معاجلتها من خالل التجميع لو�ضع �سل�سلة من امل�ؤ�رشات (مثال على التجميع :معطيات اجلماعات
التابعة لنفوذ العمالة �أو الإقليم) ح�سب مدى توفرها ،و�سيتم ت�صنيف املعطيات ح�سب اجلن�س
حل�ساب م�ؤ�رشات قيا�س الالم�ساواة على �أ�سا�س النوع .كما �ستنتج عن ذلك �سل�سلة من امل�ؤ�رشات
لكل مو�ضوع ي�شمله اجلرد .و�سيعتمد حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر ()SWOT
الذي �سيتم �إجنازه بعد ذلك على امل�ؤ�رشات التي مت �إنتاجها (انظر الالئحة املرفق رقم .)4
n

ور�شات ت�شاركية مع الفاعلني املعنيني

يتعلق الأمر بتنظيم ور�شات عمل مع امل�س�ؤولني املنتخبني(ات) املحليني والفاعلني
ال�سو�سيو-اقت�صاديني باجلماعة الرتابية وممثلي وممثالت املجتمع املدين املعنيني املواطنات واملواطنني.
ي�شارك يف هذه املرحلة:
• �أع�ضاء املجل�س؛
• عامل العمالة �أو الإقليم �أو من ينوب عنه؛
• اللجان الدائمة؛
• الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة الق�ضايا الإقليمية املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص ومقاربة النوع؛
• املواطنون واملواطنات؛
• اجلمعيات والتعاونيات؛
• املقاوالت وفاعلون اقت�صاديون �آخرون؛
• امل�صالح الالممركزة للإدارة.
من �أجل حتقيق فعالية �أف�ضل يف العمل ،يتم تنظيم ور�شات مو�ضوعاتية تبعا الخت�صا�صات العمالة
�أو الإقليم :التعليم ،ال�صحة ،التجهيز ،النقل ،املاء والكهرباء ،ال�سكن ،الوقاية والنظافة ،والثقافة
أي�ضا على م�ستوى
والريا�ضة الخ .يتم حتليل املوا�ضيع على م�ستوى العمالة �أو الإقليم ،ولكن � ً
اجلماعة  /ما بني اجلماعات بهدف اال�ستعمال امل�شرتك للو�سائل بني اجلماعات.
يتم تدبري هذه الور�شات من قبل الفريق التقني املكلف بعملية �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
واملدير العام للم�صالح ،حتت �إ�رشاف رئي�س جمل�س العمالة �أو الإقليم.
وبناء على املو�ضوعات التي يتم تناولها ،تعقد هذه الور�شات مب�شاركة اللجنة املكلفة بامليزانية
وال�ش�ؤون املالية والربجمة ،واللجنة املكلفة بالتنمية القروية واحل�رضية ،و�إنعا�ش اال�ستثمار ،واملاء،
والطاقة والبيئة ،وجلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�رسة.
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وت�شارك الهيئة املكلفة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف جميع هذه
الور�شات نظرا لطابعها الأفقي.
كما يقرتح و�ضع من�صة للتوا�صل وا�ستقبال مالحظات واقرتاحات الفاعلني وال�ساكنة ب�شكل
�إلكرتوين وت�سهيل هذه العملية على كل من يرغب يف امل�شاركة .وميكن هنا االعتماد على
اجلمعيات يف التوا�صل مع ال�ساكنة ل�ضمان املقاربة الت�شاركية وتعزيز ال�شفافية.
وتعرف هذه الور�شات تقدمي املعطيات الكمية التي مت جمعها ومعاجلتها ح�سب املو�ضوع �إىل
امل�شاركني ومناق�شتها ل�رشح �أ�سباب نقاط ال�ضعف التي مت حتديدها و�إبراز الفر�ص ونقاط القوة
املتوفرة (وخا�صة فر�ص اال�ستعمال امل�شرتك للو�سائل بني اجلماعات).
كما ميكن طرح �أ�سئلة عامة لتوجيه النقا�شات .ومن الأ�سئلة التوجيهية مثال :ما �أ�سباب الت�أخر
احلا�صل يف جمال متدر�س الفتيات؟ كيف ميكن حت�سني اخلدمات ال�صحية؟ كيف نف�رس انخفا�ض
معدل الربط ب�شبكة املاء ال�صالح لل�رشب؟
n

حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر باجلماعة الرتابية

يجب على عملية ت�شخي�ص العمالة �أو الإقليم �إبراز نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر
ب�شكل وا�ضح وبح�سب املو�ضوع املعني ،وذلك من �أجل �صياغة �أهداف وا�ضحة بالعمالة �أو
الإقليم ت�ستند على معطيات واقعية وا�سرتاتيجية التنمية االجتماعية .يتم �إجراء هذا التحليل خالل
ور�شات العمل التي ينظمها الفريق املكلف ب�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ويتعني معاجلة
كل من املوا�ضيع وذلك من �أجل ا�ستنتاج:
• نقاط القوة :ما هي مميزات العمالة �أو الإقليم التي ميكن �أن ت�شكل حمركا للتنمية؟
• نقاط ال�ضعف :ما هي املعيقات والإكراهات الرئي�سية التي حتول دون تنمية العمالة �أو الإقليم؟
(غياب بنية حتتية منا�سبة؛ �إلخ)؛
• الفر�ص :ما الفر�ص التي ميكن �أن تتوفر على املدى الق�صري واملتو�سط(� 5-0سنوات) وت�ساهم
يف تعزيز تنمية العمالة �أو الإقليم؟ (توفري البنية التحتية للنقل ،والبنية التحتية االجتماعية)...؛
• املخاطر :ما هي املخاطر الرئي�سية التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على تنمية العمالة �أو الإقليم على
املدى الق�صري واملتو�سط؟ (ندرة املوارد املالية واال�ستثمارات� ،إلخ.).
يف نهاية هذه املرحلة� ،سيكون من املهم حتديد احللول و�إ�صدار التو�صيات التي �ستوجه عملية
حتديد �أولويات التنمية ،وبالتايل �صياغة �أهداف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وحتديد امل�شاريع
والعمليات ذات الأولوية.
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n

�صياغة ومراجعة تقرير الت�شخي�ص

تتعلق هذه املرحلة ب�إعداد تقرير الت�شخي�ص ،والذي يتمحور حمتواه حول العنا�رص التالية :واقع
احلال ح�سب املو�ضوع من خالل اجلمع بني التحليل النوعي والكمي ،وتركيب النتائج ،وحتليل
نقاط القوة ،وال�ضعف ،والفر�ص ،واملخاطر ،و�صياغة التو�صيات .تتم �إحالة تقرير الت�شخي�ص �إىل
�أع�ضاء املجل�س ،الذين يدلون مبالحظاتهم �أو مقرتحاتهم التي �ست�ؤخذ باالعتبار عند حترير ال�صيغة
النهائية للتقرير.
من �أجل �إدماج مقاربة النوع يف هذه املرحلة (انظر امللحقني  7و)8
• جمع املعطيات امل�صنفة ح�سب اجلن�س من �أجل حتديد �أوجه الالم�ساواة القائمة على النوع بالن�سبة
للأبعاد اخلم�سة لتحليل النوع :الولوج �إىل التعليم ،الولوج �إىل اخلدمات ال�صحية ،امل�شاركة يف
احلياة االقت�صادية� ،أمن و�سالمة املر�أة ،وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية؛
• حتليل البيانات امل�صنفة ح�سب اجلن�س ل�رشح �أ�سباب عدم امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف خمتلف
الأورا�ش املنظمة؛
• �إ�رشاك الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة ق�ضايا العمالة �أو الإقليم املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع (املادة  111من القانون التنظيمي رقم )112.14؛
• �إ�رشاك ن�ساء العمالة �أو الإقليم من خالل املجتمع املدين؛
• �إ�رشاك الن�ساء املنتخبات يف املجل�س ومكتبه.

من �أجل �إدماج البعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة يف هذه املرحلة
• جمع املعطيات الكمية لتحديد ق�ضايا البيئة والتنمية امل�ستدامة يف عالقتها بالإطار املعي�شي لل�سكان
باملجال الرتابي؛ احرتام النظم البيئية والتوازنات الإيكولوجية؛ احلفاظ على املناظر الطبيعية والرتاث؛
احلد من ال�رضر الذي يلحق بالبيئة؛ حماية املوارد الطبيعية؛ والرهانات البيئية التي تتطلب التدخل
على امل�ستوى بني اجلماعات :تدبري النفايات ،تلوث املياه ،اجنراف الرتبة ،اجتثاث الغابات ،احلفاظ
على املوارد الطبيعية ،والتنوع البيولوجي (انظر �أمثلة على امل�ؤ�رشات البيئية يف امللحق رقم .)5
• تنظيم ور�شة �أو ور�شات عمل حول مو�ضوع البيئة والتنمية امل�ستدامة مع خمتلف الفاعلني املعنيني
(املنتخبني ،امل�صالح التقنية ،اجلمعيات املحلية ،الخ) لتحديد وحتليل الإ�شكاليات الرئي�سية للمجال
الرتابي و�أ�سبابها (انظر امللحق رقم .)6
• �إ�رشاك �أع�ضاء جلنة املجل�س الإقليمي املكلفة بالتنمية القروية واحل�رضية ،و�إنعا�ش اال�ستثمارات،
واملاء ،والطاقة والبيئة.
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من �أجل �إدماج املقاربة الت�شاركية يف هذه املرحلة
• يتم الإعالن عن عقد �أورا�ش عمل ت�شاركية ح�سب املو�ضوع قبل �أ�سبوع واحد على الأقل للفاعلني
والفاعالت املعنيني عن طريق الهاتف والربيد والو�سائل الإلكرتونية وعن طريق تعليق اخلرب يف مقر
العمالة �أو الإقليم؛
• يتم تنظيم ور�شات ت�شاركية حول خمتلف املوا�ضيع من قبل الفريق التقني املكلف ب�إعداد برنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم بدعم من فعاليات املجتمع املدين ،والهيئة املكلفة بدرا�سة ق�ضايا العماالت
والأقاليم املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع ،واللجنة املكلفة باملاء
والبيئة؛
• تتم م�شاركة تقرير الت�شخي�ص امل�ؤقت مع فعاليات املجتمع املدين ملراجعته وتقدمي املالحظات
ب�ش�أنه .كما ميكن تقدمي هذه الن�سخة امل�ؤقتة خالل ور�شة اال�سرتجاع مع ممثلي املجتمع املدين.

 .3ال�رشوط الأولية
تتمثل هذه ال�رشوط الأولية يف:
•  توفري املتطلبات املالية واللوج�ستية �إ�ضافة �إىل املوارد الب�رشية امل�ؤهلة جلمع ومعاجلة املعطيات
امل�صنفة ح�سب النوع واملعطيات املتعلقة بالبيئة والتنمية امل�ستدامة؛
•  تكوين �أع�ضاء املجل�س والفرق التقنية على �أ�ساليب وتقنيات الت�شخي�ص الت�شاركي وحتليل
نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر.
•  بدل جهد ل َتب ّني املفاهيم ،والأدوات والأ�ساليب املتعلقة بتحديد وحتليل �أوجه الالم�ساواة
بني اجلن�سني و�أ�سبابها ،وق�ضايا البيئة والتنمية امل�ستدامة يف اجلماعة الرتابية.
•  م�شاركة فعلية لل�ساكنة املحلية ومنظمات وجمعيات املجتمع املدين العاملة داخل املجال
الرتابي ،مبا يف ذلك الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة ق�ضايا العمالة �أو الإقليم املتعلقة بتفعيل
مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع.

 .4النتائج املنتظرة
تتمثل النتائج املنتظرة يف:
•  توفري معطيات عن حالة العمالة �أو الإقليم بخ�صو�ص املوا�ضيع التي متت درا�ستها وجمعها
ومعاجلتها :ترتيبها ح�سب املوا�ضيع ،وترجمتها �إىل م�ؤ�رشات لواقع احلال؛
•  جمع وحتليل املعطيات ح�سب اجلن�س واملعطيات املتعلقة بالبعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة؛
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•  تنظيم ور�شات عمل ت�شاركية حول موا�ضيع التنمية االجتماعية والبيئة والتنمية امل�ستدامة
مب�شاركة قوية ملختلف الأطراف املعنية (املجتمع املدين ،الخ) مع الت�أكيد على متثيلية ن�سائية
مهمة؛
•  تنظيم ور�شة عمل لتقدمي التقرير امل�ؤقت؛
•  تقرير الت�شخي�ص متت مراجعته من قبل املنتخبني والفاعلني املعنيني ،ي�شتمل على حتليل
مو�ضوعات التنمية ،وعر�ض للم�شاريع والربامج املنجزة �أو املربجمة ح�سب املو�ضوع ،وحتليل
نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر ،عالوة على التو�صيات وم�سارات العمل.

 .5الأدوات والدعامات
•
•
•
•
•
•

 قوائم املعطيات التي يتعني جمعها من �أجل الت�شخي�ص ،مبا فيها املعطيات امل�صنفة ح�سب
اجلن�س (انظر املرفق رقم )4؛
 اجلدول النموذجي لتحليل نقاط القوة – ال�ضعف – الفر�ص – املخاطر؛
 العرو�ض التي �ستقدم خالل الور�شات؛
 حتليل �أ�سباب الالم�ساواة بني اجلن�سني (انظر املرفق رقم )7؛
 الإ�شعارات واملل�صقات والالفتات؛
 منوذج لت�صميم وحترير وثيقة الت�شخي�ص.

33

الر�سم البياين  :5مراحل الت�شخي�ص

• جمع املعطيات لدى
املندوبية ال�سامية للتخطيط
وم�صالح الدولة واجلماعات
الرتابية املعنية (الت�صميم
اجلهوي لإعداد الرتاب وبرنامج
التنمية اجلهوية وبرنامج عمل
اجلماعة والنظام املعلوماتي
اجلماعي).
• جمع املعطيات ح�سب
اخت�صا�صات العمالة/الإقليم
والبيانات امل�صنفة ح�سب
اجلن�س
• جمع املعطيات املتعلقة
بالإ�شكاليات البيئية للرتاب
وخا�صة التي تقع �ضمن
اخت�صا�صات الإقليم.
• معاجلة وحتليل املعطيات.

جمع املعطيات الكمية

ور�شات العمل الت�شاركية
مع الأطراف املعنية
• مب�شاركة املنتخبني
واملنتخبات والفاعلني
ال�سو�سيو-اقت�صاديني
واجلمعيات وممثلني وممثالت
املجتمع املدين املعني
واملواطنني واملواطنات
وم�صالح الدولة.
• يتم تنظيم هذه الور�شات
ح�سب املو�ضوعات وفق
اخت�صا�صات العمالة �أو الإقليم
بهدف اال�ستعمال امل�شرتك
للو�سائل بني جماعات نف�س
اجلماعة الرتابية.
• التحليل الت�شاركي
للمعطيات امل�صنفة ح�سب
اجلن�س والرهانات البيئية لفهم
�أ�سباب امل�شاكل وحتديد احللول
املمكنة.
• التحليل املنجز خالل
الور�شات التي نظمها الفريق
املكلف ب�إعداد برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم.
حتليل نقط القوة
وال�ضعف والفر�ص واملخاطر
باملجال الرتابي

مراجعة تقرير الت�شخي�ص

• يتمحور حمتوى التقرير
حول النقاط التالية :جرد
احلالة الراهنة ح�سب املو�ضوع
من خالل اجلمع بني التحليل
النوعي والكمي ،وتركيب
النتائج ،وحتليل نقط القوة
وال�ضعف والفر�ص واملخاطر،
و�صياغة التو�صيات .تتم
�إعادته �إىل �أع�ضاء جمل�س
العمالة �أو الإقليم ملراجعته.
ت�ؤخذ املالحظات بعني
االعتبار يف ال�صيغة النهائية.
• �إ�رشاك املجتمع املدين
والهيئة اال�ست�شارية املكلفة
مبقاربة النوع وجلنة البيئة.
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املرحلة الثالثة :حتديد �أولويات التنمية
بنا ًء على نتائج الت�شخي�ص وتقييم الإكراهات والإمكانات ،ت�سعى هذه املرحلة �إىل حتديد �أولويات
تنمية العمالة �أو الإقليم مع الأخذ بعني االعتبار اخت�صا�صاتها ويف ان�سجام مع توجهات برنامج
التنمية اجلهوية و�سيا�سات وا�سرتاتيجيات الدولة.

 .1الأهداف
تتمثل �أهداف هذه املرحلة يف:
• حتديد وترتيب �أولويات تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• حتديد الأهداف والنتائج املنتظرة لربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم على �أ�سا�س نتائج الت�شخي�ص
الت�شاركي يف املجاالت التي تقع �ضمن اخت�صا�صات العمالة �أو الإقليم ،مع الأخذ بعني االعتبار
املوارد وامل�ساهمات املالية وتعبئتها بالن�سبة لكل م�رشوع ولكل طرف يف �إجناز امل�رشوع؛
• حتديد الأهداف التي توفر �أجوبة تهم تقلي�ص الالم�ساواة بني اجلن�سني ومراعاة رهانات البيئة
والتنمية امل�ستدامة؛
• حتديد الأهداف التي متنح �أجوبة �إقليمية وبني اجلماعات بالن�سبة للإ�شكاليات واحللول
امل�شرتكة الواردة يف برامج العمل اجلماعية؛
• توفري ان�سجام برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم مع ال�سيا�سات العمومية الوطنية والربامج
القطاعية وبرنامج التنمية اجلهوية ،مع الأخذ بعني االعتبار التنمية امل�ستدامة يف مرحلة
التخطيط والربجمة.

 .2الأن�شطة املتوقعة
يتعلق الأمر بتنظيم ور�شات عمل ،على �أ�سا�س نتائج الت�شخي�ص ،مب�شاركة منتخبي الإقليم
واجلماعات ،وممثلي امل�صالح اخلارجية واملجتمع املدين من �أجل:
• مناق�شة �أولويات التنمية وامل�صادقة عليها؛
• حتديد �أهداف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم والنتائج املنتظرة من �أجل «توفري التجهيزات
واخلدمات الأ�سا�سية ،وتعزيز التعا�ضد بني اجلماعات وحماربة الإق�صاء واله�شا�شة»؛
• مالءمة �أولويات التنمية و�أهداف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم مع حمتوى ال�سيا�سات
العمومية ،وخمتلف ا�سرتاتيجيات الدولة ،وبرنامج التنمية اجلهوية والر�ؤية الوطنية ،وخا�صة
ما يتعلق منها مبقاربة النوع والبيئة والتنمية امل�ستدامة.
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من �أجل �إدماج مقاربة النوع يف هذه املرحلة

• يجب �أن تنعك�س مقاربة النوع بطريقة مندجمة يف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،بعد درا�سة مت�أنية
للتفاوتات بني الن�ساء والرجال و�أ�سبابها مبختلف القطاعات ويف موا�ضيع خمتلفة؛ مالءمة �أولويات
النوع يف العمالة �أو الإقليم مع املقت�ضيات املعيارية املوجودة على امل�ستويني الوطني والدويل (الأطر
القانونية املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء)؛ �إ�رشاك الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة
ق�ضايا العمالة �أو الإقليم املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع (املادة 111
من القانون التنظيمي رقم  )112.14يف ور�شات العمل لهذه املرحلة؛ ح�ضور ن�ساء العمالة �أو الإقليم
من خالل املجتمع املدين والهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة ق�ضايا العمالة �أو الإقليم املتعلقة بتفعيل
مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف ور�شات العمل لهذه املرحلة؛
• �إ�رشاك الن�ساء املنتخبات يف املجل�س ومكتبه.

من �أجل �إدماج البعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة يف هذه املرحلة
• تتم درا�سة املعطيات الكمية من �أجل م�ساعدة العمالة �أو الإقليم على فهم رهانات البيئة والتنمية
امل�ستدامة داخل املجال الرتابي (ا�ستخدام البيئات الطبيعية كف�ضاءات ترفيهية ،وحماية الأو�ساط
الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية� ،إلخ( ).انظر امللحق رقم .)6
• �إ�رشاك �أع�ضاء جلنة املجل�س الإقليمي املكلفة بالتنمية القروية واحل�رضية و�إنعا�ش اال�ستثمار واملاء
والطاقة والبيئة وكل فاعل ترابي �آخر يعترب «مرجع» يف هذه املجاالت ،يف ور�شة/ور�شات العمل
املنظمة (راجع امللحق رقم  4حول حتديد �أولويات الرهانات البيئية للمجال الرتابي).

من �أجل �إدماج املقاربة الت�شاركية يف هذه املرحلة
• يتم تنظيم ور�شات عمل بدعم من ممثلي املجتمع املدين املعنيني ،من الهيئة اال�ست�شارية املكلفة
بدرا�سة ق�ضايا العمالة �أو الإقليم املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع،
واللجنة املكلفة باملياه والبيئة.

 .3ال�رشوط الأولية

• توفر الوثائق التالية:
–  قائمة تو�صيات الت�شخي�ص ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتقلي�ص من الالم�ساواة بني اجلن�سني
والبيئة والتنمية امل�ستدامة؛
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•

–  وثائق ال�سيا�سات العمومية الوطنية والربامج القطاعية وبرامج التنمية اجلهوية (�إن وجدت)؛
–  جرد امل�شاريع والربامج يف طور االجناز واملتوقعة يف برنامج عمل اجلماعة وبرنامج التنمية
اجلهوية بالإ�ضافة �إىل الربامج الأخرى للدولة ذات البعد القطاعي بالن�سبة للعمالة �أو الإقليم.
تقوية مهارات وقدرات خمتلف الأطراف املعنية (تكوينات يف التخطيط اال�سرتاتيجي).

 .4النتائج املنتظرة
•
•
•

بلورة ر�ؤية تنموية للعمالة �أو الإقليم؛
و�ضع وترتيب قائمة �أولويات التنمية؛
�صياغة �أهداف الربنامج والنتائج املتوخاة.

الر�سم البياين  :6حتديد الأولويات
�أولويات تنمية العمالة �أو الإقليم مع الأخذ بعني
االعتبار اخت�صا�صاتهما

�أهداف برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم والنتائج املنتظرة
االن�سجام مع ا�سرتاتيجيات الدولة والتخطيط
اجلهوي والر�ؤية الوطنية ،خا�صة يف ما يتعلق
مبقاربة النوع والبيئة والتنمية امل�ستدامة
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املرحلة الرابعة :حتديد امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية
من �أجل ترجمة الأهداف �إىل �إجراءات ملمو�سة ،يتم خالل هذه املرحلة حتديد (�أماكن الإجناز
فوق تراب العمالة �أو الإقليم) ،وتوطني امل�شاريع ذات الأولوية التي �سيتم �إجنازها يف �إطار برنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم مع الأخذ بعني االعتبار الو�سائل املالية املتاحة �أو تلك التي �ستتم تعبئتها
خالل ال�ست �سنوات لتنفيذ الربنامج.
ا�سرتاتيجيا ل�ست �سنوات يت�ألف من
إطارا
وخالل ور�شة عمل ،يبلور جمل�س العمالة �أو الإقليم � ً
ً
امل�شاريع ذات الأولوية التي مت حتديد �أماكن �إجنازها ،مع حتديد ميزانية لكل �إجراء.
كما �أن �إ�رشاك جلنة امليزانية وال�ش�ؤون املالية والربجمة واللجنة املكلفة بالتنمية القروية واحل�رضية
و�إنعا�ش اال�ستثمار واملاء والطاقة والبيئة �أمر �رضوري يف هذه املرحلة.
وي�ؤخذ بعني االعتبار معيار النوع ،كما هو من�صو�ص عليه يف املادة  150من القانون التنظيمي
رقم  ،112.14لذلك من ال�رضوري �إ�رشاك الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة الق�ضايا الإقليمية
املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف هذه املرحلة.

 .1الأهداف

• حتديد امل�شاريع ذات الأولوية لتنمية العمالة �أو الإقليم وموطن �إجنازها ،مع الأخذ بعني
االعتبار تعا�ضد للو�سائل بني اجلماعات واملوارد وامل�ساهمات املالية الالزم تعبئتها بالن�سبة
لكل م�رشوع ولكل طرف يف اجناز امل�رشوع؛
• بلورة �إطار منطقي مع جدولة زمنية للم�شاريع على مدى ال�ست �سنوات املقبلة؛

• �ضمان دمج مقاربة النوع والبعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة يف اختيار امل�شاريع من �أجل
تقلي�ص الالم�ساواة بني النوع التي مت الوقوف عليها و�أ�سبابها و�إدراجها يف �أهداف التنمية
امل�ستدامة؛

• �إعداد قائمة بال�رشكاء املحتملني للح�صول على متويل �إ�ضايف مل�شاريع برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم.

 .2الأن�شطة املتوقعة
ينظم الفريق املكلف بربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ور�شة عمل �أو �أكرث مع الأطراف املعنية
(املنتخبني وممثلي املجتمع املدين وم�صالح الدولة واجلماعات) من �أجل:

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

• حتديد واختيار امل�شاريع والأن�شطة التي �سيتم �إجنازها لبلوغ النتائج والأهداف املحددة وذلك
ب�إدماج مقاربة النوع و�أبعاد البيئة والتنمية امل�ستدامة؛
• و�ضع �إطار منطقي لربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم يت�ضمن �أهداف الربنامج والنتائج املنتظرة
وم�ؤ�رشات القيا�س واملخاطر املحتملة والتدابري الت�صحيحية.
ويجب ا�ستخدام م�صفوفة برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ملدة �ست �سنوات الواردة يف هذه الور�شة
(امللحق رقم .)9

 .3ال�رشوط الأولية
لإجناز هذه املرحلة ،يجب ا�ستيفاء ال�رشوط الأولية التالية:
• حتديد ر�ؤية العمالة �أو الإقليم ،مع �أهدافها والنتائج املنتظرة؛
• توفري قائمة امل�شاريع املربجمة �أو املزمع برجمتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى
لفائدة العمالة �أو الإقليم؛
• توفري التكوين املنا�سب للفرق التقنية حول برجمة م�شاريع التنمية.

 .4النتائج املنتظرة
تكمن النتيجة الرئي�سية املنتظرة لهذه املرحلة يف احل�صول على برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ملدة
�ست �سنوات ،ي�شمل قائمة حتدد امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية التي �سيتم �إجنازها خالل والية
جمل�س العمالة �أو الإقليم.
يف احلاالت التي تكون فيها مدة امل�شاريع والربامج املزمع �إجنازها تفوق مدة �إجناز برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم �أو مدة االنتداب ،ف�إن برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم يقوم بتق�سيم هذه امل�شاريع
�أو الربامج اىل �أن�شطة حمددة يف املجال والزمان مع القيام بتتبع وتقييم هذه الأن�شطة خالل املدة
االنتدابية للمجل�س ،مع احلر�ص على �إدراجها يف التقييم النهائي لربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
حتت طائل امل�شاريع والربامج التي مازالت يف طور الإجناز.
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من �أجل دمج مقاربة النوع يف هذه املرحلة
• الأخذ بعني االعتبار ،عند حتديد امل�شاريع و�أولوياتها ،التقلي�ص من الالم�ساواة بني النوع بالن�سبة
جلميع الأبعاد اخلم�سة للتحليل القائم على النوع؛
• �إ�رشاك الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة ق�ضايا العمالة �أو الإقليم املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع (املادة  111من القانون التنظيمي رقم )112.14؛
• �إ�رشاك ن�ساء العمالة �أو الإقليم من خالل فعاليات املجتمع املدين والهيئات اال�ست�شارية املكلفة
بدرا�سة ق�ضايا العمالة �أو الإقليم املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع
والن�ساء املنتخبات داخل جمل�س اجلماعة الرتابية ومكتب املجل�س.

من �أجل �إدماج بعد البيئة والتنمية امل�ستدامة يف هذه املرحلة
• الت�أكد من �أن اختيار امل�شاريع ي�أخذ بعني االعتبار �أهداف التنمية امل�ستدامة والبعد البيئي؛
• الأخذ بعني االعتبار الت�أثري البيئي ملختلف امل�شاريع والأن�شطة (انظر امللحق رقم )10؛
• �إ�رشاك �أع�ضاء جلنة املجل�س الإقليمي املكلفة بالتنمية القروية واحل�رضية و�إنعا�ش اال�ستثمارات ،واملاء
والطاقة والبيئة.

من �أجل �إدماج املقاربة الت�شاركية يف هذه املرحلة
• و�ضع الإطار املنطقي لربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم بدعم من اللجنة املكلفة بامليزانية والربجمة،
وممثلي املجتمع املدين املعنيني ،والهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة ق�ضايا العمالة �أو الإقليم املتعلقة
بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع واللجنة املكلفة باملاء والبيئة.

 .5الأدوات والدعامات
•
•

منهجية انتقاء امل�شاريع ذات الأولوية.
م�صفوفة الإطار املنطقي.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

منهجية انتقاء امل�شاريع ذات الأولوية
 .1الختيار امل�شاريع ذات الأولوية ،من اجليد اتباع منهجية ت�ستند �إىل معايري مو�ضوعية .لذلك� ،سيكون
من املهم طرح الأ�سئلة التالية:
• هل ي�ستجيب امل�رشوع (�أو الإجراء) املحدد حلاجة �أو م�شكلة مت حتديدها �أثناء مرحلة الت�شخي�ص؟
هل يعالج الأ�سباب املرتبطة بامل�شاكل التي مت حتديدها؟
• ما هو ت�أثري امل�رشوع على املدى املتو�سط؟ (عدد امل�ستفيدين� ،إحداث تغيري كبري ميكن قيا�سه من
�أجل رفاهية ال�ساكنة� ،إلخ).
• هل مت حتديد اجلدوى االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للم�رشوع؟
• ما هي النتائج املنتظرة للم�رشوع ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتقلي�ص الالم�ساواة بني اجلن�سني ،والبيئة
والتنمية امل�ستدامة؟
• كيف �سيتم �إجناز هذا امل�رشوع؟
• ما هي العوامل اخلارجية التي ميكن �أن متنع �أو رمبا تعيق جناح امل�رشوع (الإكراهات واالفرتا�ضات)؟
• كيف ميكن تقييم كل م�رشوع (حتديد واختيار م�ؤ�رشات ميكن التحقق منها مو�ضوعيا)؟
• �أين ميكننا العثور على املعطيات الالزمة لتقييم كل تدخل (م�صدر التحقق)؟
• ما هي تكاليف و�سائل كل تدخل (و�سائل �أو م�ساهمات من حيث املوارد) وهل ي�سمح الو�ضع
املايل للعمالة �أو الإقليم ب�إجناز هذا امل�رشوع؟
ميكن الإجابة على كل هذه الأ�سئلة يف �شكل جذاذة تقنية لكل م�رشوع حتتوي على املعلومات
الأ�سا�سية لإجناز هذه امل�شاريع.
 .2تنظيم امل�شاريع ح�سب الأهداف والنتائج
يتم تنظيم امل�شاريع املنتقاة والأن�شطة املختارة وفقًا لأهداف ونتائج برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم،
مع الأخذ بعني االعتبار امل�شاريع املربجمة �أو املزمع برجمتها من قبل الدولة �أو الهيئات العمومية
الأخرى .وكذا الأخذ بعني االعتبار املوارد وامل�ساهمات املالية وتعبئتها بالن�سبة لكل م�رشوع ولكل
طرف يف �إجناز امل�رشوع.
� .3إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ملدة �ست �سنوات
يتعلق الأمر يف هذا امل�ستوى ،ب�إدراج امل�شاريع والأن�شطة التي توجد على القائمة املختارة حتت
�إ�رشاف رئي�س املجل�س وبح�ضور فريق �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،واملنتخبني املحليني
و�أع�ضاء اللجن الدائمة باملجل�س.
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اجلدول رقم  :3منوذج الإطار املنطقي لربنامج التنمية العمالة �أو الإقليم
العوامل
التدابري
الأهداف النتائج امل�شاريع الأن�شطة اخلارجية/
الت�صحيحية
املخاطر

امل�ؤ�رشات

اجلدولة الزمنية
�شهر

1

�شهر

2

�شهر

ت�صنيف امل�ؤ�رشات
تعريف امل�ؤ�رش
رقما �أو
امل�ؤ�رش ميكن �أن يكون
ً
مقيا�سا �أو ً
حدثا �أو ر�أيًا �أو � ً
إدراكا ي�شري �إىل ظرف
�أو و�ضعية معينة ويقي�س التغيري الذي
يطر�أ على هذا الظرف �أو الو�ضعية يف
الزمن.
تعريف �آخر :امل�ؤ�رش هو تغيري �أو حدث
قابل للقيا�س �أو ميكن مالحظته بف�ضل
�إجراءات �أو مدخالت م�رشوع معني.
تعريف �آخر� :إ�شارة �أو مقيا�س تو�ضيحي
لظاهرة معينة.

• كمية – معرب عنها بالأرقام:
–  الوحدات (الأ�رس ،الأ�شخا�ص ،البنايات،
�إلخ).
– ال�سعر
–  الن�سب املئوية (اجتاهات منبثقة من نتائج
بحث ميداين)
– الزمن
– النقاط (�أو الأهداف)scoring ،
• نوعية – يعرب عنها بحكي:
– ر�أي الأ�شخا�ص
– الر�ضا
– التغيري (مثال :ممار�سة� ،سلوك)
–  على �سبيل املثال :تعلن الن�ساء اللواتي
تلقني تكوينا معينا عن حت�سن معرفتهن
ور�ضاهن عن التكوين.

3
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الر�سم البياين  :7مرحلة حتديد امل�شاريع والعمليات ذات الأولوية
املرحلة الأوىل  :انتقاء امل�شاريع

• االختيار على �أ�سا�س منهجية وا�ضحة
ومعايري مو�ضوعية؛
• يتم االختيار خالل ور�شة عمل يتم تنظيمها
مع الأطراف املعنية (املنتخبني وممثلي
املجتمع املدين وم�صالح الدولة واجلماعات
الرتابية املتواجدة بنفوذ العمالة �أو الإقليم).

املرحلة الثانية  :و�ضع الإطار املنطقي

• قائمة امل�شاريع املختارة على �أ�سا�س
الأهداف ونتائج برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم ملدة �ست �سنوات؛
• �إطار منطقي ي�شمل �أهداف الربنامج ،والنتائج
املنتظرة ،وم�ؤ�رشات القيا�س ،واملخاطر
املحتملة والتدابري الت�صحيحية؛
• يتم �إجناز ذلك خالل ور�شات العمل املنظمة
من قبل الفريق املكلف بربنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم.
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املرحلة اخلام�سة :برجمة وتقييم املوارد والنفقات التقديرية املتوقعة
للثالث �سنوات الأوىل
خالل هذه املرحلة يتم و�ضع الربجمة وامليزنة املتعلقة ب�أن�شطة وم�شاريع برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم وفقًا للربجمة املمتدة لثالث �سنوات مليزانية العمالة والإقليم .كما ينبغي الأخذ بعني االعتبار
مببادئ امليزنة امل�ستجيبة للنوع .ومتكن هذه املبادئ من �ضمان املوارد املالية الكافية لتنفيذ الربامج
وامل�شاريع التي تهدف ب�شكل وا�ضح ،اىل تقلي�ص الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء .ويتعني كذلك
�ضمان تخ�صي�ص موارد مالية كافية للأن�شطة والربامج املختارة يف جمال البيئة والتنمية امل�ستدامة.
وتختتم هذه املرحلة بور�شة عمل يتم فيها تقدمي النتائج الأولية من �أجل اعتمادها ب�شكل ت�شاركي
من قبل الأطراف املعنية.

 .1الأهداف
تتمثل �أهداف هذه املرحلة يف:
• و�ضع توقعات للموارد املالية املرتقبة وحتديد حجم النفقات املتعلقة با�ستثمار الإقليم ووترية
منوه؛
• و�ضع قائمة الإيرادات والتزامات النفقات املتوقعة ل�ضمان متويل امل�شاريع التي يتعني �إجنازها؛
• الإعداد وامل�صادقة مع الأطراف املعنية على الربجمة ثالثية ال�سنوات لربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.

 .2الأن�شطة املتوقعة
لتحقيق هذه الأهداف ،يجب القيام بالأن�شطة التالية:
• و�ضع جدول زمني نهائي لتنفيذ امل�شاريع والأن�شطة ،مع اختيار ال�رشكاء ،وتدقيق التكاليف
وموقع الإجناز؛
• توفري االعتمادات املالية املخ�ص�صة لتمويل برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،ل�ضمان �إجناز
امل�شاريع والعمليات الناجمة عن املراحل ال�سابقة ،والتي يهدف بع�ضها ،ب�شكل وا�ضح� ،إىل
تقلي�ص من الالم�ساواة بني الرجال-الن�ساء وتعزيز البيئة والتنمية امل�ستدامة؛
• حتديد الفرق يف التمويل والبحث عن التمويالت الإ�ضافية ،مبا يف ذلك املخ�ص�صة للأن�شطة
الهادفة �إىل تعزيز امل�ساواة بني النوع و�/أو متكني الن�ساء وكذا الأن�شطة املوجهة حلماية وتثمني
البيئة وتعزيز التنمية امل�ستدامة؛
• امل�صادقة على الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

ت�شتمل مرحلة تقدير املوارد والنفقات املتوقعة اخلا�صة بال�سنوات الثالث الأوىل من برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم على مكونني اثنني:
• حتليل الو�ضع املايل؛
• برجمة امليزانية.
ي�شمل حتليل الو�ضع املايل ما يلي:
• جمع املعطيات املالية لل�سنوات ال�سابقة لقيا�س قدرة العمالة �أو الإقليم على التمويل الذاتي
ال�ستثماراتهما؛
• قراءة امل�ؤ�رشات املالية لل�سنوات املقبلة لقيا�س ال�سيولة املالية املتاحة وتقييم املوارد والنفقات.
يف نهاية هاتني العمليتني ،ميكن للعمالة �أو الإقليم �أن يحددا ،بدقة ،التقديرات املتوقعة للموارد
والنفقات.
تت�ضمن برجمة امليزانية عمليتني اثنتني:
• توفري وثائق امل�رشوع والأن�شطة املحددة ،مع معلومات تقنية ومالية تف�صيلية بالن�سبة لكل م�رشوع
ون�شاط؛
• برجمة االعتمادات الالزمة لإجناز امل�شاريع ،مبا يف ذلك تلك التي تهدف �إىل التقلي�ص من
الالم�ساواة بني املر�أة والرجل التي مت حتديدها خالل املرحلة الأوىل من الت�شخي�ص وفقا ملبادئ
امليزانية امل�ستجيبة للنوع.

 .3ال�رشوط الأولية
من بني �رشوط �إجناز هذه املرحلة� ،رضورة:
• الرجوع �إىل املقت�ضيات الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل ال�سارية يف جمال التحليل املايل
للجماعات الرتابية.
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من �أجل �إدماج مقاربة النوع يف هذه املرحلة
يتطلب دمج مقاربة النوع يف هذه املرحلة ،ما يلي:
• �إجناز هذه املرحلة من خالل دمج مبادئ املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي والتي ت�سمح
بتخ�صي�ص املوارد املالية الكافية – �أي التي ت�ستجيب للتكاليف املالية املقدرة لإجناز الربامج
وامل�شاريع ال�شاملة ،والتي يهدف بع�ضها بو�ضوح �إىل التقلي�ص من الالم�ساواة بني املر�أة والرجل
يف هذه الربامج وامل�شاريع.
• تخ�صي�ص ميزانيات مل�شاريع ت�سمح بالتقلي�ص من التفاوتات بني الرجال والن�ساء.
• اعتماد م�ؤ�رشات النتائج يف خمتلف امليزانيات املخ�ص�صة للم�شاريع التي متكن من التقلي�ص من
التفاوتات املحددة بني الرجال والن�ساء.
• �إ�رشاك الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة ق�ضايا العمالة �أو الإقليم املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع يف �إعداد امليزانية.
• توفري التكوين املتعلق مبقاربة النوع واملوازنة امل�ستجيبة للنوع لفائدة الفرق امل�شاركة يف و�ضع
امليزانية.

من �أجل �إدماج البعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة يف هذه املرحلة
يتطلب دمج البعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة يف هذه املرحلة ،ما يلي:
• تخ�صي�ص ميزانيات للم�شاريع التي ت�سمح مبواجهة التحديات البيئية للمجال الرتابي مع الأخذ
بعني االعتبار �أهداف التنمية امل�ستدامة وكذا الأخذ بعني االعتبار املوارد وامل�ساهمات املالية
وتعبئتها بالن�سبة لكل م�رشوع ولكل طرف يف �إجناز امل�رشوع.
• اعتماد م�ؤ�رشات النتائج يف خمتلف امليزانيات املخ�ص�صة للم�شاريع التي ت�سمح مبواجهة التحديات
البيئة والتنمية امل�ستدامة.
• �إ�رشاك �أع�ضاء جلنة املجل�س الإقليمي املكلفة بالتنمية القروية واحل�رضية ،و�إنعا�ش اال�ستثمارات،
واملاء ،والطاقة ،والبيئة.

من �أجل �إدماج املقاربة الت�شاركية يف هذه املرحلة
• امل�صادقة على الربجمة ثالثية ال�سنوات مع جمموع املنتخبني والهيئة املكلفة بامليزانية والربجمة ،وممثلي
املجتمع املدين والفاعلني االجتماعيني واالقت�صاديني املعنيني.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

 .4النتائج املنتظرة
يف نهاية هذه املرحلة ،يجب حتقيق ثالث نتائج:
• تقدير املوارد والنفقات وفق ًا للت�رشيعات اجلاري بها العمل؛
• �إطار منطقي �إجرائي مدته ثالث �سنوات ،ومبيزانية حمددة؛
• خمطط عمل لل�سنة الأوىل مف�صل ومبيزانية حمددة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الربجمة يتم حتيينها كل �سنة من �أجل تكييفها مع تطور جمموع موارد
ونفقات العمالة �أو الإقليم ،من خالل �إعادة النظر يف ترتيب الأولويات بالن�سبة للم�شاريع املربجمة.

 .5الأدوات والدعامات
يتعلق الأمر با�ستخدام الأدوات والدعامات التالية:
n

n

من �أجل حتليل الو�ضع املايل:
• �إجناز حتليل مايل وفق ًا للت�رشيعات اجلاري بها العمل يف هذا املجال ومقت�ضيات القانون
التنظيمي رقم 112.14؛
• �إجناز درا�سات اجلدوى �أثناء �إعداد وانتقاء امل�شاريع.
من �أجل برجمة امليزانية:
• تتم برجمة امل�شاريع مب�ساعدة الإطار املنطقي ل�صياغة امل�شاريع:
–  حتديد الأهداف العامة املنبثقة من نتائج الت�شخي�ص؛
–  �صياغة �أهداف خا�صة حمددة اعتمادا على نتائج الت�شخي�ص؛
–  بلورة م�ؤ�رشات الت�أثري والنتائج؛
–  حتديد النتائج والأن�شطة املنتظرة؛
–  �إبراز موقع الإجناز واجلدول الزمني؛
–  حتديد م�صادر التمويل وال�رشكاء.
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الر�سم البياين  :8مرحلة الربجمة

امل�صادقة على الربنامج ملدة ثالث �سنوات
حتديد فجوات التمويل والبحث عن متويالت
تكميلية
توفري االعتمادات املخ�ص�صة لتمويل برنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم
و�ضع جدول زمني نهائي لإجناز امل�شاريع
والأن�شطة

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

املرحلة ال�ساد�سة :بلورة وثيقة م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
ونظام تتبع امل�شاريع والتقييم
تتكون وثيقة م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم من العنا�رص التالية:
• التوجهات اال�سرتاتيجية وحماور التدخل املقرتحة وامل�صادق عليها ب�شكل جماعي ،من
�ضمنها ما يتعلق بتقلي�ص الالم�ساواة بني اجلن�سني ،ولتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة على
املدى الطويل؛
• منطق التدخل؛
• املوارد املادية والب�رشية ال�رضورية؛
• طرق �إجناز امل�شاريع والعمليات املقرتحة؛
• نظام التتبع والتقييم.
كما يتعني �أن ي�شري برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،بالن�سبة لكل من امل�شاريع والعمليات املن�صو�ص
عليها� ،إىل ما يلي:
• املحتوى والو�سائل ال�رضورية؛
• اجلدولة الزمنية الفعلية وموقعه �ضمن العمليات الأخرى؛
• الأطراف املعنية؛
• م�ؤ�رشات تتبع الأداء.
يجب �أن يتيح نظام التتبع ،ما يلي:
• ت�سليط ال�ضوء على حتليل الفوارق بني ما هو خمطط له وما يتم �إجنازه؛
3
• �إدخال تعديالت دورية يف الربنامج ،مبا يف ذلك ما يتعلق بتعزيز مقاربة النوع والبعد البيئي
وبعد التنمية امل�ستدامة.
وتف�ضي منظومة التتبع املعمول بها �إىل �إجناز تقرير �سنوي حول تقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم (املادة  14من مر�سوم رقم  )2.16.300ويتم فيه �رسد منجزات برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
من خالل حتديد الأهداف وم�ؤ�رشات قيا�س الأداء (انظر امللحق رقم  .)11وبالإ�ضافة �إىل معدل
 3من ال�رضوري و�ضع �أدوات لتتبع امليزانية املحددة للخطة اال�سرتاتيجية من �أجل �ضمان مراعاة النوع االجتماعي
خالل املمار�سة .تتعلق هذه الأدوات ب�شكل �أ�سا�سي بقيا�س الأثر احلقيقي للم�شاريع من خالل عدد امل�ستفيدين
من اجلن�سني من امل�رشوع املنجز �أو يف طور الإجناز .عندما تتم مالحظة اختالالت يف امليزانية يف امليدان – �أي �أن
عدد امل�ستفيدين الفعليني «الرجال» �أكرب من عدد امل�ستفيدات الفعليات «الن�ساء»  -يجب اتخاذ تدابري ت�صحيحية.
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�إجناز امل�شاريع ،كما ي�شري هذا التقرير �أي�ض ًا� ،إىل الو�سائل املالية املخ�ص�صة للم�شاريع والإكراهات
التي قد تنجم عن �إجنازها ،عالوة على احللول املقرتحة للتغلب عليها .وبعد �إقرار رئي�س جمل�س
العمالة �أو الإقليم لهذا التقرير ،يتم عر�ضه على اللجان الدائمة لإبداء الر�أي حوله داخل الأجل
املن�صو�ص عليه يف املادة  10من املر�سوم املتعلق بتحديد م�سطرة �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم وذلك قبل �أن يتم �إحالته على جمل�س العمالة �أو الإقليم من �أجل الدرا�سة.
ال بد من الإ�شارة �إىل الأهمية الق�صوى لتحديد م�س�ؤولية تدبري نظام التتبع والتقييم وحتليل معطيات
لوحة قيادة التتبع وذلك من �أجل ر�صد االختالالت وقيا�س التفاوتات من خالل م�ؤ�رشات �أداء
امل�شاريع وبالتايل �إعطاء التنبيهات ال�رضورية لتدارك اخللل يف الوقت املنا�سب؛
ترتبط عملية التتبع بتطبيق مبد أ� ربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة الذي ي�ستند �إليه الإطار املرجعي وخا�صة
د�ستور ( 2011مبد أ� قوي يف جمال احلكامة اجليدة ،وتخليق احلياة العامة ودولة القانون)؛ والقانون
التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت والأقاليم؛ والقانون رقم  62-99املتعلق مبدونة املحاكم املالية.

 .1الأهداف

• التوفر على وثيقة تتعلق مب�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم يف �صيغتها النهائية؛
• ت�شجيع �إحداث نظام ميكن من �ضمان �إجناز امل�رشوع وفقا للأهداف املحددة ،من حيث
التنمية ،والتقلي�ص من الفوارق ،مبا يف ذلك الالم�ساواة بني اجلن�سني ،وحماية البيئة والنهو�ض
بالتنمية امل�ستدامة؛
• �إدراج املبادئ واملعايري والبنود التي تهدف �إىل �ضمان تنفيذ امل�شاريع وفقًا لت�صميمها
و�أهدافها ونتائجها (مثال :تقلي�ص الالم�ساواة بني الرجل واملر�أة ،وحماية البيئة وتعزيز
التنمية امل�ستدامة) �ضمن م�ساطر �إطالق امل�شاريع (طلبات العرو�ض ،دفاتر التحمالت ،البنود
املرجعية ،العقود� ،إلخ)؛
• و�ضع نظام لتتبع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،وخا�صة لتتبع االلتزامات املالية واملادية
للربنامج.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

فيما يتعلق بنظام التتبع ،ف�إن تطبيقه ي�ضمن اجلودة والتكيف مع الإكراهات التي قد تعيق تنفيذ
امل�شاريع .ويتكون نظام التتبع من:
• حتليل «كيفية» �إجناز الأن�شطة ون�رش الو�سائل بنجاعة وفعالية يف الآجال املحددة؛
• الت�أكد من توافق الإجنازات مع خمتلف املعايري املتفق عليها �أثناء الربجمة؛
• اقرتاح التوجهات والتعديالت الالزمة لتح�سني تدبري خمتلف عمليات برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم؛
• الت�أكد من الأخذ بعني االعتبار التوجهات الرامية �إىل تقلي�ص الالم�ساواة بني اجلن�سني ،كما هو
حمدد يف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وحتديد التغريات؛
• درا�سة ما �إذا كان تنفيذ الإجراءات/امل�شاريع يتم على النحو املخطط له ،والك�شف عن التباينات
املحتملة يف الوقت املنا�سب و�إجراء التقوميات الالزمة؛
• و�ضع ح�صائل م�ؤقتة لتنفيذ برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،مع الرتكيز على التقدم من حيث
التقلي�ص يف الالم�ساواة بني اجلن�سني ،وحماية البيئة وتعزيز التنمية امل�ستدامة؛
• التحقق من مالءمة املوارد املخ�ص�صة للأن�شطة الرامية �إىل تعزيز تنمية العمالة �أو الإقليم ،والتقلي�ص
يف الالم�ساواة بني اجلن�سني ،وحماية البيئة و�إنعا�ش التنمية امل�ستدامة.

 .2الأن�شطة
يقوم الفريق املكلف ب�صياغة الوثيقة املتعلقة بربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم بالأن�شطة التالية:
• الت�أكد من توفر جميع املعطيات ال�رضورية ملختلف مكونات برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم،
مبا يف ذلك املعطيات امل�صنفة ح�سب اجلن�س ،قبل ال�رشوع يف �صياغة الوثيقة؛
• الت�شاور حول منوذج مف�صل ومنطقي لت�صميم التقرير وامل�صادقة عليه (انظر امللحق رقم )15؛
• �صياغة وثيقة برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم مع الأخذ بعني االعتبار �شكل وعر�ض التقرير.
يجب �أن يكون التقرير تاما ،مبا يف ذلك ،من حيث امل�ضمون ،نتائج جميع عمليات خمتلف
املراحل التي �أف�ضت �إىل ال�صيغة النهائية لربنامج تنمية العمالة والإقليم :حتديد الإطار،
الت�شخي�ص ،حتديد الأولويات ،الإطار املنطقي ،حتليل امل�شاريع والأن�شطة املربجمة مع اجلدولة
الزمنية والتكاليف التقديرية.
يتم �إحداث نظام التتبع وفق العمليات التالية:
• حتديد م�ؤ�رشات التتبع ،مبا يف ذلك م�ؤ�رشات الأثر والنتائج والإجناز الإجرائي؛
• حتديد الطرق والو�سائل التي ت�سمح بجمع املعطيات ،مبا يف ذلك امل�صنفة ح�سب اجلن�س؛
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• �إعداد جدول ا�ستعمال م�ؤ�رشات التتبع (انظر امللحق رقم  12و)14؛
• و�ضع جدول زمني لتتبع الأن�شطة.
من �أجل و�ضع نظام التتبع ،راجع امللحقني رقم  11و.13
من �أجل �إدماج مقاربة النوع يف هذه املرحلة
يوفر نظام التتبع �سل�سلة من امل�ؤ�رشات جلميع امل�شاريع املحددة ،تتعلق بتحقيق الأهداف الكربى
(م�ؤ�رشات الأثر) ،وبلوغ �أهداف امل�رشوع الآنية (م�ؤ�رشات النتائج) والإجناز الإجرائي (م�ؤ�رشات
التتبع) .يتعلق الأمر بتحديد لوحة قيادة التتبع حتتوي على:
• الت�صميم التوقعي امل�ؤقت لكل م�رشوع؛
• م�ؤ�رشات التتبع لكل م�رشوع.
كما يجب حتديد �أنواع خمتلفة من امل�ؤ�رشات:
• م�ؤ�رشات الأثر املتعلقة بـ :
–  الأثر امل�ستهدف بخ�صو�ص التفاوتات التي مت حتديدها خالل مرحلة الت�شخي�ص؛
–  الأثر امل�ستهدف حول �أ�سباب التفاوتات التي مت حتديدها خالل مرحلة الت�شخي�ص.
• م�ؤ�رشات النتائج املتعلقة بالنتائج الآنية للم�رشوع ،مبا يف ذلك:
–  حتديد الطبيعة ح�سب نوع امل�رشوع؛
–  حتديد امل�ستهدف انطالقا من الهدف الأويل للم�رشوع.
• م�ؤ�رشات الإجناز الإجرائي /التتبع املتعلقة مبا يلي:
–  التقدم وفق اجلدول الزمني املحدد؛
–  �إنفاق الغالف املايل املتوقع.
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من �أجل �إدماج البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة يف هذه املرحلة
يجب �أن ي�سمح نظام التتبع مبا يلي:
• من خالل م�ؤ�رشات الأثر :قيا�س امل�ساهمة يف بلوغ �أهداف التنمية امل�ستدامة املحددة لرتاب العمالة
�أو الإقليم بعد �إجناز برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم (� 6سنوات)؛
• من خالل م�ؤ�رشات النتائج :حتديد النتائج الآنية مل�شاريع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم التي متت
يف جمال البيئة والتنمية امل�ستدامة؛
• من خالل م�ؤ�رشات الأداء الإجرائي (التتبع) :حتديد� ،إذا لزم الأمر ،االختالالت وقيا�س التفاوتات
من �أجل �إعادة ت�أطري امل�شاريع بخ�صو�ص ق�ضايا البيئة والتنمية امل�ستدامة للمجال الرتابي و�إدخال
التعديالت واملواءمات ال�رضورية ملعاجلة ال�صعوبات القائمة.

 .3ال�رشوط الأولية
• الت�أكد من توفر جميع الوثائق ال�رضورية التي مت �إنتاجها خالل املراحل ال�سابقة ،والتقارير،
واملحا�رض وحما�رض االجتماعات واللقاءات والندوات والدورات املنظمة خالل م�سل�سل
�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• احلر�ص على توفر املعطيات املتعلقة مب�شاريع �أو �إجراءات برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم التي
�سيتم على �أ�سا�سها و�ضع م�ؤ�رشات التتبع.

 .4النتائج املتوقعة
• �إن�شاء نظام تتبع امل�شاريع القائمة ،مبا يف ذلك امل�ؤ�رشات املتعلقة بالنوع والبيئة والتنمية
امل�ستدامة؛
• �إجناز وثيقة م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم التي تقوم بتنظيم وجتميع نتائج خمتلف
مراحل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.

 .5الأدوات والدعامات
• تتمثل الأدوات والدعامات ال�رضورية لإجناز هذه املرحلة يف النموذج املتفق عليه لتنظيم
عمليات �صياغة وثيقة برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،وم�صفوفة برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم ،وجدول تتبع م�شاريع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• اجلدول الزمني للتتبع امليداين ولوحة القيادة امل�ستخدمة لهذا الغر�ض واللذان متت مالءمتهما.
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املرحلة ال�سابعة :امل�صادقة على م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
تتم امل�صادقة على م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وفقًا للم�سطرة التي حتددها املواد  10و11

و 12من املر�سوم رقم  2.16.300بتحديد م�سطرة �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.

 .1الأهداف
يجب �أن تتيح امل�صادقة على برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ما يلي:
• الأخذ بعني االعتبار هدف تعا�ضد الو�سائل بني اجلماعات يف املجال الرتابي لتحديد �أولويات
برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وم�شاريعها؛
• ان�سجام امل�رشوع املتعلق بـربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم مع توجهات ال�سيا�سات العمومية
القطاعية والرتابية وخا�صة برنامج التنمية اجلهوية؛
• �صالحية برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم بخ�صو�ص �إدماج املقاربة املزدوجة للنوع والبيئة
والتنمية امل�ستدامة؛
• مطابقة وجودة وتكامل خمتلف مكونات برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،خا�صة حماور التنمية
والربامج وامل�شاريع والأهداف والأن�شطة والنتائج وامليزانيات ونظام التتبع؛
• الرتتيبات املتخذة لرت�سيم ال�رشاكات و�إنعا�ش برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم (التعميم ،والن�رش،
التوا�صل والرتافع.)...

 .2الأن�شطة
تتم امل�صادقة على م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم من قبل جمل�س العمالة �أو الإقليم وفقًا
للإجراءات التالية:
n

قبل امل�صادقة

• عر�ض وثيقة م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم على اللجان الدائمة للمجل�س ق�صد
درا�ستها ،وذلك ملدة �شهر ( 30يوما) قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية �أو اال�ستثنائية املخ�ص�صة
للم�صادقة عليه من قبل جمل�س العمالة �أو الإقليم .يجب على الوثيقة املتعلقة بـربنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم ،التذكري با�ستنتاجات وخال�صات الت�شخي�ص ،و�أولويات التنمية ،وامل�شاريع،
والأن�شطة وامليزانيات املخ�ص�صة لها ونظام تقييم وتتبع هذا الربنامج ،و�ضمان �إدماج مقاربة
النوع والبيئة والتنمية امل�ستدامة.
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• �إحالة م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم على الهيئة املكلفة بدرا�سة ق�ضايا العمالة �أو
الإقليم املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع لدرا�سته وتقدمي ر�أي
ا�ست�شاري يف �ش�أنه وكذا على اللجنة الدائمة ملجل�س العمالة �أو الإقليم املخت�صة ب�أمور البيئة
والتنمية امل�ستدامة.
n

�أثناء امل�صادقة

بعد درا�سة م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم من قبل اللجان الدائمة والهيئة املكلفة بتفعيل
مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع ،ت�أتي مرحلة امل�صادقة على برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم .تتطلب هذه امل�صادقة الأخذ بعني االعتبار العنا�رص التالية:
• ال ميكن اتخاذ املقرر �إال بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء املزاولني مهامهم .يف حالة عدم الو�صول
�إىل هذه الأغلبية املطلقة ،يتم اتخاذ املقرر يف جل�سة ثانية ويتم الت�صويت عليه بالأغلبية املطلقة
للأ�صوات املعرب عنها .يف حالة تعادل الأ�صوات ،يرجح اجلانب الذي يكون فيه الرئي�س؛

• ينتهي م�سار �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم مع هذه املرحلة التي يتداول خاللها �أع�ضاء
املجل�س حول هذه الوثيقة وي�صادقون عليها ب�شكل ر�سمي.
n

بعد امل�صادقة

بعد امل�صادقة على م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،يتم �إحالة مقرر املجل�س املتعلق بهذا
الربنامج على عامل العمالة �أو الإقليم للت�أ�شري عليه ،داخل �أجل ع�رشين ( )20يوما من تاريخ التو�صل
به من رئي�س املجل�س.
يتوىل رئي�س جمل�س العمالة �أو الإقليم تنفيذ برنامج التنمية بعد امل�صادقة والت�أ�شري عليه .ويعد �سنويا
تقرير التقييم ما حتقق من �إجنازات من هذا الربنامج .ويحدد هذا التقرير من حيث امل�ضمون،
النقاط الرئي�سية التالية النقاط الرئي�سية التالية:
• الن�سبة املئوية لإجناز امل�شاريع املربجمة يف �إطار برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• م�ؤ�رشات قيا�س �أداء نظام تتبع الربامج وامل�شاريع؛

• الإمكانيات املالية واالعتمادات املخ�ص�صة للم�شاريع؛
• الإكراهات واحلدود التي من �ش�أنها �أن تعرقل الإجناز؛
• احللول املقرتحة للتغلب عليها.
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و�ضع م�رشوع
برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم
لدى الهيئة املكلفة
بدرا�سة ق�ضايا
العمالة �أو الإقليم
املتعلقة بتفعيل
مبادئ امل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص
ومقاربة النوع.

الر�سم البياين  :9التبني وامل�صادقة على برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم

و�ضع وثيقة
م�رشوع برنامج
تنمية العمالة �أو
الإقليم لدى اللجان
الدائمة للمجل�س
ق�صد درا�ستها،
وذلك ملدة �شهر.

بعد ذلك يتم تقدمي
م�رشوع برنامج
تنمية العمالة �أو
الإقليم للح�صول
على ت�أ�شرية عامل
العمالة �أو الإقليم
يف �أجل مدته
يوما بعد قرار
ً 20
امل�صادقة.

امل�صادقة على برنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم
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القسم الثالث  :التدابير األفقية
تتكون التدابري الأفقية لإعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم من العنا�رص التالية:
�أ) مقاربة النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة؛
ب) خمطط التوا�صل؛
ت) اجلوانب املتعلقة باحلكامة؛
ث) الرتافع وتعبئة املوارد.
ت�سمح هذه التدابري بدعم اجلهود املبذولة لتفعيل م�سل�سل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.
وت�ستند هذه التدابري ،يف نف�س الوقت ،على املقت�ضيات الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل
وعلى تثمني التجارب ال�سابقة يف جمال التنمية املحلية (خا�صة املخطط اجلماعي للتنمية).

�أ) مقاربة النوع والبعد البيئي والتنمية امل�ستدامة
�أ .1.مقاربة النوع
�أ .1.1.الإطار القانوين
على مدى العقدين املا�ضيني ،حقق املغرب تقدم ًا كبرياً يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني .حيث
�صادق على االتفاقيات الدولية الرئي�سية ،وخا�صة تلك املتعلقة بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة (اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة) .وقد تتوج هذا التقدم بتكري�سه
يف د�ستور يوليو  2011الذي يحتوي على �أحكام:
• تكري�س امل�ساواة واملنا�صفة بني املر�أة والرجل يف جميع املجاالت؛
• حظر جميع �أ�شكال التمييز ،مبا فيها التمييز القائم على النوع؛
• �إن�شاء هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز ك�آلية تنفيذية (املادتان  19و)164؛
• ت�شجيع تكاف�ؤ الفر�ص بني الن�ساء والرجال يف ولوج الوظائف االنتخابية (املادة  )30وحت�سني
متثيلية املر�أة يف املجال�س الرتابية (املادة .)146
�إ�ضافة �إىل هذه املقت�ضيات الد�ستورية ،يجد �إدماج مقاربة النوع يف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
�أ�سا�سه يف مقت�ضيات القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت والأقاليم ،والذي تن�ص
على:
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• �إحداث هيئات ا�ست�شارية مكلفة بدرا�سة الق�ضايا الإقليمية املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع (املادة )111؛
• �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم (املادة  )80مع الأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع؛

• مراعاة النوع عند حتديد �أهداف الربامج �أو امل�شاريع املدرجة يف امليزانية وعند حتديد امل�ؤ�رشات
املرقمة التي ت�سمح بقيا�س النتائج املتوخاة (املادة .)150

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن املر�سوم التطبيقي للقانون املتعلق بالعماالت والأقاليم رقم
الذي يحدد م�سطرة �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،وتتبعه وتقييمه وحتيينه ي�رشك الهيئة
اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة الق�ضايا الإقليمية املتعلقة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
ومقاربة النوع يف عملية �إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وحتيينه بعد
ال�سنة الثالثة.

2.16.300

�أ .2.1.الأهداف

ي�سمح التخطيط الرتابي امل�ستجيب للنوع ،من خالل التقلي�ص من الالم�ساواة بني الن�ساء
والرجال واال�ستجابة حلاجياتهم (ن) املتباينة ،بتحديد ومالءمة ال�سيا�سات والربامج العمومية
ومتكني املواطنات واملواطنني بالعمالة �أو الإقليم من اال�ستفادة منها ب�شكل مت�ساو ،بغ�ض النظر
عن عمرهم ،وم�ستواهم ال�سو�سيو-اقت�صادي ،وم�ستوى تعليمهم ،ومكان �إقامتهم و� /أو كونهم
يف و�ضعية �إعاقة .ويعترب هذا التخطيط تطبيقا للمنهج االجتماعي الذي يطلق عليه «مقاربة النوع»
يف جمال التخطيط العمومي.
ي�سمح تطبيق هذا التخطيط الرتابي ب�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،ل�ضمان ا�ستفادة كل
املواطنات واملواطنني من هذا الربنامج ،متا�شيا مع املبادئ الد�ستورية للم�ساواة وعدم التمييز
واالندماج وربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة.
ويعد حتديد �أوجه الالم�ساواة بني الرجال والن�ساء واحلاجيات اخلا�صة لكل من الرجال والن�ساء،
بالعمالة �أو الإقليم ،مرحلة �رضورية للتخطيط امل�ستجيب للنوع .ويقوم على ت�شخي�ص التفاوتات
بني الرجال والن�ساء من �أجل معاجلتها عرب �أن�شطة ملمو�سة.

�أ .3.1.مبادئ توجيهية و�أ�ساليب عمل
بنا ًء على هذه الأهداف� ،أثبتت بع�ض املبادئ التوجيهية �أنها �أ�سا�سية لإدماج مقاربة النوع يف
برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم:
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n

مراعاة النوع يف منهجية �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم

يهدف الأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع يف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم� ،إىل بناء تنمية م�ستدامة
ودجمية .وال ميكن �أن تكون هذه التنمية فعالة� ،إال عرب تعزيز امل�ساواة بني الرجال والن�ساء وحماربة
الالم�ساواة ب�صفة عامة ،وخا�صة بني اجلن�سني على جميع الأ�صعدة ويف كل القطاعات.
وال يعني دمج مقاربة النوع يف التخطيط الرتابي ،تطبيق منهجية م�ستقلة ،بل يرمي اىل ادماج
ر�ؤية حول الالم�ساواة بني الرجال والن�ساء يف جميع مراحل التخطيط .وهكذا ،فدمج مقاربة
النوع ،يف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،تتطلب حتديد وحتليل وتف�سري جوانب الالم�ساواة
بني الرجال والن�ساء واقرتاح تدابري ذات ميزانية وتتبعها من �أجل مكافحة هذه اجلوانب ال�سلبية.
وب�شكل ملمو�س ،يجب مراعاة خم�سة �أبعاد للتحليل يف كل مرحلة من مراحل التخطيط (ملزيد
من املعلومات� ،أنظر امللحق رقم :)7
• الولوج �إىل التعليم؛
• الولوج �إىل اخلدمات ال�صحية؛
• امل�شاركة يف احلياة االقت�صادية؛
• �أمن و�سالمة املر�أة؛
• وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية.
وي�ستند حتديد �أوجه الالم�ساواة بني الرجال والن�ساء بالن�سبة ملجموع هذه الأبعاد ،على جمع
وحتليل املعطيات م�صنفة ح�سب اجلن�س .ومتكن هذه املعطيات من و�ضع ت�شخي�ص دقيق حلاجيات
العمالة �أو الإقليم والعمل على �إجناز م�شاريع فعالة ،ت�سمح بتنمية اقت�صادية واجتماعية م�ستدامة
لكونها من�صفة ودجمية (للمزيد من املعلومات حول امل�ؤ�رشات ،انظر امللحق رقم .)8
n

مراعاة النوع للنموذج التنظيمي لو�ضع وقيادة برنامج التنمية

يجب �أن يحرتم النموذج التنظيمي� ،أي الفرق املكلفة ب�إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
(املنتخبني (ات) ،الأطر الإدارية) ف�ضال عن الفرق الأخرى ،التي مت �إحداثها من �أجل �إجناز وقيادة
هذا الربنامج ،املعايري التالية:
• �إ�رشاك الن�ساء يف جميع مراحل م�سل�سل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ويف التتبع
والتنفيذ العملي.
• تكوين املوارد الكف�ؤة التي �ست�شارك يف م�سل�سل �إعداد وتتبع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
يف مقاربة النوع.
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• �إجناز ا�ست�شارات من طرف الهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة الق�ضايا الإقليمية املتعلقة بتفعيل
مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع ،مع م�شاركة هذه الأخرية يف جميع مراحل
م�سل�سل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛

• تكوين ممثلي املجتمع املدين يف �إعداد برنامج التنمية من خالل الهيئة املكلفة بالنوع �أو جلن
ا�ست�شارية �أخرى تتعلق مبقاربة النوع وانخراطها يف التخطيط الرتابي؛
•

م�شاركة الفاعلني الآخرين يف اجلماعة الرتابية (ال�ساكنة� ،إلخ).؛

• مراعاة النوع االجتماعي من قبل الأدوات واملعطيات امل�ستخدمة لإجناز برنامج تنمية العمالة
�أو الإقليم؛

• ا�ستعمال �إح�صاءات توفر ر�ؤية ترابية دقيقة وم�صنفة ح�سب اجلن�س للوقوف على التفاوتات
القائمة بني اجلن�سني على م�ستوى العمالة �أو الإقليم وحتديدها كميا؛
• و�ضع نظام لتتبع وتقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،مبني على �أ�سا�س م�ؤ�رشات
الإجناز امل�صنفة ح�سب اجلن�س؛

• مرافقة العمالة �أو الإقليم يف تنفيذ وتتبع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم من قبل الهيئات
اال�ست�شارية ،من خالل الو�سائل البيداغوجية التي تزيل الغمو�ض عن مقاربة النوع وطرق
�أخذها بعني االعتبار يف التخطيط الرتابي.
تتمثل املفاهيم الرئي�سية التي يجب ا�ستيعابها يف كون التخطيط الرتابي امل�ستجيب ملقاربة النوع له
طابع �أفقي ومندمج و�أنه:

• يجب �أخذ مقاربة النوع بعني االعتبار يف تنفيذ جميع مراحل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
•

يجب �أن تدمج مقاربة النوع الأبعاد اخلم�سة للتحليل وال تقت�رص على اجلانب االجتماعي؛

• ال تقت�رص مقاربة النوع فقط على امل�شاريع اخلا�صة بالن�ساء يف القطاعات النمطية ،بل تهم جمموع
امل�شاريع يف خمتلف القطاعات التي ت�ساهم يف التقلي�ص من الالم�ساواة بني الن�ساء والرجال.

�أ� .2.إدماج البعد البيئي وبعد التنمية امل�ستدامة
�أ .1.2.الإطار القانوين
يجب �أن يدمج �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،و�أن ي�أخذ البعد البيئي والتنمية امل�ستدامة
بعني االعتبار وفقًا للمراجع القانونية الوطنية والتو�صيات الدولية الرئي�سية التي اعتمدها املغرب
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منذ قمة الأر�ض (ريو  ،)1992واالتفاقية الإطار للأمم املتحدة حول التغريات املناخية ،وكوب 21

(باري�س) وكوب ( 22مراك�ش).

على ال�صعيد الوطني ،وبالإ�ضافة �إىل املقت�ضيات الواردة يف د�ستور  ،2011ي�شكل القانون الإطار
رقم  99-12مبثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة ( )CNEDDاملرجع القانوين الرئي�سي.
يحدد هذا القانون يف مادته  2املبادئ الأ�سا�سية التي يجب التقيد بها عند �إعداد �أي برنامج تنموي
من قبل اجلماعات الرتابية.
ويتعلق الأمر مببادئ االندماج ،والرتابية ،والت�ضامن ،واالحرتاز ،والوقاية ،وامل�س�ؤولية وامل�شاركة
(انظر �أدناه).
ي�سمح احرتام هذه املبادئ ب�إدراج برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم �ضمن «مقاربة �شمولية متعددة
القطاعات و�أفقية» ت�سمح للعمالة �أو الإقليم بتحقيق تنمية م�ستدامة على املدى البعيد «ترتكز على
عدم الف�صل بني الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للأن�شطة التنموية والتي تهدف
�إىل اال�ستجابة حلاجيات احلا�رض دون امل�سا�س بقدرات الأجيال املقبلة يف هذا املجال» (املادة  9من
القانون الإطار .)99-12

�أ .2.2.املبادئ العامة لإدماج البعد البيئي
ن�صت املادة  2من القانون الإطار  99-12مبثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة على �سبعة
مبادئ �أ�سا�سية يف جمال دمج البيئة والتنمية امل�ستدامة.
ت�شكل هذه املبادئ عنا�رص ت�أطري �رضورية يتعني على اجلماعات الرتابية وم�ستويات القرار الأخرى
(الوطنية واجلهوية) احرتامها يف �إطار �إجراءاتها التنموية على املدى املتو�سط والبعيد:
• مبد�أ الإدماج :ويعني �رضورة تبني مقاربة �شمولية و�أفقية خالل �إعداد وتنفيذ خمططات التنمية
على املدى املتو�سط والبعيد؛
• مبد�أ الرتابية :يقت�ضي الأخذ بعني االعتبار البعد الرتابي وخا�صة اجلهوي ،بهدف �ضمان متف�صل
�أف�ضل للتدابري املتخذة من قبل خمتلف امل�ستويات الرتابية التخاذ القرار وت�شجيع تعبئة الفاعلني
الرتابيني ل�صالح تنمية ب�رشية م�ستدامة ومتوازنة للمجاالت؛
• مبد�أ الت�ضامن :ي�سمح برفع القدرة املحلية على توحيد املوارد واجلهود من �أجل احلد من
اله�شا�شة و�ضمان ا�ستعمال عقالين ،اقت�صادي ومتوازن للموارد الطبيعية والف�ضاءات؛
• مبد�أ االحرتاز :يتمثل يف اتخاذ تدابري مالئمة وفعالة ومقبولة اقت�صاديا ملواجهة الأ�رضار البيئية
والأخطار املحتملة ولو يف غياب اليقني العلمي املطلق حول الآثار الفعلية لهذه الأ�رضار واملخاطر؛
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• مبد�أ الوقاية :يتمثل يف و�ضع �آليات التقييم والتقدير املنتظم لآثار الأن�شطة التي يحتمل �أن
تلحق �رضرا بالبيئة واقرتاح وتنفيذ تدابري ملمو�سة لإزالة هذه الآثار �أو على الأقل التخفيف
من انعكا�ساتها ال�سلبية؛
• مبد�أ امل�س�ؤولية :يقت�ضي التزام كل �شخ�ص ذاتي �أو اعتباري ،عام �أو خا�ص ب�إ�صالح الأ�رضار
التي �سيلحقها بالبيئة؛

• مبد�أ امل�شاركة :يتمثل يف الت�شجيع والتحفيز على امل�شاركة الفعلية للمقاوالت وجمعيات
املجتمع املدين وال�سكان يف م�سل�سل �إعداد وتنفيذ وتتبع املخططات املتعلقة بحماية البيئة
والتنمية امل�ستدامة.

�أ� .3.2.أهداف �إدماج مقاربة البيئة والتنمية امل�ستدامة
ي�ستمد �إدماج مقاربة البيئة يف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم �أهميته من �رضورة اال�ستجابة لعدد
من احلاجيات ،والرهانات والأهداف الأ�سا�سية .ولهذا يتعني خالل م�سل�سل �إعداد برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم �أن يتم:

• الأخذ بعني االعتبار الرتابطات والتفاعالت القائمة بني «التنمية االقت�صادية» و«الرهانات
البيئية للمجال»؛
• ت�شجيع املواقف وال�سلوكات الإيجابية من جانب املواطنات واملواطنني بهدف تثمني البيئة؛

• �إدماج املمار�سات والإبداعات التقنية التي ت�سمح ب�إنتاج وتنمية االنعكا�سات والآثار الإيجابية
املتعلقة باحلفاظ على املوارد الطبيعية واملحافظة على التنوع البيولوجي وحماية البيئة؛
• �ضمان تتبع اجلهود املبذولة والنجاحات املحققة من قبل العمالة �أو الإقليم ،بنا ًء على م�ؤ�رشات
التنمية امل�ستدامة وتثمني اخلدمات البيئية ،وفقًا «ملقاربة نظام بيئي مع تعزيز ت�أثريات الت�آزر،
والتكامل وتعا�ضد اجلهود الدولية»؛
• �ضمان املالءمة يف ا�ستعماالت املجال وذلك باالرتكاز على اخل�صائ�ص والتخطيط املقرر على
ال�صعيد اجلهوي و�/أو الوطني (مناطق الإنتاج واحلماية)؛

• �ضمان «االن�سجام يف اال�ستعماالت الرئي�سية للف�ضاء ،وفقًا للتوجهات واخلطط املو�ضوعة
على امل�ستوى اجلهوي و� /أو الوطني (تق�سيم مناطق كبرية للإنتاج واحلماية)»؛
• حتقيق التعا�ضد يف ا�ستعمال املوارد الطبيعية واملادية يف �إطار العمل بني اجلماعات؛ بغر�ض
متتني ا�ستدامة املجاالت الرتابية والتكامل العمودي والأفقي لعمليات التنمية؛

• عقد �رشاكات فعلية وفعالة حول عمليات التنمية املا بني اجلماعات.
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أي�ضا� ،إىل اجلوانب التالية:
كما جتدر الإ�شارةً � ،
• �ضمان اال�ستدامة البيئية �أثناء ت�صميم وتنفيذ برامج وم�شاريع العمالة �أو الإقليم؛
• ال�سماح بدمج االن�شغاالت البيئية يف مراحل ت�صميم امل�شاريع و�إجنازها؛
• حتديد «الأ�رضار املحتملة واتخاذ التدابري لتجنب الآثار ال�سلبية والأ�رضار املحتملة» على
البيئة؛
• �إدخال تدبري املخاطر البيئية وحت�سني التتبع واملراقبة.

�أ .4.2.الت�صنيف املقرتح مل�ؤ�رشات تتبع البعد البيئي املندمج يف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
يجب توثيق �أربعة جماالت رئي�سية بانتظام من خالل امل�ؤ�رشات .وتتعلق ،على التوايل ،بال�ضغوط
التي متار�س على البيئة الطبيعية باملجال الرتابي ،والتغريات التي تطر أ� على حالة كل نظام فرعي
للبيئة ،والعواقب من حيث الآثار على الرفاه وعلى النظم الإيكولوجية ومكوناتها� ،إ�ضافة �إىل
الأجوبة املقدمة يف �إطار العمليات املحلية �أو اجلهوية �أو الوطنية.
يجب �أن يكون اختيار امل�ؤ�رشات معلال ،ب�شكل يخرب عن كل مكون من مكونات برنامج تنمية
أي�ضا جمموع
العمالة �أو الإقليم املعتمدة على امل�ستوى الرتابي ،كما يجب الأخذ بعني االعتبار � ً
امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة على امل�ستويني اجلهوي والوطني (انظر امللحق  5لالطالع على �أمثلة
للم�ؤ�رشات البيئية).
ميكن ا�ستقاء املعلومات الالزمة للإخبار عن امل�ؤ�رشات املختارة من عدة م�صادر ،منها املرا�صد
اجلهوية للبيئة والتنمية امل�ستدامة ،التي يجب �أن تلعب دور حلقة الو�صل بني اجلماعات الرتابية
وخمتلف امل�صالح الالممركزة للدولة:
• م�صادر املعلومات الإح�صائية التي يتعني جمعها من امل�صالح املعنية (املرا�صد اجلهوية للبيئة
والتنمية امل�ستدامة ،املندوبية ال�سامية للتخطيط ،م�صالح املياه والغابات ،وكاالت �أحوا�ض
املاء� ،إلخ).؛
• م�صادر املعلومات التقنية التي يتعني جمعها لدى اجلماعات الرتابية (اجلماعات واجلهات).
داخليا مع ال�رشكاء الرئي�سيني يف املجال ،لتنظيم عمليات اجلمع
كما يجب حتديد طرق املراقبة،
ً
الدائمة للمعلومات املطلوبة ول�ضمان التوا�صل الدوري حول حالة التنمية امل�ستدامة باملجال
الرتابي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتعني ت�صميم وتنفيذ املراقبة البيئية وفقًا ملقاربة مندجمة تعزز �إمكانات التمف�صل
وتوحيد اجلهود مع خمتلف �أنظمة التتبع والتقييم املوجودة على م�ستوى اجلماعة واجلهة.
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ب) خمطط التوا�صل
يتميز التوا�صل حول برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم بطابعه الأفقي الذي ي�سمح بتدبري احلاجيات
اخلا�صة ملختلف مراحل هذا الربنامج ،التي تتميز مبجموعة متنوعة من الأهداف واجلهات امل�ستهدفة.
ولذلك ،يتعني و�ضع خطة توا�صل منذ مرحلة التح�ضري الأوىل لربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.
ويعني التوا�صل ،بخ�صو�ص برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،التفكري يف �أ�شكال الر�سائل التي يجب
تبليغها ووقت تبليغها .ويتعني حتديد ثالث م�ستويات للتوا�صل:
• التوا�صل الإجرائي بني الفاعلني يف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ق�صد تبادل املعلومات الالزمة
لإعداده وتعبئة املوارد ال�رضورية (التقنية� ،إلخ .).و�ست�ساهم �إقامة هذا النوع من التوا�صل يف
حت�سني تتبع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم يف �شموليته وموا�صلة حتفيز امل�شاركني والفاعلني؛
• التوا�صل الداخلي ،ي�سمح بتبليغ املعلومات والتح�سي�س بربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم لدى
�أو�ساط ال�سيا�سيني؛
• التوا�صل اخلارجي ،مع ال�سكان وال�رشكاء وو�سائل الإعالم وجميع و�سائل التوا�صل امل�ؤثرة.

ب .1.الفئات امل�ستهدفة
• هيئات احلكامة بالعمالة �أو الإقليم؛
• امل�صالح الالممركزة للإدارة املركزية؛
• اجلماعات الرتابية الأخرى؛
• امل�ؤ�س�سات العمومية واخلا�صة؛
• املجتمع املدين؛
• ال�ساكنة؛
• اجلهات املانحة.

ب .2.الأهداف
• �إخبار اجلمهور امل�ستهدف والفاعلني املعنيني بالتقدم والنتائج التي حتققت على م�ستوى �إعداد
وتنفيذ برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،وذلك عرب دعامات ووثائق �إعالمية؛
• تعبئة و�إ�رشاك الأطراف املعنية يف م�سل�سل برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• ت�سهيل عمليات الرتافع وتعبئة موارد مالية �إ�ضافية؛
• ت�شجيع تبادل املعلومات بني العمالة �أو الإقليم و�رشكائهما.
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ب .3.الطرق
يقوم الفريق املكلف بربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،حتت �إ�رشاف رئي�س املجل�س ،مبا يلي:
• حتديد الفئات امل�ستهدفة؛
• حتديد الأهداف ح�سب كل م�ستهدف ومرحلة؛
• حتديد طرق التوا�صل ح�سب الهدف؛
• �إعداد خمطط التوا�صل؛
• امل�صادقة على خمطط التوا�صل من قبل جمل�س العمالة �أو الإقليم؛
• حتيني خمطط التوا�صل.

ب� .4.أدوات التوا�صل
تكمن �أهمية تعدد و�سائل التوا�صل يف ا�ستهداف و�إثارة اهتمام �أكرب عدد من الفاعلني وال�رشكاء.
ويتعلق الأمر با�ستعمال و�سائل الإعالم املكتوبة وال�سمعية الب�رصية للو�صول �إىل �أكرب عدد من
النا�س .وقد تختلف الأدوات ح�سب طبيعة التوا�صل:
• التوا�صل الإجرائي ،يف�ضل ا�ستعمال االجتماع والهاتف والربيد الإلكرتوين .يف جميع
احلاالت ،لأن ورقة االت�صال والإعالم و�سجل القرارات ي�سمحان باحلفاظ على �آثار مرجعية
مكتوبة ملا قد يقال �أو �أن ينجز �أو يقرر .وت�سمح هذه الوثائق التي توزع على �أكرب عدد ممكن
من الأ�شخا�ص ،وخا�صة عرب الربيد الإلكرتوين ،بالتعامل مع الفاعلني املعنيني بامل�رشوع بنف�س
م�ستوى الإعالم وبان�سجام العمليات؛
• التوا�صل الداخلي ،وميكنه ا�ستعمال املوائد امل�ستديرة ،والدعامات املكتوبة (امللف الإعالمي،
مطويات ،ن�رشة العمالة/الإقليم) ،وعرو�ض ال�رشائح خالل االجتماعات ،والتكوين �أو غريها،
ف�ضال عن موقع الإنرتنيت �أو حتى الأنرتانيت ( )Intranetالتابع للعمالة/الإقليم؛
• التوا�صل اخلارجي ،وميكن �أن ي�ستخدم و�سائل مكتوبة ،وملف �إعالمي �شامل (خا�صة بالن�سبة
أي�ضا
للهيئات العمومية) و�/أو مطويات (لل�رشكاء �أو العموم) ،وهي وثائق ميكن الرجوع �إليها � ً
عرب موقع الإنرتنيت ،حيث �سيتم ت�سليط ال�ضوء على العمليات املتعلقة بتنفيذ برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم.
كما يتم �إدراج و�سائل الإعالم الأخرى (ال�صحافة والإذاعة والتلفزيون) �ضمن خمطط توا�صل
�شامل.
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ب .5.النتائج  /املنتجات املنتظرة
�إدماج خمطط التوا�صل ملجموع و�سائل التوا�صل.

ت) اجلوانب املتعلقة باحلكامة
ت�سمح احلكامة اجليدة ،بتح�سني �سري م�سل�سل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم (�إعدادا
وتنفيذا وتتبعا وتقييما) مبا يتوافق واملبادئ املن�صو�ص عليها يف د�ستور  2011والقانون التنظيمي
رقم  112.14املتعلق بالعماالت والأقاليم.4
يتم قيا�س مدى تفعيل هذه املبادئ ،اعتمادا على م�ؤ�رشات متعارف عليها ،وهي م�ؤ�رشات �رضورية
لتحديد مدى جناعة برنامج تنمية العمالة والإقليم والقدرة على االندماج يف منطق الأداء الناجع.
يقدم ،اجلدول �أ�سفله ،وفقا للقواعد اجلاري بها العمل ،عددا من املقرتحات التي ت�سهل تفعيل هذه
املبادئ ح�سب كل هيئة �أو جهاز ،وح�سب كل مرحلة من مراحل م�سل�سل �إعداد وتنفيذ وتتبع
برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.

 4يتعلق الأمر مببادئ :التدبري احلر ،ال�شفافية ،قيم الدميقراطية ،امل�شاركة ،امل�ساواة ،الفعالية والنجاعة ،ربط
امل�س�ؤولية باملحا�سبة.

املبادئ
التدبري احلر

ال�شفافية

اجلدول رقم  :4اجلوانب املتعلقة باحلكامة

املواد املرجعية
املقت�ضيات القانونية
للعمالة �أو الإقليم ،يف حدود املادة  1و ،3القانون
التنظيمي 112.14
اخت�صا�صاتها املن�صو�ص
عليها� ،سلطة التداول بكيفية
دميقراطية ،و�سلطة تنفيذ
مداوالتها ومقرراتها...،

املادتان  4و،5
يعلق مبقر العمالة �أو
الإقليم قرار �إعداد م�رشوع مر�سوم .2.16.300
برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم داخل �أجل اخلم�سة
ع�رش ( )15يوما املوالية
النعقاد االجتماع الإخباري
والت�شاوري

يعلق مبقر العمالة �أو الإقليم املر�سوم رقم 2.16.300
وين�رش ملخ�ص التقرير
التقييمي ال�سنوي لربنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم

الهيئات والهياكل املعنية
املقرتحات
• وايل اجلهة
—
• عامل العمالة �أو الإقليم
• رئي�س جمل�س العمالة �أو
الإقليم
• �أع�ضاء جمل�س العمالة �أو
الإقليم.
ت�سهيل الولوج �إىل املعلومات • رئي�س جمل�س العمالة �أو
الإقليم
املتعلقة باجلدولة الزمنية
لعملية �إعداد م�رشوع برنامج • مدير امل�صالح
• مكتب املجل�س
تنمية العمالة �أو الإقليم.
• ر�ؤ�ساء اللجان الدائمة
ونوابهم
• كاتب املجل�س
• عامل العمالة �أو الإقليم �أو
من ينوب عنه
• وايل اجلهة
• ممثلو امل�صالح الالممركزة
رئي�س جمل�س العمالة �أو
• تنويع و�سائل التوا�صل
لن�رش ملخ�ص تقرير التقييم الإقليم

املرحلة
كل مراحل
الإعداد

عمليات التح�ضري
واالنطالق

تتبع التنفيذ
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املقت�ضيات القانونية
احرتام املبادئ التالية يف
�إطار التدبري احلر:
تر�سيخ القيم الدميقراطية،
وال�شفافية ،وامل�ساءلة
وامل�س�ؤولية

احرتام املبادئ العامة
التالية:
– ال�شفافية؛
– املحا�سبة؛
– امل�س�ؤولية.
نعر�ض النقط املدرجة
يف جدول �أعمال املجل�س
لزوما على اللجان الدائمة
املخت�صة لدرا�ستها…
ميكن للمجل�س �أن يحدث
عند االقت�ضاء ،جلانا
مو�ضوعاتية م�ؤقتة تناط
بها درا�سة ق�ضايا معينة.

املبادئ
ال�شفافية
(تابع)

قيم
الدميقراطية

املواد املرجعية
املادة  213من القانون
التنظيمي 112.14
واملادتني  10و 15من

املر�سوم 2.16.300

املادة  213من القانون
التنظيمي 112.14
واملادة  7من

املر�سوم 2.16.300

املادة  ،29القانون

التنظيمي 113.14

املادة  ،30القانون
التنظيمي 112.14

املرحلة
املراحل ،3 ،1
 4و.5

• رئي�س جمل�س العمالة �أو
الإقليم
• اللجان الدائمة

املراحل .4 ،3 ،2 ،1

• املرحلة 5

جمموع املراحل

• رئي�س جمل�س العمالة �أو
الإقليم
• جلان مو�ضوعاتية م�ؤقتة
حمدثة

الهيئات والهياكل املعنية
املقرتحات
• التعليق املنظم على
• رئي�س جمل�س العمالة �أو
حمتوى وثيقة الت�شخي�ص ،الإقليم
• �أع�ضاء املجل�س
والنتائج وترتيب
• مدير امل�صالح
الأولويات ،والربجمة
متعددة ال�سنوات،
• وثيقة م�رشوع تنمية
العمالة �أو الإقليم
• م�ضمون منظومة التتبع،
�إ�ضافة �إىل القرارات
املرتبطة بها.
تفعيل املقت�ضيات املتعلقة • رئي�س جمل�س العمالة �أو
بالدميقراطية التداولية خالل الإقليم
م�سل�سل الإعداد ،وخا�صة تلك • �أع�ضاء املجل�س
املن�صو�ص عليها يف النظام
الداخلي.

ميكن �أن تتم درا�سة عدد من
اجلوانب املتعلقة مبراحل
�إعداد برنامج تنمية العمالة
�أو الإقليم من قبل جلان يتم
�إحداثها.
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املبادئ
قيم
الدميقراطية
(تابع)

امل�شاركة

امل�ساواة

املقت�ضيات القانونية
ميكن لأع�ضاء املجل�س،
توجيه �أ�سئلة كتابية �إىل
رئي�س املجل�س حول كل
م�س�ألة تهم م�صالح العمالة
�أو الإقليم.
ميكن مطالبة املجل�س
ب�إدراج نقطة تدخل يف
�صالحياته �ضمن جدول
�أعماله’ واردة من املواطنني
واجلمعيات

املواد املرجعية
املادة  ،47القانون
التنظيمي 112.14

الف�صل  139من الد�ستور.
املواد من � 112إىل 116
(قانون )112.14

املادة  ،80القانون
التنظيمي  112.14واملواد ،5
 11 ،10 ،8 ،7و 14من
مر�سوم .2.16.300

احرتام مبادئ امل�ساواة بني املادة  ،213القانون
التنظيمي 112.14
املواطنني يف ولوج املرافق
العمومية التابعة للعمالة �أو
الإقليم؛

املرحلة
جمموع املراحل

جمموع مراحل
الإعداد

الهيئات والهياكل املعنية
• رئي�س جمل�س العمالة �أو
الإقليم
• �أع�ضاء املجل�س

املقرتحات
ميكن �أن يتم طرح �أ�سئلة
تتعلق ب�سري م�سل�سل �إعداد
برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم على رئي�س املجل�س.
يتم �إدراج امللتم�سات
والعرائ�ض التي مت قبولها،
يف جدول �أعمال دورات
املجل�س.

املرحلتان  2 ،1و3

مراحل التح�ضري

• �أع�ضاء املجل�س
• مكتب ال�ضبط
• املجتمع املدين املحلي
وممثلو ال�ساكنة

• رئي�س جمل�س العمالة �أو
�إ�رشاك جمموع الفاعلني
الإقليم
املحليني يف تتبع املراحل.
• �أع�ضاء جمل�س العمالة �أو
الإقليم
• اللجان
• املجتمع املدين املحلي
وممثلو ال�ساكنة
�أخذ احلاجيات الأكرث �إحلاحا • املجل�س
• هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ
يف ترتيب الأولويات
الفر�ص ومقاربة النوع
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املبادئ
الفعالية –
الربنامج عبارة عن جمموعة
النجاعة
متنا�سقة من امل�شاريع �أو
العمليات ،تقرن به �أهداف
حمددة وفق غايات ذات
منفعة عامة وكذا م�ؤ�رشات
مرقمة لقيا�س النتائج
املتوخاة.
حتديد امل�شاريع والأن�شطة
ذات الأولوية مع الأخذ بعني
االعتبار الإمكانيات املادية
املتوفرة �أو التي ميكن
تعبئتها
يقوم رئي�س جمل�س العمالة
�أو الإقليم ب�إعداد تقرير
�سنوي لتقييم تنفيذ برنامج.
تنمية العمالة �أو الإقليم
امل�ساءلة
حتدث جمال�س العماالت
(ربط امل�س�ؤولية �أو الأقاليم �آليات ت�شاركية
باملحا�سبة)
للحوار والت�شاور لتي�سري
م�ساهمة املواطنات
واملواطنني واجلمعيات يف
�إعداد برامج العمل وتتبعها
طبقا للكيفيات املحددة يف
النظام الداخلي للعمالة �أو
الإقليم.

املواد املرجعية
املادة  ،150القانون
واملواد  5و 6من

التنظيمي 112.14

املرحلة

املادة  ،6مر�سوم .2.16.300

املادة  14من
مر�سوم .2.16.300

املرحلة 5

تدقيق تتبع الإجنازات
املادية واملالية

—

مر�سوم 16.02.300

• رئي�س املجل�س
• اللجان املعنية

• رئي�س املجل�س

الهيئات والهياكل املعنية
املقرتحات
من املهم اال�ستفادة من
• جمل�س العمالة �أو الإقليم
• هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ
امل�ساعدة التقنية التي
تقدمها امل�صالح الالممركزة الفر�ص ومقاربة النوع
يف �إطار التن�سيق الذي يقدمه • امل�صالح الالممركزة
العامل

املرحلة 4-3

مرحلة الإجناز

املادة  ،110القانون
التنظيمي 112.14
واملادة  4من
مر�سوم .2.16.300

• رئي�س املجل�س
مرحلة  1و3
يتعني ال�سماح للعموم
• �أع�ضاء املكتب
باالطالع على تقارير
اللقاءات املقررة يف النظام • �أع�ضاء املجل�س
الداخلي للجماعة (من خالل • اللجان املعنية
• عامل العمالة �أو الإقليم �أو
الن�رش ،التعليق ،التبليغ…)
من ينوب عنه
• وايل اجلهة
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املواد املرجعية
املقت�ضيات القانونية
املبادئ
امل�ساءلة
ي�شار �إىل �أهداف برنامج
املادة  ،150القانون
التنظيمي 112.14
(ربط امل�س�ؤولية تنمية العمالة �أو الإقليم
باملحا�سبة)
وامل�ؤ�رشات املتعلقة به يف
(تابع)
م�رشوع جناعة الأداء املعد
من قبل الآمر بال�رصف.
يقدم هذا امل�رشوع للجنة
املكلفة بامليزانية وال�ش�ؤون
املالية والربجمة’

املقرتحات
�إ�رشاك الفاعلني املحليني
عند عر�ض النتائج والتتبع

الهيئات والهياكل املعنية املرحلة
• رئي�س املجل�س
مرحلة الإجناز
• اللجنة املكلفة بامليزانية
وال�ش�ؤون املالية والربجمة
• هيئة امل�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص ومقاربة النوع
• امل�صالح الالممركزة
(عند االقت�ضاء)
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ث) الرتافع وتعبئة املوارد
يتم متويل برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،بناء على مواردهما املالية ،وبف�ضل تعبئة موارد مالية
خارجية ،وخا�صة يف �إطار عالقات ال�رشاكة ،والتعاون والت�ضامن الذي ي�شكل �أحد �أهم مبادئ
احلكامة التي ن�ص عليها د�ستور  2011والقانون التنظيمي .112.14
وبناء عليه ،من ال�رضوري الإ�رشاك الفعلي ملجموع املتدخلني يف �إعداد وتنفيذ برنامج تنمية العمالة
�أو الإقليم من �أجل حتقيق:
• م�صداقية �أكرب للتدخل؛
• حكامة �أف�ضل يف تدبري اال�ستثمار املحلي؛
• فعالية وجناعة �أكرب يف تفعيل ال�سيا�سات العمومية؛
• اال�ستعمال امل�شرتك للو�سائل واملوارد؛
• متف�صل حقيقي بني الفاعلني على م�ستوى العمالة �أو الإقليم ،وعلى ال�صعيد اجلهوي ،والوطني
والدويل (عند االقت�ضاء).
ويو�ضح اجلدول املوايل منطق الرتافع وتنفيذه وتتبعه خالل مراحل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم.
اجلدول رقم  :5منهجية تعبئة املوارد لإجناز برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
توقيت
العملية/الن�شاط امل�س�ؤول داخل العمالة �أو الإقليم ما ينبغي �إجنازه/حتديده
العملية/الن�شاط
حتديد وانتقاء ال�رشكاء املحتملني املرحلة 1
انتقاء ال�رشكاء الفريق املكلف بتح�ضري و�إعداد
م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو خالل حت�ضري و�إعداد الت�شخي�ص
من خالل قراءة حماور التدخل
الإقليم
املمكنة ،وفقا ملقت�ضيات املر�سوم.
الت�أكد من تعبئة ال�رشكاء
رئي�س املجل�س
املراحل  4 ،3 ،2و5
امل�ستهدفني �أثناء مرحلة �إعداد
برنامج العمل ل�ست وثالث �سنوات
وعند االقت�ضاء� ،أثناء و�ضع
منظومة التتبع
و�ضع خطة
املرحلة 4
الفريق املكلف بتح�ضري و�إعداد
ح�صيلة التقديرات املالية من
املوارد
لتعبئة
م�رشوع برنامج تنمية العمالة �أو خالل حتليل الو�ضعية
الإقليم
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العملية/الن�شاط امل�س�ؤول داخل العمالة �أو الإقليم ما ينبغي �إجنازه/حتديده
و�ضع خطة
لتعبئة املوارد
(تابع)

رئي�س املجل�س
�أع�ضاء املجل�س
اختيار �أدوات
الفريق املكلف ب�إعداد برنامج
و�آليات املخطط تنمية العمالة �أو الإقليم

رئي�س املجل�س

حتديد حمتوى
و�شكل الر�سالة

الفريق املكلف ب�إعداد برنامج
تنمية العمالة �أو الإقليم

�إحداث �آلية
لتتبع تعبئة
املوارد

رئي�س املجل�س
�أع�ضاء املجل�س

املوارد الالزمة للإجناز ،انطالقا
من وثيقة امل�شاريع
ا�ستهداف خ�صو�صية كل �رشيك
حمتمل :تقدمي خربة ،دعم تقني �أو
متويل ،وجماالت تدخله
تتبع الإجنازات من حيث تعبئة
املوارد
�أدوات الإعالم على امل�ستوى
املحلي (حت�صيل ال�رضائب من
الفاعلني االقت�صاديني).
�أدوات «كال�سيكية» لتعبئة
املواطنني (لتح�صيل ال�رضائب من
الأفراد).
التوا�صل املبا�رش مع امل�س�ؤولني
التوا�صل مع اجلمعيات �أو
جمموعات ال�ضغط
�أخذ �شكل الر�سالة بعني االعتبار
اختيار حكيم حلامل الر�سالة
التح�سي�س والتوا�صل حول
برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
�إعداد وتتبع خطة الرتافع من �أجل
تعبئة املوارد

توقيت
العملية/الن�شاط
املرحلة 4
املراحل .4 ،3 ،2 ،1
انطالقا من املرحلة
اخلام�سة

انطالقا من مرحلة
�إطالق م�سل�سل
�إعداد برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم
انطالقا من
املرحلة 2
انطالقا من
املرحلة 1

انطالقا من
املرحلة 3
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الملحقات
الملحق  : 1ملخص المرجعيات القانونية لبرنامج تنمية العمالة أو
اإلقليم
ال�صفة القانونية
للوثيقة
الد�ستور
يوليو 2011

تاريخ الن�رش

املوا�ضيع

املواد املعنية

القانون
التنظيمي
رقم 112.14

يوليو 2015

املقت�ضيات الد�ستورية الرئي�سية املتعلقة
باجلماعات الرتابية وو�سائل التنمية
متعلق بالعماالت والأقاليم

املرا�سيم

مر�سوم رقم 2.16.300

الف�صول،139 ،138 ،137 ،31 :
.145 ،144 ،143 ،141 ،140
املواد،81 ،80 ،79 ،78 ،44 :
،99 ،95 ،92 ،84 ،83 ،82
،173 ،150 ،111 ،110 ،109
.215 ،181 ،175
املواد،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،3 ،2 :
16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11

بتاريخ  29يونيو 2016

مر�سوم رقم 2.16.303

بتاريخ  29يونيو 2016

مر�سوم رقم 2.16.306

بتاريخ  29يونيو 2016

مر�سوم رقم 2.16.309

بتاريخ  29يونيو 2016

مر�سوم رقم 2.16.312

بتاريخ  29يونيو 2016

مر�سوم رقم 2.16.315

بتاريخ  29يونيو 2016

مر�سوم رقم 2.16.318

بتاريخ  29يونيو

2016
مر�سوم رقم 2.17.305
بتاريخ � 8شوال 1438

( 3يوليو )2017

يحدد م�سطرة �إعداد برنامج تنمية العمالة
والإقليم وتتبعه وحتيينه وتقييمه و�آليات
احلوار والت�شاور لإعداده.
لتطبيق �أحكام املادة  50من القانون
التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت
والأقاليم
يحدد م�ضمون الربجمة املمتدة لثالث �سنوات املواد5 ،4 ،3 ،2 ،1 :
مليزانية العمالة �أو الإقليم و�أ�ساليب �إعدادها
املواد6 ،5 ،4 ،3 ،2 :
يحدد �رشوط وكيفيات حتويل االعتمادات
املفتوحة مليزانية العمالة �أو الإقليم
يحدد طرق ترحيل االعتمادات املفتوحة يف املواد3 ،2 ،1 :
ميزانية �أو العمالة �أو الإقليم
لو�ضع قائمة بالوثائق الواجب �إرفاقها
مبيزانية العمالة �أو الإقليم املعرو�ضة على
جلنة امليزانية وال�ش�ؤون املالية والربجمة
بتحديد كيفيات حت�ضري القوائم املالية
واملحا�سبية املرافقة مليزانية العمالة �أو
الإقليم
بتحديد الأولويات والأدوات الالزمة ملواكبة
العمالة �أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة يف
تدبري �ش�ؤونها وممار�سة االخت�صا�صات
املوكولة �إليها

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

الملحق  : 2ماهية برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم ،عرض موجز من
خالل بعض األسئلة

�أ) برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم :ماذا يعني؟
يتعلق الأمر ب�إطار مرجعي لربجمة امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية .وكما هو وارد يف املادة 150

من القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت والأقاليم:

«الربنامج عبارة عن جمموعة متنا�سقة من امل�شاريع �أو العمليات ،تقرن به �أهداف حمددة وفق
غايات ذات منفعة عامة وكذا م�ؤ�رشات مرقمة لقيا�س النتائج املتوخاة ،والتي �ستخ�ضع للتقييم
ق�صد التحقق من �رشوط الفعالية والنجاعة واجلودة املرتبطة بالإجنازات.
ت�ضمن �أهداف برنامج معني وامل�ؤ�رشات املتعلقة به يف م�رشوع جناعة الأداء املعد من قبل الآمر
بال�رصف ،ويقدم هذا امل�رشوع للجنة املكلفة بامليزانية وال�ش�ؤون املالية والربجمة.
ي�ؤخذ بعني االعتبار معيار النوع يف حتديد الأهداف وامل�ؤ�رشات امل�شار �إليها �أعاله».
يتطلب حتليل هذه املقت�ضيات �سل�سلة من الأجوبة على الأ�سئلة التالية:
• ما هو الربنامج؟
• ما هي جمموعة امل�شاريع �أو العمليات املتنا�سقة؟
• ماذا تعني «الأهداف املحددة وفق غايات ذات منفعة عامة»؟
• ب�أي تقييم يتعلق الأمر؟
• ما هي �رشوط الفعالية والنجاعة واجلودة املرتبطة بالإجنازات؟
• ما هو م�رشوع جناعة الأداء؟

 .1ما هو الربنامج؟
ميكن فهم برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم على النحو التايل:
• «الربنامج عبارة عن جمموعة من امل�شاريع والأن�شطة املتنا�سقة يف الزمن واملكان الرامية �إىل
بلوغ نتائج ميكن التحقق منها مو�ضوعيا».
• وهو «�إطار مرجعي لربجمة م�شاريع و�أن�شطة ذات �أولوية متوقعة من �أجل �إجنازها يف العماالت
والأقاليم».
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مقاربة الربنامج هي عملية ت�سمح بتمف�صل الأولويات و�إجناز �أهداف التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والب�رشية وامل�ستدامة للعمالة �أو الأقاليم يف �إطار متما�سك وت�شاركي.
وبعبارة �أخرى ،ف�إن مقاربة الربنامج هي عملية برجمة و�آلية للتن�سيق واالن�سجام.

 .2ما معنى جمموعة امل�شاريع �أو العمليات املتنا�سقة؟
يخ�ضع الربنامج ملنطق اقت�صادي يدمج العديد من امل�شاريع بطريقة متنا�سقة تهدف �إىل حتقيق
�أولويات العمالة �أو الإقليم .يتم اعتماد مقاربة الربنامج لعدة �أ�سباب تتمثل يف جتنب ما يلي:
• �إعداد م�شاريع من �ش�أنها �أن تكون متفرقة بني جمموعة من الأن�شطة؛
• املجازفة ب�إمكانية تكرار م�شاريع �أخرى؛
• و�ضع ت�صور مل�شاريع معزولة ومتباينة بدون ت�أثري قوي وحقيقي ولكنها حمدودة للغاية على
املدى الطويل.

 .3ماذا تعني «الأهداف املحددة وفق غايات ذات منفعة عامة»؟
تعني �أن برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ي�شكل بنية برناجمية لها موا�صفات:
• ينجم هذا الربنامج عن الأولويات اال�سرتاتيجية اخلا�صة بالعمالة �أو الإقليم ،وله �أهداف عامة
يف �إطار خمطط له ،على مدى �ست �سنوات؛
• يخ�ضع لر�ؤية و�أهداف ا�سرتاتيجية للتنمية تتعهد العمالة �أو الإقليم بتحقيقها على املدى املتو�سط،
والتي تنطوي على عملية تغيري تهدف �إىل اال�ستجابة لالحتياجات اخلا�صة املحددة؛
• يجب �أن يقوم بتجميع الأن�شطة التي ت�شكل وحدة متما�سكة ،يف متف�صل وثيق مع �أن�شطة الدولة
واجلهة؛
• ي�صف املنتجات التي تنجم عن الرتكيب بني جمموعة من امل�شاريع والعمليات والأن�شطة �أو
املهام ذات ال�صلة الوثيقة وال�رضورية لتحقيق النتائج املتوخاة.

 .4ما هي �رشوط الفعالية والنجاعة واجلودة املرتبطة بالإجنازات؟
يت�ضمن الربنامج ،القائم على تقييمات واقعية لقدرات العمالة �أو الإقليم �أهدافًا خا�صة ومرتابطة،
ت�ؤدي مبا�رشة ،مبجرد حتقيقها� ،إىل حتقيق الأهداف العامة املحددة م�سبقًا.
يجب �أن تكون هذه الأهداف واقعية وقابلة للتحقيق مبا فيه الكفاية للم�ساهمة يف برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم ،وال�سماح يف نهاية املطاف بتحقيق الأهداف التي حددتها الدولة.
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يجب �أن ت�أخذ هذه الأهداف بعني االعتبار:

• الفعالية :يتعلق الأمر ب�أهداف حت�سني الواقع االقت�صادي واالجتماعي والبيئي والثقايف
وال�صحي ...الذي يعي�ش فيه املواطنات واملواطنون .ال ت�شري �إىل ما تفعله الإدارة (خدماتها
ومنتجاتها) ،ولكن �إىل �آثار عملها؛
• جودة اخلدمة :يتعلق الأمر ب�أهداف حت�سني جودة اخلدمة املقدمة للم�ستعمل والقدرة على
�إر�ضاء امل�ستفيد؛

• النجاعة :يهم الأمر �أهداف حت�سني الو�سائل امل�ستخدمة من خالل ربط املنتجات التي مت
احل�صول عليها باملوارد امل�ستهلكة .وت�سمح ب�إبراز �أنه ميكن حت�سني �إنتاج اجلماعة بالن�سبة
مل�ستوى معني من املوارد� ،أو �أنه ،ميكن تقليل الو�سائل امل�ستخدمة بالن�سبة مل�ستوى معني من
الإنتاج (امل�صدر :وزارة االقت�صاد واملالية ،دليل الأداء).

 .5ما هو م�رشوع فعالية الأداء؟
م�رشوع فعالية الأداء هو التزام بالنتائج املحققة .يقدم ويو�ضح:
• الأهداف الإ�سرتاتيجية و�أ�سباب اختيارها؛

• الأهداف املرقمة بالن�سبة للم�ؤ�رشات املختارة وطريقة بنائها؛

• �أهم الأهداف الإجرائية ب�شكل ي�سمح بقيا�س فعالية التدابري املتخذة.

يجب �أن تكون �أهداف فعالية الأداء:

• يف عدد حمدود ،ذي متثيلية للجوانب الأ�سا�سية للربنامج؛

• مبينة بعبارات وا�ضحة وب�سيطة ودقيقة وملمو�سة ومف�رسة جيداً؛

• ت�شهد على حت�سن فعالية الإنفاق العمومي :يجب جتنب �أهداف الن�شاط �أو الو�سائل؛

• ترتجم �إىل رافعات للعمل :يجب �أن تُعزى الو�سائل الالزمة لتحقيقها �إىل الربنامج املعني
و�أال تقع �ضمن اخت�صا�ص برامج �أو �أجهزة �أخرى �أو �أن تكون مفرطة االرتباط بالو�سط
ال�سو�سيو-اقت�صادي؛

• قابلة للقيا�س مب�ؤ�رشات الأداء التي ت�ستند على التوقعات والقيم امل�ستهدفة (امل�صدر :وزارة
االقت�صاد واملالية ،م�رشوع الأداء).

يف�ضي م�رشوع فعالية الأداء ،يف نهاية كل �سنة� ،إىل �إجناز تقرير �أداء يربز نتائج التوقعات التي حتققت
يف نهاية ال�سنة املالية.
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ب) برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم :ملاذا ،وما جدواه؟
الربنامج هو منهجية عامة مندجمة من �أجل:
• مواجهة م�شاكل التنمية يف العمالة �أو الإقليم؛
• حت�سني الت�شاور مع الفاعلني املحليني يف جمال التنمية اجلهوية والوطنية؛
• توجيه دعم املوارد لأهداف التنمية االجتماعية ب�شكل �أف�ضل؛
• تقدمي دعم متزايد لتن�سيق امل�ساعدات وتعبئة املوارد.
على امل�ستوى اال�سرتاتيجي ،تكمن جدوى برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم يف �إعطاء ر�ؤية �أو�ضح
لل�سيا�سة العمومية املحلية لأنه يحدد �أولويات العمالة �أو الإقليم.
وي�سعى برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم �إىل النهو�ض بالتنمية االجتماعية ،وخا�صة يف الأو�ساط
القروية واحل�رضية .كما يقر ويحدد ،ملدة �ست �سنوات ،امل�شاريع والعمليات التنموية التي يتم
التخطيط لربجمتها و�إجنازها فوق تراب العمالة �أو الإقليم ،مع الأخذ بعني االعتبار العنا�رص التالية:
• مواكبة برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ل�سيا�سات وا�سرتاتيجيات الدولة فيما يتعلق بتلبية
االحتياجات من التجهيزات واخلدمات الأ�سا�سية ،والتنمية االجتماعية يف الو�سط القروي،
ومكافحة التهمي�ش واله�شا�شة يف خمتلف القطاعات االجتماعية؛
• حت�سني ال�سيا�سات االجتماعية وظروف العي�ش املحلية؛
• امل�ساهمة يف حتقيق تقدم حقيقي يف جماالت ال�شفافية واالندماج االجتماعي وامل�شاركة
واملواطنة وامل�س�ؤولية وحل ال�شكاوى وامل�ساءلة؛
• االن�سجام مع برنامج التنمية اجلهوية عند االقت�ضاء؛
• �إدماج مقاربة النوع يف تو�ضيب وتنفيذ وتقييم برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؛
• �إدماج املقاربة البيئية لتحقيق التنمية امل�ستدامة؛
• مراعاة الإمكانيات املالية القائمة والقابلة للتعبئة وااللتزامات املتفق عليها بني العمالة �أو
الإقليم واملجموعات الإقليمية الأخرى واملنظمات وامل�ؤ�س�سات العامة والقطاعني االقت�صادي
واالجتماعي؛
• الأخذ بعني االعتبار الإمكانيات املالية القائمة والقابلة للتعبئة �إ�ضافة �إىل االلتزامات املتفق
عليها بني العمالة �أو الإقليم واجلماعات الرتابية الأخرى واملنظمات وامل�ؤ�س�سات العمومية
والقطاعات االقت�صادية واالجتماعية.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

الملحق  : 3المنهجية التشاركية في مسلسل إعداد برنامج تنمية
العمالة أو اإلقليم
أمرا حموريًا يف
انطالقا من املقت�ضيات الد�ستورية والقوانني التنظيمية ،تعترب املنهجية الت�شاركية � ً
م�سل�سل �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.

 .1من �أجل ا�ستيعاب املنهجية الت�شاركية لربنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
ما هي امل�شاركة؟
�إنها «عملية يقوم من خاللها �أ�شخا�ص معنيون (الأطراف املعنية) بالت�أثري واملراقبة ،ب�شكل م�شرتك،
على مبادرات �سيا�سة التنمية والقرارات واملوارد التي تهمها» ،على م�ستوى العمالة �أو الإقليم.
وهذا يعني عملي ًا «اعتماد تدابري من �أجل:
• حتديد الأطراف املعنية؛
• تبادل املعلومات معهم؛
• اال�ستماع �إىل �آرائهم؛
• �إ�رشاكهم يف عملية التخطيط التنموي وعملية �صنع القرار ،وامل�ساهمة يف بناء قدراتهم؛
• منحهم الفر�صة لبدء وتدبري ومراقبة تنميتهم اخلا�صة ب�أنف�سهم ».

ما هي خمتلف درجات و�أ�شكال امل�شاركة؟
•
•
•
•

الإعالم :الإخبار
اال�ست�شارة :طلب ر�أي معني
الت�شاور :التفاو�ض مع
البناء امل�شرتك :العمل مع

ملاذا امل�شاركة؟
تتم امل�شاركة ،بال�ضبط ،من �أجل:
• �أن يكون املرء على علم :ي�شارك �شخ�ص �أو منظمة عندما ين�ضم �إىل �شبكة للمعارف وي�ستفيد
من اقت�سام املعلومات؛
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• �أن يكون املرء طرفا :عندما تتم دعوته ،و ُيطلب منه �إبداء ر�أيه حول م�س�ألة �أو �إ�شكالية معينة؛
• الرتويج الذاتي والدفاع عن امل�صالح :ي�شارك �شخ�ص �أو منظمة للرتويج لأفكاره والدفاع عن
م�صالح؛
• �أن ي�صبح فاعال :ي�شارك �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة عندما ي�صبح قوة اقرتاحية وفاعلة ،وبالتايل يتقا�سم
امل�س�ؤولية يف حالة معينة.

ماذا يعني تعزيز امل�شاركة �ضمن منهجية تدبري التنمية املحلية ح�سب امل�رشوع (امل�شاريع الت�شاركية)؟
«تعزيز امل�شاركة يعني تعلم ما يلي:
• التوا�صل مع ال�سكان املعنيني على جميع امل�ستويات؛
• �إ�رشاك الأطراف املعنية يف جميع مراحل دورة امل�رشوع؛
• �ضمان �صوت للن�ساء والفئات الأخرى التي ال ت�شارك عادة؛
• تعزيز دور املجتمع املدين يف عملية التنمية املحلية؛
• ا�ستعمال الأ�ساليب والتقنيات الت�شاركية؛
• �إحداث �آليات ل�صنع القرار ب�شكل ال مركزي؛
• دعم بناء القدرات للم�ؤ�س�سات املحلية».

كيف تتم امل�شاركة؟
تتم امل�شاركة من خالل:
امل�شاركة  /التح�سي�س :يف م�رشوع ما ،ميكن �أن ت�أخذ امل�شاركة �شكل حملة �إعالمية وحت�سي�سية
بخ�صو�ص ق�ضية حمددة؛
ماليا �أو من خالل العمل ،يف الإجنازات
امل�شاركة  /تقا�سم التكاليف :يجب �أن ي�شارك امل�ستفيدونً ،
املخولة لهم؛
امل�شاركة  /الت�شاور :ال يتدخل ال�سكان يف حتديد الأهداف ولكن عند حتديد الأ�شكال التطبيقية
للإجناز .ي�ستند هذا املفهوم ،يف ذات الوقت ،على احلاجة �إىل التوا�صل والإقرار باخلربة املحلية؛
امل�شاركة  /القرار امل�شرتك :تتمثل املرحلة املثلى للم�شاركة يف م�شاركة القرار الذي �سيتم اتخاذه .يف
�إطار م�رشوع معني ،يتم اتخاذ هذا القرار امل�شرتك يف البداية ،وبالتحديد عند �صياغة امل�رشوع،
خالل جل�سات � /أورا�ش عمل لعر�ض �أن�شطة امل�رشوع واال�ستماع �إىل امل�شاركني على اختالف
تعبرياتهم.
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 .2تنفيذ املنهجية الت�شاركية يف م�سل�سل برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
على �أي م�ستويات تتم امل�شاركة يف م�سل�سل برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم؟
ي�شمل تنفيذ املنهجية الت�شاركية خمتلف مراحل �إعداد ،وتتبع وتقييم برنامج تنمية العمالة �أو
الإقليم .لذلك ،وجب حتديد املنهجية الت�شاركية وطرائقها خالل مرحلة �إعداد برنامج تنمية
العمالة �أو الإقليم.

ما هي الأ�ساليب والتقنيات التي يتعني اتباعها يف برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم لكي يكون
ت�شاركي؟
يف �سياق �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،ي�شتمل البعد الت�شاركي على اجتماعات عامة
(ا�ست�شارات عامة) و�أورا�ش عمل للتبادل (�أورا�ش عمل مو�ضوعاتية� ،أورا�ش عمل ت�ستهدف
فئات معينة من ال�سكان ،الخ) يتم تنظيمها خالل مراحل الت�شخي�ص ،وحتديد �أولويات تنمية
العمالة �أو الإقليم ،وحتديد العمليات وامل�شاريع ذات الأولوية للربنامج.
وتتم امل�شاركة �أي�ضا من خالل الإ�رشاك املنتظم للهيئة اال�ست�شارية املكلفة بدرا�سة الق�ضايا املتعلقة
بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ومقاربة النوع ،يف جميع مراحل م�سل�سل �إعداد تنمية
برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وتتبعه وتقييمه.
كما يتم التخطيط الت�شاركي يف �إطار برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم من خالل حتليل نقط القوة
وال�ضعف والفر�ص واملخاطر.

التخطيط الت�شاركي

حتليل نقط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر:
• حتديد املو�ضوع  /الن�شاط املراد تقييمه؛
• �إعداد م�صفوفة نقط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر؛
• دعوة الأطراف املعنية للم�ساهمة يف ملء اخلانات الأربع (نقاط القوة ،نقاط
ال�ضعف ،الفر�ص واملخاطر)؛
• مبجرد ا�ستكمال امل�صفوفة ،يجب نقا�ش اال�سرتاتيجيات والعمليات الرامية �إىل:
– ا�ستثمار نقاط القوة؛
– �سد الثغرات؛
– الرفع من الفر�ص؛
– التقليل من املخاطر؛
–  �إعطاء الأولوية لال�سرتاتيجيات والعمليات املقرتحة؛
–  و�ضع خطة عمل تو�ضح الت�سل�سل الزمني للعمليات وحتديد املهام.
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�رشوط جناح برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ت�شاركي
عوامل م�شجعة على امل�شاركة
• دعم املقاربة الت�شاركية من قبل العمالة �أو الإقليم؛
• الطبيعة الالممركزة لآليات اتخاذ القرار؛
• جتربة �أو خربة الهيئات التنفيذية و�رشكاء املقاربة
الت�شاركية؛
• توافر موارد مالية كافية لتغطية الأن�شطة
الت�شاركية؛
• �أهمية امل�شاريع القائمة على احلاجيات املعرب
عنها حملي ًا واملنتجة لفوائد اقت�صادية واجتماعية
وا�ضحة؛
• �إدراك �أكرب للحاجيات والأولويات التنموية للعمالة
�أو الإقليم؛
• حتديد �أف�ضل الن�شغاالت ال�سكان ذات الأولوية
ووجهات نظرهم؛
• حتديد العمليات املنا�سبة للتجاوب مع الطلب املعرب
عنه؛
• �شفافية �أكرب وم�س�ؤولية يف حتديد الأولويات
واتخاذ القرار؛
• حوار  /تعاون �أف�ضل بني العمالة �أو الإقليم
وخمتلف الأطراف املعنية.

اخل�صائ�ص الرئي�سية لـربنامج ت�شاركي لتنمية
العمالة �أو الإقليم
الربنامج الت�شاركي لتنمية العمالة �أو الإقليم هو
الربنامج الذي:
• ينبني على احلاجيات املعلنة للأطراف املعنية
الرئي�سية؛
• لديه خطة عمل حتدد كيفية م�شاركة هذه الأطراف
طيلة الربنامج؛
• يعتمد على الأطراف املعنية التي تقوم بدور ن�شط
يف �إعداد وتنفيذ وتقييم الربنامج؛
• لديه ا�سرتاتيجية للنوع حمددة بدقة ،و�ضمان
متثيلية الن�ساء يف هيئات اتخاذ القرار؛
• يعتمد درجة من املرونة يف �أن�شطة امل�رشوع
والقدرة على التجاوب ب�رسعة مع الطلب (�إمكانية
االختيار من بني العديد من امل�شاريع الفرعية
املحتملة)؛
• ين�ص على ت�سهيل �أو دعم العملية من قبل الأطراف
املعنية؛
• ي�رشك املجتمع املدين (املنظمات غري احلكومية) يف
ت�صور وتنفيذ وتتبع الربنامج؛
• ي�شمل جوانب للتكوين وبناء القدرات وتنفيذ
امل�شاريع؛
• يوفر �آليات للتوا�صل  /الإعالم حول �إعداد وتنفيذ
وتتبع م�شاريع الربامج؛
نظاما ت�شاركيا للتتبع والتقييم.
• يدمج يف ت�صوره
ً
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الملحق  : 4قائمة المعطيات الالزم تجميعها
تعد هذه القائمة الئحة �أولية للمعطيات الواجب توفرها �أثناء القيام بعملية الت�شخي�ص ،هذه القائمة
لي�ست نهائية �أو �إجمالية جلميع امل�ؤ�رشات وميكن تتميمها ح�سب ال�سياق املتواجدة فيه العمالة �أو
الإقليم.
املعطيات املجالية وال�سكانية:
• امل�ساحة؛
• املوقع اجلغرايف؛
• التق�سيم الإداري؛
• خرائط جمالية؛
• عدد ال�سكان ح�سب الو�سط واجلن�س؛
• ن�سبة النمو ال�سكان خالل الثالث �إح�صاءات ال�سابقة ح�سب الو�سط واجلن�س؛
• تطور بنية الأعمار خالل العقد الأخري ح�سب الو�سط واجلن�س.
املعطيات ال�سو�سيو-اقت�صادية:
• م�ؤ�رشات الفقر واله�شا�شة؛
• ن�سبة الفقر على �صعيد الوطني ،اجلهوي (للمقارنة) ،العمالة �أو الإقليم ،اجلماعة (و�سط
ح�رضي �أو قروي)؛
• ن�سبة اله�شا�شة على �صعيد الوطني ،اجلهوي (للمقارنة) ،العمالة �أو الإقليم ،اجلماعة (و�سط
ح�رضي �أو قروي)؛
• معدل البطالة على �صعيد الوطني ،اجلهوي (للمقارنة) والعمالة �أو الإقليم ،اجلماعة ح�سب
الو�سط واجلن�س؛
• معدل الن�شاط على �صعيد الوطني ،اجلهوي (للمقارنة) والعمالة �أو الإقليم ،اجلماعة ح�سب
الو�سط واجلن�س؛
• م�ؤ�رشات ن�سبة التمدر�س:
– ن�سبة متدر�س الأطفال (� 12-7سنة) على �صعيد الوطني ،اجلهوي (للمقارنة) والعمالة �أو
الإقليم ،اجلماعة ح�سب الو�سط واجلن�س؛
– تطور ن�سبة التمدر�س ح�سب الفئات العمرية ،الو�سط واجلن�س ()14-12( ،)11-6
و()17-15؛
– ن�سبة الهدر املدر�سي ح�سب الفئات العمرية ،الو�سط واجلن�س.
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• ن�سبة تغطية النقل املدر�سي حلاجيات التعليم على م�ستوى العمالة �أو الإقليم.
• معدل الأمية:
–  ن�سبة �أمية ال�سكان البالغني � 10سنوات ف�أكرث على امل�ستوى الوطني ،اجلهوي والعمالة �أو
الإقليم (للمقارنة)؛
–  ن�سبة �أمية ال�سكان البالغني � 10سنوات ف�أكرث ح�سب الو�سط واجلن�س.
• معدل انت�شار الإعاقة على امل�ستوى الوطني ،اجلهوي والعمالة �أو الإقليم (للمقارنة).
• معدل انت�شار الإعاقة ح�سب الو�سط واجلن�س.
• ن�سبة الربط ب�شبكة املاء ال�صالح لل�رشب على امل�ستوى الوطني ،اجلهوي والعمالة �أو الإقليم
(للمقارنة).
• ن�سبة الربط ب�شبكة املاء ال�صالح لل�رشب ح�سب الو�سط (قروي ،ح�رضي) مع حتديد الن�سبة
لكل جماعة.
• ن�سبة الربط ب�شبكة تطهري ال�سائل على امل�ستوى الوطني ،اجلهوي والعمالة �أو الإقليم
(للمقارنة).
• ن�سبة الربط ب�شبكة تطهري ال�سائل ح�سب الو�سط (قروي ،ح�رضي) مع حتديد الن�سبة لكل
جماعة.
• ن�سبة الربط ب�شبكة الكهرباء على امل�ستوى الوطني ،اجلهوي والعمالة �أو الإقليم (للمقارنة).
• ن�سبة الربط ب�شبكة الكهرباء ح�سب الو�سط (قروي ،ح�رضي) مع حتديد الن�سبة لكل جماعة.
• ن�سبة ال�سكن ال�سائد ح�سب الو�سط.
• ن�سبة الت�شغيل ح�سب القطاعات.
• م�ؤ�رشات تتعلق بال�صحة:
– ن�سبة الوفيات �أثناء الوالدة ح�سب الو�سط؛
– ن�سبة وفيات الأطفال ح�سب الو�سط.
• خريطة طرقية ملجال العمالة �أو الإقليم (امل�صنفة والغري م�صنفة).
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الملحق  : 5أمثلة عن المؤشرات البيئية
املوا�ضيع
ال�صحة
النفايات

التطهري ال�سائل

الفالحة

الطاقة
ال�صناعة
ال�سياحة

امل�ؤ�رشات*

�أمثلة عن
• معدل الأمرا�ض ب�سبب الأمرا�ض املائية املعدية؛
• معدل الإ�صابة بااللتهابات التنف�سية احلادة؛
• معدل الإ�صابة بال�سل.
• كمية النفايات املنزلية واملماثلة املنتجة؛
• معدل جتميع النفايات املنزلية واملماثلة؛
• الن�سبة املئوية لل�سكان امل�ستفيدين من خدمة جمع النفايات؛
• ح�صة النفايات يف املطرح (النفايات املنزلية واملماثلة)؛
• ح�صة النفايات املثمنة (النفايات املنزلية والنفايات املماثلة)؛
• عدد مطارح النفايات الع�شوائية.
• ن�سبة ال�سكان املرتبطني ب�شبكة التطهري؛
• ح�صة املياه العادمة املنقاة؛
• العدد الإجمايل ملحطات معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي الوظيفية؛
• نوعية معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي (معاجلة ابتدائية ،ثانوية ،ثالثية)؛
• معدل معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي؛
• معدل تثمني معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي؛
• معدل التخل�ص من احلمولة امللوثة؛
• حجم احلم�أة (خملفات ناجتة عن معاجلة وتنقية املياه) املنتجة؛
• معدل تثمني احلم�أة.
• امل�ساحة الزراعية امل�ستعملة؛
• ح�صة امل�ساحات امل�سقية؛
• متو�سط امل�ساهمة ح�سب مواد املبيدات النباتية؛
• ح�صة املياه العادمة املعاد ا�ستعمالها بعد التنقية؛
• م�ساحة الأرا�ضي امل�سقية بالتقنيات املقت�صدة للماء (مثل التنقيط).
• الإنتاج العام للطاقة؛
• ح�صة الطاقة املتجددة؛
• ا�ستهالك الطاقة ح�سب القطاع.
• عدد ال�رشكات التي طبقت نظام التدبري البيئي (مثل )ISO 14001؛
• عدد ال�رشكات التي تعالج نفاياتها ال�سائلة قبل ت�رصيفها؛
• معدل �إعادة ا�ستعمال املياه العادمة ال�صناعية املعاجلة.
• عدد املن�ش�آت الفندقية؛
• عدد الليايل ال�سياحية التي حتققها املن�ش�آت الفندقية؛
• عدد املن�ش�آت التي تطبق نظام التدبري البيئي (مثل )ISO 14001؛
• عدد منا�صب ال�شغل التي مت �إحداثها ح�سب اجلن�س يف قطاع ال�سياحة؛
• عدد التعاونيات العاملة يف جمال ال�سياحة القروية.
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املوا�ضيع
املناجم واملقالع

النقل

ال�سكنى والتعمري

املاء

الهواء

امل�ؤ�رشات*

�أمثلة عن
• عدد املقالع؛
• �إنتاج املقالع (املواد والكميات امل�ستخرجة)؛
• عدد املقالع التي متت �إعادة ت�أهيلها بعد الإغالق؛
• عدد املناجم؛
• الإنتاج املنجمي (املواد املعدنية والكميات)؛
• عدد املناجم املهجورة بدون �إعادة ت�أهيل؛
• عدد املناجم التي متت �إعادة ت�أهيلها بعد الإغالق.
• طول ال�شبكة الطرقية؛
• ح�صة الطرق املعبدة؛
• معدل املركبات ذات حمرك؛
• عدد املركبات (اخلا�صة واحلافالت)؛
• ح�صة حظرية املركبات (العمر �أقل من � 5سنوات)؛
• ح�صة حظرية املركبات (العمر �أكرث من � 5سنوات).
• معدل التعمري؛
• امل�ساحة اخل�رضاء لكل ن�سمة بالو�سط احل�رضي؛
• فقدان الأرا�ضي الفالحية ب�سبب التعمري؛
• عدد ال�سكان الذين يعي�شون يف الواحات؛
• كثافة ال�سكان يف الواحات؛
• م�ساحة الواحات؛
• معدل تدهور الواحات.
• امل�ساهمات ال�سنوية للمياه ال�سطحية؛
• املعدل ال�سنوي لتعبئة املياه ال�سطحية؛
• احلجم ال�سنوي للمياه ال�سطحية القابلة للتعبئة؛
• م�ستويات فر�شات املياه اجلوفية؛
• حجم املياه اجلوفية القابلة للتعبئة؛
• م�ؤ�رش جودة املياه اجلوفية؛
• حجم موارد املياه غري التقليدية املعب�أة؛
• ا�ستعمال املياه اجلوفية ح�سب القطاع.
• عدد حمطات مراقبة الهواء؛
• تواتر جتاوز معايري  Oو  SOو  NOو MPSو Pb؛
• الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري .(CO , CH , NOx, NO , CO, COVNM, SO ) : 5GES
• امل�ساحة الغابوية؛
• م�ساحة املراعي؛
• م�ساحة الغابات املفقودة �سنويا؛
3

4

2

3

2

الغابات والتنوع
البيولوجي

2

4

2

GES : Gaz à Effet de Serre.
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املوا�ضيع

املناخ والتغري
املناخي

�أمثلة عن امل�ؤ�رشات*
• امل�ساحة الغابوية املحروقة؛
• معدل الت�شجري ال�سنوي؛
• م�ساحة الغابات املحمية؛
• م�ساحة الغابات املحمية امل�صنفة؛
• م�ساحة املناطق املحمية امل�صنفة؛
• م�ساحة الواحات؛
• م�ساحة الواحات املت�أثرة ب�شكل من �أ�شكال التدهور.
املناخ:
• درجات احلرارة ال�سنوية؛
• تراكم الت�ساقطات املطرية ال�سنوي؛
• متو�سط رطوبة الهواء ال�سنوية؛
• وردة الرياح؛
• وترية موجات احلرارة؛
• وترية الفي�ضانات؛
• وترية حاالت اجلفاف.
املخاطر املناخية:
• عدد الفي�ضانات امل�سجلة؛
• م�ساحة املناطق املت�أثرة بالت�صحر؛
• م�ساحة املناطق املعلنة قاحلة؛
• عدد ال�سكان املت�رضرين من الفي�ضانات؛
• مقدار ال�رضر الناجم عن الفي�ضانات.
التكيف مع تغري املناخ:
• عدد الفالحني امل�ؤ ََّمنني �ضد خماطر املناخ؛
• امل�ساحة الإجمالية امل�ؤَمنة �ضد املخاطر املناخية؛
• احلجم املحتمل للمياه املقت�صدة بف�ضل ا�ستخدام و�سائل مبتكرة.

* �شبكة تركيبية للم�ؤ�رشات املقرتحة يف �إطار نظم املعلومات البيئية ونظام تتبع وتقييم اله�شا�شة والتكيف للتغري املناخي.
امل�صدر :م�رشوع دمج البعد البيئي يف التخطيط والتدبري املحليني :نحو �إر�ساء التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى املحلي ،وزارة
البيئة ،وزارة الداخلية (املديرية العامة للجماعات الرتابية) ،برنامج الأمم املتحدة للتنمية ،مرفق البيئة العاملية ،وكالة
التعاون الأملاين ،دي�سمرب .2014
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الملحق  : 6الرهانات البيئية للمجال الترابي :التشخيص وتحديد
األولويات
يعترب �إجناز ت�شخي�ص ت�شاركي للرهانات البيئية الرتابية مبثابة دعامة �أ�سا�سية لتحديد الأولويات
وم�سارات العمل املمكنة .و�سي�شري حمتوى هذا الت�شخي�ص ،بالن�سبة لكل نظام فرعي للبيئة ذي
متثيلية للمجال الرتابي� ،إىل ما يلي:
• م�ؤهالت الرهانات البيئية املختارة؛
• بوادر الت�أثريات الفعلية �أو املحتملة (�إيجابا �أو �سلبا)؛
• الأ�سباب الرئي�سية (الن�شاط الب�رشي ،و�/أو طرق اال�ستهالك)...؛
• البعد املجايل/اجلغرايف (حملي ،جهوي ،وطني)؛
• التوزيع الزمني (دائم ،م�ؤقت ،دوري)...؛
• طبيعة الت�أثريات الفعلية �أو املحتملة (التكلفة �أو الفائدة) على الرجال والن�ساء؛
• طابع الت�أثري من حيث �إمكانيات التغيري �أو ا�ستحالته.

ترتيب �أولويات الرهانات البيئية املجالية
يتعني على معاجلة املعطيات الرتكيز على م�س�ألة �أولويات الرهانات البيئية ،مع مراعاة ا�سرتاتيجيات
الفاعلني وعملهم فوق املجال الرتابي (االقت�صادي ،االجتماعي ،الثقايف ،ثم احلكامة) .ويتعلق
الأمر بتحديد الرهانات البيئية احلا�سمة على املدى الطويل ،التي ت�شكل التطور امل�ستقبلي للمجال،
وذلك ح�سب ر�ؤية الفاعلني املحليني و�رشكائهم (عموميون ،خوا�ص وجمعويون).
ومن �ش�أن هذا �أن ي�سمح ببناء ر�ؤية ا�سرتاتيجية للتحديات البيئية احلا�سمة طويلة املدى ،على
امل�ستوى الرتابي ،والذي �ستكون مو�ضوع حتليل ا�ستك�شايف للحلول التي �سيتم تقدميها .ميكن
�أن ت�ستعمل ر�ؤية الرهانات البيئية احلا�سمة املجاالت الرئي�سية التي تتناولها االتفاقيات الدولية
ك�أ�سا�س لتحديد هذه الأولوية (تغري املناخ ،والتنوع البيولوجي ،ومكافحة الت�صحر) ،كما ميكنها
�أن ت�ستعمل املوا�ضيع املتعلقة بغايات التنمية امل�ستدامة:

الأولوية ح�سب موا�ضيع املواثيق الدولية:
• الرهانات من حيث املخاطر وكذلك املزايا والفر�ص التي يجب اغتنامها ،املرتبطة بالتكيف
مع تغري املناخ؛
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•
•
•

الرهانات املتعلقة بق�ضايا حماية وتثمني التنوع البيولوجي؛
الرهانات الهامة التي �أثارتها مكافحة الت�صحر وتدبري الأرا�ضي والتهيئة امل�ستدامة؛
رهانات تنمية �أمناط الإنتاج واال�ستهالك �صديقة البيئة.

الأولوية ح�سب غايات التنمية امل�ستدامة:
•
•
•
•
•
•

رهانات حت�سني �إطار عي�ش �سكان املجال الرتابي؛
رهانات احرتام النظم البيئية والتوازنات الإيكولوجية؛
رهانات احلفاظ على املناظر الطبيعية والرتاث؛
رهانات احلد من الأ�رضار الذي تلحق بالبيئة؛
رهانات حماية املوارد الطبيعية؛
رهانات الوقاية من املخاطر املناخية.

الأولوية ح�سب القراءات املختلفة لواقع احلال من قبل الفاعلني املحليني:
•
•
•
•

الرهانات املو�ضوعاتية (ح�سب املجال  /البعد البيئي)؛
الرهانات الأفقية؛
الرهانات ح�سب نوع الن�شاط الب�رشي �أو ح�سب الفاعلني؛
الرهانات الرتابية.
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الملحق  : 7أبعاد التحليل لتحديد وتحليل وتوصيف أوجه الالمساواة
6
بين الجنسين في العماالت واألقاليم
 .1الولوج �إىل التعليم
يتيح هذا ال ُبعد حتديد وقيا�س �أوجه الالم�ساواة القائمة بني الرجال والن�ساء يف جمال الولوج �إىل التعليم.
أي�ضا مبعدل �أمية الن�ساء مقارن ًة بالرجال.
ُيقا�س هذا ال ُبعد يف املغرب � ً
امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة بالن�سبة للولوج �إىل التعليم:
• الولوج �إىل مرحلة التعليم الأويل للفتيات والفتيان
• ولوج الإناث �إىل التعليم االبتدائي مقارنة بالذكور
• ولوج الإناث �إىل التعليم الثانوي الإعدادي مقارنة بالذكور
• ولوج الإناث �إىل التعليم الثانوي ت�أهيلي مقارنة بالذكور
• ولوج الإناث �إىل التعليم العايل مقارنة بالذكور
• معدل الهدر املدر�سي للإناث بني كل �سلك مقابل الهدر املدر�سي للذكور
• ولوج الإناث والذكور �إىل التكوين املهني
• معدل �أمية الإناث مقارنة مع الرجال
 .2الولوج �إىل اخلدمات ال�صحية
تقا�س الالم�ساواة يف الولوج اىل اخلدمات ال�صحية ،ب�أمد احلياة عند الوالدة لدى الإناث مقارنة بالذكور.
وجتدر اال�شارة اىل �أنه لأ�سباب بيولوجية ،ف�إن �أمد احلياة عند الوالدة لدى الإناث يكون �أعلى ،ب�شكل منتظم،
مقارنة بالذكور (يقدر الفرق يف املتو�سط ما بني  4اىل � 5سنوات على امل�ستوى العاملي) .من �أجل قيا�س �أوجه
الالم�ساواة هذه ،يو�صى مبقارنة �أمد احلياة عند الوالدة لدى الذكور والإناث لنف�س اجلماعة باملتو�سط العاملي6
وبعد ذلك مقارنة الفوارق بينهما.
عالوة على ذلك ،ف�إن ال�صحة الإجنابية التي يتم حتليلها من خالل وفيات الإناث عند الوالدة ،يعد م�ؤ�رشا �أ�سا�سيا
يف تقدير ولوج الإناث للرعاية ال�صحية.
امل�ؤ�رشات امل�ستعملة لقيا�س الولوج للخدمات ال�صحية:
• الفرق املالحظ بني:
–  الفرق يف �أمد احلياة عند الوالدة بني الإناث املغربيات يف اجلماعة والإناث يف العامل
–  الفرق يف �أمد احلياة عند الوالدة بني الذكور املغاربة يف اجلماعة والذكور يف العامل
• معدل وفيات الإناث �أثناء الوالدة
 .3امل�شاركة يف احلياة االقت�صادية
يتمتع الرجال والن�ساء بحقوق مت�ساوية يف الولوج اىل املوارد الطبيعية واملالية .وت�ضمن لهم هذه احلقوق نف�س
الفر�ص للم�شاركة يف خلق القيمة االقت�صادية وبالتايل اال�ستفادة من الرثوات التي مت �إنتاجها.

 6يف �سنة � ،2015أكدت منظمة ال�صحة العاملية �أن الفرق يف �أمل احلياة بني الذكور والإناث ي�ساوي � 6-4سنوات
(املتو�سط العاملي).
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ت�ستند امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف امل�شاركة يف احلياة االقت�صادية على ثالثة جوانب رئي�سية:
–  معدالت الت�شغيل لدى الن�ساء مقارنة مع مثيالتها لدى الرجال؛
–  الأجور لدى الن�ساء مقارنة مبثيالتها لدى الرجال؛
–  التطور املهني والولوج اىل منا�صب القرار لدى الن�ساء مقارنة مع الرجال.
امل�ؤ�رشات امل�ستعملة لقيا�س امل�شاركة يف احلياة االقت�صادية:
• معدل ال�شغل لدى الن�ساء مقارنة بنف�س املعدل لدى الرجال:
–  القطاع الأويل؛
–  القطاع الثاين؛
–  القطاع الثالث.
• معدل ه�شا�شة ال�شغل لدى الن�ساء (الن�سبة املئوية للن�ساء العامالت يف القطاع غري املهيكل) مقارنة بنف�س الن�سبة
لدى الرجال.
• معدل الأجور لدى الن�ساء مقارنة بنف�س املعدل لدى الرجال.
• ن�سبة الن�ساء من جمموع �أرباب املقاوالت ،و�أع�ضاء جمال�س االدارة� ،أو �أع�ضاء املجال�س التنفيذية.
� .4أمن و�سالمة الن�ساء
ي�شكل �أمن و�سالمة الن�ساء �أحد اجلوانب الأ�سا�سية للتحليل ،التي ترمي اىل حتديد �أوجه الالم�ساواة بني الرجال
والن�ساء ،ويقا�س �أ�سا�سا ،بالعنف الذي تتعر�ض له الن�ساء يف اجلماعة.
وقد حدد امل�رشع املغربي ،بدقة ،خمتلف �أوجه العنف املجرمة ،ويتعلق االمر بالعنف الزوجي والعائلي ،والتي
تن�ص عليها املادة  400من القانون اجلنائي:
«من ارتكب عمدا �ضد غريه جرحا �أو �رضبا �أو �أي نوع �آخر من العنف �أو الإيذاء �سواء مل ينتج عنه مر�ض �أو عجز
عن الأ�شغال ال�شخ�صية �أو نتج عنه مر�ض �أو عجز ال تتجاوز مدته ع�رشين يوما ،يعاقب باحلب�س من �شهر واحد
�إىل �سنة وغرامة من مائة وع�رشين �إىل خم�سمائة درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فقط».
وين�ص القانون اجلنائي �أي�ض ًا يف املادة  404على ما يلي:
«يعاقب كل من ارتكب عمدا �رضبا �أو جرحا �أو �أي نوع �آخر من العنف �أو الإيذاء �ضد �أحد �أ�صوله �أو �ضد كافله �أو
�ضد زوجه»...
بالإ�ضافة اىل ذلك ،ف�إن م�رشوع قانون رقم  103-13املتعلق مبحاربة العنف �ضد الن�ساء الذي مت اعتماده خالل
املجل�س احلكومي املنعقد بتاريخ  17مار�س  ،2016واملوافقة عليه من طرف جمل�س النواب بتاريخ  20يوليوز ،2016
ي�سمح بتعريف العنف ب�شكل دقيق ،على النحو التايل:
«العنف �ضد املر�أة :كل فعل �أ�سا�سه التمييز ب�سبب اجلن�س ،يرتتب عليه �رضر ج�سدي �أو نف�سي �أو جن�سي �أو اقت�صادي للمر�أة»
وهكذا يحدد القانون رقم � 103-13أربعة �أ�صناف من العنف:
–  العنف اجل�سدي :كل فعل ي�ؤثر على ال�سالمة اجل�سدية للمر�أة ،مت ارتكابه من طرف �شخ�ص ما ،ب�أية و�سيلة ويف
�أي مكان.
–  العنف اجلن�سي :كل فعل �أو ا�ستغالل لغر�ض جن�سي �أو جتاري حلُرمة ج�سم املر�أة ،بغ�ض النظر عن الطريقة
امل�ستعملة.
–  العنف النف�سي :كل كالم يزدري وي�سخر ويكره �أو يهدد �أو يهمل �أو يحرم ب�شكل متع�سف وي�ؤثر على كرامة وهدوء
املر�أة �أو يت�سبب يف خوفها �أو �إرهابها.
–  العنف االقت�صادي :كل فعل ذي طبيعة اقت�صادية �أو مادية ي�ؤثر على احلقوق االجتماعية واالقت�صادية للمر�أة.
ويتطابق هذا التعريف مع االعالن العاملي للأمم املتحدة ملكافحة العنف �ضد الن�ساء (.)1993
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امل�ؤ�رشات امل�ستعملة لتحديد العنف �ضد الن�ساء
• انت�شار العنف �ضد الن�ساء يف اجلماعة الرتابية
• انت�شار العنف اجل�سدي �ضد الن�ساء يف اجلماعة الرتابية
• انت�شار العنف اجلن�سي �ضد الن�ساء
• انت�شار العنف �ضد الن�ساء يف الف�ضاء العام
 .5امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
غال ًبا ما تت�سم امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية بعدم امل�ساواة بني الرجال والن�ساء� .إذ تواجه الن�ساء يف الواقع،
نوعني من املعيقات يف م�سار امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية:
–  من جهة ،توجد معيقات ثقافية متجذرة يف العقليات والتي تقل�ص حظوظ الن�ساء يف الت�صويت �أو يف الرت�شح
للمنا�صب ال�سيا�سية املتوفرة.
–  من جهة �أخرى ،وب�سبب نق�ص يف املوارد ،تقل حظوظ الن�ساء يف متابعة التكوين مقارنة مع الرجال ،كما
يواجهن �صعوبات يف �إبرام عالقات واال�ستفادة من املوارد ال�رضورية لي�صبحن قياديات ناجحات.
وكما جاء يف قرار للجمعية العامة للأمم املتحدة ل�سنة  ،2011املتعلق مب�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية ما يلي:
املـر�أة ال تـزال مهمـ�شة �إىل حـد كـبري يف املجـال ال�سيا�سي يف جميع �أنحاء العـامل لأ�سـباب تعـود يف �أغلـب الأحيـان
�إىل وجـود قـوانني وممار�سـات ومواقــف وقوالــب منطيــة جنــ�سانية متييزيــة و�إىل تــدين مــ�ستويات التعلــيم
وعــدم �إتاحــة فــر�ص احل�صول على الرعاية ال�صحية وت�أثري الفقر يف املر�أة �أكرث من غريها.
امل�ؤ�رشات امل�ستعملة لقيا�س ولوج احلياة ال�سيا�سية
• الن�سبة املئوية للن�ساء يف املجل�س اجلماعي (يجب �أن ت�ساوي  %30على الأقل ل�ضمان متثيلية كافية للن�ساء).
• عدد الن�ساء الالئي �شاركن يف االنتخابات وعدد الن�ساء املنتخبات على م�ستوى تراب اجلماعة.
• عدد الن�ساء يف منا�صب امل�س�ؤولية داخل املجل�س اجلماعي.
• معدل امتناع (�أو م�شاركة) الن�ساء يف االنتخابات الت�رشيعية مقارنة بنف�س املعدل لدى الرجال.
 .6الولوج للبنيات التحتية
غالبا ما يكون اخل�صا�ص يف البنيات التحتية �أحد الأ�سباب الأفقية لالم�ساواة يف الولوج للبنيات التحتية �أو
التمييز يف الولوج �إليها ،التي مت الوقوف عليها خالل حتليل الأبعاد اخلم�سة لتحليل الالم�ساواة بني الرجال
والن�ساء امل�شار �إليها �أعاله.
ي�ؤثر اخل�صا�ص يف الولوج �إىل البنيات التحتية الأ�سا�سية ب�شكل غري مت�ساو على الرجال والن�ساء.
مثال :عادة ما يعترب جلب املاء باملغرب من الأعمال اخلا�صة بالن�ساء ،ويف ظل غياب وجود م�صدر للماء ال�صالح
لل�رشب بالقرب من املنزل ،ف�إن هذا العمل يثقل كاهل الن�ساء .وقد ت�ضطر املر�أة �أحيانا ،اىل قطع م�سافات طويلة
وهدر الكثري من الوقت والطاقة لهذا العمل ،مما يقلل من فر�ص ح�صولها على التعليم �أو على ن�شاط اقت�صادي مدر
للدخل .عالوة على ذلك ،فامل�سافة التي يجب قطعها غالبا ما تكون حمفوفة باملخاطر ،ال�شيء الذي ي�ؤثر على
�سالمتها .هكذا ،يو�ضح هذا املثال� ،أن غياب الولوج اىل املاء ال�صالح لل�رشب يعد من �أ�سباب الالم�ساواة والتي ت�ؤثر
هنا على ثالثة �أبعاد :الولوج اىل الرتبية ،امل�شاركة االقت�صادية وال�سالمة والأمن.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

الملحق  : 8مؤشرات للتشخيص المستجيب للنوع
توفر املعطيات وامل�ؤ�س�سة التي تنتجها
امل�ؤ�رشات الكمية اخلا�صة بالنوع
الأبعاد
املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وزارة الرتبية
الولوج خلدمات الولوج �إىل التعليم الأويل للفتيات
الرتبية
الوطنية والتعليم الأويل والريا�ضة
والفتيان
املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وزارة الرتبية
ولوج الإناث والذكور �إىل التعليم
الوطنية والتعليم الأويل والريا�ضة
االبتدائي
ولوج الإناث والذكور �إىل التعليم الثانوي املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وزارة الرتبية
الوطنية والتعليم الأويل والريا�ضة
االعدادي
ولوج الإناث والذكور �إىل التعليم الثانوي املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وزارة الرتبية
الوطنية والتعليم الأويل والريا�ضة
الت�أهيلي
ولوج الإناث والذكور �إىل التعليم العايل املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي واالبتكار
املندوبية ال�سامية للتخطيط ،مكتب التكوين
الولوج �إىل التكوين املهني بالن�سبة
املهني و�إنعا�ش ال�شغل
للإناث والذكور
معدل عدم التمدر�س بني كل م�ستوى
معطيات حم�سوبة
من امل�ستويات الدرا�سية للإناث
والذكور
املندوبية ال�سامية للتخطيط
معدل الأمية بالن�سبة للن�ساء والرجال
املندوبية ال�سامية للتخطيط
الولوج خلدمات �أمل احلياة عند الوالدة بني الإناث
ال�صحة
والذكور داخل اجلماعة
�أمل احلياة عند الوالدة للإناث والذكور ي�صدر �سنويا « »Gender Gap Reportمن طرف
املنتدى االقت�صادي العاملي
(املعدل العاملي)
املندوبية ال�سامية للتخطيط
معدل وفيات الإناث �أثناء الوالدة
وزارة ال�صحة واحلماية االجتماعية
معدل الت�أطري ال�صحي يف امل�صالح
املخت�صة بالن�ساء
امل�شاركة
املندوبية ال�سامية للتخطيط
معدل ال�شغل لدى الن�ساء والرجال
احلياة
يف
معدل ال�شغل لدى الن�ساء والرجال
معطيات غري عمومية لدى املندوبية ال�سامية
االقت�صادية
للتخطيط
يف القطاع الأول
معطيات غري عمومية لدى املندوبية ال�سامية
معدل ال�شغل لدى الن�ساء والرجال
للتخطيط
يف القطاع الثاين
معطيات غري عمومية لدى املندوبية ال�سامية
معدل ال�شغل لدى الن�ساء والرجال يف
للتخطيط
القطاع الثالث
معطيات غري عمومية لدى املندوبية ال�سامية
عدد الن�ساء العامالت يف القطاع
للتخطيط
غري املهيكل
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الأبعاد
امل�شاركة
يف احلياة
االقت�صادية
(تابع)

امل�ؤ�رشات الكمية اخلا�صة بالنوع
معدل الرجال العاملني يف القطاع غري
املهيكل
معدل متو�سط الأجور لدى الن�ساء
معدل متو�سط الأجور لدى الرجال

الأمن وال�سالمة

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

ن�سبة الن�ساء �ضحايا العنف اجلن�سي

ن�سبة الن�ساء �ضحايا العنف يف الف�ضاء
العمومي
امل�شاركة
يف احلياة
ال�سيا�سية

عدد الن�ساء ع�ضو يف املجل�س اجلماعي
للجماعات الرتابية
عدد الن�ساء الالئي �شاركن يف
االنتخابات وعدد الن�ساء املنتخبات على
م�ستوى تراب اجلماعة
عدد الن�ساء يف منا�صب امل�س�ؤولية يف
جمل�س اجلماعة
معدل امتناع (�أو م�شاركة) الن�ساء يف
االنتخابات الت�رشيعية مقارنة بنف�س
املعدل لدى الرجال

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

الو�سط الب�رشي

مرحلة التنفيذ
قيا�س الأثر
جتاوز عتبة
عدد
(بالن�سبة للم�شاريع
م�صدر الت�أثري
املقبولية
التي ال تتجاوز عتبة امل�شاريع
�أو الت�أثريات
(نعم/ال)
املقبولية)
الو�سط البيو-فيزيائي

مرحلة الأجر�أة
قيا�س الأثر
جتاوز عتبة
(بالن�سبة للم�شاريع
تفا�صيل
املقبولية
التي ال تتجاوز عتبة
الـت�أثري
(نعم/ال)
املقبولية)

الملحق  : 10مصفوفة تصنيف مشاريع برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم في مجال الحماية
االجتماعية والبيئية

ا�ستقبال الت�أثري
ال�سلبي
(املكون

املت�أثر)

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

ال�صحة والأمن
الت�شغيل والدخل
�رشوط العي�ش
البنيات التحتية
والرتاث الثقايف
الأن�شطة ال�سياحية
والثقافية
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الملحق  : 11كيف يتم إحداث نظام لتتبع برنامج تنمية العمالة
أو اإلقليم؟
ي�سمح نظام تتبع برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم مبا يلي:
• تتبع ومراقبة الربنامج طيلة مراحل �إجنازه؛
• �إعادة �صياغة الربنامج يف ارتباط مع الأهداف املحددة؛
• تنفيذ التعديالت الناجمة عن ال�صعوبات التي تواجه الربنامج (تكييف املوارد املطلوب تعبئتها،
خا�صة املوارد الب�رشية �أو املادية �أو املالية ،وجدول اال�ستحقاقات ،بل وتعديل الأهداف يف
بع�ض احلاالت)؛
• قيا�س �آثار العمليات املنجزة؛
• حتديد جناح �أو ف�شل امل�شاريع والربنامج ب�شكل عام.
يتم التفاو�ض على معايري وم�ؤ�رشات التتبع (يف هذا ال�صدد ،يختلف التتبع عن املراقبة) .وحتدد هذه
املعايري يف بداية الربنامج .كما من املمكن التمييز بني خمتلف م�ستويات التتبع.

ال�سريورة الواجب اتباعها
يتم حتديد م�ؤ�رشات الأداء اخلا�صة بكل م�ستوى من النتائج .لذلك ،ف�إن الأمر يتعلق مبا يلي:
• و�صف املعطيات ال�رضورية حل�ساب كل م�ؤ�رش؛
• حتديد املعطيات الأولية التي �ستكون مبثابة مرجع؛
• حتديد م�صادر املعلومات ال�رضورية بالن�سبة لكل م�ؤ�رش؛
• حتديد نوع املعلومات غري املتاحة التي يجب �إنتاجها لأغرا�ض تتبع الأداء؛
• حتديد طريقة و�أداة جتميع تكون �أكرث اقت�صادا من �أجل �إنتاج املعلومات؛
• الإ�شارة �إىل من �سيكون م�س�ؤوال عن جمع املعلومات؛
• حتديد الوثرية ال�رضورية لتحيني املعطيات حتى ميكن ح�ساب م�ؤ�رشات الأداء.

معايري وم�ؤ�رشات التتبع
ت�سمح املعايري وامل�ؤ�رشات امل�ستخدمة لتتبع تقدم الربنامج بتعديل اال�سرتاتيجيات ،وفقًا للنتائج
التي متت مالحظتها ،و�إعادة توجيه العمليات و�إجراء التعديالت التي ت�سمح بتحقيق الأهداف
املن�شودة.

97

98

برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم  :دليل منهجي

ويتعني �أن ي�ؤدي ا�ستعمالها ب�شكل �صحيح �إىل �إجراء حتليل مو�ضوعي ومالئم للربنامج.
وهكذا ،ف�إن الأمر يتعلق بو�ضع معايري وم�ؤ�رشات التقييم منذ �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم،
على �أن تكون هذه املعايري وامل�ؤ�رشات:
• واقعية� ،أي يجب �أن تكون قابلة للتحقق منها ،ب�رسعة و�سهولة؛
• منا�سبة� ،أي مرتبطة بالهدف املرجو؛
• مقيدة ب�آجال ،حيث حتتكم �إىل تاريخ معني.
وي�شكل معيار التتبع عن�رص تقدير ي�سمح بتقييم قيمة العملية ونتائجها والطريقة التي متت بها.
وعادة ما يكون من ال�رضوري االعتماد على عدة معايري لقيا�س هدف �أو طريقة �أو �أي م�ستوى �آخر
من التتبع على �أال يتجاوز حدها الأق�صى  5معايري� .أكرث من ذلك ،فاملالءمة مل تعد م�ضمونة ب�شكل
�أكرب ملجرد توفر التقاطع املحتمل بني معايري معينة.
ويتمثل حتديد م�ؤ�رشات التتبع يف حتديد كمية معايري التقييم من خالل و�ضع قاعدة املتطلب �أو
ارتفاعه .وي�ستدعي امل�ؤ�رش وحدة قيا�س ،وخطا قابال للقيا�س �أو املالحظة .وبذلك ،ي�شري امل�ؤ�رش �إىل
مدى اال�ستجابة �إىل معيار معني من حيث اجلودة والكم.
أي�ضا حتديد �أدوات التتبع و�أحيانًا بناءها.
وهكذا ،يبدو �أن بناء امل�ؤ�رشات يعني � ً
وتوجد و�سائل خمتلفة للقيام بذلك :املالحظة (با�ستخدام �شبكة و�أداة للتحليل) ،والن�سب (العالقة
بني عن�رصين �أو جمموعتني من العنا�رص) ،واال�ستبيانات (التحقيق ،امل�سح� ،إلخ) ،واملقابالت...
هكذا ،يجب �أن ت�أخذ امل�ؤ�رشات املختارة يف احل�سبان ،بال�رضورة ،وجود هذه الو�سائل جلمع
املعطيات ومعاجلتها �أو بنائها عند االقت�ضاء .ومع ذلك ،من ال�رضوري جتنب ا�ستخدام الأدوات
املعقدة �أكرث من الالزم والتي من �ش�أنها �أن تتطلب تعبئة طاقة �أكرث مما يتطلبه تنفيذ العمليات التي
�سيتم تقييمها.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

الإطار :م�ؤ�رشات الإجناز والأداء
يجب �أن تقدم �صياغة امل�ؤ�رشات معلومات عن الإجناز وفقًا خلم�سة معايري:
كم؟ = الكمية
كيف؟ ماذا؟ = اجلودة
من؟ = املجموعة امل�ستهدفة ،امل�ستفيدون ،الفاعلون
متى؟ = الفرتة �أو املوعد النهائي
�أين؟ = املوقع
من املمكن �إدخال هدف يجب حتقيقه �أو عدم �إدخاله .يعرب الهدف عن م�ستوى وقيمة النتيجة
املنتظرة مقارنة بوحدة للقيا�س ،ومعيار امل�ؤ�رش الذي مت اختياره ( .)...قد ميثل هذا املعيار حت�س ًنا �أو
تغريا �أو اختالفًا عن و�ضعية �سابقة.
ً
الهدف دقيق وقابل للقيا�س عادة .تتم بلورته على �أ�سا�س م�ؤ�رش يتم اختياره عند �صياغة الغر�ض الذي
ي�شري �إليه.
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الملحق  : 12نموذج لجدول تتبع األنشطة
ا�سم امل�رشوع :
جلنة التتبع :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اال�سم وامل�ؤ�س�سة)
• ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اال�سم وامل�ؤ�س�سة)
• ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اال�سم وامل�ؤ�س�سة)

الأن�شطة
الرقم املكونة
للم�رشوع
1
2

ال�شهر

مراجعات
التوقعات الإجنازات الفروق
املالحظة

الإجراءات
التقديرات
الت�صحيحية

التاريخ

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

الملحق  : 13نموذج لجدول تحيين مؤشرات تتبع األنشطة
الرقم
الرتتيبي امل�ؤ�رش
1
2

ال�شهر

مراجعات
التوقعات الإجنازات
الفرق
املالحظ

التقدير

الإجراءات
الت�صحيحية

التاريخ
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الملحق  : 14نموذج تحليل نتائج المشاريع
الرقم
الرتتيبي
1
2

النتائج املحققة من حيث
هدف امل�رشوع
الكيف
الكم

نوعها

االنعكا�سات
متوقعة غري متوقعة

مالحظة

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

الملحق  : 15كيف تتم صياغة وثيقة برنامج تنمية العمالة أو
اإلقليم؟
ت�شكل �صياغة برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم مرحلة ت�ؤكد ،ب�شكل ر�سمي ،على وجود امل�رشوع
وت�سهل اقت�سامه مع الآخرين .كما تتميز بتقدمي �أفكار وا�ضحة من �ش�أنها ت�سهيل تنظيمه وبالتايل
�إ�ضفاء االن�سجام على جمموع العمليات املنجزة والتي �سيتم �إجنازها.
ت�سمح �صياغة برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم بتحديد �أف�ضل ملوقعه وتقييم تنفيذه يف املجال
الرتابي .كما تتطلب هذه ال�صياغة احرتام بع�ض املبادئ الأ�سا�سية.

العنوان
يجب �أن يحدد يف ب�ضع كلمات مو�ضوع وثيقة برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم .حيث ميكن
�أن يظل ر�سميا للغاية ،كما ميكن �إ�ضافة عنوان مثري يعك�س روح برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم
ويهدف �إىل جذب انتباه القارئ.

ال�سياق
من �أجل �إ�ضفاء التما�سك واالن�سجام على برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،من املمكن تقدمي تذكري
موجز باملحاور اال�سرتاتيجية لل�سيا�سة العمومية للدولة واملجال الرتابي.

واقع احلال والت�شخي�ص
يجب �أن ي�سمح بو�ضع ت�شخي�ص كامل للمجال الرتابي من خالل �أرقام رئي�سية ور�سوم بيانية
م�صحوبة بتعاليق.
يتم ا�ستكماله بتحليل مو�ضوعي للمعطيات املدرجة يف �سياق جغرايف و�سو�سيو-اقت�صادي بل
و�سيا�سي �أي�ضا.
يجب �أن يف�ضي الت�شخي�ص (املعطيات والتحليل) �إىل اخليارات اال�سرتاتيجية ملحاور و�أهداف
برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم.
ويف �إطار �صياغة برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،يجب حتديد ال�صلة بني الت�شخي�ص واخليارات
اال�سرتاتيجية بو�ضوح .ومن ثمة ،ميكن تقدمي كل �أو جزء من الت�شخي�ص الذي مت �إجرا�ؤه ح�سب
احلاجة .وميكن و�ضع الباقي يف امللحق لفهم الأ�سا�سي ب�شكل �أف�ضل.
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ا�سرتاتيجية العمالة �أو الإقليم
ميكن ا�ستعمال ب�ضعة �أ�سطر لتقدمي ا�سرتاتيجية برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ب�شكل ي�سمح ب�إبراز
االن�سجام وتعليل اختيار املحاور والأهداف العامة والإجرائية بالإ�ضافة �إىل العمليات.

املحـاور
عند حتديد �أولويات برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم ،يجب �أن تظهر بو�ضوح ا�سرتاتيجية تنمية
العمالة �أو الإقليم.
ميكن �أن حتمل هذه الأولويات �أ�سماء ح�سب «املجاالت» �أو تك�شف عن مهمة اجلماعات الرتابية.
كما يجب �إ�ضفاء طابع الوحدة ،عند ال�صياغة ،على خمتلف املحاور.

الأهداف املتوخاة
ميكن للو�ضوح ،الذي ي�شكل خا�صية �أ�سا�سية لكل هدف� ،أن يتيح الفهم ملختلف الفاعلني يف
برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم وقرائه .ومن املهم ،عند ال�صياغة ،االهتمام با�ستخدام �أفعال احلركة.
فاالختيار الدقيق للفعل يعطي معنى للهدف .كما ميكن �أن يحدد:
• م�ستوى تقدم الهدف؛
• م�ستوى م�ساهمة البنية يف حتقيق الهدف.

العمليات الواجب القيام بها
ي�سهل ا�ستخدام �أ�سماء دالة على احلركة
ت�ستخدم ال�صياغة �إما �أفعاال �أو �أ�سماء دالة على احلركةّ .
التمييز بني الأهداف والعمليات .ويحدد اختيار الكلمة درجة وطبيعة العملية الواجب القيام بها.

جدول اال�ستحقاقات
غالبا ما يتم تقدميه على �شكل جدول يو�ضح تاريخ اال�ستحقاق بالن�سبة ملختلف الأهداف املراد
ً
حتقيقها.

وميكن �أن ي�شري جدول �أكرث اكتما ًال �إىل تقدم الأهداف� ،أو حتى العمليات التي يتعني تنفيذها
�سنويًا .ويوفر هذا النوع من اجلداول فهم ًا �أف�ضل لتطور برنامج تنمية العمالة �أو الإقليم على مدى
� 3سنوات كما ي�سهل تتبعه.

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

الملحق  : 16قاموس مصطلحات مقاربة النوع
النوع (النوع االجتماعي) :ي�شري م�صطلح «النوع» �إىل الأدوار وال�سلوكيات والأن�شطة وال�سمات
التي يعتربها جمتمع معني يف وقت معني منا�سبة للرجال والن�ساء .بالإ�ضافة �إىل اخل�صائ�ص والفر�ص
املرتبطة اجتماعي ًا بالرجال والن�ساء والعالقات بني الن�ساء والرجال والفتيات والفتيان ،ي�شري
أي�ضا �إىل العالقات بني الن�ساء والعالقات بني الرجال .ويتم بناء هذه ال�سمات
م�صطلح النوع � ً
والفر�ص والعالقات اجتماعيا ،وا�ستيعابها من خالل عمليات التن�شئة االجتماعية .فهي مرتبطة
ب�سياق خا�ص ودقيق ومتغري .ويحدد النوع ما هو منتظر وم�سموح به ويحظى بالتقدير لدى
املر�أة �أو الرجل يف �سياق معني .ففي معظم املجتمعات ،توجد اختالفات وتفاوتات بني الرجل
واملر�أة من حيث امل�س�ؤوليات امل�سندة ،والأن�شطة املزاولة ،والولوج �إىل املوارد والتحكم فيها،
�إ�ضافة �إىل فر�ص اتخاذ القرار .ويندرج النوع يف �سياق اجتماعي ثقايف �أو�سع ،على غرار معايري
مهمة �أخرى للتحليل ال�سو�سيو-ثقايف ،وخا�صة الطبقة االجتماعية ،والعرق ،وم�ستوى الفقر،
واملجموعة العرقية ،وامليل اجلن�سي ،والعمر� ،إلخ.7
يهدف حت�سني �رشوط العي�ش �إىل حت�سني الظروف ال�سو�سيو-اقت�صادية للفرد .ولذلك يجب مراعاة
الفوارق بني اجلن�سني يف الرفاه املادي من �أجل احلد منها.
التمكني :يتعلق التمكني بالأ�شخا�ص – ن�ساء ورجاال – الذين يرغبون يف التحكم يف حياتهم:
و�ضع �أجندتهم اخلا�صة ،والرفع من مهاراتهم ،وتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم ،وحل امل�شاكل وتطوير
ا�ستقالليتهم.
ويتعلق متكني الن�ساء والفتيات بولوجهن �إىل ال�سلطة والتحكم يف حياتهن .ي�شمل التمكني
التح�سي�س ،وتعزيز الثقة بالنف�س ،وتو�سيع نطاق االختيار ،وحت�سني الولوج �إىل املوارد والتحكم
فيها ،والإجراءات الرامية لتغيري الهياكل والأجهزة التي تعزز وتدمي التمييز وعدم امل�ساواة املتعلقة
بالنوع.
وهذا يعني �أنه لتحقيق التمكني ،يجب �أن تتمتع املر�أة لي�س بنف�س الكفاءات (التعليم وال�صحة)
أي�ضا حرية ا�ستخدام هذه
ونف�س الولوج �إىل املوارد والإمكانيات (الأر�ض وال�شغل) فقط ،ولكن � ً
احلقوق والكفاءات واملوارد والإمكانيات للقيام باختيارات واتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية (كما هو
ممكن يف مواقع القيادة وامل�شاركة يف املنظمات ال�سيا�سية) .ال ميكن حتقيق متكني املر�أة يف فراغ:
بل يجب �إ�رشاك الرجال يف عملية التغيري.
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من املهم الت�أكيد على �أن الفرد هو الوحيد القادر على تعزيز �سلطته و�أن ي�صبح م�ستقلاً  ،غري �أنه
دورا يف دعم العملية التي ت�ؤدي �إىل متكني الأفراد
ميكن للم�ؤ�س�سات ويجب عليها � ً
أي�ضا �أن تلعب ً
واملجموعات.8
منظور النوع :م�صطلح «منظور النوع» هو طريقة لفح�ص �أو حتليل ت�أثري النوع على املنظورات
والأدوار االجتماعية والتفاعالت بني الأفراد .وت�سمح هذه الطريقة يف التفكري بالقيام بتحليل
قائم على النوع ،وبالتايل دمج بعد النوع يف �أي مقرتح برنامج �أو �سيا�سة �أو تنظيم.9
التحليل القائم على نوع اجلن�س :التحليل القائم على نوع اجلن�س هو فح�ص نقدي لكيفية ت�أثري
االختالفات يف الأدوار والأن�شطة واالحتياجات والفر�ص واحلقوق واملزايا املن�سوبة �إىل كل
جن�س على الرجال والن�ساء والفتيات والفتيان يف حالة معينة �أو �سياقات معينة .ويفح�ص التحليل
القائم على نوع اجلن�س العالقات بني الذكور والإناث ،والولوج �إىل املوارد ،وال�سيطرة عليها،
والإكراهات التي يواجهونها يف عالقة بع�ضهم البع�ض .ويجب دمج التحليل القائم على نوع
اجلن�س يف جميع التقييمات والتحليالت القطاعية ل�ضمان عدم تفاقم الظلم والتفاوتات بني
اجلن�سني ،والعمل حيثما �أمكن ،على تعزيز امل�ساواة والعدل بني الرجال والن�ساء.
وي�ستند هذا التحليل ب�شكل خا�ص على حتليل امل�ؤ�رشات امل�صنفة ح�سب اجلن�س.10
مقاربة النوع والتنمية :هي مقاربة �شاملة للتنمية ت�أخذ يف االعتبار جمموع العالقات االجتماعية
داخل جماعة معينة ،وخا�صة العالقات بني الرجال والن�ساء ،التي تهدف �إىل تغيريها نحو عالقات
�أكرث م�ساواة من �أجل حتقيق تنمية ب�رشية م�ستدامة.
مقاربة �إدماج املر�أة يف التنمية :مقاربة تهدف �إىل دمج املر�أة يف عملية التنمية القائمة من خالل ت�شجيع
م�شاركتها يف م�شاريع تنموية و�إن�شاء م�شاريع خا�صة بالن�ساء ،من �أجل حت�سني ظروف عي�شهن.
التحليل ال�سو�سيو-اقت�صادي ح�سب النوع :مقاربة تهدف �إىل حت�سني الفعالية االقت�صادية واالجتماعية
لربامج وم�شاريع التنمية من خالل مراعاة فعلية للجانب الإن�ساين (املوارد الب�رشية :الرجال والن�ساء
والفتيات والفتيان) ،عرب تعزيز فعالية وا�ستدامة التدخالت عرب دمج خمتلف الأطراف املعنية...

 8امل�صدرUNICEF, FNUAP, PNUD, ONU Femmes, “Gender Equality, UN Coherence and You”, Bureau :
de la Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la promotion de la femme (désormais partie intégrante
d’ONU Femmes) (2001) Important Concepts Underlying Gender Mainstreaming; UNESCO GENIA
Toolkit for Promoting Gender Equality in Education
9
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امل�صدرONU Femmes, Glossaire d’égalité des sexes :

امل�صدرUNICEF, FNUAP, PNUD, ONU Femmes. Gender Equality, UN :
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حتليل/تقييم �أثر النوع :يفح�ص ال�سيا�سات واملمار�سات ،ويحر�ص على �أن تكون لفائدة الن�ساء �أي�ضا
مثلهن يف ذلك مثل الرجال .كما يحدد وجود ومدى االختالفات بني الن�ساء والرجال و�آثار هذه
االختالفات يف جماالت �سيا�سية معينة .ويقيم ال�سيا�سات واملمار�سات من �أجل حتديد ما �إذا كان
ميكن �أن ت�ؤثر على الن�ساء والرجال ب�شكل خمتلف من �أجل �إزالة التمييز وحتقيق امل�ساواة .يتطلب
هذا التحليل �إح�صاءات وم�ؤ�رشات ح�سب اجلن�س.
التمييز الإيجابي :يعني تدابري لفائدة جمموعة معينة تهدف �إىل الق�ضاء على التفاوتات الناجتة عن
املواقف وال�سلوكيات والهياكل القائمة (مثل الكوطا) ومنعها �أو التعوي�ض عنها.
التفاوت بني اجلن�سني :ي�شري م�صطلح «التفاوت بني اجلن�سني» �إىل �أي تباين يتعلق بالو�ضع االجتماعي
بني املر�أة والرجل .وغالبا ما ي�ستخدم هذا امل�صطلح للإ�شارة �إىل فجوة يف متو�سط �أجور الن�ساء
والرجال – «فجوة الأجور بني اجلن�سني» .غري �أنه ميكن العثور على الفوارق بني اجلن�سني يف
جماالت �أخرى ،مثل الركائز الأربع التي ي�ستخدمها املنتدى االقت�صادي العاملي حل�ساب م�ؤ�رش عدم
امل�ساواة بني اجلن�سني ،وهي :امل�شاركة والتوقعات االقت�صادية ،وم�ستوى التعليم ،وال�صحة والبقاء،
والتمكني ال�سيا�سي.11
وبالتايل ،ف�إنه يحدد �أي فجوة بني املر�أة والرجل يف �أي جمال من حيث درجة امل�شاركة� ،أو الولوج،
�أو احلقوق� ،أو الأجر �أو االمتيازات.
امل�ساواة بني اجلن�سني :ي�شري هذا امل�صطلح �إىل امل�ساواة يف احلقوق وامل�س�ؤوليات والفر�ص للن�ساء
والرجال والفتيات والفتيان .امل�ساواة ال تعني �أن الن�ساء والرجال يجب �أن ي�صبحوا مت�شابهني،
ولكن حقوقهم وم�س�ؤولياتهم وفر�صهم لن تعتمد على ما �إذا كانوا يولدون رجالاً �أم ن�ساء .تتطلب
امل�ساواة بني اجلن�سني مراعاة م�صالح واحتياجات و�أولويات الن�ساء والفتيات ،مع االعرتاف بتنوع
جمموعات الن�ساء والرجال .امل�ساواة بني اجلن�سني لي�ست م�شكلة بالن�سبة للمر�أة ولكن يجب �أن
تهم الرجال والن�ساء وت�رشكهم بالكامل .وتعترب امل�ساواة بني املر�أة والرجل من ق�ضايا حقوق �إن�سان
و�رشطا �أوليا وم�ؤ�رشا للتنمية امل�ستدامة التي حمورها الإن�ساين.12
تكاف�ؤ الفر�ص :احلالة التي يكون فيها للرجال والن�ساء نف�س الفر�ص ،خا�صة يف جمال الولوج
�إىل املوارد والتحكم فيها ،التي ال يوجد فيها �أي متييز هيكلي (وال عقبة) على م�ستوى الأفراد
واملجموعات االجتماعية.

11

12

امل�صدرVoir Hausmann, Ricardo, Laura D. Tyson, Saadia Zahidi, Éditeurs (2012). «The Global Gender :
Gap Report 2012». Forum économique mondial, Genève, Suisse
امل�صدرONU Femmes, OSAGI Concepts and definitions :
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الإن�صاف بني اجلن�سني :يتعلق مبعاملة الن�ساء والرجال ب�إن�صاف .ويتطلب �ضمان احلياد والولوج �إىل
تدابري قادرة على تعوي�ض امل�ساوئ والأ�رضار التاريخية واالجتماعية التي متنع الن�ساء من العمل
على قدم امل�ساواة مع الرجال .وتهدف اال�سرتاتيجيات املطبقة بهذا ال�ش�أن �إىل حتقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني .الإن�صاف و�سيلة وامل�ساواة غاية.
�إدماج نوع اجلن�س� :إدماج نوع اجلن�س هي املقاربة التي اختارتها منظومة الأمم املتحدة واملجتمع
الدويل لإحراز تقدم يف جمال حقوق الن�ساء والفتيات ،كمجموعة فرعية من حقوق الإن�سان التي
تكر�س لها الأمم املتحدة نف�سها .ال يتعلق الأمر بهدف �أو مبتغى يف حد ذاته ،بل هي ا�سرتاتيجية
لتحقيق قدر �أكرب من امل�ساواة بني الن�ساء والفتيات مقارنة مع الرجال والفتيان.
وميثل �إدماج بعد نوع اجلن�س عملية لتقييم �أثر �أي عمل م�ستقبلي على الن�ساء والرجال ،وخا�صة
يف الت�رشيع وال�سيا�سات والربامج ،يف جميع املجاالت وعلى جميع امل�ستويات� .إنها عملية تهدف
�إىل دمج اهتمامات وخربات الن�ساء والرجال يف و�ضع الت�صور وتنفيذ وتتبع وتقييم ال�سيا�سات
والربامج يف جميع املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،بحيث يتمتع الرجال والن�ساء
مبزايا مت�ساوية وال ميكن ا�ستمرار عدم امل�ساواة .الهدف الأ�سا�سي هو حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني .13
الولوج �إىل املوارد والتحكم فيها :يتكون هذا املفهوم من ثالثة �أجزاء :املوارد والولوج والتحكم.
الأول ،املوارد ،وتعني الو�سائل واخلريات ،مبا يف ذلك الو�سائل االقت�صادية (دخل الأ�رس) �أو
الإنتاجية (الأرا�ضي والتجهيز والأدوات والعمل واالئتمان) ،والو�سائل ال�سيا�سية (القدرة على
القيادة والإعالم والتنظيم) ،والزمن .الولوج والتحكم لهما معاين خمتلفة قلي ً
ال .ي�شري الولوج �إىل
القدرة على ا�ستخدام موارد معينة واال�ستفادة منها (مادية ،مالية ،ب�رشية ،اجتماعية� ،سيا�سية،
�إلخ ،).بينما يعني التحكم يف املوارد� ،إ�ضافة �إىل ما �سبق ،القدرة على اتخاذ قرارات ب�ش�أن
ا�ستخدام هذه املوارد .وبالتايل ،ف�إن التحكم يف الأر�ض يعني �أنه ميكنهن الولوج �إليها (ي�ستخدمن
الأر�ض) وامتالكها (حيازة �سند ملكية لها) واتخاذ قرارات ب�ش�أن بيع �أو ت�أجري الأر�ض .وي�شكل
الولوج �إىل املوارد والتحكم فيها جانبا �أ�سا�سيا من جوانب متكني املر�أة ،وبالتايل حتقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني.14
وال �شك �أن �إناطة الرجال والن�ساء ب�أدوار وم�س�ؤوليات خمتلفة ي�ؤثر ،ب�شكل مبا�رش ،على م�ستوى
ولوجهم �إىل املوارد والتحكم فيها.
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امل�صدرUNICEF, FNUAP, PNUD, ONU Femmes. «Gender Equality, UN Coherence and You»; Conclusions :
concertées de l’ECOSOC 1997/2
امل�صدرUN-INSTRAW (désormais partie intégrante d’ONU Femmes), Glossaire des termes et concepts :
liés au genre

ت�صميم  :بابل كوم
طباعة  :مطبعة املعارف اجلديدة

برنامــج تنميــــــة العمالــــــة
أو اإلقليـــم
دليل منهجي

املديرية العامة للجماعات الرتابية

www.collectivites-territoriales.gov.ma

سلسلة دليل المنتخب

مسلسل اإلعداد ،التتبع والتقييم

2022

