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كلمة مفتاح 
األهداف  ضمن أحد  االجتماعي”  للنوع  مستجيبة  عامة  موازنة  “مأسسة  برنامج  يأتي 
اإلستراتيجية للمبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية - مفتاح، ويتمثل 
املدنية  للحقوق  حمايتها  يضمن  مبا  والتشريعات  السياسات  مستوى  على  “التأثير  في 

واالجتماعية جلميع الفئات والتزامها مببادئ احلكم الصالح”. 

وحيث أن العدالة االجتماعية هي ركيزة لتعزيز احلكم الرشيد، وأولى خطواتها حتقيق املساواة 
على أساس النوع االجتماعي، كان العمل من خالل هذا البرنامج على السياسات املالية التي 
األمثل  تنموية، تقوم على االستغالل  إليها كأداة مالية  والتي أصبح ينظر  باملوازنة  تنعكس 
للموارد املتاحة للدولة من خالل املوازنات التي تلبي حاجات املرأة والرجل، كٍل وفق دوره في اجملتمع 
ومساهمته فيه ووفق احتياجات كل منهما، مبا يحقق املساواة واملشاركة الفعالة لكال اجلنسني. 

بناء  االجتماعي” مساهمًة في  للنوع  املستجيبة  املوازنات  “إعداد  الدليل حول  لذا، جاء هذا 
قدرات العاملني في املؤسسات الرسمية لتحقيق األهداف التنموية بفاعلية وكفاءة، في ظل 
الظروف واملعطيات واإلمكانات املتوفرة لدى السلطة الفلسطينية، ولكي تساهم في حتقيق 

عملية تخطيط وإعداد موازنات أكثر فاعلية وجناعة.

يعتبر هذا الدليل نتاجاً لسلسة من الورشات واجللسات التشاركية التي ضّمت صناع القرار 
الرئيسية واخلدماتية إلعطاء فهم أوسع للموازنة املستجيبة للنوع  الوزارات  والعاملني في 
االجتماعي، ومصدراً معرفياً تنويرياً يضم األدوات والقضايا التي ميكن االستعانة واالسترشاد 

بها من قبل الفرق الوزارية في إعداد املوازنات.  

NDC لدعم  الفلسطينية  والتقدير ملركز تطوير املؤسسات األهلية  بالشكر  وأخيرا، نتقدم 
إصدار دليل “إعداد املوازنات املستجيبة للنوع االجتماعي”، وإلى جميع املؤسسات الشريكة 
التي  التنسيقية  وإلى اجلهود  والورشات  اللقاءات  الذين ساهموا في تسيير  واخلبراء احملليني 
بذلت في تسيير إعداد هذا الدليل، وأخص بالذكر اإلدارة العامة للموازنة في وزارة املالية، وفرق 
إعداد املوازنات في كل من وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة 

العمل، ووزارة شؤون املرأة، باإلضافة إلى فريق الباحثني.

د. ليلي فيضي
املدير التنفيذي
املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوارالعاملي والدميقراطية - مفتاح
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1. تمهيد عام
النمو االقتصادي  الدولة في السنوات األخيرة مقتصراً فقط على حتقيق هدف  دور  لم يعد 
فحسب، بل تعداه إلى إدارة أثر هذا النمو من خالل مجموعة من األدوات والسياسات التي 
من شأنها أن تسهم في توزيعه وتوظيفه لصالح عامة الناس، باعتبارهم صانعي التنمية 
التنمية  فإن  للفرد؛  اإلجمالي  احمللي  الناجت  في  املطردة  الزيادة  يعني  النمو  فإذا كان  وهدفها. 
توفير  أجل  من  للمجتمع،  والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي  البناء  في  شامالً  تعني حتوالً 
حياة أفضل ألفراده. ومع نهاية عقد الثمانينيات من القرن املنصرم، بدأ مؤشر النمو يتعرض 
لالنتقاد بعد أن الحظ اقتصاديو التنمية أن معدالت النمو املرتفعة في الناجت احمللي لعدد من 
الدول النامية لم حتقق مستويات رفاهية أفضل لغالبية مواطنيها. على العكس من ذلك، 
واتساع في  والفقر،  البطالة  زيادة في مستويات  النمو -في كثير من احلاالت-  كان يصاحب 

الفجوة بني األغنياء والفقراء، وانحسار مستوى املشاركة اجملتمعية في احلياة العامة.

االقتصادية  التغيرات  من  حالة  يعيش  تدريجي،  بشكل  العالم،  بدأ  فقد  األسباب،  ولهذه 
التأثر  عن  بنفسها  تنأى  دولة  تكاد  وال  املستويات.  مختلف  على  والسياسية  واالجتماعية 
عنوان  حتت  كانت  لو  وحتى  حدوثها،  وطريقة  طبيعة  عن  النظر  بغض  التغيرات،  بهذه 
التغيرات مواضيع متنوعة في  القدمي. وقد طالت هذه  إزالة  التغيير اإليجابي والتنموي عبر 
حياة مختلف اجملتمعات، حيث باتت مواضيع التنمية وحقوق اإلنسان والدميقراطية واحلكم 
الرشيد حتتل أولوية متقدمة على سلم قضايا املرحلة الراهنة، وذلك بهدف الوصول إلى بنية 
للحفاظ على موقع حي  البشرية  ومواردها  استثمار كافة مقدراتها  قادرة على  مجتمعية 
على اخلارطة العاملية. ولعل هذه املكانة ال تأتي إال من خالل اإلطالق الكامل للطاقات الكامنة 
اجلماعية  الشراكة  من  أساس  على  متوائمة  تنفيذية  ورؤية وخطط  إطار  وبناء  اجملتمع،  في 
واستثمار كفؤ للموارد املتاحة، وهذا ما نحتاج إليه حتديداً في واقعنا الفلسطيني، إذ إن املوارد 
ًّ، ورمبا يكون رأس املال البشري هو واحد من أهم املوارد املتاحة،  التي نتحكم بها هي ضئيلة جدا
التنمية  لتحقيق  كمفتاح  جداًّ  مهمة  ستكون  فإنها  الصحيح،  بالشكل  وُّظفت  إذا  التي 

الفلسطينية التي طاملا انتظرناها.

وحتى يستثمر هذا املورد بالشكل الصحيح، فال بد أن يكون هناك التزام وطني وفعلي بتحقيق 
التوازن بني الفئات االجتماعية اخملتلفة لتعزيز ومتكني مشاركتهم بالفاعلية املرجوة من خالل 
قراءة ومراجعة جادة لقدرات هذا اجملتمع وإمكاناته، ومراجعة آلليات بناء خططه وسياساته 
االقتصادية والتنموية، ومدى اتساع دائرة املشاركة في بناء هذه السياسات وتنفيذها من قبل 
اجملتمع مبختلف فئاته، العتبار أن مكونات هذا اجملتمع هي النواة والوسيلة الوحيدة لقياس 

مدى التقدم احلاصل على التوجهات نحو عمليات التطور والتنمية املستدامة.
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دالالت  تتضمن  العامة، كونها  باملوازنة  تتمثل  السياسات  بناء هذه  أدوات  أهم  إحدى  ولعل 
اقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة، وتتضمن كذلك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على 
من  االستفادة  أو  الوصول  على  قدراتها  حيث  من  اخملتلفة،  وشرائحه  وفئاته  اجملتمع  أوضاع 
املوارد والفرص املتاحة، إضافة للتغييرات التي قد حتدثها على املدى القصير من خالل التغيير 
تتشكل  نوعية  تغييرات  خالل  من  أو  القائمة،  واالجتماعية  االقتصادية  لألوضاع  الكمي 
إلى واجهة االهتمام من قبل  العامة دفعت بها  البعيد. هذه األهمية للموازنات  على املدى 
إلى  وأهداف متنوعة. فمنهم من يسعى  الدولية ألغراض  واملؤسسات  الباحثني  الكثير من 
دراسة وتقييم املوازنة من منظور حقوق العمال، ومنهم من يحللها من منظور مصالح ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ومنهم من يسعى إلى بلورتها بحيث تكون متحسسة للطفل. إال أن 
معظم التوجهات الشائعة على صعيد العالم تسعى إلى دراسة وتطبيق املوازنة من حيث 
حساسيتها من منظور النوع االجتماعي، كون األخير أعم وأشمل من الفئات األخرى. وذلك 
األساسية لسد  األدوات  أهم  إحدى  االجتماعي هي  للنوع  واملستجيبة  العامة  املوازنات  ألن 

الفجوات والفوارق بني مجمل الشرائح االجتماعية اخملتلفة.

تلك  آثار  تقييم  مدى  حول  باالهتمام  جديرة  عدة  تساؤالت  يطرح  املوازنات  من  النوع  فهذا 
املوازنات من واقع أهدافها والنتائج التي قادت إليها، وقياس األثر الذي تخلفه هذه املوازنات 
على أوضاع املرأة والرجل وظروفهما في هذه اجملتمعات، سواء في مرحلة اإلعداد أو التنفيذ. 
ولهذا، فإن عملية إدماج النوع االجتماعي في السياسة املالية من خالل املوازنات احلكومية 
ظروف  وتهيئة  والنساء،  الرجال  بني  الفوارق  إزالة  طريق  على  ومهمة  ضرورية  مقدمة  هي 
أفضل للتنمية املستدامة. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة صناع القرار وذوي العالقة، من 
مؤسسات حكومية وغير حكومية، في التعرف، بشكل إجرائي، على الطرق واخلطوات التي 

من شأنها أن توصلنا إلى هيكل موازنة متحسسة لقضايا النوع االجتماعي.

وتكتسب عملية التحول في املوازنة العامة الفلسطينية من موازنة عادية إلى موازنة نوع 
اجتماعي، أهمية خاصة، ورمبا فريدة، نظراً للظروف املوضوعية )السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية( التي يعيشها الشعب الفلسطيني. فهذه الظروف خلقت تشوهات بنيوية 
في االقتصاد كما في االجتماع، وأعاقت عملية التنمية املوازنة املستدامة، وخلقت فجوات 
التي يقف  ملحوظة بني فئات وشرائح اجملتمع وبني املناطق اجلغرافية. فهذه التحديات، 
السوق  اقتصاد  وسياسات  بأساليب  مواجهتها  ميكن  ال  املزدوج،  التحدي  مقدمتها  في 
التقليدية، دون تدخالت حكومية. وأبرز ما متلكه السلطة الفلسطينية من هذه التدخالت 
يتمثل في السياسات املالية العامة التي يعبر عنها سنويا باملوازنة العامة. فهذه املوازنة 
الشرائح  كافة  ومصالح  حقوق  متثيل  يتم  أن  يجب  بل  تنمويّاً،  محايدة  تكون  أال  يجب 
اجملتمعة بشكل متكافئ وعادل ومتوازن. وإذا ما مت حتقيق هذا التكافؤ والتوازن على أساس 

النوع االجتماعي، فهذا يعني توازناً مجتمعّياً كامالً وشامالً.
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ولذا، يأتي الهدف املركزي من هذا الدليل كمساهمة في حتقيق موازنة مستجيبة للنوع 
االجتماعي لدى السلطة الفلسطينية، في ظل الظروف واملعطيات واإلمكانات املتوفرة 
أكثر  موازنات  وإعداد  تخطيط  حتقيق  في  تساهم  ولكي  الفلسطينية،  السلطة  لدى 

فاعلية وجناعة لهذه اإلمكانات واملصادر املتوفرة. 

ومن الضروري التأكيد أن هذا الدليل هو ميسر للعمل ويفتح آفاقاً لفهم أوسع للموازنة 
املستجيبة للنوع االجتماعي، مبعنى األدوات والقضايا التي يجب أن تتوافر إلعداد املوازنة، 
وإمكانياتها اخملتلفة  وأوضاعها  املوازنة لها ظروفها  للتطبيق احلرفي، ألن  وليس منوذجا 
لكل وزارة على حدة، وبالتالي، فالنموذج ال ميكن أن يستنسخ، بل أن يشكل حالة معرفية 

تنويرية ميكن االستعانة بها لفهم املطلوب لكل وزارة على حدة.
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2. أساسيات في الموازنة العامة
ما هي الموازنة؟

املوازنة = السياسة املالية للدولة
املالي  األداء  على  التطورات  يعكس  بحيث  أخرى  إلى  سنة  من  يعد  تخطيطي  برنامج  هي 
احلكومي وعلى األداء االقتصادي الكلي من جهة، وترسيخ التوجهات والسياسات االقتصادية 

واالجتماعية املستقبلية، من جهة أخرى.

وهي أيضا مبثابة أداة احلكومة في تنفيذ خطط التنمية على اختالف أنواعها وآجالها.

املوازنة
الوثيقة التي يجري فيه حتديد السياسات والبرامج 

وترجمتها إلى تخصيص للموارد

بإعداد  التنفيذية  السلطة  تقوم  املقبلة، حيث  للفترة  احلكومة  برامج عمل  املوازنة  وتضم 
املوازنة  وتهدف  السنة.  في  مرة  إلقرارها  البرملان  إلى  وترفعها  منتظمة  مراحل  في  املوازنة 
بشكل رئيسي إلى إرساء االستقرار االقتصادي الكلي وإعادة توزيع اإليرادات وتخصيص املوارد 

املالية لعدد من الوظائف العامة )النفقات(.

الرئيسية  األهداف  إلى حتقيق مجموعة من  املوازنات،  وتهدف احلكومة، من خالل وضع 
واملميزة، وهي: 

توزيع املوارد مبا يتماشى مع مبدأ الكفاءة: يتعلق هذا الدور للموازنة بقيام احلكومة 	 
بدور املنتج للسلع العامة التي تفشل السوق بإنتاجها كاملتنزهات، وشق الطرق ومهام 
الدفاع وما إلى ذلك. كما تقوم احلكومة كذلك بدور املنظم، حيث تقوم بسن القوانني 

املتعلقة بدعم بعض النشاطات وفرض الضرائب ونشاطات أخرى.

توزيع الدخل مبا يتماشى مع مبدأ العدالة: يتعلق هذا الدور في الغالب بجانب اإليرادات 	 
من املوازنة، حيث يتم تصميم نظام ضريبي يعتمد على إيرادات تتناسب بشكل أو بآخر 

مع الدخل.
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متغيرات 	  مع  تتالءم  موازنات  وضع  طريق  عن  ذلك  يتم  االقتصادي:  االستقرار  حتقيق 
االقتصاد الكلي، وهي اعتبارات البطالة والتضخم والنمو االقتصادي.

متى حتقق املوازنة أهدافها بنجاح؟
تتحقق أهداف املوازنة املنشودة في حال:

ارتفاع منسوب املمارسة الدميقراطية في نظام احلكم السياسي.	 
اإلدارية 	  احلكم  ألجهزة  واملؤسسي  التنظيمي  البناء  وجاهزية  متانة  مستوى  حتسني 

أو  املشاريع  لنجاح  كافياً  شرطاً  ليس  املالية  املوارد  تخصيص  إن  حيث  التنفيذية، 
األنشطة، وإمنا ال بد أن تدار هذه املوارد بالكفاءة الفنية والفاعلية املهنية العالية لضمان 

استخدامها األمثل.
ربط املوازنة باخلطط االستراتيجية، بحيث تصبح املوازنة أداة تنفيذية لتحقيق أهداف 	 

تلك اخلطة.
التكامل في صالحيات األجهزة التنفيذية في ضبط إدارة املوازنة مبراحلها اخملتلفة، وكذلك 	 

درجة مشاركة مؤسسات اجملتمع املدني في مناقشات أبعادها وهياكلها وتأثيراتها احملتملة.
احلاصل بني اخملطط 	  االنحراف  وقياس  املوازنة  بنود مشروع  تنفيذ  والرقابة على  املتابعة 

واملنفذ، والسعي لتخطيه في مشروع املوازنة الالحق.

فعاالً  املوازنة  مشروع  يصبح  لكي  وحتديدها  عليها  الوقوف  يجب  محاور  أربعة  هناك 
ومؤثراً من الناحية التنموية، وهي: 

املهمة . 1 االقتصادية  املتغيرات  قراءة  يجب  واقعية:  ناحية  من  الكلي  االقتصاد  إطار 
واحملورية واجتاهاتها املستقبلية، وذلك للتعرف على أبرز املشاكل االقتصادية التي تنجم 

عنها سلبيات اجتماعية. 

أهداف وتوجهات املوازنة األساسية: يجب حتديد أهداف مشروع املوازنة التي من خاللها . 2
األهداف  تلك  تكون  وحتى  واالجتماعية.  االقتصادية  املشاكل  تلك  تتخطى  أن  يفترض 
تكون  أن  يجب  كما  مفترض،  مستقبلي  سيناريو  على  بناؤها  يتم  أن  يجب  واقعية، 
األهداف محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وواقعية، ومحددة زمنّياً، باإلضافة إلى 
أنه يجب أن تكون األهداف مبنية على النتائج املرجو حتقيقها خالل فترة زمنية محددة، 

وليس على األنشطة التي تريد أن تنجزها. على سبيل املثال:

احلصول على 	  الغربية من  الضفة  تقطن شمال  التي  األسر  أسرة من  ألف  متكني 
اخلدمات التي توفرها شركة الكهرباء.
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تطوير األداء في مجال ما.	 
تخفيض نسبة الوفيات. 	 

أبرز اخملاطر التي ميكن أن تلمسها: عند حتديد اخملاطر، يجب أن نطرح التساؤالت التالية:. 3

ما هي العقبات واخملاطر الداخلية التي ميكن أن تعيق سير تنفيذ مشروع املوازنة؟	 
ما هي مصادر هذه العقبات واخملاطر، التي قد تشتمل على نقص املوارد في دائرة 	 

أو مؤسسة ما، ونقص في القدرات، ووجود عيوب في األنظمة التشغيلية، وعدم 
التنسيق بني اجلهات املسؤولة عن التنفيذ، ومشاكل ناجمة عن سياسات داخلية.. 

إلخ.
ما هي احملددات والقيود اخلارجة عن السيطرة، مثل القيود التي تفرضها إسرائيل 	 

على احلركة، ووجود نقص في املتعاقدين املهنيني.. إلخ.
ما هي استراتيجية التعامل مع اخملاطر، وذلك من خالل توضيح آلية مواجهة اخملاطر 	 

الداخلية واخلارجية التي تعيق حتقيق أهداف مشروع املوازنة.

حتديد آليات التنفيذ واملتابعة: حتى تصبح لدينا آلية متابعة صحيحة، يجب أن نوفر . 4
إجابات حول األسئلة التالية:

نحو 	  والتقدم  تنفيذه  عن  التقارير  وكتابة  املوازنة  مشروع  مراقبة  طريقة  هي  ما 
حتقيق األهداف واالستهدافات؟

كيف ستتم مراقبة مشروع املوازنة، ومن هي اجلهة املسؤولة عن مراقبته؟	 
كيف سيتم تقييم مشروع املوازنة، ومن هي اجلهة املسؤولة عن تقييمه؟	 
ما هي الوسائل املستخدمة في توفير املعلومات حول أداء مشروع املوازنة وحتديد 	 

الفجوات، وبالتالي عمل التغييرات والتعديالت الالزمة )املتابعة والرقابة(؟
تقارير حول 	  تسليمها:  التي سيتم  املوازنة  تقارير مشروع  ونوعية  مواعيد  حدد/ي 

تقدم العمل، وتقارير وصفية وحتليلية، وتقارير تعد عند استكمال مشروع املوازنة.. 
إلخ.

الموازنة من الناحية التطبيقية:

يُعرض مشروع املوازنة باستخدام واحد من أساسني هما:

أوال: التقسيم اإلداري
وهو أن تعرض أرقام املوازنة وبنودها على مستوى إيرادات ونفقات.



] 12 [

نفقات إيرادات

والنفقات 	  واألجور  الرواتب  جارية:  نفقات 
الدورية  )النفقات  والتحويلية  التشغيلية 

واملتكررة(
الذي 	  اإلنفاق  وتطويرية:  رأسمالية  نفقات 

االقتصادية  التنمية  حتقيق  في  يسهم 
البنية  مشاريع  حيث  من  واالجتماعية، 
املدارس  وبناء  اإلنتاجية  واملشاريع  التحتية 

واملستشفيات وغيرها.

إيرادات جارية عادية: وهي اإليرادات الدورية 	 
املباشرة  الضرائب  من  تأتي  التي  واملتكررة 

وغير املباشرة.
تأتي بشكل 	  التي  وهي  إيرادات استثنائية: 

مختلف سنة بعد سنة، وغير محددة، مثل 
العامة  املشاريع  وفائض  واملنح  اإلعانات 
اخلدمات  بيع  ورسوم  واخلدماتية  اإلنتاجية 

العامة. 

وعليه، يجب أن يصبح مجموع النفقات مساوياً جملموع اإليرادات لكي يصبح الفرق بينهما صفراً.

وهذا يعني أنه يجب أن تتالءم مخصصات اإلنفاق مع ما لدينا من اإليرادات، وهذا يحتاج إلى عمليات 
مفاضلة واختيار األفضل عند حتديد نفقاتنا، ألنها يجب أن تكون دائماً محددة لكي تتناسب مع إيراداتنا.

ولذلك، علينا التفكير دائما في ثالثة أسئلة رئيسية:

كم ننفق؟ في أي وجه ننفق؟

نظر  أكثر من غيرها من وجهة  واجتماعّياً  اقتصاديّاً  ومبررة  اإلنفاق ضرورية  تعتبر وجهة  هل 
اجملتمع؟

ثانيا: التقسيم الوظيفي:
يفيدنا هذا التقسيم في التعرف على ماهية األنشطة والقطاعات االقتصادية واالجتماعية 

التي يتم اإلنفاق عليها.

مثل: الصحة/ الداخلية/ التعليم/ الشؤون االجتماعية/ االقتصاد/ األشغال العامة، وغيرها 
من القطاعات.

فهذا التقسيم يفيدنا كثيراً في حتليل مشروع املوازنة العامة، حيث إنه ميكننا من معرفة 
ما يلي:

البنية  مبرافق  االستثمار  هنا  واملقصود  املادي،  املال  لرأس  اخملصصة  العام  اإلنفاق  من  النسبة 
التحتية األساسية، كالطرق وسكك احلديد والطاقة الكهربائية والغاز واملياه.

النتيجة التحليلية لها: كلما ازدادت هذه النسبة، أدت إلى زيادة إنتاجية القطاع اخلاص وانخفاض 
تكاليف تشغيله، ومن ثم زيادة املردود االقتصادي.
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والصحي  التعليمي  اإلنفاق  الناحية  وتشمل هذه  البشري،  املال  رأس  العام على  اإلنفاق  نسبة 
والرفاه الجتماعي.

النتيجة التحليلية لها: كلما ازدادت هذه النسبة، أدت إلى ارتفاع اإلنتاجية للقوى العاملة، وهذا 
يؤثر بدوره إيجاباً في أرباح القطاع اخلاص وارتفاع قدراته التنافسية.

نسبة اإلنفاق اخملصص لدعم االستهالك واملشاريع، ومن بني أوجه الدعم تلك مخصصات دعم 
بعض أسعار السلع كاملياه والكهرباء والبترول والغذاء.

النتيجة التحليلية لها: وهذا اإلنفاق يجب أن نكون واعني جّداً له، ألنه ال يدلل على القدر الذي 
نخدم به املواطن فقط، ولكن أيضاً ميكن أن يؤدي إلى تعدي احلدود املثلى لالستهالك، ويتعود املواطن 

على استهالك السلع بغير سعرها احلقيقي.

أنماط )أشكال( الموازنة:

موازنة البنود: هي تقسيم جهات وبنود اإلنفاق، كل بند على حدة، مع اخملصصات املالية 	 
له، وهي دائماً ما يتم التعبير عنها بأرقام صماء ال تعبر عن أي نهج أو تصور تنموي )هذا 

النوع من املوازنات هو املتبع إعداده في فلسطني(.

وأنشطة(، 	  ومشاريع  )برامج  أساليب  مجموعة  من  تتكون  واألداء:  البرامج  موازنة 
بواسطتها ميكن تنفيذ أهداف املوازنة.

يتم حتقيقها على مدى 	  بأهداف محددة  أساساً  ترتبط  والبرمجة:  التخطيط  موازنة 
يزيد عن سنة، وتنظر إلى البرامج واألنشطة احلكومية والقرارات، على أنها مجرد وسائل 

ميكن املفاضلة فيما بينها، فاملهم هو حتقيق األهداف.

ويعمل 	  البداية،  في  خدمات  أو  مخصصات  أية  وجود  عدم  تفترض  الصفرية:  املوازنة 
احلد  االعتبار  بعني  األخذ  مع  اخملرجات،  أو  النتائج  من  مجموعة  على  احلصول  أجل  من 
على  للحصول  مبررة  وبرامج  أهدافاً  املعدون  يضع  أن  يجب  وبالتالي،  للتكلفة.  األدنى 

مخصصات دقيقة.
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3. نظرة عامة على الموازنة الفلسطينية )ما هو 
هيكل ونمط الموازنة المتبع؟(

أثمرت جهود اإلصالح املالي عن مجموعة من اإلجنازات املالية العامة، أدت إلى تعزيز املصداقية 
الدولي ومؤسساته  املالية الفلسطينية، وهذا ما أقر به اجملتمع  احمللية والدولية للسياسة 
والبنك  الدولي،  النقد  وصندوق  املتحدة،  كاألمم  الوطنية،  السلطة  أداء  تقييم  في  اخملتصة 
الدولي، إزاء تنفيذ برنامج عمل السلطة الوطنية املعنون “فلسطني، إنهاء االحتالل وإقامة 
الدولة”، الذي أطلق في آب من العام 2009، واستهدف بناء مؤسسات قوية وقادرة وفاعلة على 
تقدمي اخلدمات املتميزة مبا يكفي، من حيث اجلودة وتغطيتها للخدمات وتعميمها ووصولها 

لكافة املواطنني.

2011 واألرقام  ومن أهم هذه اإلجنازات املعلن عنها، باالستناد والرجوع إلى بيان املوازنة لعام 
املالية الواردة للسنوات األخيرة لألعوام 2011/ 2010/ 2009 في املوقع اإللكتروني لوزارة املالية، 

فقد مت استخالص ما يلي على صعيد األداء املالي:

اإليرادات:

هناك زيادة في حتصيل الضرائب احمللية لعام 2010، والتي بلغت ما نسبته %57 مقارنة 	 
بالعام 2009.

الزيادة، 	  العديد من اإلصالحات من حيث  اإليرادات أجنز  2010 من حيث  املالي لعام  األداء 
باإلضافة إلى الزيادة في إجمالي اإليرادات الضريبية لتصل إلى 1.73 مليار دوالر، باملقارنة 

مع املبلغ املتوقع في املوازنة بقيمة 1.7 مليار دوالر.
إن نسبة النمو املتوقعة في أداء إيرادات الضرائب احمللية عام 2011 هي %8، باملقارنة مع 	 

عام 2010، لتصل إلى 512 مليون دوالر عام 2011.
أما اإليرادات غير الضريبية، فيتوقع أن تصل إلى 300 مليون دوالر في العام 2011، كما 	 

أشار إلى أن إيرادات املقاصة للسلطة الوطنية لعام 2011 من املتوقع أن تصل إلى مبلغ 
1.44 مليار دوالر، أي بزيادة قدرها %14 عن عام  2010.

كما أنه من املتوقع أن ترتفع إيرادات السلطة الوطنية اإلجمالية إلى 2.25 مليار دوالر، أي 	 
بزيادة مقدارها %12 عن مستوى اإليرادات الذي حتقق في عام 2010.
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النفقات:

فيما يتعلق بإجمالي النفقات اجلارية وصافي اإلقراض، فقد أدى التحسن في القدرة على 	 
الضبط والتحكم إلى أداء أفضل مما كان مبرمجاً في موازنة عام 2010 بقيمة 11.5 مليار 

شيقل، وفي عام 2009، 12.4 مليار شيقل.
وقد جتاوز اإلنفاق على بند الرواتب واألجور نسبة %2 على املتوقع له في موازنة 2010.	 
%13 بالشيقل اإلسرائيلي 	  2010 إلى  كما انخفضت النفقات اجلارية األخرى خالل عام 

أي   ،2010 عام  في  دوالر  مليون   236 مبلغ  اإلقراض  صافي  وسجل   ،2009 بعام  مقارنة 
بانخفاض بنسبة 40 مقارنة بالعام 2009.

تأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني على اإلجراءات التي اتخذت أو ستنفذ على مدار العام 	 
املساعدات  على  الوطنية  السلطة  اعتماد  في  التقليص  من  املزيد  لتحقيق  احلالي 

اخلارجية لتمويل النفقات اجلارية.
2011، أوضح رئيس الوزراء أنه من املتوقع 	  وعلى صعيد نفقات السلطة الوطنية لعام 

أن ترتفع كلفة الرواتب في عام 2011 لتصل إلى 1.71 مليار دوالر، أي بزيادة نسبتها 6% 
مقارنة بفاتورة الرواتب لسنة 2010. أما بالنسبة للنفقات اجلارية األخرى، فمن املتوقع 
أن تصل إلى 1.36 مليار دوالر في عام 2010، أي ما يعادل نفس مستواها في عام 2010 

بالشيقل اإلسرائيلي.
تتحسن نوعية اإلنفاق في عام 2011، مبا يشمل زيادة مخصصات النفقات اجلارية لوزارات 	 

التربية والتعليم، والصحة، والشؤون االجتماعية، بنسبة %4 فقط في موازنة عام 2011 
مقارنة بالعام 2010، وقد ارتفع نصيب الوزارات الثالث من النفقات اجلارية من %37 عام 

2010 إلى %41 عام 2011.
دوالر، 	  مليون   450 حوالي  بلغت  فقد   ،2010 لعام  التطويرية  بالنفقات  يتعلق  فيما  أما 

مقارنة مع 400 مليون دوالر في عام  200، حيث مت رصد زيادة في مخصصات النفقات 
التطويرية املتوقع تنفيذها في عام 2011، لتصل إلى 500 مليون دوالر، باملقارنة مع 450 

مليون دوالر في عام 2010، أي بنسبة زيادة تبلغ 11%. 
وقد بلغ إجمالي عدد املشاريع التي مت تنفيذها في السنوات الثالث السابقة حوالي 2014 	 

وتأهيل  رابطة،  وطرق  طرق،  تأهيل  وإعادة  تعبيد  املشاريع  هذه  تضمنت  وقد  مشروعاً، 
وتعبيد مداخل العديد من املدن بطول 3000 كم.

والصرف الصحي، فقد مت متديد شبكات مياه، وخطوط 	  املياه  أما على صعيد شبكات 
للصرف  شبكات  متديد  وكذلك  كم،   2000 بطول  والبلدات  املدن  من  للعديد  ناقلة، 
الصحي للعديد من املدن والبلدات بطول 100 كم، وحفر وتأهيل وكهربة 75 بئر مياه، 

وبناء 10 خزانات مياه.
الداخلية 	  الكهرباء  شبكات  تأهيل  إعادة  متت  فقد  الكهرباء،  شبكات  صعيد  على  أما 

لـ195 قرية وجتمعاً سكانّياً، واالنتهاء من كهربة 105 قرى كانت غير مكهربة، وكهربة 



] 16 [

50 بئر مياه، و75 منشار حجر، ومنشآت صناعية، وتوريد وتركيب 185.000 عداد كهرباء 
مسبق الدفع لعدد من البلدات.

جديدة 	  مدرسة   195 وجتهيز  وتأثيث  إنشاء  مت  فقد  التعليمية،  املنشآت  صعيد  وعلى 
الوطنية،  السلطة  موازنة  ومن  املانحني،  من  بتمويل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 
ومبساهمة من اجملتمع احمللي، حيث اشتملت على 2050 غرفة صفية جديدة، و310 وحدات 

صحية في عدة مدارس قائمة، كما مت بناء ثالثة مستشفيات جديدة.

وباالستناد إلى املعلومات الواردة أعاله، فال شك أن هناك إجنازات على صعيد سياسة اإلنفاق 
على رأس املال املادي، إال أن املوازنة بقيت نفقاتها محدودة على رأس املال البشري. وكالعادة، 

فقد استحوذ بند نفقات الرواتب واألجور على الغالبية العظمى من النفقات اجلارية.

أما من حيث شكل مشروع املوازنة وجوهره:
فما زالت موازنتنا األخيرة تعاني من نفس املشاكل البنيوية التي عانت منها املوازنات 	 

السابقة، هذا دون إغفال بعض النجاح الذي حتقق في بعض اجلوانب، وما زالت كسابقاتها، 
موازنة بنود، وفي طور التحول نحو موازنة برامج ومشاريع، وما زالت تواجه صعوبات في 

طريق التحول نحو موازنة برامج ومشاريع.
وما زالت غير مرتبطة بشكل واضح باخلطط التنموية للسلطة، فاألرقام املتوفرة لدينا 	 

أو النقصان، إال  الزيادة  في مشروع املوازنة الفلسطيني تساعدنا فقد ملعرفة معدالت 
بها، من حيث  اخلاصة  والتفاصيل  احلقائق  ملعرفة  قد تضللنا  واملعدالت  األرقام  أن هذه 
التزامها بتحقيق العدالة االجتماعية. فعلى سبيل املثال، ووفق املعطيات املتوفرة لنا، 
فقد استطعنا معرفة أن هناك زيادة في حتصيل الضرائب احمللية لعام 2010، التي بلغت 
ما نسبته %57 مقارنة بالعام 2009، وللوهلة األولى، نشعر أنه إجناز متميز، ولكن السؤال 
املطروح هو كيف مت جتميع قيمة هذه الضرائب؟ وهل هناك عدالة اجتماعية تطبق في 
سياسة جتميع الضرائب أم ال؟ هذا بالتحديد ما نعجز عن معرفته ضمن شكل املوازنة 

الفلسطينية املطروح. 
كما أن هدف االستدامة املالية للسلطة يبقى بعيد املنال، وبالتالي، تبقى املساعدات 	 

بعد،  واضحة  غير  بأهداف  مرتبطة  اإلنفاق  سياسات  زالت  ما  حيث  حيوية،  اخلارجية 
فاألهم من حجم اإلنفاق هو نوعيته ومبرراته، وما زالت العدالة الضريبية بحاجة ملزيد 

من التعزيز، كما غابت املساءلة التشريعية للحكومة بخصوص أدائها املالي.
وبالرجوع إلى التعريفات األساسية ملشروع املوازنة العامة وأهدافها وقيمها ومعززاتها، 	 

جند أن السلطة الوطنية الفلسطينية ما زالت تصر على عرض مشروع املوازنة ضمن 
وتساعد  لتحقيقها،  تسعى  تنموية  وأهداف  وخطط  منهج  عن  تعبر  ال  صماء  أرقام 
العدالة  قياس  خالله  من  نستطيع  بشكل  وقراءتها  حتليلها  على  األخرى  األطراف 
الفلسطينية  عليه ضمن خصوصيتنا  نعمل  أن  يجب  غرض  أسمى  وهو  االجتماعية، 
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التي تفتقد إلى الكثير من املوارد واملصادر التي نتحكم بها. فالعدالة االجتماعية هي 
طوق النجاة الذي من خالله نستطيع تفعيل كامل طاقتنا البشرية بهدف الوصول إلى 

التنمية املستدامة.
كما أن غياب املشاركة/ الشراكة في عملية املوازنة الفلسطينية من قبل مؤسسات 	 

اجملتمع املدني، يضعف عدالة املوازنة العامة ووظائفها التنموية، فاملوازنة الفلسطينية، 
بشكل عام، وعبر تطورها الزمني هي موازنة “محايدة” متاماً جتاه قضايا العدل االقتصادي 

واالجتماعي، ورمبا جتاه التنمية بحد ذاتها.
حلقوق 	  حساسيتها  من  يضعف  العامة  للموازنة  اجلاري  اإلنفاقي  الطابع  فإن  كذلك، 

الفئات األقل حّظاً.
كما أن قاعدة البيانات الكلية والقطاعية واملتخصصة املتاحة قد ال تفي حالّياً بغرض 	 

التحول باملوازنة الفلسطينية باجتاه االستجابة لقضايا الفئات املهمشة.

االستخالص:

أن  تستطيع  ال  الفلسطيني  املوازنة  نظام  في  والفنية  البنيوية  املشاكل  هذه  فإن  وعليه، 
وفي مقدمتها  املهمشة،  الفئات  تنموية ومستجيبة حلقوق ومصالح  موازنات  إلى  توصلنا 

النساء واألطفال.
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4. لماذا موازنات النوع االجتماعي؟
بعد انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الدولي الرابع حول قضايا املرأة في بكني عام 1995، بدأ اهتمام 
العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية وحكومات الدول ينصّب على بعد جديد في العالقة 
التنمية من خالل نقطة  االجتماعي في عملية  النوع  إدماج  وهو  أال  والتنمية،  املوازنات  بني 
البداية وهي املوازنات. وقد شكلت جتربة أستراليا األولى في منتصف الثمانينيات على هذا 
تستهدف  التي  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  املبادرات  من  املزيد  النطالق  أساساً  الصعيد، 
التفكير  إلى  املستند  املنهج  هذا  احلالي،  املوازنات  إعداد  منهج  في  جوهري  تغيير  إحداث 
اإلدارة  أكبر في  وزناً  النوع االجتماعي  التقليدي لصالح منهج آخر يعطي عامل  االقتصادي 
املالية احلكومية. فكما هو معروف، فإن املنهج التقليدي إلعداد املوازنات وتنفيذها ال يقيم وزناً 
يذكر للفوارق القائمة بني النساء والرجال من احلقوق واالحتياجات واملسؤوليات واإلمكانات. 
وعليه، فإن هذا املنهج يظهر وكأنه “محايد جتاه النوع االجتماعي”، وقد أكسبه ذلك خاصية 
باقي النماذج االقتصادية التي تفترض متاثل احتياجات جميع أفراد اجملتمع، بغض النظر عن 

مواقعهم االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي، فهي تتجاهل أي فوارق بني الرجال والنساء.

ولهذا السبب:
التي  واإلجراءات  القرارات  تأثير  حتلل  لكي  االجتماعي  النوع  منظور  من  املوازنة  جاءت  فقد 
والفئات  اخملتلفة،  العمر  مراحل  في  والنساء،  الرجال  من  كل  على  العامة  املوازنة  تعتمدها 
املوازنة  بناء  تعيد  اخملتلفة، ولكي  الدولة  اجلغرافي في مناطق  والتوزيع  اخملتلفة،  االجتماعية 

العامة، آخذةً باالعتبار احتياجات النوع االجتماعي السابقة الذكر، وبالتالي:

ولكي يكون الهدف الرئيسي لها هو:
املشاريع  لتنفيذ  تخصيصها  يتم  التي  واملوارد  املعلنة  السياسات  بني  الفجوة  تشخيص 
واخلطط التنموية، وضمان أن اإليرادات العامة يتم إنفاقها بحيث تراعي العدالة االجتماعية 
واملساواة حسب النوع االجتماعي؛ فهي تطرح تساؤالت مشروعة عدة حول مدى تقييم آثار 
أو  اإلعداد  مرحلة  في  سواء  اجملتمع،  في  وظروفهما  والرجل  املرأة  أوضاع  على  املوازنات  تلك 

التنفيذ.

ما هي أهمية الموازنة من منظور النوع االجتماعي؟

التنموية  الفجوات  أنها وسيلة جلسر  أساس  االجتماعي على  النوع  موازنة  أهمية  تنحصر 
بني جميع الفئات والطبقات االجتماعية ودعم املساواة في حقوق املواطنة، وتعزيز العدالة 
االجتماعية، وكأحد مؤشرات احلكم الصالح والشفافية واملساءلة، وكإحدى آليات املشاركة 



] 19 [

االجتماعية،  العدالة  إلى  فقط  ليس  يقود،  الفجوات  هذه  جسر  إن  التنمية.  في  اجملتمعية 
وإمنا يساهم أيضاً في عملية تنموية أكثر جناعة وفاعلية، الستغالل املوارد، ولتحقيق أفضل 

النتائج التنموية.

فاملوازنة 
املستجيبة 

للنوع 
االجتماعي

ي
عن

ت

املوازنة بشكل يحقق تكافؤ الفرص والعدالة بني مختلف فئات اجملتمع وأفراده، رجاالً  بناء هيكل 
ونساًء وأوالداً وبنات، وذلك من خالل إعادة جدولة األولويات على صعيد النفقات ومصادر اإليرادات، 

من أجل دفع هذه العدالة االجتماعية إلى األمام.

وهذا يعني:
حتديد وفهم احتياجات كل فئة مجتمعية.	 
الوصول إلى توزيع عادل للموارد املالية املتاحة حسب احتياجات وتوقعات وطموحات كل فئة 	 

مجتمعية.
إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق وإعادة تصميم البرامج واخلطط التنموية وتوجيهها للوصول إلى 	 

حالة من املساواة بني جميع أفراد اجملتمع، وإلى استغالل املوارد املالية املتاحة استغالالً أمثل.
التأكد من الفرص املتساوية للجميع للوصول إلى املوارد واملصادر املتاحة في اجملتمع وما تقدمه 	 

الدولة من إمكانات. 

المخرجات المتوقعة من الموازنة المستجيبة للنوع 
االجتماعي:

تضييق الفجوات بني الرجال والنساء بالنسبة الحتياجاتهم العملية واالستراتيجية.. 1
وصول عادل للمصادر حسب احتياجات النوع االجتماعي.. 2
استخدام فعال للمصادر وصوالً للمساواة بني الفئات اجملتمعية اخملتلفة.. 3
إعادة حتديد األولويات، بحيث تعطى املساواة على أساس النوع االجتماعي أهمية خاصة . 4

في مشروع املوازنة.
إعادة توجيه البرامج لضمان استخدام أفضل للمصادر.. 5
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كيف يمكن الوصول إلى موازنة مستجيبة لقضايا النوع 
االجتماعي؟

سوف يترافق مع )اإلطار النظري(، أي خطوات الوصول إلى موازنة مستجيبة لقضايا النوع 
خالل  من  وذلك  النظري،  للمنهج  التطبيقية  اخلطوات  يتضمن  تطبيقي  إطار  االجتماعي، 
مثال افتراضي مضمونه أن فلسطني أصبحت تعمل على منهج املوازنات املستجيبة للنوع 

االجتماعي.

للنوع  مستجيبة  موازنة  إلى  للوصول  األساسية  العملية  اخلطوات  إلى  الولوج  وقبل 
االجتماعي، فمن الضروري التأكيد على أن املبدأ القائل: إن الوصول ملوازنة مستجيبة للنوع 
االجتماعي، يعني أساساً تخطيطاً مستجيباً للنوع االجتماعي، مبعنى أن املوازنة في احملصلة 
النهائية هي نتاج تخطيط الحتياجات الدولة اخملتلفة في القطاعات اخملتلفة، وعملية حتديد 
املوازنات باألرقام واحلسابات، تأتي محصلة لتحديد هذه االحتياجات، وبالتالي، إذا قمنا أساساً 
بعملية التخطيط املستجيب للنوع االجتماعي، فإن حتول اخلطة إلى أرقام يعني حتول املوازنات 

العادية إلى موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي.

وعليه، فمن الضروري أن نتذكر دائماً املعادلة القائلة: إن موازنة مستجيبة للنوع االجتماعي 
تبدأ أوالً بتخطيط مستجيب للنوع االجتماعي. 

ومضة استذكار:
إن  بل  نساء،  و50%  رجال،   50% أي  مناصفة،  حالة  في  والرجال  النساء  يعني  ال  االجتماعي  النوع 
املفهوم يتعدى ذلك إلى اجلغرافيا والطبقة واإلعاقة.. إلخ. وكل حسب حاجته، والتي تتفاوت فيها 

النسب من مكان آلخر، وحسب طبيعة املشكلة واحتياجات احلل.

كيف نعد الخطة المستجيبة للنوع االجتماعي:

إن إعداد اخلطة هو ذو مستويني: األول على مستوى اخلطة االستراتيجية التي حتوي باألساس 
على  نأتي  ثم  ومن  سنوات،  ثالث  تكون  غالباً  محددة،  لسنوات  القطاعية  اخلطط  مجمل 
مستوى اخلطة السنوية للموازنة واملبنية على أساس حتقيق أهداف اخلطة االستراتيجية 
املالية  فريق  على  مقصوراً  ليس  املوازنة  إعداد  فإن  وبالتالي،  املعنية.  السنوات  نهاية  في 
والتخطيط،  البرامج،  من  التخصصات،  األساسية متشعب  بالدرجة  هو  بل  وزارة،  أية  في 

واملالية.
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اخلطة  عن  األشكال،  من  شكل  بأي  وال  منفصلة،  غير  للعمل  السنوية  اخلطة  فإن  وعليه، 
االستراتيجية، بل تأتي مبنية على ما تريده وما أجنز منها، والذي ما زال ينتظر التنفيذ.

وفي هذا الدليل، سنركز على اخلطة القطاعية النابعة من اخلطة االستراتيجية، مفترضني 
وتشكل  االجتماعي،  النوع  احتياجات  على  بنيت  أساساً  االستراتيجية  اخلطة  أن  افتراضاً، 

نقطة ذهاب وإياب لعملية التخطيط والتقييم.

وهنا أولى اخلطوات التي منها سننطلق للتخطيط، وتقييم ما مت إجنازه لكي نتجاوز اإلخفاقات 
أو السلبيات، ونبني على اإلجنازات واإليجابيات. 

التالي يستعرض اخلطوات:

إجناز التقرير السنوي ملعرفة اإليجابيات والسلبيات للعام السابق:	 

عدد  زيادة  الوزارة  أهداف  من  أن  الصحة،  لوزارة  السابق  السنوي  التقرير  في  يرد  مثال: 
املستشفيات مبا يتالءم مع الزيادة السكانية، واحلاجة إلى خمسة مستشفيات: اثنان في 
احملافظات اجلنوبية، واثنان في احملافظات الشمالية، وواحد في الوسط، وقد مت حتى إعداد 

التقرير تنفيذ ثالثة فقط.

على ضوء ذلك، علينا البحث عن أجوبة لألسئلة التالية، والتي لها عالقة مبنظور النوع 	 
االجتماعي: هل مت اختيار التنفيذ بناء على حتديد أولويات االحتياجات للمناطق، التي حتدد 
بناء على إحصائيات تشمل السكان واألمراض، واخلصوبة، وعن طريق مسح للخدمات 
الصحية املقدمة في املنطقة أو احملافظة، ونوعها، إن كان حكومّياً أو غيره؟ هل متت دراسة 
احتياجات النساء، وأخذت باالعتبار من مؤسسات رعاية صحية للنساء واألطفال؟ وهل 
روعيت في تصميم املستشفى هذه احلاجات، وخاصة احلفاظ على خصوصية النساء 

في غرف املستشفى.

الكثير من األسئلة حتتاج لإلجابات، وعلى ضوئها، ننتقل للنقطة التالية:

يتم، بناء على التقرير السابق، حتديد األهداف املركزية التي سيجري العمل عليها، للعام 
الذي يتم إعداد املوازنة له، مبعنى تعديل الذي نفذ إن دعت احلاجة، وحتديد تنفيذ ما تبقى 
عن  مبعزل  ليست  هذه  وكل  املقبلة.  أو  احلالية  للسنة  اجلديدة  االحتياجات  إضافة  مع 
اخلطة االستراتيجية املوضوعة أساساً، والتي من املفترض أن جتيب عن حجم االحتياجات 

ألنها مبنية وفقاً لذلك.
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من هذه اللحظة، من الضروري أن تكون هناك عني فاحصة ومدققة وحساسة لكافة 
القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي، لكي تكون األهداف املوضوعة هي باألساس أهداف 
تساعدنا  الفاحصة  العني  هذه  التنموية،  العملية  في  اجلندرية  الفجوة  جلسر  تسعى 
ومواءمتها  تعديلها  على  والعمل  املوضوعة،  أهدافنا  من صحة  باستمرار  التأكد  على 

لقضايا النوع االجتماعي في كل مرحلة من مراحل التخطيط.

ولكي يتم التحقق من صحة األهداف التي سيتم العمل عليها، من الضروري العمل على:

الوزارة 	  عمل  مع  تتناسب  التي  والفنية،  اإلحصائية  القياس  مؤشرات  وحتليل  دراسة 
وبرامجها اخملتلفة.

مثال1: وزارة الشؤون االجتماعية حتتاج لدراسة املؤشرات اإلحصائية املتعلقة بعملها، 
من السكان، ومعدالت الزيادة السنوية، وتوزيع الفئات العمرية، وذوي اإلعاقة، والفقراء، 
وخط الفقر، وسوق العمل، واحلد األدنى لألجور.. إلخ من اإلحصائيات ذات العالقة، ولكن 
هذه اإلحصائيات يتم النظر إليها من إحصائيات املرأة والرجل الصادرة عن اجلهاز املركزي 
الفجوات  التي تظهر  األرقام  العامة املطلوبة، ولكن  األرقام  أي ليست فقط  لإلحصاء، 
بني املرأة والرجل في اجملتمع. وهذه اإلحصائيات مفيدة لوزارة الشؤون االجتماعية، على 
اعتبار أن دورها األساسي يعمل على حتسني ودعم ومتكني الفئات املهمشة من فقيرة، 
الوضع  تظهر  التي  فاإلحصائيات  وبالتالي،  اجتماعية صعبة،  أوضاع  وذات  إعاقة،  وذوي 

املعيشي للناس هي املطلوبة. 

مثال2: وزارة التعليم حتتاج لدراسة املؤشرات اإلحصائية ذات العالقة بااللتحاق بالتعليم، 
وبالزيادة السنوية للسكان، وبالتقسيم اجلغرافي للزيادة السنوية، وبنوع التخصصات، 
وهي  إلخ،  للسوق..  اخملتلفة  والقطاعات  النساء  مبشاركة  يتعلق  وما  العمل،  وبسوق 
التطويرية  احلاجات  معرفة  ميكن  خاللها  من  التي  التعليم،  لوزارة  مفيدة  إحصائيات 
التي تساهم في إيجاد فرص  للمناطق اخملتلفة وافتتاح املدارس، والتخصصات املفيدة 

عمل.

وعلى ضوء اإلحصائيات والدراسة، يتم حتديد احتياجات النوع االجتماعي املرتبطة بعمل 	 
الوزارة:

في  املتعلمات  تواجه  التي  األساسية  اإلشكاليات  إحدى  أن  الدراسات  تظهر  مثال1: 
ولكن  املرتفعة،  اخلريجات  عن معدالت  ليس  باألساس  والناجتة  البطالة،  هي  فلسطني 
عن نوعية التخصص، حيث تتواجد النساء أكثر في مهنة التعليم، بينما ال نراها بقوة 
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في تخصصات مهنية، وبالتالي، ينتصب سؤال: ما املطلوب من الوزارة وما الذي حتتاجه 
وهذه قضية  البطالة؟  مأزق  للخروج من  التخصص  بتحديد  يتعلق  فيما  فعالً  النساء 
مركزية لها عالقة بالتوجهات االجتماعية حول مكانة املرأة، ولكن هذه التوجهات أيضاً 

تعكس نفسها الحقاً على سوق العمل، وبالتالي، من الضروري التعامل معها بجدية.

تظهر  إذ  للنساء،  الثدي  بسرطان  تتعلق  ما  وهي  تتسع،  مشكلة  لدينا  توجد  مثال2: 
الدراسات أن النساء يحجمن عن الكشف املبكر عن سرطان الثدي، لعدة أسباب منها 
املناطق،  كافة  في  توفره  وعدم  الفحص،  وتكلفة  فحص،  مراكز  بوجود  املعرفة  عدم 
التعامل  وبالتالي، ينتصب سؤال: ما هو املطلوب لتجاوز هذه املشكلة، وكيف سيتم 

معها، أي وضعها ضمن أولوية أم ال، وما هو املكلف أكثر: الوقاية أم العالج؟

وبعد حتديد هذه االحتياجات، تتم مقارنتها مع األهداف املوضوعة وتعديلها أو تكييفها 
مبا ينسجم مع واقع احلال احلقيقي، وما مت إجنازه وما ينتظر اإلجناز.

املنفذ، 	  والكادر  واللوجستية  املادية  احتياجاتها  وحتديد  عمل  خطة  وضع  يتم  أخيراً، 
واحتساب التكلفة.

ومن ثم، تتم ترجمتها ملوازنة.	 

هنا سيبرز سؤال: ولكن املوازنات محدودة، أو متحركة حسب التمويل والدعم، وبالتالي 
كيف سيتم التنفيذ؟

اجلواب يكمن في مفهوم املوازنة وإعدادها، عبر تنظيمها وفق األولويات واالحتياجات األهم، 
فقد تبرز لدينا احتياجات عديدة وكبيرة، وهذا متوقع، فالسلطة ما زالت حديثة العهد، وهذه 
السنوات القصيرة، إضافة للكثير من األمور، لم تفلح في تقليص حجم كثير من املشاكل، 
املوازنة محدودة واإلمكانيات محدودة، فإن أفضل  تبرز احتياجات عديدة، وألن فترة  وبالتالي، 
طريقة إلنتاج الفائدة القصوى هي ترتيب االحتياجات وفق األهم، ثم املهم. وفي ترتيبنا هذا، 

علينا إدراك أن بعض البنود في اخلطة حتتاج أحياناً ألكثر من دورة موازنة إلجنازها.
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ومضة استذكار:
إن التحسس للنوع االجتماعي ال يعني فقط وضع اإلحصائيات أو توجيه البرامج مناصفة للنساء 
والرجال/ اإلناث والذكور، بل هي حتسس الحتياجات كل طرف على حدة، والتعامل مع احتياجات كل 

منهما، فاحتياجات وخبرات النساء تختلف عن احتياجات وخبرات الرجال.

باحلاجة  اإلحساس  يتضاعف  ولكن  والنساء،  الرجال  للخصوصية،  يسعى  منا  كل  مثال1: 
للخصوصية للنساء أكثر في األماكن الصحية، مثل املستشفيات، خاصة في أقسام الوالدة، حيث 
تتعرض النساء حلالة انكشاف كبير، ومن هنا، فإن احتياجات النساء في هذه احلالة لتأمني أكبر قدر 
من اخلصوصية مطلوبة، وهذا يتجلى بتركيبة القسم وتقسيمه الداخلي وعالقته باألقسام األخرى 
باملستشفى.. إلخ من األمور التي يجب مراعاتها عند تصميم أو استحداث أو صيانة األقسام، وهنا 

علينا تخصيص مستشفيات.

مثال2: إن افتتاح مدرسة يأتي استجابة للزيادة الطبيعية في السكان، ولكن يأتي أيضاً لتطوير 
وحتسني نوعية التعليم من حيث شمولها كافة السكان. إن احتياجات املناطق اجلغرافية اخملتلفة، 
كاملهمشة والفقيرة، تختلف عنها في املناطق التي يصلها الكثير من اخلدمات، خاصة التعليمية، 
وحيث فرص االختيار وفرص الوصول للتعليم أعلى بكثير من املناطق املهمشة، هنا، علينا أن نصب 

اجلهود.
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مثال على موازنة مستجيبة للنوع االجتماعي باتباع خطوتني، آخذين باالعتبار مفهوم 
التحليل والتخطيط اجلندري

آلية الوصول إلى موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي

خطوتني اساسيتني

اخلطوة األولى: التحليل القطاعي

يهدف إلى: تشخيص احلاجات التنموية القائمة على أساس النوع االجتماعي.

حتتاج هذه اخلطوة إلى: بيانات مفصلة حسب النوع االجتماعي في القطاع الذي نود حتليله.

إجراء اخلطوة: أن تقوم كل وزارة بتحليل وصفي للبيانات املفصلة حسب النوع االجتماعي للقطاع 
الذي تتبع له، لكي تتوصل إلى التعرف على احتياجات وفجوات النوع االجتماعي قبل إعداد بالغ 

املوازنة.

عن  التحليل  عملية  خالل  من  اخلطوة  هذه  جتيب  أن  بد  فال  بنجاح،  اخلطوة  هذه  تتم  وحتى 
األسئلة التالية:

ما هي قواعد النوع االجتماعي السائدة في هذا القطاع )أي تقسيم أدوار النوع االجتماعي(؟	 
ما هي اهتمامات كل من الرجل واملرأة في هذا القطاع؟	 
ما هي احتياجات كل من الرجل واملرأة في هذا القطاع؟	 
ما مدى التحكم والوصول للمصادر، إن كان للرجل أو للمرأة في هذا القطاع؟	 
من املسؤول عن اتخاذ القرار في هذا القطاع، إن كان على مستويات هذا القطاع اخملتلفة؟	 

أي أن املقصود في اخلطوة األولى:
السابقة،  الدراسات  على  وبناء  التفكير،  فعلينا  مثالً،  التعليم  قطاع  عن  نتحدث  كنا  إذا 
والتخصص،  والتعليم،  التنمية،  وعملية  اجملتمع  باحتياجات  ارتباطاً  التعليم  باحتياجات 
واملهنة، واملنطقة، وحاجات سوق العمل، وهذه كلها من منظور النوع، ونصحب هذا التحديد 
بإحصائيات حول االلتحاق بالتعليم، والتخصص، والتعليم العالي، وسوق العمل والتعليم، 

مقسماً على املنطقة واجلنس والعمر.
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ثم جنيب عن أسئلة تتعلق بالتعليم واالحتياجات اخلاصة بالنوع االجتماعي، أي مكان تعليم 
البنات واألوالد، وماذا يتعلمون، وأين ينتهون في سوق العلم، وما الذي يلعب الدور األساسي 
التعليم  وجهة  واإلناث  الذكور  من  كل  يفضل  وأين  واملهنية،  التعليمية  التوجهات  في 
والتخصص، ومن الذي يتحكم بهذا التوجه، وهل تستطيع الفتيات االلتحاق مبا يرغنب من 
والتعليم  التربية  أو بسبب جهاز  للمجتمع،  تعود  ذلك  قيود على  هل هناك  تخصص، مثالً 

وتوجهاته التمييزية مثالً!

ومضة استذكار:
إن التحليل املبني على النوع االجتماعي هو عملية مستمرة في كافة مراحل املشروع، من حلظة 

إعداده، مروراً مبتابعة التنفيذ، وانتهاًء بتقييمه حتى استكماله:

تبعاً  اخملتلفة  املعطيات  حتليل  خاللها  من  يتم  التي  باآللية  جاهزة  وصفة  هناك  ليست  ذلك،  مع 
للمشاريع والسياسات اخملتلفة، ولكن هناك معايير جندرية أو أسئلة تعنى بالنوع االجتماعي تلزم 

أن تكون حاضرة في الذهن عند إجراء التحليل:

هل عملية التخطيط املزمع تنفيذها تتحدى املعيقات والقيود للنوع االجتماعي أم تعززها؟	 
هل ستعمل البرامج على استهداف النساء وإدماجهن أو تهميشهن؟	 
هل إتاحة الفرصة للرجال في حتديد أسباب املشكلة، تهمش أصوات النساء، أم تساهم في 	 

حوار الطرفني.

دون التحليل املبني على النوع االجتماعي، ال ميكن اإلجابة عن هكذا تساؤالت، وبالتالي، فإن عملية 
إدماج النوع االجتماعي في التخطيط ستكون مسألة متعثرة.

مثال تطبيقي على هذه اخلطوة
سنتناول في هذا الصدد مثاالً واحداً، مروراً بجميع اخلطوات التي من شأنها أن توصلنا إلى 
موازنة متحسسة لقضايا النوع االجتماعي، وسيكون مثالنا حول قطاع العمل، املسؤولة 
عنه وزارة العمل، ومروراً أيضاً مبراحل إعداد املوازنة حسب قانون تنظيم املوازنة الفلسطيني 

لعام 1997. وميكن لهذا املثال أن يتم استخدامه أيضاً في قطاعات ووزارات أخرى.

املوازنة  إعداد  مراحل  في  الواقعية  املعطيات  مع  يترافق  املثال  هذا  مهمة:  مالحظة 
للنوع  احلساسة  للموازنة  العملية  اخلطوات  إدخال  هو  االفتراضي  ولكن  الفلسطينية، 
االجتماعي على هذه املراحل، وذلك بهدف تقدمي منوذج واقعي لصناع القرار وللمؤسسات 

واألشخاص العاملني واملهتمني في هذا اجملال.
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معطيات افتراضية للمثال: 
موازنة  إعداد  على  بالعمل  يقضي  الذي  الفلسطيني،  الوزراء  مجلس  قرار  إلى  باالستناد 
التي  العملية  اخلطوات  بتنفيذ  وزارة  كل  القرار  ألزم  حيث  االجتماعي،  للنوع  متحسسة 
النوع  لقضايا  مالّياً سنويّاً متحسساً  برنامجاً  وزارة  أن تقدم كل  إلى  أن تفضي  من شأنها 

االجتماعي، وذلك مروراً مبراحل إعداد املوازنة؛

وعليه، فقد قامت وزارة العمل، من خالل مراحل إعداد املوازنة، مبا يلي:

عملية  إن  واإلعداد(:  التحضير  )مرحلة  الفلسطيني  املوازنة  ملشروع  األولى  املرحلة  في 
التحضير واإلعداد هي عملية إدارية بحتة، تختص بها السلطة التنفيذية، حيث يقع على 
مسؤوليتها حتقيق أهداف اجملتمع االقتصادية والسياسية واملالية، من خالل جتنيد احلكومة 

كافة اإلمكانات املادية الضرورية لتنفيذ برامجها وسياستها والقيام بوظائفها.

التدخل املطلوب
والتزاماً بقرار مجلس الوزراء، وإلمتام املرحلة األولى وأهدافها، فقد قامت وزارة العمل، من خالل 
اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات، بتحليل بيانات قطاعها، واملفصلة على أساس النوع 
الفلسطيني،  املركزي لإلحصاء  إليها من اجلهاز  الواردة  البيانات  االجتماعي، وذلك من خالل 
التالية  األساسية  واملشاكل  الثغرات  استنتاج  مت  فقد  البيانات،  لتلك  حتليلها  خالل  ومن 
إلى  الوصول  حول  النظري  لإلطار  األولى  اخلطوة  في  املطروحة  األسئلة  مع  )انسجاماً 

موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي(:

في . 1 الفلسطينيات  النساء  مشاركة  نسبة  إن  العاملة:  القوى  في  النساء  مشاركة 
أن هناك فجوة  أدنى نسبة، كما  احمليطة حتتل  الدول  العاملة مقارنة مع بعض  القوى 

كبيرة بني الرجل واملرأة من حيث معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة.

وذلك باالستناد إلى املعطى التالي:
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اجلنس حسب  الفلسطينية  األراضي  في  املشاركة  العاملة  القوى  نسبة   :)1(  شكل 
2005 - 1995

نسبة املشاركة في القوى العاملة
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إناث ذكور

تعليم املرأة وسوق العمل: فقد أظهرت البيانات أن نسبة النساء املشاركات في القوى . 2
للرجال  تزد  بينما لم  ثانوي هي 45.7%،  أعلى من  واللواتي حصلن على تعليم  العاملة 

داخل القوى العاملة لنفس املرحلة عن %19.6 في األراضي الفلسطينية.
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شكل )2(: التوزيع النسبي للقوى العاملة املشاركة حسب السنوات الدراسية 2005
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أن هذه  إال  العمل،  إلى سوق  دخلن  اللواتي  النساء  زاد عدد  املاضية،  اخلمس  السنوات  خالل 
الزيادة لم تصحبها زيادة في فرص العمل املتاحة لكل من النساء والرجال على حد سواء. 
وهذا قد يوصلنا إلى نتيجة مفادها أن النساء غير املتعلمات أكثر عرضة لالنكشاف وفقدان 

العمل من النساء املتعلمات.

العاملة،  القوى  زيادة مشاركتها في  إلى  ارتفاع نسبة املتعلمات لن يؤدي بالضرورة  أن  كما 
والذي قد يعود لعدد من األسباب أهمها:

عدم توفر فرص عمل متاحة لألفراد.	 
الرجال، وتركز هؤالء اخلريجات 	  النساء اخلريجات من اجلامعات مقارنة مع  ارتفاع نسبة 

بتخصصات معينة ال حتتاج إليها السوق.
النظرة النمطية ألدوار املرأة والرجل.	 

توزيع العامالت حسب املهنة: تعمل املرأة في عدد أقل من املهن التي يعمل بها الرجل، . 3
وتتوفر لها فرص وظيفية أقل بالنظر إلى الفوارق في التعليم واخلبرة. وتتركز املرأة بشكل 
كبير في فئتني: األولى تضم املتخصصني كالتعليم، والصحة، والعلوم الطبيعية، حيث 

بلغت نسبتهن ما يقارب 42%. 
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وتتركز املرأة بشكل متوسط ضمن فئة العاملني في اخلدمات والباعة في األسواق، وتشكل 
نسبتهن %9.9. أما في مراكز صنع القرار واإلدارة العليا، فما زالت نسبة متثيلهن قليلة جّداً، 

وهي أقل املهن التي تتواجد فيها املرأة، إذ بلغت 2.5%.

وذلك باالستناد إلى املعطى التالي:

شكل )3(: توزيع العاملني في األراضي الفلسطينية حسب املهنة واجلنس 2005

إناثذكور

5040302010

17.7

10.5

20.3

8.6

21.1

18.1

3.7

4.6

2.8

4.1

34.4

9.9

41.7

2.5

0

املهن األولية

مشغلو االالت ومجموعها

العاملون في احلرف وما إليها من املهن

العمال املهرة في الزراعة والصيد

عمال اخلدمات والباعة في األسواق

الفنيون واملتخصصون واملساعدون والكتبة

املشرعون وموظفو اإلدارة العليا

النشيطات . 4 نصف  من  أكثر  حصر  االقتصادية:  النشاطات  حسب  العامالت  توزيع 
ألنه  للنساء،  مقبوالً  اجتماعّياً  خياراً  يشكل  إنه  حيث  اخلدمات،  قطاع  في  اقتصاديّاً 
في  ودورهن  اإلجنابي  دورهن  مع  تتعارض  وال  مناسبة،  يومية  عمل  ساعات  لهن  يضمن 
رعاية األسر والقيام باألعباء املنزلية، باإلضافة إلجازات مناسبة. ومن ثم، تتلوه املشاركة 
فإن  وبالتالي،  اقتصاديّاً،  النشيطات  ثلث  يقارب  ما  به  يشارك  الذي  الزراعة،  قطاع  في 

هنالك من خالل في توزيع النساء على القطاعات االقتصادية.

وذلك باالستناد إلى املعطى التالي:
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شكل )4(: التوزيع النسبي للعاملني في األراضي الفلسطينية حسب اجلنس والنشاط 
اإلقتصادي لعام 2005

ذكور إناث

ة 
وي

ملئ
ة ا

سب
لن

ا

النشاط اإلقتصادي

اخلدماتالبناء والتشييدالتجارةالصناعةالزراعةالنقل واإلتصاالت

60

50.2

0.3

8.3 8.1

32.5

0.6

31.3

15.4

21.6

14
11

6.7

30

50

20

40

10

0

فجوة األجور للمرأة في سوق العمل: على الرغم من أن مبدأ األجر املتساوي عن العمل . 5
املتساوي قد أدخل في تشريعات العمل الفلسطيني، إال أننا جند أن معدل األجرة اليومية 
كمجموع عن كل القطاعات للرجل 79.8 شيقل، بينما للمرأة 67.8 شيقل. وإذا نظرنا 
إلى مستوى كل القطاعات االقتصادية، لوجدنا أن معدل أجر الرجل هو أعلى من املرأة 

مبستويات كبيرة في كثير من القطاعات.

وذلك باالستناد إلى املعطى التالي:
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جميع  في  األجر  معلومي  للمستخدمني  بالشيكل  اليومية  األجرة  معدل   :)5( شكل 
املناطق حسب اجلنس والنشاط اإلقتصادي

اخلدمات وفروع أخرى

النقل واإلتصاالت

التجارة واملطاعم والفنادق

البناء والتشييد

التعدين والصناعة التحويلية

الزراعة والصيد

100806040200

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

ذكور إناث

72.6

0

47.8

0

40.8

49.4

78.6

82.5

81.6

90.1

78.1

50.6

الفلسطينية . 6 األراضي  في   2010 عام  في  البطالة  معدل  بلغ  النساء:  بني  البطالة 
في  املشاركني  للذكور  الـ67.6%  من  للذكور   29% بواقع  النسبة  توزعت  حيث   ،28.9%
القوى  في  يشاركن  اللواتي  لإلناث  الـ13.4%  من  لإلناث   28.4% مقابل  العاملة،  القوى 
يعانني من معدالت بطالة  النساء  أن  يدلل على  فإن هذا  وتناسب،  العاملة. وكنسبة 
أعلى من الرجل، حيث متركزت أعلى نسب بطالة لإلناث في كل من دير البلح وشمال 

الضفة الغربية.

مالحظة حول التحليل: يظهر التحليل السابق كيف أن حتليل قطاع العمل متشعب: رجال 
ونساء، متعلمون وغير متعلمني، سوق العمل، نوعية العمل، اجلغرافيا، أي املناطق واحملافظات 
النوع  املبني على  التحليل  يذكرنا مبالحظة سابقة حول معنى  وهذا  إلخ.  األجور..  اخملتلفة، 

االجتماعي وعدم اقتصاره فقط على نساء/ رجال.
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استنتاجات اخلطوة األولى
هنالك ست مشاكل أساسية تقف عائقاً أمام حتقيق العدالة االجتماعية، وهي بحد ذاتها تشكل 

فجوات على أساس النوع االجتماعي في هذا القطاع، تقع حتت العناوين التالية:

مشاركة النساء في القوى العاملة. 1
تعليم املرأة وسوق العمل. 2
توزيع العامالت حسب املهنة. 3
توزيع العامالت حسب النشاطات االقتصادية. 4
فجوة األجور للمرأة في سوق العمل. 5
البطالة بني النساء. 6
وراء . 7 ملا  معمق  حتليل  بالضرورة  يصاحبه  أن  يجب  والذي  اإلحصائي،  املستوى  على  سبق  ما 

إلخ  املائية..  املوارد  قلة  الثقافة،  التخطيط،  األرقام:  هذه  في  الدور  يلعب  من  أي  األرقام،  هذه 
من األسباب الكامنة، مثل السؤال املطروح: ملاذا تتجه النساء إلى تخصصات تفضي إلى أن 

يصبحن معلمات، وبالتالي يعانني بطالة نتيجة ازدحام هذا التخصص.

وتأتي اخلطوة الثانية لكي نرى تأثيرات مشروع املوازنة للسنوات السابقة في احلد من هذه املشاكل 
التي مت استنتاجها، وإن كانت هناك برامج أو مشاريع تستطيع من خاللها احلد من هذه الفجوات 

التي ظهرت في املشاكل الست الواردة أعاله أم ال؟
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آلية الوصول إلى موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي

خطوتني اساسيتني

اخلطوة الثانية: حتليل املوازنات القائمة من منظور النوع االجتماعي

تقليص  على  تعمل  قطاع  كل  وسياسات  لبرامج  اخملصصة  النفقات  كانت  إن  رؤية  إلى:  يهدف 
فجوات النوع االجتماعي أم ال.

االحتياجات  مع  العامة  واخلدمات  البرامج  تلتقي  مدى  أي  إلى  تقييم  إلى:  اخلطوة  هذه  حتتاج 
واألولويات احلقيقية واآلنية للمواطنني.

إجراء اخلطوة: أن تقوم كل وزارة بتحليل تأثير النفقات العامة على االحتياجات القائمة على أساس 
النوع االجتماعي )التي مت حتديدها قبل ذلك(.

التحليل، عن  اخلطوة، من خالل عملية  أن جتيب هذه  بد  فال  بنجاح،  اخلطوة  تتم هذه  وحتى 
األسئلة التالية:

هل اخملصصات احلكومية لكل قطاع تقلل أم تبقي أم تزيد فجوات النوع االجتماعي؟ . 1
هل هناك نفقات نوعية وكمية تلبي أولويات املرأة وحاجتها اخملتلفة عن الرجل؟. 2
هل هناك استفادة متساوية من اخلدمات لكل من الرجل واملرأة؟. 3
هل توزيع املوارد في املوازنة يغير من طبيعة استثمار النساء للوقت؟. 4
هل النفقات اخملصصة ملوظفي/ ات احلكومة حتقق التساوي على أساس النوع االجتماعي في . 5

العمالة؟ 
أي . 6 بها،  والتمتع  للخدمات  الوصول  اخملتلفة  والفئات  والرجال  النساء  من  كل  استطاع  هل 

االستفادة منها؟

وبالرجوع إلى املثال التطبيقي:

تبقى اخلطوة الثانية في أساسيات الوصول إلى موازنة متحسسة لقضايا النوع االجتماعي 
ألن  واإلعداد،  التحضير  مرحلة  وهي  أال  املوازنة،  مشروع  مراحل  من  األولى  املرحلة  ضمن 
الهدف في هذه املرحلة التوصل إلى نتائج تستطيع أن متثل أهداف قطاع العمل االقتصادية 

واالجتماعية، كما هو منصوص عليه في قانون املوازنة ضمن هذه املرحلة.
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باالستناد إلى كشف أبعاد املوازنة العامة لعام 2010 )املبلغ بآالف الدوالرات(:

املبلغ املرصودالبيان

8398رواتب وأجور

1655نفقات تشغيلية

652نفقات حتويلية

10705 )مجموع البنود الثالثة السابقة(إجمالي النفقات اجلارية

387إجمالي النفقات الرأسمالية

1174إجمالي النفقات التطويرية

12266اإلجمالي العام لوزارة العمل

3558662اإلجمالي العام للموازنة

في البداية، وقبل اخلوض في التحليل، جند أن طريقة عرض املوازنة بهذا الشكل ال تساعدنا في أن 
نتوصل إلى حتليل موضوعي حول تأثير النفقات العامة على االحتياجات القائمة على أساس النوع 
االجتماعي، فنحن بحاجة إلى موازنة تبرز برامج ومشاريع وأنشطة كل الوزارة واخملصص لكل 
برنامج ومشروع ونشاط، حتى نستطيع التوصل إلى نتائج عملية تقودنا إلى موازنة تأخذ أبعاد 
النوع االجتماعي بعني االعتبار، فهذه األرقام الصماء تقودنا إلى حتليل عام غير مفصل، وشمولي.

كما أننا بحاجة إلى قائمة موازنة كل العاملني في وزارة العمل، وأن يكون مفصالً فيها اآلتي:

مخصصات الرواتب للموظفني واملوظفات في الوزارة.	 
معدالت الزيادة في الرواتب لكل من املوظفني واملوظفات.	 
العالوات والسفريات والدورات التدريبية لكل من املوظفني واملوظفات.	 

وذلك حتى نستطيع قياس إن كان هناك إنفاق يهيئ تساوي فرص العمالة على أساس 
النوع االجتماعي أم ال.

وعلى الرغم من هذا القصور البنيوي في املوازنة الفلسطينية، إال أننا نستطيع استنتاج ما 
يلي من خالل اجلدول املرفق أعاله:

إن حصة وزارة العمل ال تتعدى %3.4 من اإلجمالي العام ملشروع املوازنة، وهي نسبة ضئيلة 
أن  باملقابل، جند  الفلسطيني.  تواجه مجتمعنا  التي  لوزارة مسؤولة عن أهم املشاكل  جّداً 
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وزارة الداخلية حتتل حصة األسد من اإلجمالي العام والبالغ %24. وإذا قارنا نسبة النفقات 
أما   ،87% نسبته  ما  على  تستحوذ  اجلارية  النفقات  أن  جند  اجلارية،  النفقات  مع  التطويرية 
النفقات التطويرية التي نعول عليها من خالل برامج ومشاريع نستطيع من خاللها تلبية 
 .9.5% نسبته  ما  حصدت  فقد  األولى،  اخلطوة  حتليل  أفرزها  التي  واألولويات  االحتياجات 

وبالتالي، فإن موازنتنا هي:

تشغيلية وليست تطويرية نستطيع من خاللها النهوض بواقعنا االقتصادي واالجتماعي 
على أساس العدالة االجتماعية.

السياسات  آخر  وهو   ،2005  /2004 العمل  لوزارة  الطارئ  التشغيل  برنامج  إلى  وبالرجوع 
في  البطالة  مشكلة  ملواجهة  التاسعة  الفلسطينية  احلكومة  بها  قامت  التي  اإلغاثية 
الضفة والقطاع؛ فإننا ميكن أن نحدد درجة استفادة املرأة من هذا البرنامج على النحو التالي:

فرص النساءالتمويلالقطاع

من 29.1 مليون دوالرالقطاع الزراعي كجزء  النساء  تستفيد 
األسرة العاملة في الزراعة.

بسبب 47.5 مليون دوالرالقطاع الصناعي والتجاري محدودة  النساء  فرص 
هذين  في  حضورها  ضعف 

القطاعني.

فرصها محدودة، لكنها أفضل 18 مليون دوالرقطاع السياحة واآلثار
من فرصها في القطاع السابق.

هذا 113 مليون دوالرقطاع البنية التحتية في  نادرة  النساء  فرص 
بها  تقوم  ال  أعمال  فهي  اجملال، 

النساء.

20 القطاع االجتماعي منها  دوالر،  مليون   97
وتوسيع  لصيانة  دوالر  مليون 
مدارس  وبناء  املستشفيات 
دوالر  ماليني  و10  جديدة، 
املستشفيات  وتوسيع  لترميم 
والعيادات، وبناء عيادات جديدة.

للنساء  برنامج  مخصص 
وهو  دوالر،  ماليني   3 بقيمة 
اخلياطة  مراكز  دعم  برنامج 
النساء  فرص  وتعتبر  النسوية، 
التي  البرامج  هذه  في  جيدة 
اخلريجني  تشغيل  تستهدف 
هذه  وقيمة  واملهنيني.  اجلدد 

املشاريع 34 مليون دوالر.

مصدر األرقام: حسن لدادوة 2004. ورقة عمل استفادة النساء من الفرص التشغيلية الطارئة.
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إلى  وبالرجوع  العمل،  وزارة  موازنة  تخص  مالية  أرقام  من  لدينا  توفر  ما  على  االطالع  وبعد 
إلى موازنة مستجيبة  الثانية للوصول  النظري ضمن اخلطوة  املطروحة في اإلطار  األسئلة 

للنوع االجتماعي، نستطيع استخالص اآلتي:

االجتماعي، 	  النوع  قضايا  جتاه  احليادية  مبدأ  ضمن  تتعامل  اخملصصات  طبيعة  ألن 
إذا  املرض  ألن  وذلك  القائمة،  الفجوات  حجم  من  تزيد  قد  املرصودة  اخملصصات  فإن 
إلى  انتباه هذه اخملصصات  احلالة هو  الدواء في هذه  يزيد، وقد يكون  لم يعالج، فإنه 

الفجوات. تلك  طبيعة 
في 	  معنا  برزت  التي  املرأة  وحاجات  أولويات  تلبي  وكمية  نوعية  نفقات  هناك  ليست 

اخلطوة األولى من التحليل.
ليست هناك استفادة متساوية من اخلدمات املقدمة، فكما رأينا، إن برنامج التشغيل 	 

قد خصص معظم مبالغه في القطاعات التي ال تنشط فيها املرأة. فهذا البرنامج لم 
ينتبه باألساس إلى أن هناك مشاكل جوهرية في توزيع النساء على مجمل القطاعات 

االقتصادية.
النفقات 	  إن كانت  بيانات مفصلة نستطيع من خاللها معرفة حقيقة  ليست هناك 

في  االجتماعي  النوع  أساس  على  التساوي  حتقق  احلكومة  ات  ملوظفي/  اخملصصة 
العمالة أم ال.

النوع  لقضايا  متحسسة  موازنة  إلى  للوصول  افتراضي  هذا  مثالنا  أن  إلى  وباالستناد 
السلبية في  العمل، ضمن كل هذه املعطيات  وزارة  أن تقوم  املفترض  االجتماعي، فمن 

مرحلة التحضير واإلعداد، مبا يلي )مع العلم أن كل بداية صعبة، إال أن علينا أن نبدأ(:

تعبئة اجلدول )1( التالي، الذي يختص بالنفقات اجلارية:

اجملموعالعامالتالعاملونالبيان

$)X$Y$)x+yمخصصات الرواتب

$)X$Y$)x+yمخصصات الترقيات

$)X$Y$)x+yمخصصات السفريات

$)X$Y$)x+yمخصصات التدريب

على  للمرأة،  مباشر  بشكل  نفقات مخصصة 
األقل بنسبة 1%

0Y$Y$
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ميثل اخملصص “نفقات مخصصة بشكل مباشر للمرأة، على األقل بنسبة %1”، االحتياجات 
اخلاصة باملرأة العاملة، والتي تختلف عن الرجل، وتتمثل بإنشاء حضانات لكي يتسنى للمرأة 
أن تعمل وتشعر بقيمة دخلها من العمل، وذلك نظراً إلى الدور اإلجنابي للمرأة. فهذا اخملصص 

يعد من أهم املؤشرات التي تدل على أنها موازنة متحسسة للنوع االجتماعي.

تعبئة اجلدول )2( التالي، الذي يختص بالنفقات الرأسمالية:

البيان
 استفادة 
العاملني

استفادة 
العامالت

اجملموع

$)X$Y$)x+yمخصصات املكاتب ونوعيتها 

$)X$Y$)x+yمخصصات الكراسي ونوعيتها

$)X$Y$)x+yمخصصات السيارات والسوالر

$)X$Y$)x+yمخصصات أجهزة احلاسوب

$X$Y$Yغيره من اخملصصات التي تتبع اإلنفاق الرأسمالي

تعبئة اجلدول )3( التالي، الذي يختص بنفقات البرامج واملشاريع التنموية:

)يجب أن تكون لدى تلك البرامج واملشاريع احللول للمشاكل الست التي أفرزها التحليل 
النوع  لقضايا  مستجيبة  موازنة  إلى  الوصول  مراحل  من  األولى  اخلطوة  في  القطاعي 

االجتماعي(
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الهدف االستراتيجي:

مبررات الهدف من حيث أولويته جتاه قضايا النوع االجتماعي:

تكلفتهبرنامج 1:

وأهدافه  وموقعه  اسمه  يتضمن   :1.1 مشروع 
الزمنية  وفترته  منه  املستهدفة  والفئة 

واستهدافاته 

تكلفته

املتحققة  االستفادة  تكلفته-  الزمني-  اإلطار  متوقعة-  مخرجات  للمشروع-  التابعة  األنشطة 
لقضايا النوع االجتماعي

وأهدافه  وموقعه  اسمه  يتضمن   :1.2 مشروع 
الزمنية  وفترته  منه  املستهدفة  والفئة 

واستهدافاته 

تكلفته

املتحققة  االستفادة  تكلفته-  الزمني-  اإلطار  متوقعة-  مخرجات  للمشروع-  التابعة  األنشطة 
لقضايا النوع االجتماعي

تكلفتهبرنامج 2:

وأهدافه  وموقعه  اسمه  يتضمن   :2.1 مشروع 
الزمنية  وفترته  منه  املستهدفة  والفئة 

واستهدافاته 

تكلفته

املتحققة  االستفادة  تكلفته-  الزمني-  اإلطار  متوقعة-  مخرجات  للمشروع-  التابعة  األنشطة 
لقضايا النوع االجتماعي

وأهدافه  وموقعه  اسمه  يتضمن   :2.2 مشروع 
الزمنية  وفترته  منه  املستهدفة  والفئة 

واستهدافاته 

تكلفته

املتحققة  االستفادة  تكلفته-  الزمني-  اإلطار  متوقعة-  مخرجات  للمشروع-  التابعة  األنشطة 
لقضايا النوع االجتماعي

املرحلة الثانية: مرحلة اعتماد املوازنة العامة
بعد إيداع مشروع املوازنة العامة لدى اجمللس التشريعي، تأتي اخلطوة الثانية من مراحل دورة 
املوازنة، حيث يودع هذا املشروع لدى رئيس اجمللس التشريعي من قبل مجلس الوزراء، لدراسته 
ألغراض  ممتثلة  املوازنة  تصبح  ولكي  القانونية.  اإلجراءات  وفق  إقراره  واعتماد  ومناقشته 
موازنة النوع االجتماعي، فال بد من دعوة مؤسسات اجملتمع املدني وممثلي القطاع اخلاص 

واالحتادات والنقابات بهدف مناقشة املشروع أثناء جلسات املناقشة.
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املرحلة الثالثة: مرحلة تنفيذ املوازنة
يقصد بتنفيذ املوازنة، العمليات التي يتم بواسطتها حتصيل املبالغ الواردة في جانب اإليرادات 
العامة، وإنفاق املبالغ الواردة في جانب النفقات العامة، وفي سبيل ذلك، تتولى وزارة املالية، 

لغاية تنفيذ املوازنة:

الدفع  معامالت  لكل  التقارير  وإعداد  واحلسابات  والتوثيق  اإلجراءات  وحتديد  األنظمة  وضع 
واالستالم الناجتة عن تنفيذ املوازنة. حيث يجب أن يترافق ضمن هذه التقارير عدد من البنود 
التي تتضمن مدى التزام اإلجراءات جتاه العدالة االجتماعية املبنية على أساس قضايا 
النوع االجتماعي، وذلك من حيث العدالة في حتصيل اإليرادات، وطرق صرفها بالشكل 

الذي يحقق التوازن جتاه قضايا النوع االجتماعي.

املرحلة الرابعة: مرحلة الرقابة على تنفيذ املوازنة:
التي  احلدود  عن  احلكومة  خروج  عدم  ضمان  إلى  العامة  املوازنة  تنفيذ  على  الرقابة  تهدف 
املوازنة. ميكن تقسيم  بنود  واعتمادها  التشريعية حسب موافقتها  السلطة  لها  رسمتها 
مهمة  تتولى  التي  اجلهة  حيث  من  فلسطني،  في  العامة  املوازنة  تنفيذ  على  الرقابة  أنواع 
الرقابة، إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية، ومن حيث التوقيت الزمني، إلى رقابة سابقة ورقابة 

الحقة.

انعكاس  تقرير حول مدى  إعداد  من  بد  ال  املوازنة،  تنفيذ  بعد  املالية  السنة  نهاية  وفي 
مشروع املوازنة في تلبية احتياجات وأولويات النوع االجتماعي، وذلك من خالل استخدام 

األدوات الواردة في اجلدول التالي:
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مثالالتساؤل املطروحالتفسيراألدوات

)1( أن تكون هناك 
مخصصات للعناية 

بالنوع االجتماعي.

رؤية إن كانت النفقات 
اخملصصة لبرامج 

وسياسات كل قطاع 
تعمل على تقليص 

فجوات النوع االجتماعي 
أم ال.

هل اخملصصات احلكومية 
لكل قطاع تقلل أم تبقي 

أم تزيد فجوات النوع 
االجتماعي؟

معدالت التسرب من 
املدارس لإلناث أعلى منها 

للذكور، هل اخملصصات 
التي مت رصدها قللت من 

هذه الفجوة؟

)2( مدى استفادة 
كل فئة من الفئات 

االجتماعية من 
مخصصات املوازنة

تقييم إلى أي مدى 
تلتقي البرامج واخلدمات 

العامة مع االحتياجات 
واألولويات احلقيقية 

واآلنية للمواطنني.
)معرفة كم حصلت 

املرأة وكم حصل 
الرجل كنسب مئوية 
من البرامج واخلدمات 
املقدمة، وإلى أي مدى 
التقت مع حاجات كل 

منهما(.

هل كان هنالك نفقات 
نوعية وكمية تلبي 

أولويات املرأة وحاجاتها 
اخملتلفة عن الرجل؟

مخصصات الصحة 
اإلجنابية للمرأة، 

ومخصصات بناء 
مراحيض للطالبات في 

املدرسة.

)3( حتليل تأثير النفقات 
العامة على أساس 

فصل اجلندر

تقييم توزيع موارد املوازنة 
على الفئات االجتماعية 
)رجال، نساء، أوالد، بنات(، 
من خالل احتساب وحدة 

التكلفة لكل خدمة 
تقدمها الدولة ورؤية كم 

تستخدم كل فئة من 
الفئات االجتماعية من 

هذه الوحدة.

هل هناك استفادة 
متساوية من اخلدمات 
لكل من الرجل واملرأة؟

)4( حتليل تأثير املوازنة 
في استخدام الوقت 

على أساس فصل النوع 
االجتماعي.

إنشاء ربط بني توزيع 
موارد املوازنة وسلوك 
األعضاء اخملتلفني في 

العائلة في كيفية 
إنفاقهم للوقت.

هل توزيع املوارد في 
املوازنة غير في طبيعة 

استثمار النساء للوقت؟

تأثير مخصصات البنية 
التحتية على استخدام 

املرأة لوقتها.
هل تخفف من الضغط 
في تقسيم وقتها أم ال؟
)إذا كانت املياه متوفرة 

داخل البيت أو في مكان 
الزراعة، فإن ذلك يوفر 
على املرأة الوقت كي 

حتضر املاء من مكان آخر(.
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)5( حتليل وقوع 
الضرائب على النساء 

والرجال.

معرفة تأثير الضرائب 
على سلوك كل من 

النساء والرجال.

هل كان هناك اختالف 
في السياسات الضريبية 

بني الرجل واملرأة تراعي 
خصوصية كل منهما؟

نظراً ألن املرأة دخلها أقل 
من الرجل ومشاركتها 
في القوى العاملة أقل، 

فهي بحاجة إلى أن 
تراعى عن الرجل في 

السياسات الضريبية، 
وفي حال حصول الرجل 
واملرأة على دخل متساٍو، 
كمعدل عام ومشاركة 

متساوية في القوى 
العاملة، فمن العدل 

أن تخصص سياسات 
ضريبية متساوية لكل 

منهما.

)6( حتسس وثيقة 
املوازنة قضايا النوع 

االجتماعي. 

رؤية إن كانت النفقات 
املوجودة لكل دائرة أو 

وزارة حتقق املساواة في 
فرص العمالة.

هل النفقات اخملصصة 
ملوظفي/ ات احلكومة 
حققت التساوي على 

أساس النوع االجتماعي 
في العمالة؟ 

املساواة في العمالة 
احلكومية من حيث 

العدد واألجر والترقيات 
والوظائف اإلدارية العليا.

)7( حتليل إطار االقتصاد 
الكلي على أساس 

فصل النوع االجتماعي

إطار االقتصاد الكلي 
الذي يستند إليه إعداد 
املوازنة ال بد أن يشمل 

تقرير التنمية البشرية 
الذي يضم مؤشرات 

النوع االجتماعي والعمل 
على وضع أهداف 

وسياسات في املوازنة 
لتجاوز سلبيات هذه 

املؤشرات.

هل املؤشرات االقتصادية 
واالجتماعية التي يستند 

إليها إعداد املوازنة 
مفصلة على أساس 

النوع االجتماعي؟ 

بدالً من أن تستند املوازنة 
إلى أن معدل البطالة 

لعام 2010 هو %x فقط 
ال غير، يجب أن تضيف 

 y% أن بطالة النساء
x% والرجال

)8( وجود قياسات حتدد 
تأثيرات املوازنة على كل 

من الرجل واملرأة

للتعرف على نتائج 
األدوات اخلمس األولى، 

فال بد من وجود قياسات 
علمية تستعملها 

الدولة لرؤية إلى أي مدى 
تؤثر نفقات الدولة على 

كل من الرجل واملرأة. 

هل تستعمل جلان 
املوازنة قياسات تتعرف 

من خاللها على مدى 
استفادة الرجل واملرأة من 

مخصصات املوازنة؟
Regression model

هل هناك احتساب 
لوحدة تكلفة اخلدمة 

للمواطنني ومعرفة كم 
يستفيد الفرد من هذه 
الوحدة إن كان رجالً أو 

امرأة.
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ثالثة مؤشرات رئيسية 

هل هناك نفقات مخصصة بشكل مباشر للمرأة في وثيقة املوازنة تشكل ما املؤشر األول
يعادل %1 من مخصصات املوازنة ككل. )تلبي احتياجاتها اخملتلفة عن الرجل(.

إنفاق يهيئ تساوي فرص العمالة:املؤشر الثاني
قياس ما ينفق على تدريب املوظفات لتكون لديهن اجلاهزية للترقيات أو 	 

التنافس في عقود العمل احلكومية، وأيضاً أين ينفق، هل هو تدريب داخلي 
أم ابتعاث للخارج؟

دفع اإلجازة األبوية.	 
تسهيالت العناية باألطفال لطاقم املوظفني/ ات.	 
القروض والبرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الزراعة في برامجها تكون 	 

املرأة متضمنة فيها. )لتحقيق تساوي العمالة في القطاع الزراعي على 
سبيل املثال(.

في تقرير موازنة الهند، أرفق أن برامج وزارة التنمية الريفية تضمنت املرأة في 
مخصصاتها بنسبة 18.3%.

تضمني النفقات: كل ما ينفق على البنية التحتية واألنظمة اإلدارية للدولة، املؤشر الثالث
بحيث تهيئ أرضية خصبة الستفادة احتياجات النوع االجتماعي منها.

كل ما ينفق على املياه وتأمينها يؤثر بشكل مباشر على التقليل من 	 
معاناة املرأة الريفية.

اإلنفاق على كل ما يطور األساليب الزراعية يوفر الوقت وطاقة املرأة. 	 
اإلنفاق على املواصالت له أثر في تأمني وصول املرأة إلى املصادر. )مع 	 

التخطيط للمواصالت مبا يتالءم وتسهيل استفادة النساء منها، أي الوقت 
واملكان(.

)وهذا له عالقة مبخصصات املوازنة واستخدام الوقت(.

في املثال السابق، حاولنا أن نقوم بعملية حتليل للقطاع املعني لكي نضع له املوازنة، 
وهو حتليل مباشر وخاص باملوازنة، ولكن هناك خطوات أساسية من الضروري أن تكون 
متراكمة ومستمرة وتؤسس لتخطيط وإعداد موازنات مستقبلية بطريقة أكثر سالسة 

ووضوحاً وتنظيماً:

دائمة 	  بصورة  حتديثها  يتم  ومعلومات  بيانات  لقاعدة  التأسيس  الضروري  من  أن  أي 
ومستمرة، تشخص القطاع املعني، وعالقته بكافة جوانب التنمية مبا يعنيه من عالقة 

بالقطاعات األخرى.
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وهذا يتطلب تنسيقاً مع القطاعات األخرى، فمن املسائل التي تشكل مقتالً لعملية 	 
التخطيط التنموي املبني على النوع االجتماعي، التعامل مع القطاعات اخملتلفة بصورة 

منفصلة بعضها عن بعض.
مع 	  مترافقاً  يكون  أن  وضرورة  قطاع،  ألي  اإلحصائي  التحليل  على  فقط  االعتماد  عدم 

دراسات حتليلية معمقة ونوعية تساهم في فهم األرقام واألسباب الكامنة وراءها.
إن االعتماد على صيغة إحصائيات رجل/ امرأة، دون فهم أبعادها، يضعنا في خانة احليادية 	 

االحتياجات،  حول  مركزية  تساؤالت  عبر  أسبابها  وفهم  الظاهرة  حتليل  أما  اجلندرية، 
واالقتصادية  االجتماعية  املعيقات  فهم  فيه  مبا  عليها،  والسيطرة  للمصادر  والوصول 
اخملتلفة، فهو يساهم في أن يكون هناك تخطيط وموازنة مستجيبة للنوع االجتماعي.

الوقوع في االفتراضات املسبقة عن أدوار ومكانة النساء والرجال يعيق أي عملية إدماج 	 
الفتيات يفضلن مهنة  أو  النساء  إن  القول  أن  للنوع االجتماعي في التخطيط، مبعنى 
التعليم ألنها تتناسب ووضعها االجتماعي كمتزوجة، هو افتراض مسبق، ألن اجملتمع هو 
الذي يفضل، وبالتالي، قد جند الفتيات ال يدركن أو ال يقمن بتحدي هذا الواقع، وإن فعلن، 
فال يجدن الفرص، بسبب محدودية التخصصات املوضوعة للمرأة. )مثال: حسب املنهاج، 
هناك مواد اختيارية للطلبة بني االقتصاد املنزلي والبيئة، مع ذلك، ما هو على أرض الواقع 
ليس اختياراً، بل تدفع الفتيات نحو االقتصاد املنزلي ألنه يتناسب وأدوارهن املستقبلية، 

ويدفع الفتيان نحو البيئة.
ومعيقات 	  إشكاليات  سيخلق  اخملتلفة  الدوائر  بني  التنسيق  على  يقوم  ال  تخطيط  أي 

وعدم  العمل،  تكرار  يعني  التنسيق  عدم  ألن  للموازنات،  وإهداراً  جناعة  وعدم  بالعمل 
تكامله.
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5. من تجارب الموازنات المستجيبة للنوع 
االجتماعي:

املادة أدناه، ال تهدف إلعطاء صورة تفصيلية ومثل ميكن تطبيقه بحذافيره، ولكن يشكل 
مصدراً معلوماتّياً حول جتربة املغرب العربي وأستراليا في موضوعة إدماج النوع االجتماعي 
في املوازنات، عبر استعراض اخلطوات اخملتلفة التي مت إجراؤها من دراسات واستحداث جلان 
من  ومراكمته  من جانب،  واألداء  العمل  تطوير  إلى  تهدف  التي  اخملتلفة،  املسوح  ونوعية 

اجلانب اآلخر، وصوالً إلى موازنة مستجيبة للنوع االجتماعي على املدى األطول.

أن تطبيق موازنة هو عملية  أن نرى كيف  املغرب وأستراليا،  ميكن، من استعراض جتربة 
هذه  خضم  وفي  األخرى،  تلو  ولقطاعات  بالتدريج  ويتم  طويلة  سنوات  منذ  مستمرة 
باملقابل  يتبعها  التي  واإلحصائيات  الدراسات  من  املزيد  مراكمة  دائماً  تتم  العملية، 
استحداث الدوائر واللجان اخملتلفة. وأيضاً، باملقابل، ميكن أن نرى كيف أن الدراسات هي 
التي تقود العمل، وحتدد األهداف التي سيتم العمل عليها، سواء في قطاع العدل لدى 

املغرب، أو في قضايا األسرة واملرأة لدى أستراليا.

على  ننجزه  أن  ميكن  الذي  العمل  لكيفية  أعمق  فهم  في  يساعدنا  االستعراض  وهذا 
بداية  في  زلنا  ما  أننا  خاصة  تدريجّياً،  االجتماعي  للنوع  مستجيبة  موازنة  مستوى 
التجربة، وأن يبدو أننا نعمل بسرعة أكبر وننجز أكثر، يبقى السؤال األهم: ما مدى ما 

نراكمه من جتربة وتعزيز ملفهوم املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي؟ 

المغر ب:

“جندرة املوازنة” في املغرب.. جتربة عربية نحو املأسسة
تعنى وزارة االقتصاد واملالية في املغرب بتطبيق مشروع “تدعيم القدرات الوطنية في مجال 
هو  عام  بهدف   2002 عام  منذ  املتحدة  لألمم  التنمية  صندوق  مع  بالشراكة  املوازنة  جندرة 
صياغة  خالل  من  والبنات،  والبنني  والرجال  للنساء  اخملتلفة  واملصالح  باملتطلبات  االهتمام 
وتنفيذ وتقييم السياسات احلكومية، وضمان اإلنصاف وحتسني الفعالية وانسجام السياسات 
العمومية والتوزيع اجليد ملوارد الدولة، وقد أطلقت تقرير النوع االجتماعي لسنة 2008 بعد أن 
مت إدماج ستة قطاعات جديدة اعتمدت مقاربة النوع االجتماعي في بلورة استراتيجيتها، وهي 
وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون، ووزارة حتديث القطاعات العامة والتكوين املهني، والصناعة 
التقليدية، واالقتصاد االجتماعي، ووزارة الدولة املكلفة بالشباب، وكذا برامج املبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية.
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وكانت انطالقة إدراج مقاربة النوع االجتماعي في املوازنة املغربية في 2005، وبدأ الوزير األول 
يبعث الرسائل التوجيهية خملتلف القطاعات الوزارية منذ 2006 إلدماج النوع االجتماعي في 
خالل  النتائج  على  املرتكزة  املوازنة  إصالح  حول  العمل  ورش  ذلك  وتلت  النجاعة،  مؤشرات 

العامني 2006 و2007. 

خطة وتدابير وزارة العدل في برنامج املوازنة املتعلقة بالنوع االجتماعي
مت إحداث محاكم متخصصة للنظر في القضايا اإلدارية والتجارية والعائلية، وكذلك 	 

اجلنسية  قانون  واعتماد   ،2004 سنة  في  اجلديدة  األسرة”  “مدونة  بعد  احملاكم،  حتديث 
اجلديد في ابريل 2007 لضمان املساواة بني اجلنسني وحماية األطفال.

حتليل 	  يتضمن  الذي  االجتماعي  النوع  حسب  القانونية  املنظومة  وضعية  حتليل 
وضع املرأة في املنظومة من منظورين:

وبعد 	  قبل  االجتماعي  النوع  حسب  التشريعي  للنظام  مقارن  حتليل  األول: 
التي  االجتماعي  النوع  على  املبنية  التمييز  بأشكال  التذكير  عبر  إصالحه، 
الزواج  سن  توحيد  اإلصالح،  على  األمثلة  ومن  اجملال.  هذا  في  موجودة  كانت 
بالنسبة للمرأة والرجل بـ 18 سنة، واشتراط ترخيص القاضي في حالة تعدد 

الزوجات الذي مت رهنه بشروط قانونية صارمة جتعله أمراً صعباً.
الثاني: حتليل وضعية املرأة في ظل النظام القضائي احلالي، حيث أجري حتليل 	 

مفصل لوضعية املرأة في املنظومة القضائية )قضاة وموظفون( بهدف الرفع 
من متثيلية املرأة، وكذلك درست وضعية سجون النساء. 

وضعية املرأة في النظام القضائي احلالي باملغرب 
بالنظام 	  العاملني  %45 من  2004، كانت النساء املوظفات بوزارة العدل ميثلن  في سنة 

القضائي. 
)33 منصب 	   ،11,2% املسؤولية  الالئي يشغلن مناصب  النساء  2005، كانت نسبة  في 

مسؤولية( مقابل نسبة %88,8 للرجال )261 منصب مسؤولية(. 
حدث ارتفاع طفيف لعدد القاضيات عبر السنوات العشر األخيرة، حيث انتقلت النسبة 	 

وهي  األخيرة،  العشر  السنوات  خالل  تونس(  في   25% )مقابل   18,95% إلى   13,1% من 
القيادية للسلطات  الهيئات  )الثلث في  النسوية  التمثيلية  ضعيفة مقارنة مع هدف 

التشريعية والتنفيذية والقضائية(.
نسبة النساء القاضيات العامالت في املصالح املركزية للوزارة ال تتجاوز %24,56، أي 14 	 

قاضية فقط. 

برامج األسرة والطفولة ومناهضة العنف في املوازنة املغربية
انطالق عملية تدقيق احلسابات اخلاصة بالنوع االجتماعي بدعم من صندوق األمم املتحدة 	 

للسكان، ضمن إطالق مشروع تدقيق احلسابات اخلاصة بالنوع االجتماعي في القطاع.
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عمومية 	  هيئة  أول  وهو  املرأة،  حول  والدراسات  والتوثيق  لإلعالم  املغربي  املركز  إنشاء 
مكلفة بالنوع االجتماعي على الصعيد الوطني، بالشراكة مع االحتاد األوروبي. 

النساء، وهو جهاز 	  النساء حملاربة العنف ضد  الوطني حملاربة العنف ضد  إنشاء املرصد 
مؤسسي ثالثي التشكيلة )قطاعات مؤسساتية، ومنظمات غير حكومية، وجامعات(.

 	 11 زيادة  العنف، حيث متت  للنساء ضحايا  القانوني  واإلرشاد  االستماع  مراكز  توسيع 
مركزاً جديداً بالشراكة مع جمعيات محلية وصندوق األمم املتحدة للسكان.

تقدمي 	  اخلط  عبر  ويتم  املنطقة،  في  جتربة  أول  في   ،080008888 األخضر  الرقم  تدشني 
خدمات االستشارة والتوجيه في اجملال القانوني وفي مجال احلماية والنصح والتوجيه 
لصالح الفتيات والنساء املعنَّفات مع نهاية سنة 2005 تنفيذا لالستراتيجية الوطنية 

حملاربة العنف ضد املرأة.

أستراليا

أستراليا تعتمد أوّل موازنة مستجيبة للنّوع االجتماعي في العام 1984
صدر التدقيق الشامل األول في حسابات املوازنة احلكومية وتأثيرها على النساء والفتيات 	 

عام 1984 
مت تنظيم تطبيق املوازنات املستجيبة للنوع في األقاليم بني الثمانينيات والتسعينيات.	 
اهتمت املوازنة النسائية في أستراليا لعام 95- 96 بـ:	 

حتقيق أهداف املوازنة السابقة بتوفير فرص العمل للنساء.	 
تدابير وإصالحات ملساعدة العائالت وإعانات األمومة.	 
الراعني، خصوصاً 	  حتسني حق احلصول على إعانات لرعاية الطفل واعتراف برعاية 

النساء اللواتي يهتممن بشؤون املرضى واملسنني والعجزة.
تصحيح اخللل في برامج الرعاية الصحية والبنى التحتية للسكان األصليني رجاالً 	 

ونساء.
حتسينات لسهولة الوصول إلى القضاء للنساء األستراليات.	 

ساعدت املوازنة النسائية في أستراليا النساء في إدارة الشركات الصغيرة وفق دراسات 	 
وإدارته،  ومصادره  التمويل  تدبير  في  النساء  لدى  املعرفة  نقص  في  املشكلة  أن  بينت 

خاصة أن النساء ميتلكن ثلث الشركات، وتشترك %28 منهن في شركات مع الرجال.

دراسة حتليلية لتأثير الزواج على استخدام الوقت لدى النساء والرجال األستراليني 
العمل 	  أن نسبة  العمل، ووجد  الساعات األسبوعية ملدخالت  1987م، مت قياس  في عام 

غير املأجور تزيد بنسبة %12 عن العمل املأجور، حيث تذهب 76 مليون ساعة أسبوعّياً 
لتحضير الطعام، و 63 مليون ساعة في التنظيف، و53 مليون ساعة في التبضع، وهذه 

األوقات غير محسوبة ماديّاً، وغالباً ما تنفذها النساء وال يتقاضني عليها أي أجر.



] 48 [

 	 40% تنفق  العازبة  املتزوجة مقارنة مع  فاملرأة  الزوجني،  على  متاماً  الزواج مختلف  تأثير 
وقتاً أكثر من األولى في حتضير الطعام، و%17 في تنظيف املنزل، و%37 في غسل املالبس، 

وترتفع النسب أكثر عندما تضطر الزوجة للعيش في منزل عائلة الزوج.

املصدر: نشرة الدميقراطي. العدد 57 - يناير/ فبراير 2010.

مالحظة أخيرة: 
ميكنكم االطالع على أية موازنة ألية دولة: مثل مصر، واملغرب، وأستراليا، إضافة لتجارب الدول 
األخرى عبر تصفح الشبكة العنكبوتية، حيث هناك العشرات من الصفحات التابعة لوزارة 

املالية للدول أو ملؤسسات اإلمناء التابعة لألمم املتحدة، وذلك عبر البحث عن:

موازنة مستجيبة للنوع االجتماعي.	 
موازنة متحسسة للنوع االجتماعي.	 
إدماج النوع االجتماعي في املوازنات العامة.	 
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مالحق:
امللحق التالي هو للتعرف على ماهية النوع االجتماعي، وكيف ميكن أن نلمس مدى ثقل 
الثقافة واجملتمع والتربية في تشكيل وعينا وذاتنا لآلخر من اجلنسني، وبالتالي ملدى وعينا 
أحد  وهي  االجتماعية،  العدالة  وحتقيق  اجلنسني،  بني  واملساواة  الفرص  تكافؤ  ألهمية 

مخرجات املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي.

مفاهيم النوع االجتماعي

الفرق بني اجلنس والنوع االجتماعي

النوع االجتماعياجلنس

بني  الطبيعي  البيولوجي  الفرق  هو  اجلنس 
املرأة والرجل في التكوين والوظائف:

عن 	  مختلفة  التناسلية  املرأة  أعضاء 
أعضاء الرجل.

وترضع 	  وتلد  وحتمل  بويضات  تنتج  املرأة 
ينتج  الرجل  بينما  طبيعية،  رضاعة 

حيوانات منوية لتخصيب البويضة. 

الرجل  بوظائف  تقوم  أن  للمرأة  ميكن  ال 
بوظائف  يقوم  أن  للرجل  ميكن  وال  اجلنسية 

املرأة اجلنسية.

والرجل  املرأة  بني  الفرق  هو  االجتماعي  النوع 
في العالقات واألدوار واملكانة.

الرجل  أو  للمرأة  ميكن  ال  أو  ميكن  ما  عن  يعبر 
التصرفات  )أي  قوله  أو  فعله  أو  به  القيام 
من  املتوقعة  واملسؤوليات  واملهام  والسلوك 

كل منهما(.

تستطيع املرأة أن تقوم بكل ما يقوم به الرجل. 
كذلك يستطيع الرجل أن يقوم بكل ما تقوم 
أو  يغسل  أن  الرجل  يستطيع  مثالً:  املرأة.  به 

يطعم األطفال أو يرعاهم.

أو حتمل  وزراء  رئيسة  تكون  أن  املرأة  تستطيع 
أثقاالً.

ويحدد  بأنثى  أو  بذكر  اإلنسان  يحدد  اجلنس 
وظائفهما.

اجلنس يولد معه/ معها. 

النوع االجتماعي ال يحدد جنس اإلنسان بذكر 
أو أنثى.

ال يولد مع اإلنسان بل ينشئه ويشكله اجملتمع 
والثقافة في ذلك اجملتمع، وهو قابل للتغيير.
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إذاً،

فاجلنس غير قابل للتغيير.

إذاً،

فالنو ع االجتماعي قابل للتغيير.

وظائفه  ال ميكن تغيير جنس اإلنسان، حتديداً 
اجلنسية.

اجلنس ال يتأثر أو يتغير:

احمليطة: 	  البيئية  الظروف  باختالف 
االقتصادية، أو السياسية، أو االجتماعية، 

أو الثقافية.
يولد مع اإلنسان ويبقى معه/ معها بغض 	 

النظر عن زمان ومكان وجوده/ وجودها.

ميكن تغيير النوع االجتماعي.

النوع االجتماعي يختلف ويتغير باختالف:

أو 	  االقتصادية،  احمليطة:  البيئية  الظروف 
السياسية، أو االجتماعية، أو الثقافية.

باختالف الزمان واملكان.	 
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أدوار النوع االجتماعي في نطاق األسرة املعيشية واجملتمع

أدوار الرجلأدوار املرأةأدوار النوع االجتماعي

احلمل والوالدة وتربية األطفال وتدبير الدور اإلجنابي
كل شؤون الوحدة املنزلية.

ال يقوم بهذا الدور بصورة متواصلة، 
وقد ميارس بعض األعمال املنزلية 

التقليدية االعتيادية من حني إلى آخر.

تشغل املرأة الوظائف اخملصصة لها الدور اإلنتاجي
أدنى األجور في قطاعات معينة في 

االقتصاد الرسمي، وغالباً محددة بأمناط 
النوع االجتماعي. 

تعمل غالبية النساء اللواتي يتقاضني 
أجراً متدنياً في االقتصاد غير الرسمي، 

ويكون عملهن هذا في نطاق األسرة 
املعيشية )في املنزل أو حوله( وفي 

أحيائهن السكنية خاصة في املدن 
)وغالباً ما يكون عملهن غير واضح 

للعيان(. 

يعمل معظم هؤالء النساء في اقتصاد 
الكفاف، وغالباً ما يكون عملهن غير 

مرئي وغير معترف به.

عندما تقوم النساء بدور املعيل 
“الثانوي” )كما يعتبره اآلخرون( في 

كسب رزق األسرة أو العائلة، فإنهن 
غالباً ما يساهمن مساهمة ملحوظة 

في زيادة دخل األسرة خاصة في إطار 
األسرة املعيشية الفقيرة.

في األسر املعيشية التي ترأسها املرأة، 
تكون هي في كثير من األحيان املعيل 

الوحيد لها.

يشكل الرجال في معظم الدول 
الغالبية العظمى من القوى العاملة 

في قطاع االقتصاد الرسمي.

غالباً ما يعتبر الرجل املعيل “الرئيس” 
لألسرة حتى في احلاالت التي يكون 

فيها عاطالً عن العمل.

غالباً ما يقوم الرجال، بحكم دورهم 
اإلنتاجي هذا، بنشاطات ذات طابع 

تنظيمي مثل تنظيم النقابات 
واملنظمات العمالية.
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استكمال: أدوار النوع االجتماعي

هذا الدور هو امتداد للدور اإلجنابي، ولكن يتم على مستوى اجملتمع الدور اجملتمعي
احمللي )كاحلي والقرية مثالً(، ويتمثل بأنشطة تقوم على توفير حاجات 

وخدمات أساسية للنساء والرجال ملساعدتهم/ هن على القيام 
بأدوارهم/ هن، خصوصاً اإلجنابية منها. يكثر القيام بهذا الدور عندما 

ال توفر اجلهات اخملتّصة )كالدولة أو مؤسسات القطاع العام مثالً( هذه 
احلاجات واخلدمات، ويزداد الدور أهمّية في البالد التي تكون فيها هذه 

احلاجات واخلدمات شحيحة، أو تكون متروكة متاماً للقطاع اخلاص.

تنخرط املرأة في هذا النشاط 
اجملتمعي بشكل طوعي 

لتوفير اخلدمات واحلاجات 
األساسية لغرض االستهالك 

اجلماعي وللعمل على استمرار 
توفيرها.

ينخرط الرجل في هذا النشاط 
اجملتمعي بشكل طوعي

لتوفير اخلدمات واحلاجات 
األساسية لغرض االستهالك 

اجلماعي وللعمل على استمرار 
توفيرها.

يتضمن هذا الدور املشاركة في صنع القرار والتنظيم على املستوى الدور السياسي
السياسي، ويكون القيام بهذا الدور مستنداً إلى قاعدة تعتمد على 

املصالح )كدائرة انتخابية مثالً أو بلديّة أو مجلس قروي أو حمولة.. 
إلخ(.

هنا يقتصر دور املرأة على  نطاق 
األعمال املكتبية، ما عدا في  
املنظمات النسوية املستقلة 

)مثل طاقم شؤون املرأة( وتلك 
املنظمات التي تعمل على االرتقاء 

مبصالح النساء التقليدية )مثل 
جمعية إنعاش األسرة(

هنا يتبوأ الرجال املناصب 
العالية والقيادية في املؤسسات 

الرسمية )رئيس الدولة، رئيس 
الوزراء، مدير عام.. إلخ(، واملنظمات 

اجلماهيرية )مثل نقابات العمل، 
واحتادات اللجان الصحية.. إلخ(. 
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المصادر والموارد: الوصول إليها والتحكم بها/ السيطرة 
عليها

نقوم جميعاً  كأفراد،  األكبر.  اجملتمع  وجماعات ضمن  كأفراد  الناس  يعيش  في كل مجتمع، 
االجتماعي  الترتيب  وضمن  مسؤوليات.  علينا  وتقع  وواجبات،  حقوق  ولنا  متعددة،  بأدوار 
وموارد،  مصادر  لنا  تتوفر  كجماعات،  وكذلك  كأفراد  نعيشه  الذي  والسياسي  واالقتصادي 
وكثيراً ما تتأثر أدوارنا ومكانتنا ومدى مشاركتنا في اجملتمع مبا نحصل عليه من موارد ومصادر، 

ومبدى سيطرتنا على التصرف بها وعلى توزيعها. هذه املوارد واملصادر تتضمن ما يلي:

موارد ومصادر مادية: أموال )راتب أو توفير مثالً(، ذهب وصيغة، أرض، بيت، شقة، عمارة . 1
سكنية، دكان، مكتب، عيادة، ورشة، مصلحة، مصنع.. إلخ؛ أسهم وحصص في شركات 
خدمات  إلخ،  خام..  مواد  ومعدات،  ماكينات  يخت؛  شاحنة،  سيارة،  غيرها،  أو  بنوك  أو 
أساسية: شبكات مياه وصرف صحي، كهرباء.. إلخ، خدمات صحية، تدريبية، تعليمية، 
مواصالت.. إلخ، تعليم )شهادة علمية(، تأهيل مهني وتقني ومهارات، عمل مأجور.. إلخ.

مصادر بشرية: أفراد أسرة أو عائلة يعملون بال أجر في مصلحة ميلكها رب األسرة/ العائلة . 2
أو كل األسرة/ العائلة. مثالً الزوجة التي تعمل في مزرعة أو حقل الزوج أو العائلة، أو ولد 
يحل مكان األب في الورشة أثناء غيابه، أو بنت تساعد أمها في أعمال اخلياطة وتتلقى األم 
أجراً مقابل ذلك، أفراد أسرة/ عائلة أو أقارب أو جيران أو معارف يشاركون في تنشئة األطفال 
واألعمال املنزلية وإدارة شئون البيت، مثالً احلمو أو البنت )أو أحياناً االبن( التي ترعى الصغار 
أثناء غياب األم، أفراد أسرة/ عائلة يعملون ويعيلون األسرة، أفراد أسرة يحملون الشهادات 
أو مسلحون مبهارات يستطيعون من خاللها احلصول على عمل.. إلخ، أفراد أسرة/ عائلة أو 

أقارب )في البلد أو في املهجر مثالً( يقدمون مساعدات مالية لألسرة أو العائلة.. إلخ. 

توفر . 3 حكومية  غير  أو  حكومية  مؤسسات  ومعلومات،  معرفة  مصادر  أخرى:  مصادر 
خدمات، حماية، مصادر دعم، دور حضانة، دور حماية للمعنفات، مؤسسات إقراض.. إلخ، 
تنظم  إلخ(، جماعات ضغط  التضامن..  الدعم،  )تقدم  أو جمعيات  أحزاب  أو  تنظيمات 
وتطالب باحلقوق.. إلخ، نظام قانوني وقضائي فّعال، نظام تأمني صحي وتأمني اجتماعي 

مدعوم من الدولة.. إلخ، الوجود في مراكز صنع السياسة وصنع القرار.

التي  إلى موارد ومصادر متنوعة ومتعددة األشكال مثل  الوصول  أو اجلماعات  ميكن لألفراد 
أو  صعباً  عليها  احلصول  يكون  ولكن  تتوفر،  أن  واملصادر  املوارد  لهذه  وميكن  أعاله.  وردت 
غير ممكن؛ وميكن لألفراد احلصول على هذه املصادر واملوارد، ولكن األهم من ذلك كله هو 

سيطرتهم عليها وتصرفهم بها. 
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مثالً، قد ترث املرأة قطعة من األرض تسجل باسمها، ولكنها ال تستطيع أبداً رهنها أو بيعها 
لالستفادة من عائدها، أو تستطيع ذلك، لكن بإذن من الزوج أو األب.. إلخ.

قد يرسل األهل االبن أو البنت للحصول على التعليم اجلامعي، ولكن يفرض عليه أو عليها 
النظر عن مجال  العائلة، بغض  أو يفرض عليه/ عليها العمل في مصلحة  نوع التخصص 

التخصص. 

قد حتصل املرأة على شهادة تعليم عاٍل أو تدريب في مجال مهم، ولكن متنع من العمل بعد 
التخرج. 

قد يستطيع الفرد الوصول إلى الشرطة لرفع شكوى، ولكن قد ال يحصل على حقه/ حقها 
بسبب عدم فعالية القضاء والقوانني، وإحالل التعامل بالواسطة وألن من يكون بيده السلطة 

والقوة هو الذي يكسب. 

عدم  يعني  التكاليف  دفع  على  األفراد  قدرة  عدم  ولكن  ممتازة،  صحية  خدمات  تتوفر  قد 
إمكانيتهم احلصول على اخلدمات.

قد تتوفر فرص متنوعة لتعليم وتدريب الفتيات في مجاالت عديدة وغير تقليدية، ولكن قد 
ال جتد هؤالء الفتيات فرص العمل بعد التخرج ألن أصحاب العمل ال يريدون توظيف نساء.

النساء أخذ هذه  الفرص، ولكن قد ال تستطيع  تتوفر فرص عمل لنساء مؤهالت لهذه  قد 
الفرص بسبب طول ساعات الدوام أو أوقات العمل أو مكان وجو العمل.. إلخ.
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مفهوما اإلطار المنزلي/ الخاص واإلطار العام

اإلطار العاماإلطار املنزلي/ اخلاص

املؤسسات ونواحي النشاط اخملتلفة واملنظمة 
مباشرة حول األم واألطفال أو األمهات 

واألطفال، وكذلك جميع نواحي النشاط 
اخملتلفة التي تدور داخل دائرة املنزل/ البيت وتلك 

التي تدور حوله.

تتبع هذه املهمات والنشاطات القوانني 
واألنظمة في املؤسسات والتنظيمات 

االجتماعية األوسع في اإلطار العام، وتكون 
مرتبطة بها.

بشكل عام، نرى النساء في اجملتمعات اخملتلفة 
أكثر انخراطاً بهذه املهمات والنشاطات 

وبعالقتهن باألطفال والرجال من أفراد األسرة 
وبباقي أفراد األسرة اآلخرين.

املهمات التي يقمن بها هي مهمات الرعاية 
والتنشئة لألطفال ورعاية البالغني من الرجال، 

وأحياناً النساء، وبرعاية وإدارة شؤون املنزل.

قيام النساء بهذه املهمات تتفاوت كثافته 
بشكل نسبي من مجتمع إلى آخر، من مكان 

إلى آخر، ومن بنية اجتماعية- اقتصادية 
وسياسية وثقافية إلى بنية أخرى، عبر 

اجملتمعات وفي نفس اجملتمع الواحد، حيث قد 
يقوم الرجال بهذه املهمات أيضاً.

املؤسسات وأشكال النشاطات اخملتلفة 
وأشكال التنظيمات التي تصل بني مجموعات 

األمهات واألطفال، وكذلك بني مجموعات 
األفراد في األسر مع اجملموعات واملؤسسات في 

اجملتمع والثقافة األوسع.

املؤسسات والنشاطات في هذا اإلطار تعمل 
على تنظيم وترتيب العالقات واألدوار وتراتبها أو 

تصنيفها.

بشكل عام، نرى أن الرجال هم أكثر انخراطاً 
وفاعلية في هذا اجملال، فهم يقومون بسن 

السياسات وتشكيل التنظيمات واملؤسسات 
وسن القوانني، وإلى غير ذلك من النشاطات.

هنا أيضاً، قيام الرجال بهذه املهمات 
والنشاطات تختلف كثافته بشكل نسبي من 

مجتمع إلى آخر، من مكان إلى آخر، ومن بنية 
اجتماعية اقتصادية سياسية وثقافية إلى 
بنية أخرى، عبر اجملتمعات وفي نفس اجملتمع 
الواحد، حيث قد يقوم الرجال بهذه املهمات 

أيضاً.

الثالث:  العالم  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  )“التخطيط  موزير  كارولني  من  املواد  هذه  اقتبست 
 World( من مجلة )تلبية احلاجات العملية واحلاجات االستراتيجية للنوع االجتماعي” اجمللد 17، العدد 11 )1989

Development، ثم مت تطويع املادة في وحدة التدريب في معهد دراسات املرأة بجامعة بيرزيت.
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