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 تقديــــم

 
 

يـشكل موضـوع تمكين المرأة وزيادة مشاركتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية،            
وال شك أن   .  التنمية االقتصادية واالجتماعية في سائر الدول النامية       أهدافواحـدا من    

هـناك ارتباط وثيق بين تحقيق مساواة المرأة بالرجل وبين زيادة مشاركتها في مختلف              
) ألي دولة أو سلطة   ( وبسبب تعاظم الدور الذي تلعبه الموازنة العامة         .مجـاالت النشاط  

فـي إعادة توزيع الدخل القومي، بات تحليلها وفحص عدالة توزيع تخصيصاتها واحدا             
مـن الموضوعات الهامة، في إطار المساعي الرامية لتحقيق المساواة، وزيادة مشاركة            

 نستفيد في إعداد هذه الدراسة من الخبرة        ونحن. المـرأة، واالرتقـاء بالعملية التنموية     
الدولـية التـي شـملت نحو أربعين دولة، قامت حتى اآلن في تطبيق العديد من أشكال      

 .تحليل موازناتها من وجهة نظر النوع االجتماعي
 

  ،)ماس(تعتبـر هذه الدراسة، التي أعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  
سات في السلطة الوطنية الفلسطينية، خطوة هامة وجادة في نطاق          لمـنفعة صانعي السيا   

وتهدف هذه  . الجهـود الرامية إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع واالقتصاد الفلسطيني          
وإلى . الدراسـة إلـى تقييم مدى حساسية الموازنة العامة الفلسطينية للنوع االجتماعي           

 زيادة االهتمام بمتطلبات النوع     اقتـراح عـدد مـن الوسـائل والطرق التي من شأنها           
كما ستساعد هذه الدراسة في زيادة الوعي وإثارة        .  االجتماعي في عملية إعداد الموازنة    

االهتمام بقضايا ومشكالت النوع االجتماعي عند السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات          
 الفلسطينية من   األهلية والمحلية وإيضاح كيفية تحسين وتطوير مضمون الموازنة العامة        

هذا باإلضافة إلى عرض أفضل النماذج المتوفرة عالميا بهذا الخصوص          . هـذه الناحية  
 .لتعميم االستفادة منها

 
وقد قدمت معالي الوزيرة    . تم تنفيذ هذه الدراسة بالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون المرأة         

 وتحديد منهجية   زهيـرة كمـال، التوجيه واإلرشاد الالزمين، تحديدا في مرحلة تصميم          
الدراسـة، كما قامت الوزارة بتخصيص باحثين مساعدين من موظفي الوزارة للمساعدة   
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لقد ساهمت هذه الشراكة بين معهد ماس ووزارة شؤون المرأة في           . فـي إنجاز الدراسة   
تطويـر وتدقـيق مـضمون واستنتاجات الدراسة، كما أن هذه الشراكة ستسهل ترجمة              

ونحن نثمن الدور الحيوي الذي لعبته الوزارة       . ياة العملية توصـيات الدراسـة إلى الح     
 .خالل المراحل المختلفة من تنفيذ هذه الدراسة

 
وبمناسـبة نـشر هـذه الدراسة أود أن اعبر عن شكر المعهد لفريق البحث الذي ضم                 
الدكـتور نـصر عبد الكريم كباحث رئيسي، ومساعدي البحث رياض الهليس ومي أبو         

ورزان باديا ونضال كعكبان من وزارة شؤون المرأة على مساهماتهم          مغلي من المعهد    
ونقدم الشكر أيضا للباحثة نادية الحجل التي قدمت        . الجـادة فـي إنجـاح هذه الدراسة       

وال ننسى  . خبـرتها لفـريق البحث في مجال النوع االجتماعي والمؤشرات الخاصة به           
تعلقة بهذا الموضوع وبخاصة اإلعـراب عـن تقديرنا للمشاركين في ورشات العمل الم      

مالحظات موظفي وزارة شؤون المرأة والخبيرات والخبراء التنمويين، التي ساهمت في           
وختاما، يقدم المعهد شكره الجزيل لمركز بحوث التنمية    . إثـراء الدراسـة وتطويـرها     

 . ومؤسسة فورد على دعمهم لهذه الدراسة القيمةIDRCكندا -الدولية
 
 

 سمير عبداهللا. د
 المديـر العـام
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  مقدمة-1
 
 

رنامج  عن ب  األهم التعبيرية   األداةتكتسب الموازنة العامة في أية دولة أهميتها من كونها          
 تنفيذه في السنة القادمة     - سواء أكانت مركزية أم محلية     -العمـل الذي تعتزم الحكومة      

ُوينظر إلى الموازنة   .   االقتصادية واالجتماعية  األهدافسعياً منها لتحقيق مجموعة من      
 أم السياسات الحكومية،    -أيضاً-العامة على أنها ليس فقط أم التشريعات المالية بل هي           

كاسـاتها ومدلوالتها التنموية الجمة، وتقاطعاتها العديدة مع باقي السياسات          نظـرا النع  
فمن المفترض أن تعكس الموازنة التحديات االقتصادية واالجتماعية ذات         .  والبـرامج 
 لحاجات فئات المجتمع وشرائحه كافة ودون       -أيضاً–والمستجيبة  ،  للحكـومة  األولـوية 

 الفنية لتنفيذ السياسات الحكومية     األدواتها من   فالموازنة مهمة أكثر من غير    .  تمييـز 
 من خاللها يتم تخصيص الموارد المالية المتاحة لبرامج العمل وخططه           ألنـه الكلـية،   

 يتم الحكم على مدى وفاء الحكومات بالتزاماتها تجاه         -أيضاً–المخـتلفة، ومـن خاللها      
والمحوري في منظومة وانطالقا من موقعها المتميز     . الحاجـات المتنامـية لمواطنـيها     

العالقات والسياسات الحكومية التنموية، فقد حظيت قضايا الموازنة العامة باهتمام واسع           
ومتـزايد مـن قبل صانعي القرار الرسميين، ومنظمات المجتمع المدني، والباحثين في             

 .  معظم دول العالم
 

الحكومية وتطويرها   الموازنة   إصالح على قضايا    األولىوتركّـز االهتمام في البدايات      
.   والتنفيذ والرقابة  اإلعداد والتصنيفات والمرتكزات في مراحل      اإلجراءاتمـن حـيث     

 الموازنة وتنفيذها   إعدادعملية  " بدمقرطة"وانـتقل االهـتمام الحقاً إلى ما أصبح ُيعرف          
 People-centered“" األساسيةحقوق الناس "باتجـاه جعلهـا تتمحور أكثر فأكثر حول  

Budgets”   وقاد .    وباتجـاه جعلهـا أكثر ارتباطا مع اهداف التنمية الشاملة المستدامة
 عن إقرار، وتبني أثمرت والتي  UNDPاإلنمائي المتحدة األممهـذه الجهـود برنامج   

من المساعدات  % 20، والتي تنص على تخصيص      "20/20لمبادرة  "العديـد من الدول     
 العام في موازنات هذه الدول لبرامج       قاإلنفامن حجم   % 20التـي تقدمها هذه الدول و     
وتطورت هذه الجهود فيما بعد لتشمل تحسين جودة        . األساسيةالخـدمات االجتماعـية     
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حـوكمة أو حاكمية الموازنات من حيث تعزيز ممارسات النزاهة والشفافية والمساءلة            
هذه وعلى ضوء   .   وتنفيذها وتقييم نتائجها   إعدادهاوتوسـيع المـشاركة المجتمعية في       

 ليس فقط إلى تحقيق معدالت      -اإلصالحات، أصبح من المفترض أن تسعى الحكومات        
 إلى ضمان التوزيع  --أيضاً-نمـو اقتـصادي مرتفعة في الناتج المحلي أو القومي بل            

العـادل لهذا النمو على أفراد المجتمع بما يتفق ومبادئ الرفاهية للجميع وتكافؤ الفرص              
 من خالل رزمة السياسات والتدخالت والبرامج التي تعتمدها         والعدالة االجتماعية، وذلك  

 . (Tiwari, 1999)وتنفذها، وخصوصا تلك التي تجد ترجمة مالية لها في الموازنة 
 

 المتحدة الدولي الرابع حول قضايا      األمم، وتحديداً بعد مؤتمر     األخيرةوفـي الـسنوات     
ام العديد من المنظمات الدولية     ، بدأ اهتم  1995المـرأة والـذي انعقد في بكين في عام          

واالقليمـية وحكومات الدول ينصب على بعد جديد في العالقة بين الموازنات والتنمية،             
 في عملية التنمية من  (Gender Mainstreaming) النوع االجتماعيإدمـاج أال وهـو  

وقد شكلت تجربة استراليا األولى في منتصف       .  خـالل نقطـة البداية وهي الموازنات      
 واإلقليمية النطالق المزيد من المبادرات الدولية       أساساًلثمانينـيات علـى هذا الصعيد،       ا

 تغيير جوهري في منهج اعداد الموازنات الحالي، هذا         إحداثوالوطنـية التي تستهدف     
المـنهج المـستند إلى التفكير االقتصادي التقليدي لصالح منهج آخر يعطي عامل النوع              

فكما هو معروف، فان المنهج    .   المالية الحكومية  اإلدارة االجتماعـي وزنـاً أكبـر في      
 المـوازنات وتنفـيذها ال يقيم وزنا ُيذكر للفوارق القائمة بين النساء             إلعـداد التقلـيدي   

وعليه فان هذا   .  والـرجال مـن حيث الحقوق واالحتياجات والمسؤوليات واإلمكانات        
 وقد أكسبه ذلك  ”Gender Neutral“ "محايد تجاه النوع االجتماعي"المنهج يظهر وكأنه 

خاصـية باقـي النماذج االقتصادية التي تفترض تماثل احتياجات جميع أفراد المجتمع             
بغض النظر عن مواقعهم االقتصادية واالجتماعية، وباآلتي فهي تتجاهل أية فوارق بين            

 .الرجال والنساء
 

صبح الموازنات عمياء عن    ولكن الحيادية تجاه النوع االجتماعي يجب ان ال تسمح بان ت          
 بعين األخذفبدون . (Gender Blind) رؤيـة الفـوارق التـنموية بين الرجال والنساء   

االعتـبار التأثيـرات المتباينة التي قد تحملها الموازنات على الرجال والنساء، فان هذه              
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 عدم  إنتاج إعادةالمـوازنات كغيـرها مـن الـسياسات االقتصادية يمكن أن تسهم في              
وهذا عكس الغرض المنشود من حيادية - (Gender Inequality)واة بين الجنسينالمسا

 االقتصادية المنشودة على    األهداف وفي عدم الكفاءة في الوصول إلى        -أصالًالموازنات  
ويتوفر دليل قوي في أدبيات التنمية      .  صـعيد معـدالت النمو والعمالة والفقر وغيرها       

 النوع االجتماعي تدفع ثمناً اقتصادياً      أساس على   علـى أن الـدول التي تمارس التمييز       
باهظاً يتمثل في معدالت فقر وبطالة أعلى نسبياً من المفروض، وفي رفاه حياة أقل من               
المـستوى الالزم، وفي نمو اقتصادي وتنمية بشرية أبطأ من المعتاد، وفي نظم حوكمة              

ومن الالفت للنظر أن    .  أضـعف من تلك السائدة في الدول التي ال تمارس هذا التمييز           
تكالـيف عـدم المـساواة بين الرجال والنساء تكون كبيرة يشكل خاص في الدول ذات                

 من هذه التكاليف غالباً ما يتحمله الفقراء والفئات         األكبرالـدخل المتدنـي، وان الجزء       
) 2001( تقرير البنك الدولي     أكدوقد  .  المهمـشة، وفـي مقدمتها النساء في هذه الدول        

على " جندرة التنمية من خالل المساواة عل أساس النوع االجتماعي        "ي حمل عنوان    الـذ 
العالقة الجدلية التي تربط فرص التنمية المستدامة وامكاناتها مع التقدم الذي يحصل في             

 .  والمساواة في الحقوق بين الجنسيناإلنصافالدول على مسار 
 

ّما زيادة التكاليف االقتصادية واالجتماعية     وفي سياق هذا التحليل، فانه يمكن للموازنات أ       
 عليها دون   اإلبقاءالمتـرتبة علـى مـشكلة عدم المساواة بين الجنسين أو تخفيضها أو              

تغييـر، وذلـك من خالل طبيعة التغيرات التي تجريها الحكومات على هياكل النفقات              
ات وتنفيذها هو الذي     الموازن إعدادفمنهج  ).  أي على السياسة المالية   ( العامة   واإليرادات

يـتحكم في تأثيراتها وتبعاتها على مسيرة التنمية بشكل عام، وعلى أوضاع فئة النساء              
وقبالة المنهج االقتصادي التقليدي    .  وباقـي الفـئات المهمشة في المجتمع بشكل خاص        

الموصوف بالمحايد، بدأ في العقد المنصرم االهتمام بمنهج بديل يرتكز في جوهره إلى             
الموازنات أكثر حساسية أو استجابة للنوع االجتماعي،  كوسيلة لجسر الفجوات           جعـل   

التـنموية القائمة بين الرجال والنساء في معظم دول العالم إْن لم يكن في كلها، ولتحقيق                
كما تتجلى في   ) الصالحة(العدالـة االقتصادية واالجتماعية، ولتعزيز الحوكمة الرشيدة        

 إدارة والشفافية والمساءلة، ولتوسيع المشاركة المجتمعية في        ممارسات ومفاهيم النزاهة  
وبالـرغم مـن عدم وجود اتفاق عام حول المفهوم الدقيق للموازنات            .  الـشأن العـام   
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 الــواجب واألدوات  (Gender-Sensitive Budgets)الحــساسة للــنوع االجتماعــي
ة القوة التي تتمحور حول   أنه يمكن بثق   إال،  إليهااستخدامها في تحليلها ومراحل الوصول      

 العامة من وجهة نظر النوع االجتماعي للتعرف إلى تأثيراتها          واإليراداتتحليل النفقات   
وتبعا لنتائج هذا التحليل،    .  البنات/  مقارنة بفئة النساء   األوالد/ المحتملة على فئة الرجال   

 أوضاعبيراً عن   أن يجـري تعديل السياسات المالية العامة وصوالً إلى موازنة أكثر تع           
وقد لخَّص  .  الطـرفين واحتياجاتهما وتكون أكثر انسجاماً مع التوجهات التنموية الفعلية         

(Cagatay et al., 2000, p. 14)   الهـدف النهائـي لعملية جندرة الموازنات على النحو 
 من أجل دفع    اإليراداتإلعادة جدولة األولويات على صعيد النفقات ومصادر        : "اآلتـي 
ـ  ومن جهة أخرى، فان الموازنات الحساسة للنوع       ".  األمامة االجتماعـية إلـى      العدال

 التمييز  إلزالة المتحدة الداعي    األمماالجتماعـي تـساعد الحكومات الموقّعة على ميثاق         
 يتفق  -أيضاً–وهذا  .  ضـد النساء في الوفاء باإللتزامات المترتبة عليها من جراء ذلك          

 1995اعي العالمي الذي ُعقد في كوبنهاغن في العام         مـع احد مقررات المؤتمر االجتم     
 .والذي دعا الدول فيما دعا إليه إلى وجوب تحقيق المساواة بين الرجال والنساء

 
وبخـصوص كيفـية جعل الموازنات أكثر حساسية للنوع االجتماعي، فان ذلك يتطلب             

 المجتمع المدني    إلى نماذج ُيتاح لممثلي    األدوات متعددة، وترجمة هذه     أدواتاسـتخدام   
ومع أنه ال يوجد وصفة جاهزة      .  المهتمـين الحصول عليها واستخدامها بسهولة ويسر      

 األدواتوسـحرية لتحليل الموازنات من منظور النوع االجتماعي، اال أنه يمكن اختيار            
 التي تم تطويرها    األدواتالمالئمـة لظـروف هذه الدولة أو تلك من بين عدد من هذه              

 Elson و Budlender et al. 1998ُينظر على سبيل المثال (ا في العالم وشاع استخدامه

 من منظور النوع    اإليراداتتحليل  ) 1: ( األكثر شيوعاً  األدواتومـن أمـثلة     ).  1999
تحليل ) 3(تحليل تأثيرات النفقات العامة من منظور النوع االجتماعي،         ) 2(االجتماعي،  

تحليل التقارير عن   ) 4(ور النوع االجتماعي و     وتقيـيم نجاعة السياسات الكلية من منظ      
االنعكاسـات والـدالالت الجـندرية للموازنة الصادرة عن وزارة ما أو دائرة حكومية              

 .بعينها
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وبالـرغم مـن التـزام دول كثيرة في العالم بالمقررات والمواثيق الدولية ذات الصلة               
 حول العالم بادرت إلى      دولة 40بموضوع النوع االجتماعي، وبالرغم من أن أكثر من         

 ان النجاحات على هذا الصعيد بقيت محدودة        إالتنفـيذ بـرامج لدعم جندرة موازناتها،        
 فبقيت العالقات غير المتكافئة في المجتمعات،  والتي . (Elson 2000b). واسـتثنائية 

تتـرك النـساء فـي وضع تنافسي صعب مقارنة بالرجال، هي القاعدة السائدة وليس               
 السياسية الحقّة لدى حكومات معظم      اإلرادةوهذا بالضرورة ينم عن غياب      .  االسـتثناء 

 .دول العالم للتغيير بإتجاه إنصاف المرأة ومحاربة التمييز ضدها
 

فقد حّدد تقرير   .  ولعل مشكلة التمييز ضد النساء في المجتمعات العربية تبدو أكثر جالءً          
 خمسة معيقات   2002ة البشرية العربية لعام      المتحدة حول التنمي   لألمم اإلنمائيالبرنامج  

 التقرير في   وأشار".  عدم المساواة بين النساء والرجال    "للتنمية المستدامة كان من بينها      
أن معدالت  : معرض تفصيله لذلك إلى بعض الحقائق منها على سبيل المثال ال الحصر           

 الالتينية، وأن مريكاأوفـيات الـوالدة بين النساء العربيات ضعف تلك السائدة في دول         
، وان مشاركة %50 النساء العربيات ال زالت تقف عند نسبة أوساط في   األمـية نـسبة   

.  النـساء العـربيات في الحياة السياسية واالقتصادية هي األدنى بين كافة مناطق العالم             
وبالـرغم من وجود تباين في هذه المؤشرات من دولة عربية إلى أخرى، إال أن مشكلة                

وهذه .   هي قائمة في جميع الدول     األساسية بحقوقهن   واإلجحافيـز ضـد النساء      التمي
المـشكلة مـا زالـت تمـثل تحدياً تنموياً كبيراً يستدعي تدخالً عاجالً ومواجهة شاملة                
وممـنهجة وعلـى أساس من الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والمجتمع المدني             

بادرات جدية لمعالجة هذه المشكلة على      ولم ُيسجَّل حتى اللحظة م    .  علـى حـد سـواء     
 فـي دولة عربية واحدة هي المغرب، والتي قطعت شوطاً ال بأس به على               إالأهميـتها   

وما ينطبق على باقي العالم     .  صـعيد تحلـيل الموازنات من منظور النوع االجتماعي        
ة نشأة  بل إن عوامل مثل حداث    .  العربي ينطبق بال شك على السلطة الوطنية الفلسطينية       

الـسلطة وخـصوصية الظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بها، وضعف مستوى            
 التقدم في عملية جندرة الموازنة      إمكانيةاالهـتمام العـام بالموازنة نفسها قد تجعل من          

ولكن في المقابل، فان شح الموارد المالية الذاتية المتاحة للسلطة،          .  العامـة شبه مفقوده   
فقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، وحالة الالنمو والالتنمية التي         وتفـاقم مـشكلتي ال    
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يعيـشها االقتصاد الفلسطيني وتزايد فجوة الدخول بين شرائح المجتمع وفئاته المختلفة،            
 النوع االجتماعي   إدماجوتردي جودة الحكم، كلها عوامل من المفترض أن تدفع بقضية           

.  سياسة المالية إلى مقدمة أجندة العمل الوطني      فـي السياسات الحكومية وفي مقدمتها ال      
وبال شك، فان تطوير الموازنة العامة الفلسطينية بشكل يسمح بدرجة أعلى من التوازن             

 المالي وعملية دمقرطة المؤسسات     اإلصالحتجـاه الـنوع االجتماعـي سيخدم جهود         
ح ولها إرتباط   ولكون الموازنة ذات طبيعة عملياتية أوض     . والـسياسات الجاريـة حالياً    

مباشـر وملموس أكبر بتوزيع الثروة على كافة أفراد المجتمع وشرائحه من غيرها من              
 له ما االجتماعي بإصالحها وتوازنها -أوالً–أدوات الـسياسة الحكومـية، فإن اإلهتمام    

 .يبرره
 
 

  أهداف الدراسة1-1
 

ازنة العامة  تحليل المو ) 1: (تـسعى هـذه الدراسـة إلـى تحقيق هدفين أساسيين هما           
، مع التركيز الخاص على     2005-1994الفلسطينية لسنوات مختارة في الفترة االنتقالية       

الخروج ) 2.  ( النوع االجتماعي  إزاءجانـب الـنفقات فيها، وذلك لتقييم مدى توازنها          
بتوصـيات ومقتـرحات محدّدة وعملية لمساعدة أطراف العالقة في السلطة والمجتمع            

 النوع االجتماعي في السياسات الحكومية      بإدماجء لتعزيز االهتمام    المدني على حد سوا   
 . الموازنات وتنفيذهابإعدادوخصوصاً ما يتصل منها 

 
وتكتـسب هذه الدراسة أهميتها من كونها الدراسة األولى التي تقدم تحليالً تفصيلياً نوعاً              

رورة اإلشارة إلى   مع ض . االجتماعيمـا، للموازنة العامة الفلسطينية من منظور النوع         
) مؤسسة مفتاح (أن هـذه الدراسـة تأتي في إطار إستكمال الجهود البحثية التي بدأتها              

 في مناطق السلطة الوطنية     االجتماعيمؤخـراً حـول موضـوع مـوازنات الـنوع           
دور "الفلـسطينية، وأثمرت عن إعداد ورقتي عمل إحداهما للباحث جهاد حرب بعنوان             

تناول فيها مفاهيم الموازنة ودورتها     " ة الوطنية الفلسطينية  الـوازنة العامـة فـي السلط      
. وكانت الورقة الثانية من إعداد د     . القانونـية وجوانـبها التنظيمية والمؤسسية المختلفة      

المبررات وآليات  : االجتماعي من منظور النوع     االجتماعيةالموازنة  "هديل قزاز بعنوان    
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المفاهيمية ذات الصلة بموازنات النوع     ، وقـدمت فـيها العديـد مـن القضايا           "العمـل 
 واألدوات الـشائعة في تحليل هذا النوع من الموازنات إستناداً إلى أبحاث             االجتماعـي 

ونأمل أن تشكل هذه الدراسة، باإلضافة إلى سابقتيها،        . وتجـارب دولية في هذا السياق     
ي سعيهم  وثـيقة مـرجعية ألجندة عمل المهتمين من أفراد ومؤسسات رسمية وأهلية ف            

 بمثابة أحد المكونات والمركبات األساسية للسياسات والبرامج        االجتماعيلجعـل النوع    
وتضيف المراجعات والتحوالت   . التنموية للسلطة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالموازنات      

 عنصر قوة   - وخصوصاً السياسة المالية   -الجارية حالياً لسياسات السلطة وإستهدافاتها      
فيمكن لنتائج هذه الدراسة وتوصياتها أن تؤثر في        . لنوع من الدراسات  آخـر لمثل هذا ا    

وجهـة اإلصـالح المالـي الجـاري بإتجاه جعل الموازنات أكثر توازناً بإتجاه النوع               
 . االجتماعي

 
 

  الدراسةإعداد منهجية 1-2
 

 لتحقيق هدفي الدراسة المشار إليهما سابقاً، تم توظيف منهجية بحثية تقوم على الوصف            
 :وتشتمل هذه المنهجية على ثالث خطوات نلخصها كما يلي.  والتحليل

 

 التنموية وخصوصاً ما يتصل منها بموازنات النوع        لألدبيات مراجعة شاملة    إجراء 
للجانب التطبيقي من ) نظرية(االجتماعـي، وذلك بغرض تطوير مرجعية مفاهيمية     

 .الدراسة

ّدة مصادر ثانوية، وذلك الستخدامها في      جمـع البيانات والمعلومات الممكنة من ع       
 الضرورية الختبار مدى استجابة الموازنة العامة       اإلحـصائية  التحالـيل    إجـراء 

وقد اشتملت مجموعة   .  الفلسطينية عبر مراحل تطورها المختلفة للنوع االجتماعي      
البـيانات المـستخدمة فـي التحلـيل على مؤشرات اقتصادية واجتماعية تحليلية             

 والنفقات العامة   باإليرادات وبـيانات مالـية فعلـية وتقديرية خاصة          وقطاعـية، 
 . المقارنات والمقارباتألغراضالفلسطينية، وعلى عدد من المؤشرات الدولية 

 المطلوب على هيكل النفقات الحكومية في الموازنات        اإلحصائي التحلـيل    إجـراء  
وع االجتماعي   من منظور الن   2005لـسنوات مخـتارة ومـن بينها موازنة عام          
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 التحليل الجندري شيوعا، وهي تحليل التأثيرات المحتملة        أدواتباسـتخدام أكثـر     
ومما هو جدير بالذكر ان     .  للـنفقات العامـة على كل من فئة الرجال وفئة النساء          

 للموازنة من منظور النوع االجتماعي على جانب        اإلحصائيالتركيـز في التحليل     
 الدراسة،  إلنجازمحدودية الوقت المتاح    : ّدة منها  ع ألسبابالـنفقات العامـة كان      

 مصنفة أو مفصلة جندرياً في الوقت       إيراداتوصـعوبة الحـصول علـى بيانات        
، لم تقم   2001 في هذا السياق إلى أنه حتى نهاية العام          اإلشارةومن المهم   .  الحالي

ة من منظور    الحكومية في الموازن   لإليرادات تحليل كامل    بإجراءأية دولة في العالم     
 إن لم   - في معظم    اإليراداتالـنوع االجتماعي، وذلك لعدم مالءمة قاعدة بيانات         

كما .  Ngwira, 2002, p 138) دول العالم، لهذا النوع من التحليل -يكـن في كل  
 فان غالبية مبادرات جندرة الموازنة في (Budlender, 2002, p. 181)أنـه حسب  

 حظي  اإليراداتكل النفقات في الموازنة، وأن جانب       دول العالم قد بدأت بتحليل هي     
ويعود ذلك إلى حجم البيانات المتوفرة وطبيعتها وإلى        .  دومـاً باهـتمام أقل بكثير     

ولكن . اإليراداتحقيقة أن النفقات هي التي تولّد الخدمات والعمالة الحكومية وليس           
 تحليل الموازنات من     في عملية  اإليراداتهـذا ال يعنـي اطالقاً التقليل من أهمية          

 .منظور النوع االجتماعي، ولكن ربما يتم ذلك في مراحل قادمة ودراسات الحقة
 

 اإلطار األولوتـتكون هذه الدراسة من مقدمة وأربعة أجزاء أساسية، حيث يقدم الجزء             
والدراسات السابقة لموضوع موازنات النوع االجتماعي من حيث        ) النظري(المفاهيمي  
ويستعرض كذلك بعض التجارب الدولية على ،  التنموية واألهـداف  دواتواألالمفاهـيم   

أّما الجزء الثاني فيستعرض الحالة الفلسطينية      .  والدروس المستفادة منها  ، هـذا الصعيد  
 ُيشكالن الوعاء   أنهما التنموي، على اعتبار     واألداءالـراهنة مـن حـيث البيئة العامة         

ويتناول الجزء  .  يؤثران فيها ويتأثران بها   ، والحاضـنة الطبيعية للموازنة   ، الخارجـي 
الثالث بالعرض والتحليل الموازنة العامة الفلسطينية بالتركيز على جانب النفقات العامة،           

، يتم عرض مجموعة من     واألخيروفي الجزء الرابع    . ومـن منظور النوع االجتماعي    
 عملية دمج النوع    االستخالصـات والمقترحات والتوجيهات التي يمكن أن تسهم في دفع         

 وبالذات في الموازنة العامة   -االجتماعـي في السياسات االقتصادية واالجتماعية الكلية        
 .األمام إلى -للسلطة الوطنية الفلسطينية 
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 والدراسات السابقة النظري اإلطار -2
 
 

  تمهيد عام2-1
 

لى مختلف  يعـيش العـالم حالـة مـن التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ع            
عن التأثر بهذه التغيرات بغض النظر عن طبيعة        بنفسها  المستويات، وال تكاد تنأى دولة      

، وسواء أكانت تحت عنوان التغيير االيجابي والتنموي عبر         ها أو إحداث  هاوطريقة حدوث 
وقد طالت هذه التغيرات    .   للقديم دون اإلتيان بالجديد    إزاحـة  أنهـا  القـديم، أم     إزالـة 

وعة فـي حياة مختلف المجتمعات، حيث باتت مواضيع التنمية وحقوق           مواضـيع متـن   
 والديمقراطية والحكم الرشيد تحتل أولوية متقدمة على قضايا المرحلة الراهنة،           اإلنسان

 لبنية مجتمعية قادرة على التأسيسوباتـت قـوى المجتمع في حالة بحث متواصلة نحو      
 ولعل  . فاظ على موقع حي على الخريطة     استثمار كافة مقدراتها ومواردها البشرية للح     

 من خالل اإلطالق الكامل للطاقات الكامنة في المجتمع، وبناء          إالهـذه المكانة ال تتأتى      
 من الشراكة الجماعية واستثمار متعاظم      أساس وخطط تنفيذية متوائمة على      ة ورؤي إطار

 . للموارد المتاحة
 

يطه الجغرافي والسياسي   والمجـتمع الفلـسطيني لـيس بمعـزل عمـا يجري في مح            
 فهو على تماس    . يتأثر به ويؤثر فيه   ،  مع محيطه  التبادليةواالقتـصادي، فله ارتباطاته     

مباشـر مـع األحـداث والـتطورات الحاصلة في مختلف المجتمعات المعاصرة، وله              
ضي إلى  فتُ ان هذه االستفادة ال يمكن لها ان         إال .مـصلحة فـي االسـتفادة من ثمارها       

منشودة دونما قراءة ومراجعة علمية لقدرات هذا المجتمع وامكاناته، ودونما          غاياتهـا ال  
مـراجعة آللـيات بـناء خططـه وسياساته االقتصادية والتنموية، ومدى اتساع دائرة              
المـشاركة فـي بـناء هذه السياسات وملكيتها وتنفيذها من قبل المجتمع بمختلف فئاته               

ي الوسيلة والغاية لقياس مدى التقدم الحاصل       ومركباته، باعتبار مكونات هذا المجتمع ه     
 .على التوجهات نحو عمليات التطور والتنمية المستدامة
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 تتضمن  األخيرةولعـل أحد أهم أدوات بناء هذه السياسات تتمثل بالموازنة العامة، كون             
 مباشرة  تأثيرات متعددة، وتتضمن كذلك     أبعاددالالت اقتصادية وسياسية واجتماعية ذات      

من حيث قدراتها على    المختلفة   مباشـرة على أوضاع المجتمع وفئاته وشرائحه         وغيـر 
 حدثهاتُإضافة للتغييرات التي قد     . الفرص المتاحة الوصـول أو االستفادة من الموارد و      

 القائمة،   االقتصادية واالجتماعية  ألوضاععلى المدى القصير من خالل التغيير الكمي ل       
 هذه األهمية للموازنات العامة     .ل على المدى البعيد   تغييرات نوعية تتشك  مـن خالل    أو  

 ألغراضوالمؤسسات الدولية   دفعت بها إلى واجهة االهتمام من قبل الكثير من الباحثين           
 متنوعة، ومن بينها دراسة حساسية الموازنة العامة للنوع االجتماعي، من حيث            وأهداف

وأخذها بعين االعتبار مختلف    حـدود شـفافية وشمولية منطلقات بناء الموازنات العامة          
 :ُينظر على سبيل المثال( والتنفيذ والتقييم المدخالت عند اإلعداد

 
 UNCTAD and UNDP,2002; IMF,2003; and Bridge 2003.( ن الموازنات وأل

 لسد  األساسية األدوات أهم إحدىالعامـة والمـستجيبة لموضوع النوع االجتماعي هي         
 واألسس ما تم بناؤها وفق هذه المحددات        إذاائح االجتماعية   الفجوات والفوارق بين الشر   

 العامة وارتباط ذلك بالعدالة     واإليرادات من النفقات    األكبرخاصة وانها تتضمن الحجم     (
 حول مدى تقييم آثار تلك      ة عّدة    مشروع تطرح تساؤال ت فهي) والمـساواة االجتماعية  

 إليها، وقياس األثر الذي تخلفه هذه       المـوازنات مـن واقـع أهدافها والنتائج التي قادت         
الموازنات على أوضاع المرأة والرجل وظروفهما في هذه المجتمعات، سواء في مرحلة            

 . الموازنات أو تنفيذهاإعداد
 
 جانباً مهماً من دراسة Gender Gap يـشكل موضـوع الفجـوة بين الرجل والمرأة   و

قدرتهما على الوصول إلى الموارد      ويتجلى ذلك في     .حساسية الموازنة للنوع االجتماعي   
والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وانعكاسات تلك المشاركة أو     مـنها    واالسـتفادة 

ثيرهما في المجتمع، انطالقاً من     أوضاعهما ومستوى ت  أاالسـتفادة مـن المـوارد على        
امل في ظل   إن عملية التنمية المستدامة ال يمكن لها ان تتم على نحو ك           : الحكمـة القائلة  

من المجتمع، وال يمكن لها ان تحقق       معينة   أو تهميش اجتماعي لشرائح      إقصاءوجـود   
 ووضع المرأة   .غاياتهـا االجتماعـية في ظل تعطيل أو إضعاف طاقة نصف المجتمع           
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سواء على مستوى الشراكة في     ، ر المباشر من هذا الواقع    ثِّيـشكل القـسم األكبر والمتأ     
 الذي يساوي بعض األحيان بين موضوع       األمر،  هادة من نتائج  عملـية التنمية أو االستفا    

 .وكأنهما وجهان لذات الموضوع، الجندر وموضوع المرأة في التحليل تماماً
 

 فان الكثير من     في عملية التنمية،   االجتماعيهـذه األهمـية لـدور النوع        ومـع كـل     
اسية  ما زالت ترى في موضوع حس      - سـواء المحلـية أو الدولـية         -اإلحـصاءات   

 دون سقف التوقعات وال سيما في        للنوع االجتماعي  المـوازنات والسياسات االقتصادية   
 الذي ما زال يحرك أقالم الباحثين       األمر مركبة،   أزماتدول العـالم الثالث التي تعاني       

 أهمية  إلبراز لمواصلة جهدهم    اإلنسان حقوقالديمقراطية و ووالمهتمين بقضايا التنمية،    
 .ياساتيهذا الموضوع الس

 

 النوعية للموضوع بقدر ما هو      اإلضافةولعـل هـذا التشخيص المكثف للواقع ال يمثل          
 . دراسة الالحقة من ال   لألجزاء، ومحاولة لتحديد نقطة االنطالق      لهتأسـيس للمدخل العام     

بخاصـة وأننا نتلمس حالة من ضعف أو تواضع حضور موضوع الجندر على مستوى              
 السلطة الوطنية   - بالطبع   –معظم دول العالم، ومن بينها       في   بـناء المـوازنات العامة    

 بين وضع المرأة ومستوى     إلى أن هذا المدخل يقدم ربطاً مباشراً         إضافة،  الفلـسطينية 
 على   من تأثير سلبي   ذلكل وما  وطبيعة حضورها أو مشاركتها في العديد من المجاالت،         

ن إلى تكامل طاقات مركباته كوي أحوج ما   هو بـرامج التنمـية وعملـياتها، في مجتمع       
مرحلة  في   لضمان تحقيق تخلصه من إرث االحتالل، وتوفير متطلبات التنمية المستدامة         

 .البناء القادمة
 

وقـد باتـت عملـية عقلنة موضوع الجندر من أهم األهداف المعلنة للبناء الديمقراطي               
تمعات المعاصرة،  وتنظـيم عالقات المجتمع المدني وتعزيز التنمية في العديد من المج          

 العتـبارها أحـد ابرز مظاهر التقدم السياسي والتحول الديمقراطي في البنية             إضـافة 
 العديد من التشريعات     عالجت  وقد .الـسياسية لألنظمـة الحاكمـة في عصرنا الحاضر        

 ألهمية إطالق اإلدراكهذه الموضوعات، سواء من باب   والمواثـيق الدولـية      المحلـية 
المجتمع من خالل إشراك وفتح المجال أمام الفئات المهمشة للتعبير          الطاقات الكامنة في    
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 األزماتعـن وجـودها ودورهـا باعتبارها صاحبة مصلحة في التطوير، أو لتجنب              
 .مؤسسة الرسميةالاالجتماعية التي قد تنشأ من خالل التعبير عن الذات من خارج 

 

وازنة من جهة والنوع    من كونها تربط بين الم    الدراسة هذه   موضـوع    تنـبع أهمـية   و
االجتماعي من جهة أخرى، وهذه العالقة تحظى باهتمام متنام وال سيما في المجتمعات             

 هيكلة أو تشكيل مؤسسات مجتمعها      وإعادةالتي تعبر مراحل التحول والبناء الديمقراطي       
 هذا السياق باعتبارها متأثرة     إطاروالحالـة الفلـسطينية الـراهنة تندرج في         . المدنـي 

ـ  وصـاحبة مصلحة في ذلك، مع االنتباه لكونها نموذجاً غير تقليدي جراء            ، تطوراتبال
تـداخل اثـر االحتالل مع عملية التحول غير المكتملة لبناء الدولة المستقلة ضمن نفس               

 .المرحلة الزمنية
 

فهـناك أسـئلة تـتجدد بشكل مستمر حول موضوع التنمية ودور النوع             وباختـصار،   
 هذا الدور، وتوزيع المهام     أساسهاطبيعة العالقة التي يتشكل على      االجتماعي لتحقيقها و  

 على التأثير والمبادرة    ة كل فئة منهما   ومدى قدر بـين الرجال والنساء     وتقـسيم العمـل     
 لصالح  األمور، حيث تميل    األرضالخ، وعالقة ذلك بالخطط والبرامج التنموية على        ..

 مباشراً على مسار وعلى نتائج عملية اًأثرالـرجل في أغلب األحيان، األمر الذي يترك        
التنمـية والتطويـر االقتـصادي واالجتماعي، مما يزيد من عمق الفجوة ويفتح المجال     

 ولعل أحد هذه    . على نحو متدرج  كان  للـبحث عـن خـيارات تساهم في ردمها وان           
 هذه  إنََ: يمكن القول   و  .الخيارات يتمثل في جندرة الموازنة العامة كخيار قابل للتطبيق        

  في الحياة العامة الفجـوة تعود إلى وجود العديد من المعوقات في طريق مشاركة المرأة      
وعلى رأسها النظرة التي تقلل من قيمة دورها وعملها، وعدم الوعي بأهمية عمل المرأة              

 إلى وجود تمييز ضدها في      باإلضافةوضـرورة إشـراكها فـي التنمـية المجتمعية،          
لصالحيات، والذي ينبع من واقع المجتمع وظروفه ونمط عالقاته         المسؤوليات والمهام وا  

 السياسية إلى جانب دور الوسائل      واألطر األحزابباإلضافة إلى ضعف    ، االجتماعـية 
 أن الشعوب التي    ت قد اثنت  التجربةمع ان   .  وتكريسها للدور التقليدي للمرأة    اإلعالمـية 

حا لذلك، فقد ثبت أن تبني سياسة       حـرمت المـرأة من حقوقها اإلنسانية دفعت ثمنا فاد         
 .القهر والظلم ضد نصف السكان هو في الواقع حرمان للمجتمع من نصف قدراته
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 النوع االجتماعي في السياسة المالية من خالل الموازنات         إدماجفـإن عملـية     ، بهـذا 
،  الفوارق بين الرجال والنساء    إزالةالحكومـية هي مقدمة ضرورية وهامة على طريق         

ولفكرة إختيار الموازنات الحكومية كنقطة بداية      ،  ظروف أفضل للتنمية المستدامة    وتهيئة
علـى طريق جندرة عملية التنمية برمتها الكثير من المبررات المشروعة، ال سيما وأن              
المـوازنات علـى تماس مباشر وعملي مع مصالح كافة شرائح المجتمع وفي مقدمتها              

 .النساء
 
 

 (Fiscal Policy) السياسة المالية  2-2
 

يـتم التعبيـر عن السياسة المالية العامة ألية حكومة من خالل مشروع قانون الموازنة               
.   كقانون واجب التنفيذ   إقرارهالـسنوية التـي تـتقدم بـه للـسلطة التشريعية من أجل              

.   أنواعها وآجالها  اختالفعلى   الحكومة في تنفيذ خطط التنمية       أداةفالموازنة هي بمثابة    
 االقتصادي الكلي   األداء والنفقات فيها يؤثران في      إيراداتالموازنة وهيكل جانبي    فحجم  

لذا تشكل متغيرات الموازنة أدوات السياسة المالية التي تسعى إلى تحقيق           .  ويتأثران به 
 العامة والتفصيلية لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية على المديات         لألهدافمرحلي  

 النفقات  أوجهفالموازنة العامة يجب ان ال تعكس فقط        .  لطويلالقـصير والمتوسـط وا    
واإليـرادات بأرقـام صـماء، وإنما من المفترض ان تعبر عن المنهج الذي تتبناه هذه                

-–ومن المفترض   .  الشؤون العامة على مختلف الصعد     إدارةالحكـومة أو تلـك بشأن       
 األداءرات التي تطرأ على      أن تعكس الموازنة المعدة من سنة إلى أخرى التطو         --أيضاً

 االقتصادي الكلي من جهة، وترسم التوجهات والسياسات        األداءالمالي الحكومي، وعلى    
). 2002عبد الكريم وآخرون،     (أخرىواالجتماعـية المستقبلية من جهة      ة؛  االقتـصادي 

1999موسى،  (وعليه يمكن تلخيص عناصر تعريف الموازنة العامة على النحو اآلتي           

(: 
 

 فالموازنة ما هي اال انعكاس لدور الدولة        :تعبيـر المالي لبرنامج العمل الحكومي     ال 
وهي بذلك تشكل الخطة المالية السنوية للبرنامج الحكومي ، فـي النشاط االقتصادي   

 .المنوي القيام به للسنة المعنية
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 وهذا يعني ان الموازنة برنامج عمل       :بـرنامج العمـل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه        
وهي لهذا تبني على دراسات مستقبلية      ، تلتـزم الحكـومة بتنفيذه في السنة المعنية       

 .  التغيير واتجاهات المتغيرات الدوليةإمكاناتتضع نصب عينيها 

 البرنامج  ألهداف وفي هذا النص تحديد قاطع       : المجتمع أهدافبـرنامج لتحقـيق      
وليس مجرد  ’ ل البدائل وتفصي،  المقترحة تومعـيار يتم على أساسه تقييم السياسا      

 .  طبقة معينة أو فئة خاصةأهدافأداة حكومية لتحقيق 

نة الدولة ال تكتسب هذا االسم في الدول الديموقراطية         زاو فم :برنامج العمل المعتمد   
أما قبل ذلك فهي ال تعدو      ،  بعد عرضها على السلطة التشريعية والموافقة عليها       إال

 .وحاً لإلقرارمطرأن تكون مشروعا أو اقتراحا 

أي أنها  ،  محددة بفترة زمنية معينة قابلة للتجديد      أنها وهذا يعني    :سـنوية الموازنة   
،  غير ثابت على مر السنين     اإليراداتغيـر ثابتة بحيث ان جانب النفقات و جانب          

 .وقابل للتنبؤ و التكيف مع مرور الزمن

 اإليراداتثل مجموع   جانب اإليرادات، وهو الذي يم    : لمـوازنة العامـة جانـبان     ل 
الحكومـية خـالل الـسنة المالية المعنية، وجانب النفقات ويمثل مجموع النفقات             

 .  السنة تلكالحكومية خالل
 

 الرئيسة  األهدافوتهـدف الحكومة من خالل وضع الموازنات إلى تحقيق مجموعة من            
 ):2002، داود(والمميزة وهي 

 

ـ      بقيام  وازنةيتعلق هذا الدور للم   :  اءة بمـا يتماشى مع مبدأ الكف      واردتوزيـع الم
 كالمتنزهات، وشق   بإنتاجهاالحكـومة بدور المنتج للسلع العامة والتي يفشل السوق          

كما تقوم الحكومة كذلك بدور المنظم حيث       . الطـرق و مهـام الدفاع وما إلى ذلك        
تقـوم بسن القوانين المتعلقة بدعم بعض النشاطات و فرض ضرائب إلى نشاطات             

 .أخرى

يتعلق هذا الدور في الغالب بجانب      :  توزيـع الـدخل بما يتماشى مع مبدأ العدالة         
 تتناسب  إيراداتحيث يتم تصميم نظام ضريبي يعتمد على        ،  من الميزانية  اإليرادات

 .بشكل أو بآخر مع الدخل
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ات تتالءم مع   وازنعن طريق وضع م   يتم ذلك    :تحقـيق االسـتقرار االقتـصادي      
 .وهي اعتبارات البطالة والتضخم والنمو االقتصادي’  الكليمتغيرات االقتصاد

 
 المرجــوة منـها بـعدة عوامل من  األهدافويـتحدد مدى نجاح الموازنة في تحقيق        

 : أهمها 
 

 .منسوب الممارسة الديمقراطية في نظام الحكم السياسي .1

’  التنفيذية داريةاإل الحكم   ألجهزةمستوى متانة وجاهزية البناء التنظيمي والمؤسسي        .2
، حـيث ان تخصيص الموارد المالية ليس شرطاً كافياً لنجاح المشاريع أو األنشطة            

وإنمـا البـد وان تدار هذه الموارد بالكفاءة الفنية والفاعلية المهنية العالية لضمان              
 .األمثلاستخدامها 

 في ضبط    العامة التنفيذية والتشريعية   األجهزةالـتكامل في صالحيات      الـتداخل أو   .3
وكذلك درجة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني      ’  الموازنة بمراحلها المختلفة   إدارة

 .أبعادها وهياكلها وتأثيراتها المحتملةمناقشات  والقطاع الخاص في
 

 األنظمة تشكيل   بإعادةوبالـرغم مـن عملـية التـصحيح التي تجتاح العالم والمتمثلة             
باتجاه تخفيض دور الحكومة وتعزيز التحرر      والقوانـين التـي تحكم االقتصاد المحلي        
 أن التجارب أثبتت أنه ال زال للحكومة دور         إالواالنفتاح بما يتفق مع اتجاهات العولمة،       

مهـم لتلعبه في توفير الخدمات والسلع العامة التي تعاني من مشاكل فشل قوى السوق               
 النمو والتنـمية   وفـي صـياغة وتنفـيذ الـسياسات االقتصادية الكلية الهادفة لتحقيق           

 وفي ).Tiwari, 1999( توزيع الثروة والعدالة االجتماعية إعادةالشامــلة بما يتفق مع 
 مبادرات مجتمعية    -حالياً–تشهد العديد من دول العالم      ،  هـذا الفهم والتشخيص    إطـار 

 الموازنة الحكومية وتنفيذها باتجاه جعلها تتمحور أكثر فأكثر         إعدادعملـية   " لدمقـرطة "
ـ  وهذه المبادرات تأتي على خلفية المؤتمرات المتكررة       ".  األساسيةحقوق الناس   "ول  ح

 ورعايته حول حالة    (UNDP) المتحدة   لألمم نمائيالتـي يتم عقدها بتوجية البرنامج اال      
وكان من أبرز ما .  (Cagatay et al., 2000)التنمية االقتصادية واالجتماعية في العالم 

 الدولإلتزمت  والتي  ". 20/20مبادرة  " ما أصبح يعرف ب      نجـم عـن هذه المؤتمرات     
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من % 20من مساعدات التنمية الرسمية التي تقدمها و      % 20 بأن يتم تخصيص     بموجبها
 .األساسية العام في الموازنة الحكومية لبرامج الخدمات االجتماعية اإلنفاقحجم 

 

نا من معرفة وتقييم    لة يمكنّ ممـا تقدم، فان قراءة وتتبع تطورات الموازنة العامة ألية دو          
ـ   نسعى  أنناوبما  .  الماليةاالقتصادية واالجتماعية الكلية وفي مقدمتها السياسة       تها  اسياس
تحلـيل المـوازنة من زاوية مساهمتها في تعزيز فرص التنمية من خالل زيادة              إلـى   

معرفة  فانه يمكن بناء بعض المؤشرات التي تفيدنا في           النوع االجتماعي،  إزاءتـوازنها   
 وذلك من   المساواة بين الرجال والنساء،    كانت هذه السياسات متحيزة لهدف خلق        إذاما  

 .كٍل على حده) اإليرادات والنفقات( شقي الموازنة توصيفخالل 
 

 :النفقات العامة
 

 الحكومة، ويقصد    والتحويالت التي تقوم بها    اإلنفاق أنواع إجماليوتعـرف علـى أنها      
 سلع  بإنتاجلوزارات والدوائر والسلطات المركزية، والتي ال تقوم        بالحكومة هنا مختلف ا   

وتشمل النفقات العامة   ).  1998، دراز و حجازي  ( البيع في السوق     ألغراضوخدمات  
 الرأسماليةفـي المـوازنة علـى النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية العادية والنفقات             

من )  سياسة مالية توسعية   إتباع(عام   ال لإلنفاقوتعتبـر زيـادة الحكـومة       . التطويـرية 
القومي بشكل مباشر، وباآلتي    ) االنتاج(العناصـر التي تؤدي إلى زيادة مستوى الدخل         

 وإنما أو حجمه،    اإلنفاق ان المهم هنا ليس مقدار هذا        إال. التحفيز على النمو االقتصادي   
اعية التي تستفيد  والقطاعات االقتصادية واالجتماألنشطة، وطبيعة   اإلنفاقنوعـية هـذا     

 .منه
 

 يصوت عليها ممثلو (Public Choice) هي مسألة خيار عام اإلنفاقإن مـسألة حجـم   
 فهي من خيارات السياسة (Expenditure Structure) اإلنفاقأما مسألة هيكل . الشعب

 الجاري  اإلنفاق الحكومي من حيث     اإلنفاقولهذا وجب االهتمام بتكوين     . المالـية العامة  
ويمكن النظر إلى النفقات العامة من زاوية التقسيم اإلداري         ). 2002داود،  (سمالي  والرأ

حصة الخدمات االجتماعية   (أو مـن زاويـة التقـسيم الوظيفي         ) جاريـة ورأسـمالية   (
 ). األخرىوالقطاعات 
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 الجاري وحصص البنود    اإلنفاق يمكن معرفة حصة كل من       اإلداريفمن خالل التقسيم    
مثل الرواتب واُألجور والنفقات التشغيلية     ، درج تحـت هذا القسم    المخـتلفة التـي تـن     

أما التقسيم  . أخرى الرأسمالي والتطويري من جهة      اإلنفاقوالتحويلية من جهة، وحصة     
 والقطاعات االقتصادية   األنشطةالوظيفـي لبنود الموازنة فيفيدنا في التعرف إلى ماهية          

، واإلعالمية الخدمات االجتماعية والثقافية     :واالجتماعـية التـي يتم األنفاق عليها، مثل       
 .  العامة والمالية، والتنمية االقتصاديةواإلدارةواألمن والنظام الداخلي، 

 

وتحديدا حصة الرواتب واُألجور من األمور      ،  الجاري اإلنفاقعـتقد أن ارتفاع حصة      وُي
ي العادي والرأسمالي  الرأسمالاإلنفاقغيـر المرغوبة فيها اقتصادياً وتنموياً، فيما يعزز     

وباآلتي يساهم في   ، واألجنبيةالتطويري من فرص التشغيل وجذب االستثمارات المحلية        
 ان بعض الدراسات حذرت من االهتمام       إال. تحقـيق التنمـية االقتصادية واالجتماعية     

 الرأسمالي، حيث انه قد يكون مضلالً اذا بالغت الحكومات في تعزيز ذلك        باإلنفاقالزائد  
ـ   تم استخدام (Devarajan, Swaroop and Zou,1997)ففي دراسه . اإلنفاقنوع من ال

 دولة نامية لمدة عشرين عاما واحتوت البيانات على المتغيرات          43بـيانات سنوية عن     
 اإلنفاق الحقيقي، نسبة    اإلجماليمعـدل الـنمو لحصة الفرد من الناتج المحلي          : اآلتـية 

 اإلنفاق، نسبة   اإلنفاق الجاري إلى مجموع     اإلنفاق الحكومـي إلـى الناتج المحلي، نسبة      
 العسكري إلى المجموع، ونسب كل من  اإلنفاق، نسبة    اإلنفاق مجموع  إلـى  الرأسـمالي 

وتوصلت هذه  .   الصحي، والتعليمي، والمواصالت واالتصاالت إلى المجموع      اإلنفـاق 
 في معدل النمو في دخل      إيجاباً الجاري يؤثر    اإلنفاقإن  : الدراسة إلى نتائج هامة مفادها    

، أما مستوى   )في المدى القصير  ( الرأسمالي فجاء سلباً     اإلنفاقأما تأثير حصة    ، الفـرد 
ويمكن تفسير ذلك بأنه كلما     .  اإلنفاق الحكومي بشكل عام فهو غير ذي داللة إحصائية        

 وفي.  ، ازدادت الحاجـة لتمويله بالضرائب مما يؤثر سلبا في االقتصاد          اإلنفـاق ازداد  
الصحة، والتعليم،  ( الرأسمالي   اإلنفـاق الـوقت نفـسه وجـد الباحـثون ان مكـونات            

تؤثر سلبيا في معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي         ) واالتـصاالت، والمواصـالت   
 ).2002داود،  (واإلجماليالحقيقي 
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  الحكومي اإلنفاقولكـن بالمقابل هناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى ان ازدياد             
 اإلزاحةالعـام في الدول النامية له مردود ايجابي يفوق أية آثار سلبية قد تنشأ عن مبدأ                 

(Crowding out) العام إلى ارتفاع اإلنفاق، وهي الظاهرة التي يؤدي فيها تزايد تمويل 
. أسـعار الفائـدة والـذي بدوره يؤدي إلى تراجع منسوب استثمارات القطاع الخاص             

 القطاع العام ومقارنتها مع أداءايير يمكن من خاللها مراقبة  هـناك عدة مع   وباإلجمـال 
 ): 2000 داود،(بعض التجارب الناجحة وأهمها 

 

 ،(physical capital) العام المخصصة لرأس المال المادي اإلنفـاق النـسبة مـن    
 كالطرق وسكك الحديد    األساسية ةوالمقـصود هـنا االستثمار بمرافق البنية التحتي       

واالتصاالت واألعالم والطاقة الكهربائية والغاز والمياه، والتي تؤدي        والمطـارات   
 القطاع الخاص وانخفاض تكاليف تشغيله ومن ثم زيادة المردود   إنتاجيةإلـى زيادة    

 .االقتصادي منه

، وتشمل هذه الناحية (Human Capital) على رأس المال البشري اإلنفـاق نـسبة   
وكلما ازدادت هذه النسبة    . ن االجتماعي والرفاه   التعليمي والصحي والضما   اإلنفاق
 في أرباح القطاع    إيجاباً للقوى العاملة وهذا يؤثر بدوره       اإلنتاجية إلـى ارتفاع     أدت

 .الخاص وارتفاع قدرته التنافسية

 المخصص لدعم االستهالك والمشاريع أو المنشآت المملوكة للحكومة،         اإلنفاقنسبة   
 الدعم  أوجهومن بين   .  المحدودة درواالكفاءة وهدر الم   بقلة   األخيرةاذ تعـرف هذه     

 بعض السلع كالطعام والمياه والكهرباء، مما       أسعاركـذلك تلك المخصصات لدعم      
 .يؤدي إلى تعدي الحدود المثلى لالستهالك

 المؤثرة األخرى، أحد المؤشرات  (Tax expenditure) الضريبياإلنفـاق يعتبـر   
ثال على ذلك يتمثل في قانون تشجيع االستثمار وقانون          في االستثمار، والم   إيجابـاً 

وهذا .  جمركية وأخرى ضريبية   إعفاءاتحيث يعطى المستثمر    ، المـدن الصناعية  
 الضريبية ولكنه يحفز    اإليرادات سلبي، بمعنى انه فقدان في       إنفـاق  هـو    اإلنفـاق 

لخاضع على توليد الدخل ا   االستثمارات الخاصة ويعزز من قدرة االقتصاد المحلي        
 .اب عدد أكبر من القوة العاملةعلى استيعللضريبة و
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 الواردة في الموازنة هي على      اإلنفاقويبقـى أن نشير إلى أن عملية ضبط مخصصات          
وقد أثبتت التجارب العالمية أن     .  نفـس مـستوى أهمية تحديد حجوم هذه المخصصات        

 بفاعلية  األهدافلتحقيق   المختلفة ليس كافياً     اإلنفاق ألوجهتخـصيص المـوارد المالية      
 المهمة التي تقود إلى     األسباب الـضعيفة للموازنة هي واحدة من        اإلدارةوكفـاءة، وأن    

  .(Rajkumar, 2002)مـستويات مـرتفعة من العجز، وإلى عدم كفاءة الخدمات العامة   
وال بـد أن يتـصف نظـام الموازنة بالشمولية وأن يتضمن مؤسسات تتولى مسؤولية               

 على المستويين التنفيذي والتشريعي لضمان أعلى درجة ممكنة         واإلداريةالية  الرقابة الم 
 من توسيع المشاركة المجتمعية في      -أيضاً– وال بد    .مـن الـشفافية والنزاهة والمساءلة     

 .عملية إعداد الموازنات والرقابة على تنفيذها
 

  :اإليرادات العامة
 

 :إلى ثالث مجموعات رئيسة وهي العامة في موازنة أية حكومة اإليراداتتنقسم 
 

 ضريبية مباشرة وغير مباشرة تجبيها الحكومة بموجب قوانين خاصة من           إيرادات .1
فهناك ضريبة  .   واالستهالكية واإلنتاجيةالمكلفين استناداً إلى أنشطتهم االستثمارية      

 . وغيرهاإنتاجوضريبة ، ومكوس، وجمارك، دخل، وضريبة قيمة مضافة

 والخدماتية  اإلنتاجية ضريبية يكون مصدرها فائض المشاريع العامة         غير إيرادات .2
 .ورسوم بيع الخدمات العامة وغيرها

 والمنح الخارجية والتي تتلقاها الحكومة على شكل نقدي أو عيني دون أن             اإلعانات .3
ولكن قد تلتزم مقابلها بتنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية        ،  تلتـزم بـسدادها الحقـاً     

 .ة منسجمة مع أولويات الدول والمؤسسات المانحةواجتماعي
 

وللـسياسات الـضريبية أهمية خاصة سواء في تمويل النفقات الحكومية، أو في تحقيق              
وذلك من خالل وضع أنظمة ضريبية تعمل       ، أهـداف التنمـية االقتصادية واالجتماعية     

حفيز علـى إعـادة توزيـع الـدخل بمـا ينـسجم ومبدأ العدالة، وأخرى تعمل على ت                 
أي (ولتحقيق ذلك يجب ان ال يتجاوز العبء الضريبي الفعلي          .  االسـتثمارات الخاصة  

الطاقة الضريبية  ) نـسبة التحـصيالت الـضريبية الفعلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي          
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وهي الحدود القصوى لإليرادات التي يمكن تحصيلها من خالل         (المفترضـة لالقتصاد    
 حجم اإلنتاج القومي وهيكله ومقدار النفقات العامة        الـضرائب آخـذين بعـين االعتبار      

ومـستوى إنتاجيتها مراعين في ذلك مقدرة األفراد على دفع الضرائب وقدرة الحكومة             
أما الرقم القياسي للعبء الضريبي فهو يعبر عن المدى الذي          ).  على جبايتها وتحصيلها  

 أو الكم الذي استغلته  يـتحمله المجـتمع فعلـياً من طاقته الضريبية على شكل ضرائب           
ولدى تجاوز الرقم القياسي للعبء الضريبي للدولة       . الدولة من الطاقة الضريبية للمجتمع    

وتعتمد . ، فـان الـضرائب المدفوعة تفوق فعال الطاقة الضريبية لذلك المجتمع           100%
نسبة هذا التجاوز، والتي تعبر عن مدى اإلرهاق الضريبي الذي يتحمله المجتمع، على             

 حركة  أماموالرقم القياسي الفعلي لتلك الدولة،  مما يشكل عائقا          % 100فـرق بـين     ال
 كانت اإليرادات المحصلة فعال     إذاأما   .االسـتثمار الخاص المحلي واألجنبي وتوجههما     

بوسـاطة الـضرائب أقـل من الطاقة الضريبية للمجتمع فان الرقم القياسي للعــبء              
وهذا يعني ان هناك    ).  1996رابشة،  خ% (100الـضـريبي يــكـون اقــل من       

وباآلتي فان وجود عبء ضريبي     . طاقـة ضـريبية كامنة وغير مستغلة في االقتصاد        
متناسب ووضع االقتصاد يعتبر من أهم شروط خلق بيئة تنافسية ومحفزة لنشاط القطاع             
الخـاص ولتحقـيق هـدف التنمية االقتصادية بشكل عام وزيادة فرص التشغيل بشكل              

 .خاص
 
 إلى  وإنما،  إلى حجم العبء الضريبي    - فقط   -فـي الـوقت نفـسه يجب النظر ليس          و

فقد يتناسب العبء الضريبي مع الطاقة      .  تـوزُّعه علـى الفـئات االجتماعية المختلفة       
 فقد يتركز .  الـضريبية لالقتـصاد، اال ان هذا العبء قد ال يكون موزعا بشكل عادل             

ي المجتمع، مما يزيد ويكرس من الفجوات       ف) الفقيرة( علـى الفـئات الضعيفة       العـبء 
ُويعتبر تحقيق التوازن   .  االجتماعـية القائمـة، ويـزيد مـن تركز الثروة بأيدي القلة           

.  الضريبي شرط مهم لتقليص الفجوة التنموية بين النساء والرجال على وجه الخصوص           
د ال تتناسب   كمـا أنه من المهم النظر إلى سياسة اإلعفاءات والتمايز الضريبي، التي ق            

واحتياجات االقتصاد المحلي من االستثمارات، أو قد تعطي إعفاءات لمشاريع ال تعتمد            
 .على الكثافة العمالية أو على جلب التكنولوجيا الحديثة
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 خرابشة،( وحتى تحقق الضريبة أهدافها كان ال بد من أخذ المبادئ اآلتية بعين االعتبار            
1996:( 

 

 :لضريبي لتحقيق تطبيق مبدأ التصاعد ا .1

مـنع تركز الثروة في أيدي قلة من المكتسبين لها، وضرورة اعادة توزيعها              
 .لتستفيد منها فئات المجتمع كافة

 .فرض التصاعد حسب سهولة اكتساب الدخل 

 .تشجيع إقامة الشركات المساهمة العامة 

ة الضريبية  وضـع معدالت وشرائح عادلة تتناسب وقدرة المكلف بعد دراسة الطاق           .2
 .والعبء الضريبي

 مـناخ اسـتثماري مالئـم ومـستقر لتشجيع االستثمار المحلي والخارجي             إيجـاد  .3
 .وتحفيزهما

 .التمويليةتنمية المدخرات الوطنية بما يلبي حاجات االستثمار  .4

 .تحفيز التصدير السلعي والخدماتي .5
 

،  بالتزايد في حجمها   - فقط –مة   العا اإليرادات إدارةوأخيـراً، يجب أن ال تقاس فاعلية        
 اإليراداتبـل كـذلك فـي مدى كونها تنفيذاً لخطة مدروسة وواضحة تربط مؤشرات               

 وهيكلها على   اإليرادات مدى تأثير هذه     ،واالهم من ذلك  .  بالمؤشرات االقتصادية الكلية  
عيفة  السيئة أو الض   اإلداراتفقد تستطيع   .  العدالـة االجتماعـية ومستويات الرفاه العام      

 ولكن بالتركيز على القطاعات االقتصادية الضعيفة       اإليراداتجمـع كمـيات أكبر من       
مثل العمال  ، والفئات االجتماعية المهمشة والتي يسهل فرض الضرائـــب عليــها       

 والـذي يطــلق علية مصطلح      ،والموظفـين فـي القطاعـين العــام والخــاص         
 .(Casanegra and Bird, 1992) "خصـــم المــصدر"
 

إنَّ الدور التنموي الشامل والمتوازن للموازنات الحكومية يعتمد بشكل         : فخالصـة القول  
أساسـي على ُحسن إدارتها أوالً، وعلى نطاق المشاركة المجتمعية في مرحلتي إعدادها             
والـرقابة على تنفيذها، وأخيراً وليس آخراً، على مدى حساسيتها لحاجات الفئات األقل             

 . وأولوياتها وال سيما النساءحظاً في المجتمع
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  التنمية والموازنة والنوع االجتماعي2-3
 

بـدأ مفهوم التنمية البشرية المستدامة يكتسب أهمية متزايدة في السنوات األخيرة، وذلك             
 في طياته دوراً أكبر وأكثر فاعلية       - موضوعياً -علـى اعتـبار أن هذا المفهوم يحمل         

إياه نظريات الليبراليين الجدد، بشأن إحداث نمو في        للدولـة أو الـسلطة ممـا أعطتها         
مستويات الدخل المحلي أو القومي اإلجمالي بمعزل عن الكيفية التي يتم فيها ترجمة هذا              

فحسب طروحات  . الـنمو إلـى تحـسين متكافىء في الوضع المعيشي ألفراد المجتمع           
 النمو االقتصادي فقط،    التنمية المعاصرة، لم يعد دور الدولة مقتصراً على تحقيق هدف         

بـل تعداه إلى إدارة أثر هذا النمو من خالل مجموعة من األدوات والسياسات التأشيرية               
التـي مـن شأنها أن تسهم في توزيعه وتوظيفه لصالح عامة الناس باعتبارهم صانعي               

فإذا كان النمو يعني الزيادة     . وضـامني اسـتمراريتها في آن واحد      ، التنمـية وهـدفها   
ة في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، فإن التنمية تعني تحوالً شامالً في البناء             المـضطرد 

ومع . االقتـصادي واالجتماعـي والسياسي للمجتمع من أجل توفير حياة أفضل ألفراده           
نهايـة عقـد الثمانينـيات من القرن المنصرم، بدأ مؤشر النمو يتعرض لالنتقاد بعد أن      

ت النمو المرتفعة في الناتج المحلي لعدد من الدول         الحـظ اقتـصاديو التنمية أن معدال      
على العكس من ذلك، كان     . النامـية لم تحقق مستويات رفاهية أفضل لغالبية مواطنيها        

 زيادة في مستويات البطالة والفقر، واتساعاً في        -في كثير من الحاالت   -يصاحب النمو   
. المجتمعية في الحياة العامة    مستوى المشاركة    وانحسار الفجـوة بين األغنياء والفقراء،    

بدأ يظهر في األدبيات المختصة عدد من المصطلحات التي تعكس هذا التغير            ، وعلـيه 
وغيرها " النمو البائس "و  " إعادة التوزيع مع النمو   "و  " النمو بدون تنمية  "الفكـري مـثل     

(Bhagwati, 1985). 
 

وياً عن برنامج األمم المتحدة     وفي هذا السياق، شكلت تقارير التنمية البشرية الصادرة سن        
 منبراً هاماً لتقديم القضايا الفكرية المرتبطة بالتنمية ونقاشها،         1990اإلنمائـي منذ العام     

والعولمة ، والنمو االقتصادي وحقوق اإلنسان والحكم الصالح     المجتمعـية   المـشاركة   ك
 ،ولوجيا الحديثة ومكافحـة الفقـر والبيئة، والمعرفة واالستهالك واإلنتاج واألمن والتكن         
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ل على مفهوم التنمية البشرية تطويراً      دِخ اُ ومنذ ذلك الحين،  . االجتماعيوأخيـراً النوع    
تأمين :  يشمل عناصر أساسية متعددة أهمها     -حالياً–جديـداً في كل عام، بحيث أصبح        

الحقـوق اإلنـسانية األساسـية والمكفولة في األعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة،             
أوسع مشاركة فردية ومجتمعية في صنع القرارات وإدارة الموارد التي تؤثر في            وتأمين  

مـستقبل الحـياة لألفراد والفئات ونوعيتها، وتوسيع خيارات البشر في إطار الممارسة             
 .الديمقراطية الشاملة

 

 وثقافية وسياسية تطال كامل     واجتماعية اقتصاديةفالتنمية البشرية هي حصيلة متغيرات      
ة بصفة  يلمجتمع وفئاته، بحيث تجعلهم قادرين على زيادة إنتاجهم ودخولهم الحقيق         أفراد ا 

ومن المالحظ أن للتنمية وجهين اثنين ، وجهاً يتمثل في تعزيز           . متـراكمة ومـستدامة   
إمكانات األفراد والفئات وقدراتهم من خالل الرعاية الصحية والتعليم واكتساب المعرفة،           

كين هؤالء األفراد والفئات من توظيف هذه اإلمكانات        والـوجه اآلخـر يتمـثل في تم       
وقد أضحت المشاركة في التنمية حقاً من       . والقـدرات المكتـسبة فـي اإلنتاج واإلبداع       

األلفية - أهداف التنمية    واشتملتحقـوق اإلنسان األساسية وفق مقررات األمم المتحدة،         
فئات المهمشَّة األخرى في     على هدف خاص يدعو إلى تمكين النساء وال        -لألمم المتحدة 

وأثبتت التجربة بأن فشل أو نجاح      . المجتمعات وإلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء      
مـشاريع وخطط التنمية في الدول يعود في األساس إلى حجم المشاركة المجتمعية فيها              

 ). 1998قزاز، (
 

 حيث  Empowerment المرتبطة بالتنمية، مفهوم التمكين      األخرىومـن بـين المفاهيم      
يـشغل مـساحة واسـعة مـن االهـتمام والنقاش تارة، باعتباره هدفاً بحد ذاته للتنمية        
المـستدامة، وتـارة أخـرى باعتباره أحد أدوات الدفاع عن حقوق الفئات المهّمشة في               

. في إطار السعي لتحقيق التنمية المتوازنة      وال سـيما النساء      المجـتمعات ومـصالحهم   
التعريفات لمفهوم التمكين، إال أن معظم هذه التعريفات يركز على          وبالـرغم مـن تعدد      

قـضايا مـن قبيل اكتساب القوة والتحكم في الموارد والقرارات التي تحدد نوعية حياة               
البـشر، كما أنها في الغالب تأخذ بالحسبان التمايزات البنيوية التي تؤثر في الجماعات              

 :سية المتداخلة للتمكين على النحو اآلتيويمكن إجمال المتطلبات األسا. واألفراد
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وجـود بـناء مؤسـساتي وتنظيمـي مالئم لتوليد قدرات ومهارات أفراد المجتمع               
وتجديـدهما وقـادر على توظيف كافة الطاقات والموارد المتاحة في عملية التنمية    

 . بصورة كفؤة وعادلة

النساء  الفقراء و  وخصوصاً، توسـيع مجاالت وحدود اندماج ومشاركة عامة الناس        
 في اتخاذ القرارات ورسم السياسات التي تؤثر في مستقبل          ةالمهمشوباقـي الفئات    

بالطبع، االندماج والمشاركة يتطلبان    . ونوعية حياة األفراد والفئات والمجتمع ككل     
إحـداث تغييـر فـي القواعد القانونية والسياسية بحيث تخلق هامشاً أوسع للناس              

 ديمقراطياً ولنقاش األولويات الوطنية والمحلية وصياغتهما       للمـشاركة فـي الحكم    
وتوزيع الخدمات األساسية للوصول إلى المعلومات التي تساعدهم في االنتفاع من           
الفرص والحصول على الخدمات ومساءلة كل من القطاعين العام والخاص عن أية            

ت هذا العنصر   ومن أوضح تعبيرات أو تجليا    . تقـصير في األداء أو أي حالة فساد       
مساحة المشاركة الفردية والمجتمعية في إعداد وأداء ومراقبة تنفيذ       هـو   التمكينـي   

، المـوازنة العامـة للدولـة، التـي هي بمثابة برنامج عمل أية حكومة لعام كامل               
 .ولكونها تتقاطع مع جميع المرافق الخدماتية والمعيشية للمواطنين

يها في المواثيق واالتفاقات الدولية، سواء      امتالك الحقوق والحريات المنصوص عل     
ويندرج تحت هذا العنوان حق األفراد      . أكانت تلك التي تخص األفراد أم الجماعات      

فـي الحياة والتعليم والسكن المالئم والعمل والبيئة النظيفة والرعاية الصحية الجيدة            
كاملها أو  والـضمان االجتماعـي والتنظيم والتعبير عن الرأي، وحق المجتمعات ب          

 .شعوب بمجموعها في تقرير المصير والتحرر والتنمية

تطويـر اقتـصاد وطنـي قادر على تشغيل القوى العاملة في البلد والمساهمة في                
تأهـيلها وتجديـد مهاراتها بما يجعله قادراً على إعالة المجتمع واستمرار تماسكه             

 الفلسطينية، فال بد وأن     وفي الحالة . وتولـيد فـائض لتمويل النفقات العامة للدولة       
 اإلسرائيلي لصالح قوى الدفع     لالقتصاديعنـي التمكين االنعتاق من التبعية القسرية        

فـبدون درجـة ملموسة من االستقاللية االقتصادية، يصعب الحديث عن           . الذاتـي 
 .استقاللية سياسية أو استراتيجية تنموية مستدامة
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ه، هو مجرد أداة مرجعية لقياس عمليات       هـذا الـنموذج المثالي للتمكين المرسوم أعال       
. التمكين ومساراتها بين المجتمعات المختلفة وللمجتمع الواحد على فترات زمنية متباينة          

كمـا أن عملـية التمكـين ال تختلف من حيث الجوهر عن التنمية البشرية، إذ يصعب                 
 والشعوب،  الحـديث عن تنمية دون أن يترتب على ذلك عمليات تمكين لألفراد والفئات            

ومـن الصعب الحديث عن تمكين دون أن يعني ذلك التنمية البشرية باعتبارها توسيعاً              
فالبعض منها  . كما إن للتمكين وسائط متعددة    . لخـيارات الناس وتحسيناً لفرص حياتهم     

تـنظّمه مباشـرة مؤسسات الدولة المختلفة، وبعضها تنظّمه مباشرة منظمات المجتمع            
آلخر لعمليات التمكين فيتم عبر المؤسسات االقتصادية وبالتحديد        المدنـي، أما البعض ا    

وفـي الحالة الفلسطينية تحديداً، فإن جزءاً ليس بقليل من عمليات           . القطـاع الخـاص   
في إطار  المنفَّذة  التمكـين مـن المفترض أن يتم من خالل البرامج والمشاريع المتعددة             

 . المساعدات الدولية
 

 ة في التنميتماعياالج عامل النوع 1-3-2
 

أن النوع االجتماعي هو الهوية التي يحددها المجتمع لكل من          ) 2004،  قـزاز ( تـرى 
ة بناء على فهم هذا المجتمع وقناعته وتوقعه لما هو مالئم لكل منهما، بناء              أالرجل والمر 

علـى الطبـيعة البيولوجية والهوية االجتماعية ليست طبيعية وال ثابتة، ولكنها متغيرة             
فالهوية االجتماعية لكٍل من الرجل والمرأة هامة في عملية التنمية،          . يـر المجـتمع   بتغ

وبخاصـة إذا كان المجتمع المعني يحدد ما هي النشاطات والمهام المالئمة لكل منهما،              
 يعيق عملية   بشكلكثيرة  عمل   إلى استثناء المرأة من قطاعات       -أحياناً–والتـي تـؤدي     

   .التنمية
 

 :هوم على عدد من األسس أهمهاويقوم هذا المف
 

 ة محددة من قبل عوامل اقتصادية     أ بـشكل عـام بالرجل والمر      ةدوار المـنوط  اال .1
 اجتماعية وثقافية أكثر منها عوامل بيولوجيةو

ة في المجتمع من منطلق مفهوم المشاركة       مرأ بين الرجل وال   األدوار توزيع   إعـادة  .2
 .يؤدي إلى فائدة أكبر للمجتمع
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ة الكتشاف قدرات كامنة فيهما، وتمكينهم من       أ الفرصة المتكافئة للرجل والمر    إتاحة .3
 .مهارات تفيدهم في القيام بادوار جديدة تعود بالنفع على المجتمع

 
إن اسـتخدام النوع االجتماعي كأداة تحليل للسياسات والبرامج الحكومية يسهم في جسر     

ال لكن  ل والنساء على حد سواء، و     فجـوات النوع االجتماعي، ويستهدف كالً من الرجا       
وإن الوعي بأهمية   . يعنـي التقليل أو الحد من إطالق مبادرات ومشاريع خاصة بالنساء          

 : إلى(UNIFEM, 2001)عامل النوع االجتماعي في هذا الصدد يؤدي حسب 
 

فهـم أعمق لواقع المعوقات التي يفرضها المجتمع على كل من الرجل والمرأة من               .1
 .ذاتهما والمساهمة في تنمية المجتمع وتقدمهاجل تحقيق 

 مساهمة  بأهميةوبـناءٍا على ذلك، فان مصطلح النوع االجتماعي يتضمن اإلقرار            .2
 .الجنسين في التنمية والتأكيد على توزيع الموارد والفرص والفوائد بالتساوي بينهما

 جميع البرامج   المـشاركة الفاعلـة للرجال والنساء معا في تخطيط وتطبيق وتقييم           .3
 .والخدمات في المجتمع

 االجتماعية  األدوارة ومراجعة   أاإلسـتجابة لالختالفات الجوهرية بين الرجل والمر       .4
 . من عدم مساواة بينهمااألدوارلكل منهما وتقييم ما تنتجه هذه 

 
 التي يمكن تحقيقها من خالل إدماج النوع االجتماعي في العملية           العامةأمـا األهـداف     

 :موية فتتلخّص بما يليالتن
 

 .تضييق الفجوة بين الرجال والنساء بالنسبة الحتياجاتهم العملية واالستراتيجية .1

الوصـول إلى المساواة بين المراة والرجل في المشاركة واتخاذ القرارات الخاصة             .2
 .بالحياة الفردية والحياة الجماعية

التعليم، : يع مجاالت التمكين  توسـيع الفـرص واختيارات الرجال والنساء في جم         .3
 .)والمعلومات، واالقتصاد، والسياسة، والصحة وغيرها

إزالـة العوائـق بكافـة أشـكالها والتـي تعترض تمتع النساء بالفرص والموارد                .4
 .ومساهمتها بصورة متساوية مع الرجل في التنمية بالمعنى الشامل
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وتنفيذ األهداف  ، لتنفيذي في الدولة  توفير آليات وأدوات للمراقبة على أداء الجهاز ا        .5
 . التي يعلنها

 

 في عملية التنمية على     -علـى حٍد سواء   -إن المـشاركة األوسـع للنـساء وللـرجال          
المـستويْين المحلـي والوطني هي شرط ضروري ومسبق إلحداث حالة تنموية شاملة             

رة التنمية  جند" والذي حمل عنوان     -) 2001(فقد قّدم تقرير البنك الدولي      . ومـستدامة 
 دليالً قوياً على أن عدم المساواة       -"مـن خالل المساواة في الحقوق والموارد والصوت       

فالمجتمعات . بـين الـرجال والنساء ُيضر بفاعلية ونجاعة السياسات الحكومية التنموية          
 تتكبد خسائر جسيمة على ُصعد حياتيه  االجتماعيالتي تمارس التمييز على أساس النوع       

 حجم هذه الخسائر يكون أكبر بشكل خاص في الدول ذات الدخل المحدود،             مختلفة، وإن 
ويمكن إجمال هذه   . وأن الفئات الفقيرة في هذه الدول هي التي تتَّحمل الجزء األكبر منها           

 :(Elson,2002, ;Elson 2000; and, Klasem 1999)الخسائر المحتملة على النحو اآلتي 
 

التمييز ضد النساء يقود إلى تدني مستويات       : حياةعلـى صعيد الرفاهية أو وجود ال       
التعلـيم والـرعاية الصحية لديهن، والذي بدوره ينعكس سلباً ليس فقط على جودة              

 على جودة حياة أطفالهن، وقد يرفع ذلك من معدالت الوفيات           -أيضاً– حـياتهن بل  
ى تحسين  كما أنه من المفترض أن تؤدي أية زيادة في دخل األسرة إل           . عند الوالدة 

. مستويات التغذية والتعليم والرعاية الصحية ألفراد األسرة جميعاً وبالذات األطفال         
ولكـن ذلـك يعـتمد على طبيعة العالقة الوظيفية داخل األسرة، ومن الذي يتحكم               

فكلما زاد دور المرأة في األسرة كلما كان        . بتحديد أولويات الصرف على الحاجات    
لماذا؟ ألن لدى النساء نزعة     .  أكبر على حياة أفرادها    لـزيادة الـدخل آثار إيجابية     

أكبـر مـن الـرجال نحـو إنفاق الزيادة في الدخل على حاجات التعليم والصحة                
عن حالة التنمية   ) 2002(وقد بيَّن تقرير البنك الدولي      . والـتغذية، والعكس صحيح   

لنمو  في ا  -فقط–فـي العـالم أن عـدم المـساواة بـين الرجال والنساء ال تؤثر                
 في جميع أبعاد ظاهرة الفقر من دخل وفرص وأمان          -أيضاً–، وإنما   االقتـصادي 

ففي بعض الدول، تتلقى اإلناث في األسر الفقيرة تغذية أقل من           .  وتمكين اجتماعي
كما أن أفراد األسر من اإلناث غالباً ما        . الذكور، ورعاية صحية أقل، و تعليم أقل      
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ة على الموارد اإلنتاجية المولّدة للدخل      يكـون لهـن فرص أقل للحصول والسيطر       
 في أجزاء عديدة من العالم بمستوى أقل        -أيضاً-وتعاني النساء   . مقارنـةً بالذكور  

 بسبب إعتمادهن الكبير على دخول      واالقتصادي االجتماعيمـن األمـن واألمان      
وباآلتي فإن النساء يبقين دوماً عرضة ألزمات كثيرة ومفاجئة         . الرجال ومواردهم 

هذه كلها مؤشرات وعوامل تقود بالضرورة      . مثل الموت المفاجئ للزوج أو الطالق     
 آثاراً سلبية على    -أيضاً-إلى رفاهية أقل في حياة النساء مقارنة بالرجال، وتحمل          

 .رفاهية المجتمع ككل
 

إن التمييز ضد النساء يقلل من اإلنتاجية       : االقتصاديعلـى صعيد اإلنتاجية والنمو       
رع كمـا فـي المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية، وذلك بسبب     فـي المـزا   

إنخفـاض الكفـاءة التـشغيلية الناجمة عن اإلقصاء المنظم للنساء وحرمانهن من             
-الوصـول إلى الموارد والخدمات وفرص العمل، وقد أورد تقرير البنك الدولي             

وب أسيا  لو أن دول جن   :  تقديـرات على هذا الصعيد تقول      -المـشار لـه سـابقاً     
وصـحارى إفـريقيا والشرق األوسط وشمال إفريقيا بدأت بنفس حجم الفجوة في             
التعليم المدرسي على أساس النوع االجتماعي التي كانت سائدة في دول شرق أسيا             

، ولـو أن هذه الدول نجحت في ردم هذه الفجوة بنفس المعدالت التي              1960عـام   
، فإن نصيب الفرد من الدخل      1992 – 1960حققتها دول شرق أسيا في الفترة من        

. سنوياً% 0.9 –0.5فـي هذه الدول كان من الممكن أن ينمو بمعّدل أعلى بحوالي             
في حصة  % 1حتـى أنـه بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط والعالي، فإن زيادة             

في نصيب الفرد   % 0.3النساء في التعليم المدرسي الثانوي يؤدي إلى زيادة نسبتها          
  .من الدخل

 

 والنساء  لالرجاإن عدم المساواة بين     ): الحوكمة(علـى صـعيد جـودة الحاكمية         
. يضعف من جودة الحاكمية في مؤسسات الدولة، وباآلتي نجاعة سياساتها التنموية          

فقـد وجـدت دراسات عديدة أنه في الدول التي تتمتع فيها النساء بحقوق متساوية               
وتبقى هذه النتائج   . ستوى الفساد فيها  وبمـشاركة أوسـع فـي الحياة العامة، يقل م         

صـحيحة حتـى عـند مقارنـة دول تتشابه في الدخل والحريات المدنية والتعليم               
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ويمكن تفسير هذه النتائج على أساس وجود نزعة أقل لدى          . والمؤسـسات القانونية  
النساء لممارسة الفساد وقبول الرشاوى، وباآلتي فإن مشاركة النساء في قوة العمل            

لحياة السياسية يمكن أن يعزز من حكم القانون وممارسة الشفافية والنزاهة           وفـي ا  
 . والمساءلة

 
) 1995( العالمي في كوبنهاجن     االجتماعيوقد مّهدت النقاشات التي جرت في المؤتمر        

إلـى تبنـي تـوجهات إيجابية بشأن عالقة التنمية بالمشاركة المجتمعية والمساواة على              
 وقد تعهدت الدول المشاركة في ذلك المؤتمر بالعمل على          .أسـاس الـنوع االجتماعي    

 : تحقيق مجموعة من األهداف كانت على النحو اآلتي
 

 وثقافية مواتية لتحقيق مستوى مقبول من       واجتماعيةإيجـاد بيـئة سياسية وقانونية        .1
 .التنمية البشرية المستدامة

 .الحد من ضائقة الفقر وفق جدول زمني محدَّد .2

ن كافة أفراد المجتمع من الوصول والحصول على خدمات التعليم والرعاية           تمكـي  .3
 .الصحية

 .وأخيراً، تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات .4
 

إن التنمية تبقى ناقصة بدون المساواة بين النساء والرجال،         : وممـا سبق، يمكننا القول    
 كلية وقطاعية   واجتماعية اقتصاديةخالل سياسات   وأن هـذه المساواة لن تتحقق إالّ من         

ونظراً لألهمية النسبية الكبيرة للموازنات     . االجتماعيمـتوازنة وحـساسة أكثر للنوع       
 -وبال منازع-الحكومية، كما أسلفنا سابقاً، في إدارة عملية التنمية، فإنها يجب أن تشكل        

 .نقطة البداية في أية محاولة جادة بذلك اإلتجاه
 
 االجتماعي موازنات النوع 2-3-2
 

.  حكومية لصياغة السياسات التنموية وتنفيذها في الدولة       أداةتعتبر الموازنة الوطنية أهم     
 أنماط، وتحدد   اإلنفاقتعكس أولويات    و  المجتمع، أفرادفالموازنة تحدد تكافؤ الفرص بين      

 ر الموازنة العامة  وتعتب .رة وأشـكالها في المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة       ااالد
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 وثيقة مهمة جدا    أنهاكما   ط والبرمجة والتقييم لنشاطات الحكومة،    طي التخ أدوات إحـدى 
 من الكفاءة    قدر ممكن  بأقصىتلخص مدى وماهية االستفادة من الموارد المالية المتوفرة         

 . )2004عبد الرازق ،(
 

 تأخذ فإنهاالمناسب   ُوّجهت بالشكل الصحيح و    إذاإن الموازنة   : ومـن هـنا يمكن القول     
 :في تحقيق تنمية شاملة، وذلك لمالها من أهمية في تحقيق ما يليرة زمام المباد

 

تتسم الموازنة العامة في تحقيق العدالة االجتماعية باقتطاعها        : العدالـة االجتماعية   
 على الخدمات   إلنفاقه بوساطة الضرائب التصاعدية     األغنياءجـزءاً مـن مداخيل      

وهي تعمل   .للفئات المهمشة، أو تلك المحرومة    ) والصحية والتعليمية  االجتماعـية (
خالل  علـى تعزيـز المشاركة وفق مفهوم تعادل الحظوظ أو تكافؤ الفرص، ومن            

 التنمية االقتصادية   أهداف إحرازإنشاء بيئة اقتصادية واجتماعية لتمكين النساء من        
 .استئصال الفقروفي مقدمتها 

 اإلنفاقمن احد بنود النفقات في الموازنة هو         : والبشرية جيةإلنتاتنمـية المـوارد ا     
،  على قطاع التنمية االقتصادية    اإلنفاقالعام على راس المال المادي والمقصود هنا        
 فعندما تهتم الدولة في مخصصاتها      .والـذي يعني االستثمار بمرافق البنية التحتية      

 القطاع الخاص وانخفاض    اجيةإنت تعمل على زيادة     فإنها اإلنفاق الجانب من    ابهـذ 
ومن جانب آخر فمن أحد      .تكالـيف تشغيله، ومن ثم زيادة المردود االقتصادي منه        

 العام على رأس المال البشري من       اإلنفـاق بـنود الـنفقات فـي المـوازنة هـو           
 وكلما زادت هذه النسب أدت      ،)التعليمية والصحية والضمان االجتماعي   (النواحـي 

 القطاع أرباحقـوى العاملة، وهذا بدوره يؤثر إيجاباً في     ال إنتاجـية إلـى ارتفـاع     
ومن ناحية أخرى فان حجم العمالة والتوظيف         .الخـاص وارتفاع قدرته التنافسية    

يعـتمد على حجم النشاطات االقتصادية المختلفة وطبيعتها والتي تتحكم بها الدولة            
ة وسياسة تقديم   التنمية االقتصادي   في خطط  تأثيرهامـن خـالل موازنتها من حيث        

 )الخ...االجتماعية، والتعليمية والصحية(الخدمات 

إن نظام الموازنة ال بد وان يتصف بالشمولية،        : تحقـيق االنـضباط المالي الشامل      
 القانونية المعتمدة، وان يتضمن مؤسسات      لإلجراءات الموازنة وفقا    إقراروأن يـتم    
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 التشريعية من خالل التزام الجهاز       إلى تفعيل الرقابة   باإلضافةللمـراقبة الداخلـية     
 والتيبالتقارير وقواعد الشفافية والمساءلة المتفق عليها،       )وزارة المالية (التنفـيذي   

وهذا  .المختلفة الوزارات والمؤسسات    وأهداف العامة   األهدافتعـزز الـربط بين      
، نىاألد لها عالقة بالموازنة إلى الحد       التيبدوره يؤدي إلى تقليص عدد المؤسسات       

ـ  ـ  وي ن البـرامج والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والتزامها بالخطط         يربط ب
 تعتبر عامالً   التي اإلدارية تحقيق الكفاءة    إلىهذا كله يؤدي    . والحدود المتفق عليها  

 .مهماً وضرورياً في تحقيق التنمية المستدامة
 

 ال بد وأن تقوم على      ولكـن، حتى تحقق الموازنات الحكومية أهدافها التنموية المنشودة،        
فالموازنات بشكلها  .  والرقابة على تنفيذها   إعدادها في   االجتماعيأسـاس إدمـاج النوع      

، والتي  االقتصادية من باقي النماذج     االجتماعيالتقليدي ورثت سمة الحيادية تجاه النوع       
تتغاضـى عن التمايزات القائمة بين الرجال والنساء على صعيد اإلحتياجات والموارد            

 أو  اجتماعيوتفترض هذه النماذج أنه ليس ألفراد المجتمع نوع         . والفـرص والحقـوق   
 أو عمـر أو عـرق وأنهم يعيشون خارج تأثير ظروفهم التاريخية             اقتـصادية طـبقة   

وفي الغالب ما تؤدي هذه الحيادية إلى تعميق        . واالجتماعية والجغـرافية    واالقتـصادية 
 ,Balmori; Bridge)ات المجتمع المختلفة الفجـوات التـنموية بـين الجنسين وبين فئ   

وعلـيه فقد بدأ في السنوات األخيرة التركيز على منهج بديل إلعداد الموازنات    . (2003
ـ  وأصبح ". االجتماعيموازنات النوع " وتنفـيذها، والذي تمثَّل في ما أصبح ُيعرف بـ

 كأحد أدوات    في الموازنات يحظى بقبول عالمي واسع      االجتماعيمصطلح إدماج النوع    
واإلدماج هذا ليس نتيجة بحد ذاته، وإنما       . تحقـيق المـساواة بـين الـرجال والنـساء         

ويؤكد هذا المنهج على ضرورة جعل عامل النوع        . استراتيجية ومنهج ووسيلة مستمرة   
 مـن المـركبات األساسـية للـسياسات التنموية، والحوارات والتدخالت            االجتماعـي 

وشكلت . نونية، وتوزيع الموارد، والبرامج والمشاريع المنفذة     المجتمعية، والتشريعات القا  
مقـررات مؤتمـر المـرأة الدولي الرابع الذي ُعقد بتنظيم األمم المتحدة في بكين عام                

وقد أكد هذا المؤتمر على ضرورة إدماج النوع      .  مـنعطفاً هاماً على هذا الصعيد      1995
ل ردم الفجوة التنموية بين النساء       فـي الموازنات الحكومية كأحد أهم وسائ       االجتماعـي 

فمن خالل مبادرات جندرة    . والـرجال علـى طـريق تحقـيق المساواة الكاملة بينهما          
المـوازنة، يـتم تقيـيم درجة استجابة عناصر النفقات واإليرادات الرئيسة لإلحتياجات             
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ممكن أن  المتمايزة لكل من فئة النساء والرجال والبنات واألوالد، والتأثيرات التي من ال           
ويجدر بنا اإلشارة هنا إلى أنه يوجد تمييز في       . تحملهـا هذه العناصر على كل فئة منها       

 Gender( االجتماعيموازنات النوع :  بين مصطلحين همااالجتماعيأدبـيات الـنوع   

Budgets(  ومـوازنات النساء )Women Budgets.( ويعكس كل منهما حالة الحساسية 
، أو المنهج الذي تم تبنيه لمعالجة الفجوة        االجتماعيايا النوع   السائدة في بلد ما تجاه قض     

النوع "فالـدول التي اتبعت المنهج المعروف بإسم       . التـنموية بـين النـساء والـرجال       
، تميل إلى إستخدام المصطلح األول، بينما       )الفلبين مثالً  (GAD"  والتنمـية  االجتماعـي 

، وهي )أستراليا وجنوب إفريقيا مثالً  (WID" النساء في التنمية  "الـدول التي تبنت منهج      
 من الرجال في    Disadvantagedالدول التي تعتبر أن النساء بشكل خاص هن أقل ميزة           

 كإنتقاد وإنقالب على منهج     GADوقد جاء منهج    . المجـتمع، فتستخدم المصطلح الثاني    
WID .           القتصاديةافبدالً من أن يجري تضمين النساء في إستراتيجيات وسياسات التنمية 

القائمـة فعـالً حـسب المـنهج الثانـي، يسعى المنهج األول إلى إعادة النظر في هذه        
اإلسـتراتيجيات والسياسات من أدنى إلى أعلى، وإلى تحليل التنمية على أساس شمولي             

 والمؤسسية السائدة التي تكرس حالة تبعية       االجتماعيةومـتكامل مـن حـيث العالقات        
 .المرأة للرجل

 

 : ال تعنياالجتماعيوازنات النوع  فإن م(Budlender, 2002)وحسب 
 

إعـداد مـوازنات خاصـة بالنـساء، أو إعداد موازنات منفصلة لكل من الرجال                
 .والنساء

 .تخصيص موارد موجهَّه فقط للنساء 

 .للموارد المالية بين النساء والرجال%) 50و% 50(توزيع متساٍو  

امج دعم المساواة بين الجنسين دون إعتبار لسقوف        زيـادة الموارد المخصصَّة لبر     
 .اإليرادات والنفقات الممكنة

 

 : تعنياالجتماعيوبالمقابل فإن الموازنات من منظور النوع 

 . على حدةاجتماعي كل نوع احتياجاتتحديد وفهم  
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 وتوقعات  احتياجاتالوصـول إلـى توزيـع عادل للموارد المالية المتاحة حسب             
 .نوعوطموحات كل 

إعـادة ترتيب أولويات اإلنفاق وإعادة تصميم البرامج والخطط التنموية وتوجيهها            
للوصول إلى حالة من المساواة بين الرجال والنساء، وإلى استغالل الموارد المالية            

 .المتاحة استغالالً أمثالً
 
  لماذا موازنات النوع االجتماعي؟2-3-3
 

ى وجود عالقة إيجابية قوية بين التنمية من جهة         مـن الواضـح أن هناك دليالً قوياً عل        
فكما أشرنا سابقاً، فإن عدم     .  من جهة ثانية   االجتماعيوالمـساواة علـى أسـاس النوع        

المـساواة بـين الـرجال والنساء في الحقوق والفرص والموارد يقوض جهود التنمية              
 بباقي المجتمع،   -أيضاً- بالنساء، وإنما    -فقط–فعدم المساواة ال تضر     . ومحاربـة الفقر  

وذلـك بسبب التكاليف الباهظة التي تنجم عن ذلك وبشكل خاص في الدول األقل دخالً               
وتأتي هذه التكاليف على شكل     . والتي غالباً ما تتحملها الفئات المهمشة كالنساء والفقراء       

 وجودة متدنية   االقتصاديزيـادة الفقر وسوء التغذية وتفشي األمراض وبطء في النمو           
ولهذا فإن تحسين درجة المساواة بين النساء والرجال يجب أن تكون           . ظم الحوكمة في ن 

وحيث أن الموازنات الحكومية هي إحدى أهم       . هـدفاً دائمـاً أليـة إستراتيجية تنموية       
السياسات الحكومية التي تنبثق عن هذه اإلستراتيجية وتسهِّل تطبيقها على أرض الواقع،            

 االجتماعيق ألية مبادرات رامية إلى تعزيز إعتبار النوع         فإنها تشكل أفضل نقطة إنطال    
 .في الحياة العامة بشكل عام، وفي الفعاليات التنموية بشكل خاص

 

 االجتماعي مـساعد األمـين العام لألمم المتحدة لقضايا النوع   )King, 2002(ويـرى  
لسات ورشة  كما جاء في مداخلته اإلفتتاحية في الجلسة الثانية من ج         -وتطويـر النساء    

 والبرنامج  )UNCTAD(العمل الذي قام بتنظيمها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية          
 بصورة مشتركة في كيب تاون في جنوب إفريقيا         )UNDP(اإلنمائـي لألمـم المتحدة      

 في إستراتيجيات التنمية في الدول األقل       االجتماعيبناء القدرات إلدماج النوع     "بعنوان  
 منافع عديدة يمكن تصنيفها في مجموعتين       االجتماعيمـوازنات النوع     أن ل  -"تطـوراً 

 : هما
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 :وهي، استثناءمنافع تجنيها كل الدول بال : المجموعة األولى
 

إن الـسماح بمشاركة أوسع للنساء في مناقشة الموازنة والقضايا المتصلة بها أثناء              
 .المالي إلى األماماإلعداد واإلقرار والتقييم يساعد في دفع عجلة اإلصالح 

إن تحقـيق المساواة بين الرجال والنساء في المجتمع من خالل جندرة الموازنات               
وهذا بالطبع  . يعزز من ممارسات الحاكمية الجيدة مثل النزاهة والشفافية والمساءلة        

إن إعطاء هامش أكبر للنساء في إدارة الشؤون        : مـرده إلـى اإلفتـراض القائـل       
ية العامة وفي دوائر صنع السياسات والقرارات يضفي أجواء         الـسياسية واإلقتصاد  

 .عمل أكثر إيجابية وصحية ونظيفة
 

 : منافع تجنيها الدول األقل تطوراً في العالم فقط وهي:المجموعة الثانية
 

 ُيقلّل  االجتماعيإن تحقـيق المساواة بين الرجال والنساء بمساعدة موازنات النوع            
التي غالباً ما يتحملها الفقراء والمهمشين في المجتمع ويزيد         تكاليف وأعباء التنمية    

 .من فاعلية سياسات وإستراتيجيات محاربة الفقر

 ُيزيل  االجتماعيإن تحقـيق المساواة بين الرجال والنساء بمساعدة موازنات النوع            
فمن الطبيعي  .  الواقع بشكل خاص على فقراء الدول األقل تطوراً        االقتصاديالظلم  

 ة من الموارد والفرص الموجهَّ    االجتماعيتـزيد المـوازنات الحـساسة للنوع        أن  
من الحصول على حقوقهم األساسية  ) وغالبيتهم من النساء واألطفال   (لتمكين الفقراء   

وليس غريباً أن تضع األمم     .  وغيرها اجتماعيةمـن تعليم ورعاية صحية ورعاية       
 . ية الجديدةالمتحدة محاربة الفقر في مقدمة أهدافها لأللف

 
 له االجتماعيفالعمـل إذاً على جعل الموازنات الحكومية أكثر توازناً تجاه قضايا النوع       

 .العديد من المزايا والمنافع التي تبرر إطالق المبادرات وحشد كافة الجهود إلنجاز ذلك
 
 ؟االجتماعي كيف يمكن الوصول إلى موازنات أكثر حساسيةً تجاه النوع 2-3-4
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ول من النمط التقليدي إلعداد الموازنات الحكومية إلى نمط آخر يسمح بتضمين            إن التح 
 في هذه الموازنات، هو عملية طويلة وشاقة وتتطلب إستثمار          االجتماعيقـضايا النوع    

وتصبح هذه  . الكثير من الجهود والموارد سواء من القطاع الحكومي أم المجتمع المدني          
لدول األقل تطوراً، والتي تعاني نظم موازناتها العامة        المهمة أكثر تعقيداً وصعوبة في ا     

 من مشاكل عديدة يتوجب معالجتها أوالً أو بالتوازي مع اإلنتقال إلى تطبيق             -أصـالً –
 إلى عدد من )Sarraf, IMF, 2003(وقد أشارت دراسة . االجتماعيمـوازنات الـنوع   

 : هذه المشاكل أو المعيقات نذكر منها
 

 .اليد متحيزة بشكل عام لصالح الرجال على حساب النساءوجود ثقافات وتق 

 ضعف البناء التنظيمي والمؤسسي للموازنات الحكومية  

ضـعف الخبرات الفنية لدى القائمين على إعداد الموازنات وتحليلها وتقييمها سواء             
 .في الحكومة أو في مؤسسات المجتمع المدني

جودة في نماذج الموازنات المستخدمة     عـدم مالءمـة التفاصـيل والتصنيفات المو        
 .إلجراء تحاليل مفيدة على أبعادها وتأثيراتها المحتملة

، سواء أكانت   االجتماعيعـدم توفـر بيانات وإحصاءات ُمعّدة على أساس النوع            
 الكلية والقطاعية، أم تخص البرامج      واالجتماعية االقتـصادية تخـص األوضـاع     

 .والمشاريع في الموازنات

 مـستوى المـشاركة المجتمعية في إعداد الموازنات والرقابة على تنفيذها،            تدنـي  
أعضاء المجلس النيابي أو    (وينطـبق هـذا في كثير من الدول على ممثلي الشعب            

وقد يعود ذلك إما إلى قلة وعيهم وإدراكهم بأهمية الموازنات في الحياة            ). التشريعي
 . ات الفنية الالزمة لتحليل الموازناتالعامة أو إلى عدم إمتالكهم للخبرات والمهار

 

وال بـد أن تمر عملية التحول إلى موازنات حساسة أو مستجيبة أو واعية لقضايا النوع                
 : كما يلي)Budlender, 2002( في مرحلتين أساسيتيْين حددتهما االجتماعي

 
 Gender( االجتماعيمـرحلة تحلـيل المـوازنات القائمـة من منظور النوع      : أوالً

Analysis of Budgets(  للتعـرف إلى مواطن القصور وعدم التوازن في هذه ،
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، ومن ثم إدخال التعديالت الضرورية عليها       االجتماعي النوع   إزاءالمـوازنات   
مـن حيث الشكل والمضمون، وكذلك على السياسات الحكومية الكلية والقطاعية   

تحليل اآلثار  ويجب أن يشمل ال   . التـي أوجـدت هـذا القصور أو عدم التوازن         
المحتملة لبنود الموازنة من إيرادات ونفقات على فئات الرجال والنساء والبنات           

ومـن الواضح أن هذه المرحلة تأتي بعد الحدث، وتقع مسؤولية القيام            . واألوالد
 .بمهامها على عاتق البرلمانيين ونشيطي المجتمع المدني

  االجتماعيستجيبية فعالً لقضايا النوع     مـرحلة إعداد الموازنات الحساسة أو الم       : ثانياً
)Gender Sensitive or Responsive Budgets.(  وهـذه المرحلة ذات طبيعة 

وهذه . إستباقية للحدث، ويتحمل مسؤولية تنفيذ مهامها الجهاز التنفيذي الحكومي        
المرحلة تستند إلى نتائج المرحلة األولى، ويجب أن ينجم عنها موازنات تشجِّع            

اة بـين الرجال والنساء من خالل ضمان تأثيرات متكافئة لمكوناتها من   المـساو 
 .إيرادات ونفقات على الطرفين

 
 إستراتيجيتْين متداخلتْين لدفع عملية تطبيق )Cagatay et.al.,2000, p.46(وقـد حَّـدد   

تحسين نوعية البيانات   ) 1: ( قُدماً وذلك على النحو اآلتي     االجتماعيمـوازنات الـنوع     
ت تحلـيلها لتبرير أية تغيرات مطلوبة على مصادر اإليرادات وتوزيع النفقات في    وأدوا

 المعنية  االجتماعيةحشد جهود المجموعات    ) 2( و االجتماعيالموازنة على أساس النوع     
وأكثر إقناعاً عند الدفاع عن     ، االجتماعيوجعلهـا أكثـر وعياً بقضايا موازنات النوع         

 .مواقفها بذلك الخصوص
 

: ي كثير من األحيان يصعب الفصل الدقيق بين المرحلتين ألسباب عديدة منها           ولكـن ف  
صـعوبة إلغاء تأثير الموازنات الفائتة والحالية على الموازنات المستقبلية حتى لو كانت           

والمبالغ ،  كبير بين المخصصات في الموازنة     -أحياناً–صـفرية، وكـذلك وجود فرق       
نة مما يجعل تحليل الموازنة القائمة قبل التنفيذ في         المـصروفة فعـالً أثناء تنفيذ المواز      

ومن واقع التجارب الدولية    . كثير من الحاالت غير مجٍد إلعداد موازنات من نوع جديد         
 قد -وهي األقدم على اإلطالق-إن التجربة اإلسترالية    : فـي هذا المضمار، يمكن القول     
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مبادرات فال زالت في المرحلة     نجحت في إنجاز المرحلتين، أّما غيرها من التجارب وال        
 .األولى

 
 االجتماعيموازنة من منظور النوع  خطوات تحليل ال2-3-5
 

 أربـع خطوات رئيسية لتحليل الموازنات من منظور         )Elson&Evers,1997( حـددت 
 : على النحو اآلتياالجتماعيالنوع 

 
 :األولىالخطوة 

 

 هذا النوع من القطاعات     أن إذرية،  انـتقاء القطاعات ذات الصلة المباشرة بالتنمية البش       
 النوع االجتماعي المختلفة    وأولوياتهـو الـذي يمكن من خالله اإلستجابة الحتياجات          

يعني ان نغفل اهتمامنا عن بقية       وهذا ال .  عولج بالشكل الصحيح   إذابشكل مباشر ومؤثر    
ة هو ضمان   ولكن ما نريده في الموازن    . القطاعـات التي تهتم بتنمية راس المال المادي       

وهذا . مبدأ تساوي الفرص لكل من الرجل والمرأة، والتي تعتبر بحد ذاتها موارد بشرية            
 بمجرد أن   إننا إذ. يـتطلب تسليط الضوء على القطاعات التي تهتم برأس المال البشري          

 كل فئة   أصبحتنكـون قد حققنا نجاحاً في تلبية احتياجات النوع االجتماعي المختلفة و           
 -بطبيعة الحال و- فإننامجتمعية مشاركة ومنتجة ومستثمرة بأقصى طاقتها،       من الفئات ال  

نحـصل علـى التنمـية المرجوة لرأس المال البشري كخطوة أساسية ومساندة لجهود              
ومن . لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة   ) رأس المال المادي  ( تطويـر البنـية التحتـية     

التعليم، : ر مباشر على النوع االجتماعي    بعـض هذه القطاعات أو السياسات التي لها اث        
 .والصحة، والزراعة، والعمل

 
 :الخطوة الثانية

 

تقيـيم أوضـاع الـرجال والنـساء واألوالد والبنات في كل قطاع من هذه القطاعات                
 : اآلتيةاألسئلةالمختارة، وعادةً ما يتم ذلك من خالل إثارة 

 

 ماعي السائدة في هذا القطاع؟ما هي القواعد التي تنظم عالقات النوع االجت 

 ما هي اهتمامات كل من الرجل و المرأة في هذا القطاع؟ 
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 ما مدى التحكم والوصول للموارد ان كان للرجل أو للمرأة في هذا القطاع؟ 

 من المسؤول عن اتخاذ القرار في هذا القطاع ؟ 

 ما هي فجوات النوع االجتماعي في هذا القطاع؟ 
 

عـض القطاعات، يمكن إعطاء األمثلة اآلتية على إجابات بعض هذه           وتطبـيقاً علـى ب    
 : األسئلة

 

 األسر ما كانت    إذا لإلناثالتسرب من المدارس يحدث أوالً      ) 1 (:فـي قطـاع التعلـيم     
 األغلبيقتصر دور المعلمات في     ) 2( وتتم المحافظة على فرص التعليم للذكور،     ، فقيرة

 . على المراحل العلياباألغلب والمعلمين األوليةعلى تعليم المراحل الدراسية 
 

 ذكور، فالقرار الطبي    باألغلب األطباءو نساء   باألغلب الممرضات   :فـي قطاع الصحة   
 . المرأة هي التي تكون دوما بجانب المريضأنيكون ذكري بالرغم من 

 والرجال هم من يمتلكون     األرض المرأة هي من تقوم بحرث       :فـي قطـاع الـزراعة     
 . ون بها وبمحاصيلهااألرض ويتحكم

 

وقـد نجـح عدد من الدول التي أطلقت مبادرات لجندرة الموازنة وبمساعدة من الدول               
وهذه الخطوة ضرورية جداً إلنجاز الخطوات      . والمنظمات المانحة في إتمام هذه الخطوة     

 ).Gender Planning (الالحقة، ويطلق عليها خطوة التخطيط الجندري
 

 :الخطوة الثالثة
 

السياسات القائمة والمتبعة وتحليلها في كل قطاع من القطاعات المختارة، ويكون           فحص  
 : اآلتيةاألسئلةثارة وإ ذلك من خالل وتحليلها

 

مـا هي أكثر الحاجات التي تستجيب لها سياسات هذا القطاع؟ وهل تُعطي أولوية               
 متساوية للفقراء من الرجال و النساء؟

 ة، من سيكون المستفيد األكبر منها؟ وما مدى إستفاد        فـي حالة تنفيذ هذه السياسات      
 الفئات المهمشة منها؟
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ما هي المبالغ المخصصة للنساء الفقيرات ذوات االحتياجات الملحة من خالل هذه             
 السياسات؟ و كيف يتم شمل الناس المهمشين في هذه السياسات؟

اعي القائمة في هذا    مـاذا تتضمن هذه السياسات من أجل ردم فجوات النوع االجتم           
 القطاع؟

 
 :األسئلةأمثلة على أجوبة لبعض هذه 

 

التعليم المجاني لعدد من    ( تأثير السياسات الناجعة في تخفيض األمية     ) 1 (:قطاع التعليم 
السياسات المتبعة الحتواء   ) 2.( للعائالت الفقيرة  أولوياتبحيث تعطى   )  العائلـة  أفـراد 

 .مشكلة التسرب من المدارس

ـ     الناقلة  األمراض للوقاية من    لألمهاتالسياسات الصحية الموجهة    ) 1 (:صحةقطـاع ال
 الصحية للمناطق الفقيرة    اإلرشادات) 3.(األولـية الـرعاية الـصحية     ) 2.(والمعديـة 

 .األمراضوالمكتظة بالسكان والتي غالبا ما تنتشر فيها 
 

 أنجع و أفضل في     أساليبالسياسات التدريبية للنساء على استخدام      ) 1 (:قطاع الزراعة 
مدى ) 2.( أعلى إنتاجيةالـزراعة تساعدها على توفير الكثير من الوقت والجهد وتحقيق           

البرامج الخدماتية الزراعية المقدمة ) 3.(حـصول المـرأة الريفية على قروض زراعية     
 .للمرأة

 
 :الخطوة الرابعة

 

تحديد الفئات إجـراء مـتابعة وتقييم لحجوم وطبيعة مخصصات اإلنفاق في الموازنة، و      
 وفي هذه الخطوة    ).Outputs(وهذا ما يصطلح عليه بتقييم المخرجات       . المستهدفة منها 

 ,Budlender(فـإن التحليل ينصب على جانب مخصصات اإلنفاق، التي تنقسم حسب  

 :إلى ثالث مجموعات هي) 2002
 

، جتماعياالنفقات مخصصَّة وموجهَّة بشكل مباشر لتلبية إحتياجات مرتبطة بالنوع           
ومن . مـثل مخصـصات الصحة اإلنجابية للمرأة، ومخصصات دعم تعليم اإلناث          

 نفقات هذه المجموعة مخصصة     -إن لم يكن جميع   -الطبيعـي أن نجـد أن معظم        
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للنـساء، وخـصوصاً فـي المجتمعات التي تمارس التمييز ضدهن، بهدف تحقيق             
ففي الهند  . صالح النساء ل" بالتمييز اإليجابي "المـساواة مع الرجال وهذا ما يعرف        

من حجم  % 1مـثالً، يجـب أن ال تقل مخصصات اإلنفاق على قضايا المرأة عن              
 %.5الموازنة الكلي، أما في الفلبين فالنسبة هي 

نفقات مقابل خدمات موظفي القطاع الحكومي مثل الرواتب واألجور ومخصصات           
وقد تحوي هذه   . الـتقاعد ونهايـة الخدمـة ومخصـصات لتمويل برامج التدريب          

المجمـوعة علـى نفقـات ذات طبـيعة جندرية مثل تمويل تدريب وتأهيل النساء              
العـامالت فـي الحكـومة لتمكيـنهن مـن منافسة الرجال على الوظائف العليا،               

وغالباً . ومستحقات اإلجازة األبوية، وتسهيالت اإلعتناء بأطفال الموظفين وغيرها       
ن خالل نماذج الموازنة، وإنما من خالل       مـا يـتم التعرف إلى هذه النفقات ليس م         

تقاريـر تفصيلية عن أشكال هذه المخصصات وأحجامها واآلثار المحتملة لها على            
صـعيد تمكين المرأة، ويتم إعدادها من قبل كل وزارة على حدة وتُلحق بالموازنة              

 .العامة

نما تكون  وإ، االجتماعيالنفقات العامة المختلفة التي ال تخصص على أساس النوع           
. مـوجَّهة لتلبـية إحتياجات جميع األفراد والفئات في المجتمع دون تمييز أو تحيز             

ولكـن يمكـن أن تحمل هذه النفقات تبعات وتأثيرات متباينة على أوضاع كل من               
ومن . الـرجال والنـساء تبعاً ألنماط العالقات الوظيفية السائدة بينهما في المجتمع           

 وباقي مرافق البنية    ه مخصصات تطوير شبكات الميا    أمـثلة هذا النوع من النفقات     
التحتـية، ومخصـصات تحـديث المواصالت، ومخصصات األمن والنظام العام،           

 واالجتماعيةومخصـصات محـو األمـية ومخصصات التعليم والرعاية الصحية           
 .وغيرها

 

د ، وحتى يكون لها فاعلية على أرض الواقع، فال ب         األربع على الخطوات    اإلطالعوبعد  
 كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات القائمة على قضايا          إشـراك مـن   

ومن جانب أخر هناك أهمية     . الـنوع االجتماعـي في نقاش مشروع الموازنة لكل عام         
 الموازنة لقضايا النوع االجتماعي، وان يكون لديهم خبرة         إعدادلتحـسس القائمين على     

 .ومهارة عالية في التعامل معها
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 هي  االجتماعيوكمـا أوردنا سابقاً، فإن أهم مرحلة للوصول إلى موازنة حساسة للنوع             
وكما يالحظ فإن محور    . عملية التحليل، والتي تم تجسيدها في الخطوات األربع السابقة        

 على بنود النفقات في الموازنة، ولكن هناك أدوات         انصباإلهـتمام في هذه الخطوات      
 ):Budlender, 2000( أهمها اجتماعيازنات من منظور أخرى تستخدم في تحليل المو

 

ومما هو جدير بالذكر أنه ال      . االجتماعيتحليل اإليرادات العامة من منظور النوع        
 نجحت في إنجاز هذا التحليل بشكل       2000يـوجد دولـة واحـدة حتى نهاية العام          

 .شامل

هذا النوع من   . رجالتحلـيل وتقيـيم أثر السياسات الكلية على أوضاع النساء وال           
 .التحليل هو أقل األنواع إستخداماً بسبب عموميته

تحلـيل التقاريـر التي تسجل اإلنعكاسات والدالالت الجندرية لموازنات الوزارات            
 من عهذا النو فإن )Budlender & Sharp 1998(وحسب . والبرامج كل على حده

 .ولقطاع التعليم فقط وجنوب إفريقيا أسترالياالتحليل قد تم إنجازه في 

 .تحلـيل النفقات غير الكلية للنوع االجتماعي في تضمين استخدام الوقت للموازنة            
ويقـوم هـذا التحليل على حساب العالقة بين مخصصات هذا النوع من القطاعات              

 للوقت  األفرادالـذي يقوم على هذا النوع من النفقات و تأثيرها في كيفية استخدام              
ولم . المرأة كُل على حده، وهذا يأتي من خالل مسوحات الوقت         من قبل الرجل أو     

 .تجد أية دولة نجاحاً في استخدام هذا النوع من التحليل

: تقييم درجة استفادة المنتفعين من الخدمات الحكومية على أساس التفرع االجتماعي           
 أن  وتعـتمد هـذه األداة على استطالع وتحليل أراء الرجال والنساء الذين هم إما             

يكونـوا منتفعين حاليين أو محتملين من برامج الخدمات الحكومية بهدف التعرف            
وغالباً ما يتم استخدام االستبانة     . إلى مدى استجابة هذه البرامج لحاجاتهم وأولوياتهم      

ويمكّن لوزارة شؤون   . أو مسح المواقف أو المجموعات المركزة في جمع البيانات        
 أن تعقد جلسات استماع     - مثالً –يعي المتخصصة   المـرأة أو لجان المجلس التشر     

 . عامة لمناقشة أولويات اإلنفاق الحكومي من وجهة نظر النوع االجتماعي
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عملية بـناء علـى كـل ما سبق من خطوات و أدوات مستخدمة، فانه يمكننا تلخيص                 
 : تستجيب الحتياجات النوع االجتماعي، من خالل خمس مراحلالوصول إلى موازنات

 
تحديد المؤشرات التي توضح واقع الرجال والنساء في مراحل         :تشخيص الواقع   :أوال

العمـر المخـتلفة، وفـي مـناطق السكن المختلفة، وحسب المستويين المادي             
 .األهميةوالتعليمي، وغيرها من المتغيرات ذات 

ة  الدول التزامفحص وتحديد مدى     : المعلنة للحكومة  األهدافوتحديـد السياسات     : ثانياً
فـي سياسـاتها وقوانيـنها المختلفة في التصدي لقضية ما، أو للعمل على حل               
مـشكلة مـا، وكذلك مدى التزام الحكومة بجسر فجوات النوع االجتماعي في             

 دراسة  - فقط –مجـاالت محـددة كالصحة والتعليم وغيرها، على أن تتم ليس            
 .اإليرادات سياسات -أيضاً-، ولكن اإلنفاقسياسات 

تخصيص  تم إذافحص ما  :  العمـل المعلـنة وفحص موازنتها      يـد بـرامج   تحد :ثالثا
 إذاما في الكافـية لتنفيذ هذه السياسات التي إلتزمت بها الدولة، وفحص         المـوارد 
 .األوضاع القائمة تغيير في إلحداث التمويل كافية رداوكانت م

ـ دراسـة تأث   : رابعا دى فعالية   فحص م  : القصير والطويل  يْينر هذه البرامج على المد    ي
 ومدى وصولها للفئة المستهدفة، وكيفية صرف هذه        درلمـوا اسـتخدام هـذه ا    

 ).Outputs( تحليل المخرجات  ومدى استفادة الناس منها، أيالموارد

 إذا، وفحص ما    أوالوذلـك بالعودة لمرحلة التشخيص التي ذكرت في         : التقيـيم  :خامسا
 أم ال، أي تحليل النتائج      معين تغيير   إحداث في   أهدافهاحققت  قد  كانت الموازنة   

)Outcomes.( 
 
  وزارة التربية والتعليم–فتراضي  مثال تحليلي ا2-3-6
 

لى الناحية العملية و التطبيقية، فال بد من رؤية         ع أن نعكـس هذه المراحل       أردنـا  وإذا
 وجهة إنفاق هذه  ونرى  ،  لكل مؤسسة حكومية   اإلجماليةتقـسيمات المـبالغ     وتفاصـيل   

تحقيق الحاجات العملية   مع  هل تنسجم   وا هي طبيعتها ومن هو المستفيد منها        وم،  المبالغ
 ؟ الأم  على المدى البعيداإلستراتجية همحاجاتومع على المدى القصير للمستهدفين 
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(يمكن استخدام النموذج اإلفتراضي كما هو مبين في الملحق          وحتى يتضح األمر أكثر،     
هناك أن  ونفترض في هذا النموذج     . ية والتعليم والخـاص بتحليل نفقات وزارة الترب     ) 4

وهذه . ثالثة مراكز مسؤولية في الوزارة ترتبط نفقاتها مباشرة بمؤشرات التنمية البشرية       
ولكل واحد من هذه    . المراكـز هـي رياض األطفال والتعليم المدرسي والتعليم العالي         

ويمكن .  في التحليل  المراكـز هـناك عدد من المؤشرات التنموية التي يجب إستخدامها          
إعـادة النظـر فـي المؤشرات قبل الشروع في إكمال النموذج بغرض تحليل موازنة               

، في حال التمكّن من     هذا الجدول إكمال   وبعد. الـوزارة مـن منظور النوع االجتماعي      
 التي  يمكن الحصول على إجابات لألسئلة     الحـصول علـى البيانات التفصيلية الالزمة،      

تستجيب الحتياجات النوع   الوزارة  حـص إن كانـت مخصـصات        أثـرناها سـابقاً لف    
 االجتماعي أم ال؟

 
 : األسئلةمن هذه 

  من ضمن نفقات الوزارة ؟لنوع االجتماعيبا خاص إنفاقهل هناك  

 ؟ بين الجنسين في الوزارة تساوي فرص العمالةيهيئ إنفاقهل هناك  

 ي أم ال؟ بشكل عام متضمنة للنوع االجتماع الوزارةنفقات هل 
 

 أن نأخذ التحليل إلى     -أيضاً- ال بد    ة، كامل األسئلة عـن هذه     جابـة كـون اإل  توحتـى   
 من رواتب   الوزارةمـستويات أكثـر تفصيالً، ونفحص مكونات النفقات الداخلية لهذه           

 :، فيجب أن نهتم بــلرواتب واألجورفلو أخذنا مثالً بند ا. وأجور ونفقات تشغيلية
 

 .زيعهم بين النساء والرجال وتو الموظفينإعداد 

 للرواتب واألجور مقارنة    اإلجماليةقيمة المبالغ التي تحصل عليها النساء من القيمة          
 .بالرجال

عـدد الترقيات والحوافز وقيمة المبالغ التي زادت على اثر هذه الترقيات، وما هي               
 نسبة ما حصلت عليه النساء مقارنة بالرجال ؟

على شكل   ان كان    ،لالرجبا نساء مقارنةً تذهب لل التي  حويلية   المبالغ الت  نـسبة كـم    
 . غيره من النفقات التحويليةو إمتيازات شخصيةسفريات و
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وفي النهاية تأتي عملية التقييم والتي تتلخص في تقرير يبين النسب المئوية التي حصلت              
افياً  وحتى يكون التقرير و    .علـيها كـل فـئة من الفئات االجتماعية من المخصصات          

فهذا التقرير يساعد   .  الستة التي تحدثنا عنها مسبقا     األدوات إتباعمن  ومكـتمالً فـال بد      
 . الموازنة القادمة بحيث تكون أكثر تحسساً لقضايا النوع االجتماعيإعدادعلى 

  التجارب الدولية2-3-7
 

مـن المالحـظ مـن الـتجارب العالمية التي سعت إلى تطبيق موازنة متحسسة للنوع                
 لم تأت مباشرة إلى وضع وثيقة مخصصات كافة الوزارات والهيئات           إنهاجتماعـي   اال

 بل أخذت فترات طويلة في البداية من عمليات         ،الحكومية على أساس النوع االجتماعي    
 تجربة عالمية   50وجود حوالي   إلى  ) 2001،اليونيفم( أشارتفقد   .ستنتاجاتاالتحليل و ال

 ليست جميع   ، ولكن  الموازنات الوطنية  إعدادفي  فـي مجـال تضمين النوع االجتماعي        
هـذه الـتجارب علـى نفس الدرجة من التطور والنجاح، و لكنها تظل تجارب جديرة                

ومن الالفت للنظر أن معظم الدول التي شرعت في تطبيق مبادرات وبرامج            . باالهتمام
(كومونويلث   في نظام الموازنات الحكومية تنتمي إلى مجموعة ال        االجتماعيلدمج النوع   

Commonwealth(،       بصورة عامة يمكن تقسيم    و.  وأنهـا تقع في جنوب الكرة األرضية
 : من المبادراتأنواعهذه التجارب إلى ثالثة 

 
 .المبادرات الحكومية : أوال

تتميـز هذه المبادرات بأنها بدأت بسبب إلتزام حكومي بقضايا النوع االجتماعي،            
ل تضمين  سهِّجراءات تُ إ آليات عمل و   ضعووباآلتـي سـعت الحكومة ذاتها إلى        

 . مبادرة ُأسترالياالنوع االجتماعي في الموازنة العامة، ومن أهم هذه المبادرات

 هي التجربة األولى والرائدة     1984التجـربة االسترالية والتي بدأت منذ العام        إن  
  تطور 1990بحلول العام   و. فـي إعـداد الموازنات الحساسة للنوع االجتماعي       

 الموازنة باتجاه استخدام مؤشرات النوع االجتماعي للتأكيد على         وإعدادهـوم   مف
بعد أربع سنوات تم تعميم بعض مؤشرات       و. الوصول إلى هدف تحقيق المساواة    

ـ الـنوع االجتماعـي ل     في جميع المؤسسات    لألداءستخدم كـأداة تقيـيم سنوية       تُ
 وتقييم أثر   عدادإ أهميةأنها أبرزت   مـن أهـم دروس هذه التجربة        . الحكومـية 
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 تطورت  بأنها موازنة استراليا    ميزتكما ت . االجتماعي على أساس النوع     الموازنة
تدريجـيا، حيث بدأت في مقاطعات محدودة في الثمانينيات وضمن برامج تتعلق            

بنود النفقات  تطورت تدريجيا لتشمل جميع     ألطفال، ومن ثم    بالعمـل مع النساء وا    
كاملة " نسائية"أول موازنة هذه التجربة في إنتاج  ونجحت   . الموازنة الوطنية  فـي 

 توقفت هذه   -لألسف– ولكن   .1996-1994 األعوامتم إعدادها في استراليا بين      
 ,Cagatay et.al.,2000(وتعقيباً على ذلك، يرى . 1996الجهود في نهاية العام 

p.40("          مبادرة  هو أن أية   األستراليةبـأن أحد أهم الدروس المستفادة من التجربة
 ال تكون مملوكة للمجتمع     االجتماعيأو تمرين نحو إنتاج موازنات حساسة للنوع        

المدنـي تبقـى عرضةً للفشل بسبب التغيير الذي قد يطرأ على العقيدة السياسية              
 ".للطبقة الحاكمة في الدولة

 

 :مبادرات بدأها المجتمع المدني : ثانيا

اسة للنوع االجتماعي بمطالبة     مبادرة الموازنة الحس   تأتيفـي بعـض الحـاالت       
رئيسية من المجتمع المدني، الذي يدفع باتجاه موازنة حساسة للنوع االجتماعي،           

. أفريقياطنية ومن هذه األمثلة جنوب      ومـن خـالل أبحاث ودراسات وحمالت        
 بمشاركة مؤسسات حكومية    1997بحـيث بدأت تجربة جنوب إفريقيا في العالم         

وقد . جميع اإليرادات وأخرى تقوم باإلنفاق فقط     مخـتلفة، بعـضها مسؤول عن ت      
 أن -(p.1 ,1999) حسب سكرتاريا الكومونويلث -أظهرت تجربة جنوب إفريقيا

جـندرة الموازنة العامة في أي بلد هي عبارة عن عملية تدريجية يتم تطويرها              "
وقـد بـدأت هذه التجربة في بداياتها بالتركيز على تحليل بنود            ". عبـر الـزمن   

 . ات، في مشاريع ومؤسسات حكومية محَّددةالنفق
 

 :كة بين الحكومة و العمل األهليمبادرات بالشرا : ثالثا

لعـل هـذا الـنمط هو األكثر شيوعا و تحديدا في الدول النامية التي تتميز فيها                 
و التي تنشط فيها وكاالت التنمية الدولية       . البـرلمانيات بالـضعف و عدم القدرة      

ومن هذه األمثلة تنزانيا،    . موازنات أكثر شفافية و عدالة    اد  جهود إعد التـي تدعم    
الصحة و التعليم و المياه و الزراعة و        : حـيث أنهـا بدأت في ستة مجاالت هي        
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مبادرة بدأت مصر في     السياق ذاته،    وفي. التنمـية المجتمعـية و الحكم المحلي      
 وكذلك  . فقط الشباب و الرياضة  مجاالت  مـوازنة النوع االجتماعي في      إعـداد   

الفلبين وتنزانيا وغانا   : يمكـن تـسجيل مبادرات مماثلة تم إطالقها في دول مثل          
 .والهند وغيرها من الدول

إنها سَّجلت نجاحات محدودة    : وفـي تقيـيم عـام لهـذه التجارب الدولية، يمكن القول           
ال "إنه :  إلى القول(Cagatay et.al., 2000, p.47)وقد خلص . وإسـتثنائية حتـى اآلن  

جد هـناك في الوقت الحاضر أية حكومة في العالم نجحت في إنتاج موازنة كاملة               يـو 
 ".االجتماعيتحتوي على بيانات مفَّصلة وموزَّعة على أساس النوع 
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  التنمويواألداءالبيئة العامة : الحالة الفلسطينية  -3
 
 

  تقييم عام3-1
 

فعمر هذه  .  وية الرسمية الفلسطينية  ال بد في البداية من اإلشارة إلى حداثة التجربة التنم         
هذه .   سنوات عشر اآلنالذي لم يتجاوز حتى     والتجـربة هو من عمر السلطة الوطنية،        

الفتـرة االنتقالية تداخلت فيها التحديات السياسية والوطنية العامة مع التحديات التنموية            
 مهام بناء   إضافة إلى ، علـى مخـتلف الـصعد المعيشية للمواطنين في الضفة والقطاع          

 تقييم  إجراءوهي باآلتي فترة قصيرة نسبياً قد يصعب معها         .  مؤسـسات السلطة نفسها   
ومن المهم  .  شامل لآلثار بعيدة المدى للسياسات االقتصادية التي قامت السلطة بتطبيقها         

 إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكن تملك الحرية الكاملة في            -أيضاً-اإلشارة هنا   
.  اضلة واالختيار بين أدوات السياسة االقتصادية المختلفة خالل فترة الحكم االنتقالي          المف

 93 منذ أوسلو عام     اإلسرائيليةفاالتفاقـات المرحلية التي وقعتها م ت ف مع الحكومة           
 على  إجرائية -أيضاً-وفـي مقدمتها اتفاق باريس االقتصادي، وضعت قيوداً قانونية و         

 الكثير من أدوات السياسة االقتصادية، وال سيما في مجاالت          مقـدرة الـسلطة الستخدام    
 ما أخذنا بعين االعتبار أن هذه       وإذا.  النقد والتجارة الخارجية والضرائب غير المباشرة     

فانه كان من الطبيعي    ،  الحكومية اإليراداتالسياسات الثالث يكون لها تأثير مباشر على        
 وعلى الرغم من عدم وجود قيود قانونية على         -أيضاً-أن تتأثـر الـسياسة المالية بها        

 فانه لهذا السبب السياسي     -سابقاً–وكمـا أشرنا    .   الـسلطة لمداخـيلها    إنفـاق كيفـية   
 السياسة المالية في الواقع االقتصادي      ألدوات من أهمية كبرى     هالموضوعي، وما يفرض  
.  ذه الدراسة تـم اختيار هذه السياسة لتكون المحور الرئيسي له        ، الفلـسطيني المعـاش   

-إضـافة إلـى سياسـة التشغيل وتنمية الموارد البشرية التي تملك السلطة الفلسطينية               
 . بشأنها هامشاً واسعاً من القرار وترتبط بشكل كبير بالسياسة المالية المتبعة-أيضاً

 
 
 ة والمؤثرات البيئياألداءأهم مالمح :  االقتصاد الفلسطيني3-2
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من معطيات في األدبيات المنشورة حول تطور أداء االقتصاد         يمكن االستدالل مما توفر     
 :  اآلتيةاألساسيةالفلسطيني إلى المالمح 

 

ـ   ، اإلسرائيلي االقتصاد الفلسطيني ملحقاً باالقتصاد أصبح، اآلن وحتى 67نذ العام  م
 حجماً  األكبروبات تطوره أسيراً لعالقته غير المتوازنة والقسرية مع هذا االقتصاد           

 المتعاقبة منذ ذلك    اإلسرائيليةوواصلت الحكومات   . كثـر ديناميكـية وتعقـيداً     واأل
 سياسة تدميرية ممنهجة ضد االقتصاد الفلسطيني، تقوم على         إتباعالـتاريخ علـى     

 تحويل الضفة والقطاع إلى سوق استهالكي للمنتجات والخدمات اإلسرائيلية          أسـاس 
وقادت هذه السياسة إلى  . الرخيصةوإلى مصدر لأليدي العاملة     ، حتـى الفاسدة منها   

خلـق تشوهات بنيوية متأصلة في االقتصاد المحلي، فتوسعت فيه األنشطة الخدمية            
إضافة إلى كل هذه الممارسات     .   التنموية اإلنتاجية األنشطةوالهامشية على حساب    

كانت سلطات  ، التـي عملـت علـى إضعاف القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني          
 بعملية سلب للموارد المالية الفلسطينية، وتحويلها للخزينة        -أيضاً-قوم  االحـتالل ت  
قناة التعرفة  ) 1: (وكانـت عملـية الـسلب تتم عبـر ثالث قنوات         .  اإلسـرائيلية 

قناة ) 3(و، قناة ضرائب الدخل والضمـان االجتماعي    ) 2(و، والضرائب الجمركية 
وقد قدر عدد من    . يع السيادة وهذا ما يعرف بر   ، اإلسرائيليةريـع اسـتعمال العملة      

20-15 للمــوارد الماليــة الفلسطينية ما بين       اإلسرائيليالباحثين حجم النهب    

 . (Hamed & Shaban, 1993)من حجم الناتج القومي سنوياً % 

 بفرض نظام ضريبي تعسفي في      اإلسرائيليرافـق هـذا كله قيام الحكم العسكري          
 المالية التي كانت توظف     اإليراداتكن من   الـضفة والقطاع، يجني أقصى قدر مم      

 . التحتية المحلية وتطويرهااألساسيةلبناء المستوطنات على حساب تأهيل الخدمات 

للموارد البشرية الفلسطينية المؤهلة    " عوامل طاردة   " شَـكلت مجمل هذه السياسات       
 عمالة  ومع تراجع قدرة االقتصاد الفلسطيني على استيعاب      . ولـرأس المال الوطني   

أعدادا متسارعة من قوة العمل     " يجتذب "اإلسـرائيلي ، كـان االقتـصاد      إضـافية 
من قوة العمل   % 40الفلـسطينية وخـصوصاً غير الماهرة إلى أن أصبح أكثر من            

بشكل يومي في عقد السبعينيات     ) مستوطناتها( أو في    إسـرائيل هـذه تعمـل فـي       
 .والثمانينيات
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قييد مجمل العالقات االقتصادية الطبيعية للضفة       إلى ت  إسرائيلوبمـوازاة ذلك سعت      
والقطاع مع العالم الخارجي بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص بحيث            

بالمتوسط  %85 أكثر من    إسرائيلشكلت حصة المبادالت التجارية مع أو من خالل         
 السلطات  أحكمتوبهذا فقد   . مـن إجمالـي حجـم الـتجارة الخارجية الفلسطينية         

 سـيطرتها علـى كافـة مفاتيح التحكم بوتيرة واتجاه حركة االقتصاد             سـرائيلية اإل
 . الفلسطيني

 الخانقة لالقتصاد   اإلسرائيلية، اشتدت القيود    93الحقـا التفـاق أوسـلو في العام          
إلى درجة  " بالمتطلبات األمنية   " الفلـسطيني وتعـددت تحـت مبررات ما يسمى          

التي كان  " المكاسب االقتصادية للسالم  "خصوص  تالشـت معها التوقعات المتفائلة ب     
فارتفع معدل البطالة في الفترة     .  ستعود على الشعب الفلسطيني    إنهامـن المفترض    

بسبب انخفاض حجم   % 24 إلى مستويات قياسية وصلت إلى أكثر من         97– 94من  
، وتدنت مستويات الدخول    %80العمالـة الفلـسطينية في إسرائيل بنسبة أكبر من          

 . المعيشية، وانكمش منسوب االستثمار الخاصاألحوال وساءت

 أية محاولة تنموية    إعاقة في   األكبر اإلسهامكصاحب  " اإلسرائيليالمؤثـر   "اسـتمر    
فلسطينية على الصعيد االقتصادي، سواء في الفترة التي سبقت اتفاق أوسلو أو التي             

 وفي  اإلسرائيليةالحكومة  فاالتفاقات المرحلية التي تم توقيعها بين م ت ف و         . أعقبته
مقدمـتها بـروتوكول بـاريس لم تحرر االقتصاد الفلسطيني من تبعيته لالقتصاد             

 اإلسرائيلية، وربما على العكس، زادت من هذه التبعية، ومكنت الحكومة           اإلسرائيلي
 اإلسرائيلية السلطات   فأصبحتمـن وسـائل ضغط جديدة على الشعب الفلسطيني،          

تسعى من خاللها لخدمة مخططاتها     " كرهينة"لفلسطيني  تـتعامل مـع االقتـصاد ا      
 .السياسية

تـراجع أداء االقتصاد الفلسطيني الخاص في الوقت الذي نما فيه دور القطاع العام               
مـن حـيث التـشغيل واالستهالك، وهذا ما خفف من حدة األزمة االقتصادية التي      

 .أعقبت أوسلو

 اإلنفاق في تمويل    -وربما الوحيد - الـدور األكبر  " المـساعدات الدولـية   "لعـبت    
االسـتثماري العـام، وخصوصا في مجال تطوير مرافق البنية التحتية في الضفة             
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وبالـرغم من هذا الدور إال أنه يمكن تسجيل عدة مالحظات على هذه             . والقطـاع 
 خطة وطنية ممنهجة للتنمية واالعمار،      إطار لم تأت في     إنها، أولهـا : المـساعدات 

ان جزءاً هاماً   ،  عن الموازنات السنوية للسلطة الفلسطينية، وثانيها      وبقـيت معزولة  
انه كان  ، مـنها كان يستنفذ في تغطية األتعاب االستشارية للخبراء األجانب، وثالثها          

يغلـب علـى هذه المساعدات الطابع السياسي من حيث وتيرة الصرف وأولويات             
" على أنه " القراضي أو المنحي  ا"ويمكن اعتبار التمــويل الدولي بشقيه      . اإلنفـاق 

 .في أداء االقتصاد الفلسطيني واتجاهات تطوره" المؤثر الخارجي الثاني 

مـع تنامي الضغوطات المالية على السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب تراجع الطاقة             
 من  واألساسيةالضريبية لالقتصاد المحلي من جهة، وتزايد االحتياجات االجتماعية         

تجهت السلطة لالقتراض الخارجي، فزاد حجم الدين العام ليصل إلى           ا أخرىجهـة   
 في فترة   اإلجماليمن الناتج المحلي    % 25 (في فترة قياسية  ما يقارب مليار دوالر     

وهذا يشكل عبئاً مستقبلياً ثقيال على      ).  سـنوات على تأسيس السلطة     8أقـل مـن     
ن اآلثار  وممـا يزيد م   .  اقتـصاد ناشـىء ستـضطر األجـيال علـى تحمـلـه           

 التي تتجه السلطة للوقوع فيها هو غياب        "لمصيدة الدين " السلبيــــة المستقبلية   
 مركزية لهذه الديون وتوظيف جزء ال باس به منها          وإدارةسياسة اقتراض واضحة    

 " .نفقات غير تنموية"في تمويل 

ة في  أن تتحول إلى رافعة مؤثر94 عام تأسستلـم تستطع السلطة الفلسطينية التي     
التنمـية والتطويـر االقتـصادي واالجتماعي كما كان متوقعاً بالرغم من الجهود             

فال زال   .المخلـصة التـي بذلت من العديد من الوزارات والمسؤولين بهذا االتجاه           
 القانونية والمؤسسية   األطراالقتـصاد الفلـسطيني يعمل في بيئة محلية تغيب عنها           

ادة القانون واستقالل القضاء، وال دليل فيها       المـوحدة والمـتكاملة، ويغيب عنها سي      
على تطبيق معايير الشفافية والمساءلة، ويسودها االرتجالية اإلدارية، وتتداخل فيها          
الصالحيات، وتختلط فيها الملكية العامة مع الملكية الخاصة، وال يشوبها قدر كبير            

 .من االحتكار

ال مساعداً في مواجهة التحديات     لم يكن عام  " العامـل أو المؤثـر الذاتـي        " هـذا    
 العقابية ضد الشعب اإلسرائيليةالخارجـية الكبيرة التي تفرضها التدابير والسياسات   
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كما أنه لم يكن قادرا على التوظيف األمثل للموارد         .  الفلـسطيني واقتصاده الوطني   
مساعدات المالـية والبشرية المحدودة والمتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها ال     

 .الدولية 

 مالمح االقتصاد الفلسطيني وبيئته في الفترة التي سبقت اندالع          إجمالوبهـذا يمكن     
إنه اقتصاد صغير نسبيا وضعيف في      :  على النحو اآلتي   2000االنتفاضة في أيلول    

 منها، ويعاني   اإلسرائيليةبنيـته، وتابع في حركته للمؤثرات الخارجية، وخصوصا         
 أزمةفأزمة االقتصاد الفلسطيني هي     . فيها القليل من الكفاءة والفعالية     ذاتية   إدارةمن  

تـبدأ أوال وبشكل أساسي باستمرار االحتالل والعدوان اإلسرائيلي، وتمر          " مـركبة "
وهذه . بمـزاجية المساعدات الدولية، وتنتهي بضعف كفاءة اإلدارة الذاتية وفعاليتها         

السلطة الوطنية الفلسطينية على تحقيق     البيـئة غير المواتية أعاقت وبوضوح قدرة        
 -ولو جزئياً - والذي قد يعود     االجتماعية/ تقدم مرٍض في عملية التنمية االقتصادية       

 .  عليهاةللقيود المتعددة المفروض

" اإلسرائيليالعامل "تداعيات االنتفاضة الفلسطينية لتؤكد من جديد على دور      وجاءت   
لتثبت عدم صحة الرهان وجوازه على استمرار       فـي إرباك االقتصاد الفلسطيني، و     

المـساعدات الدولية تحت كل الظروف السياسية، ولتظهر مدى الحاجة الفلسطينية           
 لتعزيز القدرة الذاتية على     واإلداري الـسياسي والقانونـي والمؤسسي       لإلصـالح 

 االقتصادية مرات ومرات من جراء العدوان       األعباءفتضاعفت  . الصمود والمقاومة 
واتسمت المساعدات الدولية في معظمها باالغاثية أو       ،  غيـر المسبوق   سـرائيلي اإل

تطويرية في أهدافها المعلنة على األقل،      / التعويـضية الطارئة بعدما كانت تنموية       
بالمقابل برزت  . وبـدت مؤسسات السلطة وأجهزتها عاجزة تماما عن إدارة األزمة         

فلسطيني، وتعزز دور منظمات العمل     ظواهر وشبكات التكافل واألمان المجتمعي ال     
 فـي تخفيف حدة المعاناة االقتصادية اليومية وآثارها التي تعصف بالفئات            األهلـي 

 .في المجتمع الفلسطينية شوالشرائح المهم
 
 األداء على 2000 انعكاسات اإلجراءات اإلسرائيلية العقابية منذ أيلول 3-2-1

 نيالتنموي الفلسطي
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 الصادر  2002ت والتحليالت الواردة في تقرير التنمية البشرية لعام         استنادا إلى المعطيا  
 والمنشورات  األدبياتعـن بـرنامج دراسـات التنمـية التابع لجامعة بيرزيت، وفي             

 فانه يمكن إجمال انعكاسات التدابير العقابية التي لجأت إليها الحكومة       ،األخرىالمختصة  
 :  على أداء االقتصاد الفلسطيني بالنقاط اآلتيةة الماضياألعوام األربعةاإلسرائيلية خالل 

 

تقـّدر الخسائر اليومية المباشرة والملموسة التي تلحق باالقتصاد الفلسطيني الكلي            
 ملـيون دوالر، ناجمـة عـن تعطيل أنشطة اإلنتاج واالستهالك             11-10بحوالـي 

سطيني  فل 120,000، وعن فقدان أكثر من      )الداخلي(والتـبادل الـتجاري المحلي      
يعملون في إسرائيل لدخولهم وعن إعاقة حركة التبادل التجاري الخارجي للوحدات           

 المادية التي أصابت مرافق البنية      األضرارإضافة إلى   . االقتـصادية الفلـسطينية   
التحتـية والمنـشآت االقتـصادية العامـة والخاصة من جراء تعرضها للقصف             

رة وغير ملموسة ممثلة في  خـسائر غيـر مباش  -أيـضاً -وهـناك   . اإلسـرائيلي 
بسبب حالة  " المكاسـب المفقودة لالقتصاد الفلسطيني من فرص االستثمار الضائعة        "

. الحـصار والخنق وعدم االستقرار التي نجمت عن العدوان اإلسرائيلي المتواصل          
وربمـا يحمـل هـذا الـنوع من الخسائر دالالت أقوى على المدى الطويل نظراً                

 القدر من األهمية يمكن الحديث عن تكاليف اإلعاقات         وبنفس. لـصعوبة تعويضها  
والتعطـيالت في الحياة العامة الفلسطينية وبالذات فيما يتصل باإلدارات والخدمات           
الحكومـية، وعـن األعباء اإلضافية التي فرضها هذا العدوان على خزينة السلطة             

دة للمجتمع  والمؤسـسات األهلـية لتلبـية احتـياجات الخدمات االجتماعية المتزاي          
وبهذا فإن إجمالي الخسائر التي لحقت باالقتصاد الفلسطيني منذ اندالع          . الفلسطيني

% 60مليار دوالر أي بقيمة تعادل أكثر من        ) 5(االنتفاضة حتى اليوم قد يصل إلى       
 .من الناتج المحلي السنوي

جداّ في  تراجع حجم االستثمار الخاص في المناطق الفلسطينية إلى مستويات متدنية            
من الناتج المحلي في    % 22الوقت الذي كان من المتوقع أن يزداد ليصل إلى نسبة           

 .2000العام 

 مما  2002 – 2001اخـتالل كبير في جانبي الموازنة العامة للسلطة في العامين            
 2002بمبلغ غير مسبوق وصل في العام       ) شامل( إلى ظهور عجز مالي كلي       أدى

ـ     328إلـى     مليون قبل المنح    900زداد ليـصل إلى أكثر من        ملـيون دوالر، وي
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من إجمالي  % 50 في األعوام الالحقة ليصل إلى أكثر من         وارتفـع  والمـساعدات 
 بسبب تراجع قدرة اإليرادات في جانب    األساسيوظهـر الخلل    . حجـم المـوازنة   

 بحجز المستحقات المالية من جمارك      إسرائيلالـسلطة على جباية الضرائب وقيام       
ومع عدم ترشيد   . ر مليون دوال  40–35وضرائب للسلطة والمقدرة شهريا بحوالي      

الـنفقات الحكومـية اضطرت السلطة إلى االقتراض المتزايد واستجداء المزيد من            
 .ساعداتمالمنح وال

حويل إلى جانب ت  ، تـراجع ملحوظ في منسوب المساعدات الدولية ووتيرة صرفها         
التعويضية بدال من المشاريع التطويرية     /اهـتمامها إلـى البرامج االغاثية الطارئة        

 مليون دوالر سنوياً إلى أقل من       500 المساعدات من    ه فتـراجع معدل هذ    ،العامـة 
 . يذهب جزء كبير منها لدعم الموازنة الجارية،  مليون دوالر250

 واالستهالك  اإلنتاجتراجع  بسبب  -كـان لتـردي األوضـاع االقتـصادية الكلية           
 انعكاسات سلبية حادة على مستويات المعيشة       -واالسـتثمار الخاص والعام والدخل    
 : للمواطنين الفلسطينيين تجلت فيما يلي

 

 وبعدها  2002،2001في العامين   % 40ارتفـاع معدل البطالة إلى أكثر من         .1
ل من قوة العم  ،  2004،2003فـي العامين    % 30 إلـى حوالـي      انخفـض 

.  عشية االنتفاضة % 10الفلـسطينية فـي الـوقت الذي كان فيه هذا المعدل            
/ وغابـت مـع ذلـك خطـة وطنـية طارئة لمكافحة هذه اآلفة االقتصادية                

صر الجهد على هذا الصعيد لبعض البرامج التشغيلية المؤقتة         تاالجتماعية، واق 
 .والمجزوءة والمزدوجة في معظم األحيان

 الفلسطينية إلى دائرة الفقر، واتسعت بذلك الفجوة األسرانـتقال حوالـي ثلثي      .2
 والفقراء في مناطق السلطة، وانحسرت الطبقة الوسطى، وغاب         األغنياءبين  

مـن جديـد أي جهد رسمي منظم ومنهجي للتخفيف من حدة آثار الفقر التي               
"  وتشغيل تأسيس - مثالً–فلم نشهد . تعـصف بالفـئات والـشرائح المهمشة     

أو مأسسة ومركزة   ، "ي طارىء للتشغيل والرعاية االجتماعية    صـندوق وطن  
 ولم  .وعلى اختالف أشكالها  ،  المساعدات الطارئة من مختلف مصادرها     إدارة

 .نشهد أية جهود ممنهجة لردم الفجوات التنموية في المجتمع الفلسطيني
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فلسطينية قد ال  أعاله أن البيئة التنموية العامة للموازنة ال     ةويتـضح من المعطيات الوارد    

تكـون مواتـية لـنجاح أيـة مـبادرة للتحول إلى موازنات متوازنة أكثر تجاه النوع                 
فهـذه البيـئة تطرح تحديات جمة وكبيرة تستدعي من السلطة والمجتمع            . االجتماعـي 

المدنـي على حد سواء المعالجة الطارئة، بحيث تبدو معها مشكلة عدم توازن الموازنة              
ولكن في الوقت نفسه فإن هذه      .  هامشية وغير ُملحَّة   جتماعياالالعامـة تجـاه الـنوع       

التحديات التنموية قد تبرر اللجوء إلى خيار موازنة النوع االجتماعي كأحد أدوات إدارة             
 .التنمية بفعالية وكفاءة

 
 

 صعوبة إحداث تنمية في ظل اختالل -:مؤشرات الوضع الراهن 3-3
 يمعدالت المشاركة حسب النوع االجتماع

 

كما يتـضح من اإلحصاءات المتعلقة بالسكان في األراضي الفلسطينية أن عدد السكان             
ذكور مقابل  % 50.7  موزعين بنسبة     3,762,005 يقدر بـ    2005 منتـصف عام   فـي 

في % 63.1ويتوزع السكان بواقع    ).   أنثى 100 ذكر لكل    102.6أي  (إناث،  % 49.3
 15)ا عدد النساء ضمن الفئة العمرية أم. في قطاع غزة% 36.9الضفة الغربية، مقابل 

 .1 امرأةألف 936عاما فقد بلغ (65 -
 

 إلى ارتفاع معدالت األمية والفقر في أوساط النساء مقارنة      اإلحصاءاتوكـذلك تـشير     
و% 4.3 ما نسبته    2003بالـرجال، فقد بلغت معدالت األمية والفقر بين الرجال لعام           

 الذي  األمرعلى التوالي،   % 25.6و% 13.6علـى التوالـي فيما كانت للنساء        % 19.8
 مع  أصعبيدلل على طبيعة الظروف الصعبة للنساء والتي تضعها في ظروف منافسة            

 في مجاالت   أوسعفي الحصول على مشاركة     على الفرص االقتصادية المتاحة و    الرجال  
 .العمل المختلفة، وباآلتي تدني مستويات المشاركة بشكل عام

 

                                                           
 ) .2005 الفلسطيني، تقديرات السكان، سلسلة منقحة لإلحصاءالجهاز المركزي   1
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 لضعف مشاركة النساء في العمل يرتبط       اإلحصاءات فتهإضـا وهـناك عامـل آخـر       
واحتياجاتها، واعتماد األسر بشكل     2"األسرةباالنـشغال المتزايد للمرأة إلنجاز متطلبات       

عـام على المرأة في تسيير أمورها ورعاية شؤونها، حيث تقضي النساء ما يزيد على               
 . المنزل وأمورهن الخاصة   وإدارة باألسرة العناية   أنشطةمـن وقتهن اليومي في      % 60

 العمل في ظل التقسيم     أنشطةيبقي الوقت الكثير أمام النساء لممارسة       ُاألمـر الـذي ال      
، حيث ال تساعد االمكانات األسرية بشكل عام على العمل          األسـرية الحاصـل للمهـام     

 على عمل النساء تأثير قد يكون لها أخرى إلى عوامل  إضافة. المأجـور للمهام المنزلية   
ـ   ومتطلباتها، أو طبيعة    األسرة، أو حجم    األسرةشكل عـام، سـواء تعلقت بعمل رب         ب

 . إلى أثر العامل االجتماعيإضافةالوظائف المتاحة، ومدى توفرها وشروط التوظيف 
 

فان (UNDP 2003)  حدة المتلألمم اإلنمائيوحسب تقرير التنمية الصادر عن البرنامج 
من عدد النساء في سنة العمل لدول       % 22-25ن   في العمل تتراوح بي    مـشاركة النساء  

التقارير السنوية  { الفلسطيني   لإلحصاءحوض المتوسط، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي       
 أن نسبة مشاركة النساء في العمل       أوضحتفقد  } 2003-1996لمـسح القـوى العاملة      

قوى العاملة  وهذا يعني ان معدل مشاركة المرأة الفلسطينية في ال        % 11-15تتراوح بين   
 .هي من أدنى معدالت المشاركة في العالم

 

يتـسم وضـع النـساء فـي المجتمع الفلسطيني بنوع من التناقض، فمن ناحية ترتفع                و
وكذلك )  والجامعي األساسيخاصة التعليم   (مـستويات االلـتحاق في التعليم بين النساء         

المشاركة في (اعلة نسبياً  فالمشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك نشوء حركة نسوية      
في عملية  ) 1996كانون ثاني   (االنـتخابات التـشريعية والرئاسية األولى في فلسطين         

 ما زالت مشاركة المرأة متدنية في سوق العمل         ومن ناحية أخرى  ).  االنتخاب والترشيح 
الرسـمي، ومـا زالـت قـيمة مشاركة المرأة منقوصة في سوق العمل غير الرسمي،            

وفي نفس المجال، نجد أن سوق العمل ما زال مقسماً حسب          .   الزراعة وخـصوصاً في  
%) 54.2(نـوع الجنس، وتعمل فيه النساء في مجاالت محددة، فنجد أن نصف النساء              

للرجال، ويعمل  % 31.9مقارنة بـ   ) التعليم والصحة (يعملـن فـي قطاعات الخدمات       
                                                           

 .2003المرأة والرجل في فلسطين، اتجاهات وإحصاءات، العدد الثاني . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  2
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لرجال، في حين يعمل ل% 11.9في الزراعة مقارنة بـ    %) 30(حوالـي الثلث    مـنهن   
وفي %).  0.2تغيب النساء تقريبا عن هذا القطاع         (من الرجال في اإلنشاءات     % 13.1

 بلغت نسبة النساء ممن صنفن خارج قوة العمل بسبب االنشغال باألعمال            2004العـام   
األمر الذي يتطلب مواجهة حالة . 3من الرجال% 1.4مقارنـة بــ     % 71.8المنـزلية   

 حسب الجنس بهدف فتح أآلفاق للمشاركة وتمكين المرأة وتحسين          تقـسيم سـوق العمل    
مركـزها وفرصـها للمـشاركة األوسع في الحياة العامة بهدف تعظيم عمليات االنتاج              

 . والتنمية في المجتمع
 

وبالنظـر الستمرار العديد من المواقف النمطية المسبقة حول واقع العالقة القائمة والتي             
مركزية دور الذكر   ( مييزية لوظائف الرجال ووظائف النساء      تحـافظ علـى العالقة الت     

 تعود للقوانين والتشريعات وتطبيقاتها أو ارتكاز       ألسبابسواء  ) وثانـوية دور المـرأة    
، كل هذا المزيج    أصولهابعـضها للقيم والتقاليد االجتماعية المتوارثة بغض النظر عن          

 في المجتمعات العربية بشكل عام،      المرأةيشكل أحد معوقات التغيير والتطوير ألوضاع       
 .والمجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص

 
 ة النوع االجتماعي في الحياة العام3-3-1
 

تتداخل عوامل التنشئة االجتماعية والمبنية على أساس النوع االجتماعي مع غيرها من            
د من المعيقات    للمرأة، وكذلك العدي   اإلنجابيالعوامل، ومنها االقتصادية والبيئية والدور      

 مشاركتها إضعاف الواقع التمييزي تجاه المرأة، وباآلتي      يسالهيكلية في المجتمع في تكر    
الـسياسية وبخاصة ترشحها أو وصولها للمواقع القيادية في البنى السياسية في المجتمع             

 وبـشكل عـام يتركز وجود النساء في وظائف غير مركزية في القطاع              .الفلـسطيني 
إن األمومة :  مشابهة إلى حد كبير في القطاع العام، وكأن ذلك يقول   ووظائف، الخـاص 

إنَّ مميزات الفعالية   : ويستمد ذلك مبرراته من القول    .  للمـرأة  األساسـي هـي الـدور     
السلطة والنفوذ وغيرها هي صفات غير      والمنافسة،  والعدائية،  والطموح،  والـسياسية،   

 لمن تتغلب عليها وربما     إالي مضمارها    فانه يجري تبرير عدم تواجد النساء ف       .أنـثوية 

                                                           
 2004 قاعدة بيانات مسح القوى العاملة، بيانات غير منشورة،. المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز   3
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وهذا يعني أن على المرأة الراغبة      .  أو حياتها الخاصة   أسرتهايكـون ذلك على حساب      
 للتغلبعلى أكثر من جبهة، فهي مدعوة       واالنتصارفـي المـشاركة السياسية المواجهة       

وكذلك االستمرار في ممارسة دورها في تشكيل       ) الـسلبي ( االجتماعـي    اإلرثعلـى   
، كل ذلك إلى جانب     األسرة وتكوينها ورعايتها والحفاظ على النسيج العائلي لهذه         ألسرةا

 .التزاماتها في العمل، وهي بكل تأكيد أعباء مضاعفة
 

قام بها فريق من باحثي معهد ماس بعنوان        أخيرة ما زالت قيد النشر      ويتضح من دراسة    
، أن النسبة   "ع العام في فلسطين    العليا في مؤسسات القطا    اإلدارةالمـرأة في مستويات     "

من مجموع  % 37العامـة لعدد النساء العامالت في القطاع العام الفلسطيني تصل إلى            
، وتتشابه هذه النسبة إلى حد كبير مع دول العالم الثالث والدول            2004الموظفـين لعام    

ة،  الدراس أشارت مـا قورنت بالدول المتقدمة حسبما        إذاإال أنهـا متدنـية      ، المحـيطة 
 .والجدول اآلتي يقدم مقارنة لبيانات عدد من الدول المختارة
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 مقارنة لنسب مشاركة النساء في المستوى الوزاري لدول مختارة: 1جدول 
 

تصنيف التنمية 
 البشرية

الترتيب حسب دليل
 التنمية البشرية

نسبة النساء على المستوى 
 )2001(الوزاري 

 الدولة

 النرويج 42.1 1
 السويد 55.0 2
 األمريكيةالواليات المتحدة  31.8 8

 إسرائيل 6.1 22

 ة مرتفعةتنمية بشري

 الكويت 0.0 44
 األردن 0.0 90
 فلسطين *8.3 102
 أفريقياجنوب  38.1 119

 تنمية بشرية متوسطة

 مصر 6.1 120
 تنمية بشرية منخفضة زيمبابوي 36.0 147

المرتبة  (177
 )األخيرة

 سيراليون 8.1

 العليا في مؤسسات    اإلدارة في مستويات    المرأة،  )ماس( السياسات االقتصادية الفلسطيني     أبحـاث معهـد   : المـصدر 
  2005القطاع العام في فلسطين، 

  .24/2/2005كما في تشكيلة الحكومة الفلسطينية بتاريخ * 
 
 

 رار النوع االجتماعي على مستوى السلطة واتخاذ الق3-3-2
 

الدستور ( للسلطة   األساسي والقانون   إعالن االستقالل لدولة فلسطين   علـى الـرغم من      
 على المساواة والعدالة االجتماعية وعدم التمييز في الحقوق العامة          اقـد نص  ) المـؤقت 
 العرق أو الدين أو الجنس، إال أن الفجوة بين المبادئ والواقع الممارس             أسـاس علـى   

إلى هدر كبير من     النوع االجتماعي    على أساس  وقـد أدى هذا التمييز       . ظلـت قائمـة   
 . معطلةإنتاجيةالقدرات والطاقات التنموية سيما وان النساء مورد بشري ثمين وطاقة 

 أفضلفعلى امتداد التشكيالت الحكومية لم يتجاوز الحضور النسوي مقعداً أو اثنين على             
، 1994 عام   حـضور في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ تشكيل السلطة الفلسطينية         

 ان نسبة المشاركة    إالوقـد يـرى البعض ان في ذلك نسبة جيدة مقارنة بدول الجوار،              
وواقع .  حجم الدور النسوي وكذلك مبدأ المساواة بعين االعتبار        أخذنا ما   إذاتبقى متدنية   
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، حيث تبتعد النساء عن مواقع صنع       بأفضل والحركات السياسية ليس     األحـزاب حـال   
 وخارج دائرة صنع    التأثير دورها بعيداً عن     أبقىالقرار، األمر الذي    الـسياسات واتخاذ    

، سواء لمؤسسة   األولوياتالقـرار، وهـذا يدلل على أن قضية المرأة ليست على راس             
 .  والحركات السياسيةاألحزابالسلطة أو 

 

 قانوني واجتماعي، إجحاف علـى مستوى السلطة القضائية، فان النساء يعانين من   أمـا 
ينعكس على ضعف مشاركة النساء في هذه السلطة، ويظهر القصور الواضح في            وهذا  

(      من مجموع القضاة    % 7حجم ومشاركة المرأة، حيث ال تتجاوز مشاركة النساء         
ويوجد امرأة واحدة تعمل مدعياًُ عاماً، في حين    )  من الرجال  93 ـ قـضاة مقارنـة ب     7

% 12 ـتتعدى نسبة النساء المحاميات ال     رجالً في هذا المنصب، وكذلك ال        68يتواجد  
 . محاميا1727ًمن مجموع المحامين والبالغ عددهم 

 

 لالنتخابات األولىوعلـى مـستوى الـسلطات المحلية، فيستدل من قراءة نتائج الدورة         
 شخصاً 319153 الفلسطينية، ان حجم الناخبين بلغ       األراضـي المحلـية المـنفذة فـي       

 شخصاً  1715رشحين  م، فيما بلغ عدد ال    واإلناثذكور  لكل من ال  % 50موزعين بواقع   
، وقد كانت نتائج التصويت تدلل على ان عدد         )اإلناثمن  % 16مـن الذكور و   % 84(

 ).إناث% 17ذكور و% 83( شخصاً 542الفائزين وصل إلى 
 

 404644امـا على مستوى المرحلة الثانية فقد أشارت النتائج إلى أن عدد الناخبين بلغ               
، وقد بلغ عدد    )إناث% 49.5ذكور و % 50.5(الضفة الغربية وقطاع غزة،     شخصاً في   

 912في حين بلغ عدد الفائزين     ) إناث% 16ذكور و % 84( شخصاً   2521المرشـحين   
 ). إناث% 18ذكور و% 82(شخصاً 

 

من أصل  % 6مـن جانب آخر لم تزد نسبة مشاركة المرأة في المجلس التشريعي عن              
قليلة في العالم، حيث يبلغ معدل تمثيل النساء في برلمانات           عضواً وهي من النسب ال     88

ومع أهمية هذه البنى    ) األهلية(، وعلـى صعيد البنى غير الرسمية        %15دول العـالم    
 لتنامي عملية بناء المجتمع المدني الديمقراطي، إال        األساسيةباعتـبارها احد المؤشرات     

 اجتماعية وثقافية تنزع نحو     أن توزيـع النـساء حـسب المهـام المختلفة يعكس ميوالً           
التخصـصات المهنـية التي تقل فيها حركة النساء في العمل، وربما تتركز في محيط               

 :اآلتي) 1شكل (، كما يتضح من واإلقامةمكان السكن 
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 2003نسبة مشاركة النساء في التخصصات المهنية للعام : 1شكل 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

الصيادلة المحامون المهندسون

 
 

 واإلدارةومات القدرة على المشاركة في الحياة السياسية هي المشاركة          ولعل أحد أهم مق   
 المتوفرة إلى ضعف    اإلحصاءاتوتشير   ،ة االقتصادي األنشطة وإدارةلنساء في العمل،    ل

 الذي  األمر النشاط االقتصادي،    إدارةمـشاركة النساء االقتصادية، وضعف دورهن في        
 والسياسية  اإلدارية المواقع   إلشغالول   قدراتهن على الوص   إضعاف في   -أيضاً-يساهم  
 .هدناأ) 2شكل (، كما يتضح من المتقدمة

 
 عالقة النساء بالعمل مقارنة بوضع الرجال : 2شكل 

 2004من واقع مسح القوى العاملة 
 

0

10

20

30

40

50

اناث ذكور

رب عمل

يعمل لحسابه

مستخدم باجر

عضو اسرة

 
عمل  على عمل النساء من خالل تركز ال       األسريويظهر من الشكل السابق هيمنة العمل       

 مقارنة بنسبة أقل للرجال ضمن نفس الفئة، إضافة         األجر غير مدفوع    أسرة كأعـضاء 
 العمل لألعمال الصغيرة واألغلبية يعملن لوحدهن دون        أصحابلـتوجه النـساء مـن       



 63

 ألسرهن الزراعية التابعة    األنشطةتوظـيف عاملين آخرين، ولعل مرد ذلك للعمل في          
 العمل بين النساء والرجال يؤدي إلى تخفيض        وهذا التقسيم في  . كمـا يتضح من الشكل    

) وغالبيته تقوم به النساء   (حجم مساهمة النساء في الدخل المحلي، ألن العمل بدون أجر           
وهناك اآلن محاوالت في عدد من الدول لتقدير        . ال يـدخل فـي الحـسابات القومـية        

 .  في حساب الدخل القومي(Satellite Accounts)وتضمين هذه المدخوالت 
 
 تساع الفجوة على مستوى سوق العمل ا3-3-3
 

 الفلسطيني،  لإلنسان األولى األساسيةالعمـل في الواقع الفلسطيني من الحاجات الحياتية         
وأحد أهم القيم االجتماعية، وفي مقابل ذلك أضحت البطالة مرض العصر لما يتمخض             

مام بالعمل كحق من    عـنها من أزمات نفسية واجتماعية واقتصادية، وهذا ما يفسر االهت          
 والدولية، واعتباره مكونا من مكونات      اإلقليميةقـبل مـنظمة العمل الدولية والمنظمات        

 مناقشة قضايا البطالة،    باإلمكان االقتـصادية واالجتماعية، وما عاد       اإلنـسان حقـوق   
 .التنمية بمعزل عن حقوق المرأةووالفقر، والعمل غير المنظم، 

 
 المفهومي النظري، والقيمي للعمل، بل      اإلطارشكلة ليست في    وفي الواقع الفلسطيني الم   

تتعدى ذلك إلى كيفية توفير الحرية أوال، والحرية المبنية على الوعي بحق اختيار العمل              
للجمـيع دون تمييز على أساس الجنس، وربط ذلك بالمرحلة التاريخية وحالة التناقض             

 .الحقوقيوالتشابك بين مهام النضال القومي واالجتماعي و
 

لم (-ولعـل اتـساع الفجـوة القائمة على تدني مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل                
 يعود إلى وجود    - سابقا إليه اإلشارةحسبما تمت   ) للرجال% 65مقابل  % 15تـتجاوز   

 متعددة من الصعوبات والمشاكل التي تؤثر في مستويات المشاركة حسب النوع      أشـكال 
ا المواقف والعادات السائدة في المجتمع، والتي تبقي عمل         االجتماعي، ويأتي في مقدمته   

 أنظمةالمـرأة داخـل بيتها، وداخل سوق العمل تعاني النساء العامالت من عدم وجود               
 ).مصدر سابق، 2005ماس،  (ولوائح تنفيذية ومعايير واضحة للتقييم والترقيات
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 المختلفة وتأثيرها في    العالقة بين التشريعات  على  تأكيد  المـن جانـب آخر، ال بد من         
وال سيما حقوق المرأة الفلسطينية العاملة، ومنها قانون        ، موضـوع الـنوع االجتماعي    

الضمان االجتماعي، وأنظمة التقاعد، والتأمين     و الشخصية،   واألحوالالخدمـة العامـة،     
 ولوائح تنفيذية   وأحكام وال بد من نصوص      .الـصحي، وقوانين ضريبة الدخل وغيرها     

 فالنص على الحق في العمل، وفي       . ام الحقوق المكفولة في هذه القوانين     تـضمن احتر  
 في صلب الجهد نحو  يقعتولـي الوظـيفة العامة، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص،    

عد من الضروريات الالزمة    يتكـريس مـبدأ العدالـة وتساوي الفرص أمام الجميع، وُ          
ركة المتساوية وأسسها لما في ذلك      لـضمان احترام هذه الحقوق وتوفير متطلبات المشا       

مـن تأثيـر مباشـر على نتائج السياسات العامة والتنموية الهادفة لخدمة المجتمع بكل               
 .مركباته

 
 العليا في   اإلدارة في مستويات    المرأة"مـع اإلشـارة إلـى أن نتائج دراسة ماس حول            

 -الخاصة بها ومن خالل نتائج االستبانة     -خلصت  " مؤسـسات القطاع العام في فلسطين     
أن عينة الدراسة التي تم استطالع آرائها من النساء والرجال ال ترى وجود تمييز              إلـى   

ضـد المـرأة فـي تولـي المناصب العامة أو في التقييمات أو االستفادة من الحوافز                 
والترقيات، آخذين بعين االعتبار أن نسبة النساء اللواتي اجبن بعدم وجود تمييز وصلت             

 .بوجود تمييز ضد النساء العامالتاجبن % 32.4ابل مق% 45.9إلى 
 

ومـع هـذه الفجوة التنموية الواضحة بين الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني ومع              
التحديات التنموية الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن، يبرز سؤال             

 . ياالجتماععن مدى توازن الموازنة الفلسطينية إزاء النوع 
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  تحليل الموازنة الفلسطينية من حيث -4
  النوع االجتماعيإزاءتوازنها 

 
 

  عرض وتحليل عام للموازنة4-1
 

هـدفت االستراتيجية األولى في الشؤون المالية للسلطة الفلسطينية إلى تحقيق مجموعة            
 :من األهداف أهمها

 

ي تشمل النفقات الجارية    ، والت 1996تغطـية النفقات في الموازنة الجارية بعد العام          
والرأسمالية العادية، من خالل اإليرادات المحلية، وأن يتم تغطية بناء البنية التحتية            
العامـة وبعـض المشاريع االستثمارية الهامة من خالل الدول المانحة، وذلك من             

 . سياسة مركزية في كبت النفقات العامةإتباعخالل 

 االعتبار احتياجات القطاع الخاص للتطور      تحقـيق هيكل ضرائبي مستقر يأخذ في       
 .وفق االتفاقيات الثنائية مع الجانب اإلسرائيلي

تشجيع القطاع الخاص   : اسـتخدام سياسة إنفاق تحقق مجموعة من األهداف أهمها         
وتطويره من خالل توجيه االقتصاد القومي الوجهة االقتصادية الصحيحة، وتطوير          

سطين، وتطوير الرأسمال البشري من خالل رفع       البنـية التحتـية الماديـة فـي فل        
 .مستويات التعليم والصحة

 
بداية، من المفيد تكرار اإلشارة إلى أن السلطة الوطنية ال تملك إمكانية التحكم الكامل              و

حيث أنه ووفقاً لبروتوكول باريس االقتصادي، فان السلطة الوطنية         .  بالـسياسة المالية  
 على الحصيلة التي تجبيها السلطات اإلسرائيلية من        يراداتهاإتعتمد في الجزء األكبر من      

اإليـرادات الجمـركية، وضـرائب دخـل العمـال الفلسطينيين العاملين في االقتصاد              
اإلسـرائيلي، فيما تشكل اإليرادات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة جزءاً يسيراً             

 الجزئي في   اإلسرائيليتحكم  وقد نجم عن هذا ال    . مـن اإليـرادات العامـة الفلسطينية      
عجز السلطة عن التحكم بالسياسة المالية بشكل تام، وال سيما أن االقتصاد            ، اإليـرادات 

وباآلتي فان إيرادات المقاصة    . الفلـسطيني يعتمد بشكل كبير على االقتصاد اإلسرائيلي       
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من اإليرادات العامة   % 60وضـرائب العمـل فـي السوق اإلسرائيلية تشكل أكثر من            
 ).2001 مكحول وآخرون،(المستحقة في تمويل اإلنفاق الجاري للسلطة الوطنية 

 
في السياسة المالية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، من        العامة  ويمكن تقييم االتجاهات    

ففي دراسة  .  2000 – 1995خـالل تتبع التطورات في الموازنة الفلسطينية لألعوام         
ول التطورات واالتجاهات في السياسة المالية العامة       ح) 2002عـبد الكريم وموسى،     (

 : اآلتيةةميي، وردت االستنتاجات التقي2000-95للسلطة في الفترة 
 

، في حين حققت    1999استمرت الموازنة الجارية في إظهار عجز جاٍر حتى العام           .1
 مليون دوالر، إال أن المشاريع التطويرية       23.7 فائضا بمقدار    2000فـي العـام     

 .قيت في معظمها تمول من خالل القروض والمساعدات الدوليةب

اسـتمرت القطاعـات االجتماعـية والخدمـية ومن بينها األمن والنظام الداخلي              .2
في االستحواذ على جزء كبير من      ) متضمنة الرواتب واألجور في هذه القطاعات     (

ارية، من مجموع النفقات الج   % 76موارد الموازنة، حيث وصلت حصتها حوالي       
 .وال يوجد هناك مؤشرات لتخفيض هذه الحصة في المستقبل

بقـي اإلنفاق على الرواتب واألجور في القطاع مرتفعا وآخذا بالنمو إلى إن وصل               .3
من إجمالي النفقات الجارية، وتتجه هذه الحصة إلى الزيادة مع الزمن           % 61إلـى   

الرواتب واألجور في   وقد يعود ارتفاع حصة     .  سـواء بالـشكل النسبي أو المطلق      
 ):1999موسى، (موازنة السلطة إلى مجموعة من األسباب أهمها 

 

خـصوصية نـشأة القطـاع الحكومي الفلسطيني، واإلرث القسري لجهازي            
 .اإلدارة المدنية ومنظمة التحرير الفلسطينية

بـسبب األوضاع السياسية واالقتصادية التي تمر بها مناطق السلطة الوطنية            
ينية ومـا نـتج عـنها من ارتفاع في معدالت البطالة قامت السلطة              الفلـسط 

الفلسطينية بزيادة التوظيف في أجهزتها المدنية والعسكرية بهدف التخفيف من          
حيث تم استخدام ذوي الكفاءات األكاديمية العالية في الجهاز         . حـدة الـبطالة   

 . كفاءة في الجهاز العسكرياألقلالمدني، واستخدام 
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 الـسلطة الوطنـية التوظيف في القطاع العام من أجل استيعاب            اسـتخدمت  
 .فلسطيني الشتات العائدين معها وبخاصة في الجهاز العسكري

غـياب الهـياكل الوظيفية الواضحة في مؤسسات السلطة وأجهزتها وغياب            
 اإلداريالـضوابط الترشـيدية للتوظـيف العـام ساهمت في تضخم الجهاز        

 .الحكومي
 

 أنها ال تزال    إالن زيادة حصة بند التنمية االجتماعية من النفقات الجارية          بالرغم م  .4
 .فقط% 5.4 ما نسبته 2000حيث لم تتجاوز في العام ، دون المستوى المطلوب

تـواجه الـسلطة الوطنـية الفلسطينية طلبات متزايدة على الموارد المالية المتاحة              .5
عن معدالت خصوبة مرتفعة، وبسبب     لإلنفـاق بسبب النمو السريع للسكان الناجم        

خاصـية الفـتوة في المجتمع الفلسطيني، وستؤدي هذه المعطيات إلى طلب متزايد             
 .على الخدمات االجتماعية وعلى فرص التشغيل في القطاع العام

 بمعدل  2000-95 العامة فقد ارتفعت بشكل ملحوظ خالل الفترة         اإليـرادات أمـا    .6
.   كبير عن المساعدات المقدمة من الدول المانحة     ونجم ذلك بشكل  ، %13سنوي بلغ   
ويعزي البعض  ، %11.5 المحلية الجارية بمعدل سنوي مقداره       اإليراداتكما نمت   

 الضريبية للسلطة   اإلدارةذلـك إلى النمو الطبيعي لالقتصاد الفلسطيني وإلى تطور          
.  1996 بعد العام    األراضيوإلـى امتداد صالحيات السلطة إلى مساحة أوسع من          

 بلغ معدل   إذ،  المحلية لإليرادات األولوتعـد ضـريبة القـيمة المضافة المصدر         
وتعاني هذه  %. 60 خالل تلك الفترة حوالي      اإليرادات إجمالـي مـساهمتها فـي     

وذلك بسبب ظاهرة السرب المالي والتهرب      ، الضريبة من ضيق الوعاء الضريبي    
 .الضريبي وانتشار السوق غير الرسمية

ين العام للسلطة بصورة متواترة خالل الفترة نفسها حتى وصل في نهاية            زاد الـد   .7
وال يبدو أن السلطة كانت تملك      .  مليون دوالر  700 إلـى أكثر من      2000العـام   

 .هسياسة اقتراض منضبطة ومبنية على اعتبارات اقتصادية مجدية عند توظيف

تطويرية للسلطة  مـولت المعـونات الخارجية معونات وقروض كامل الموازنة ال          .8
 هذه الموازنة من عدم اليقين الذي       إعدادوبهذا عانت عملية    ، تقـريباً في تلك الفترة    

وكانت الموازنة التطويرية في الغالب عبارة عن       . ميـز التـزامات الدول المانحة     
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أن تحظى بموافقة   والتي يجب   ، قائمـة بالمشاريع التي تعتبرها السلطة ذات أولوية       
 .الدول المانحة

وهذا ، وستتقلص مع مرور الزمن   ، المـساعدات الدولية لن تستمر إلى ما ال نهاية         .9
ويدفعها باتجاه البحث عن بدائل ذاتية      ، يفرض تحديا كبيرا على السلطة الفلسطينية     

 .أخرى وفي مقدمتها تحفيز القطاع الخاص لزيادة دوره في جهود التنمية
 

 فيمكن تلخيصها على    االجتماعيةلخدمات  أمَّا بخصوص توصيف النفقات الموجهَّة على ا      
 :النحو اآلتي

 
تكمن األهمية الخاصة لدراسة الخدمات االجتماعية في كونها مرتبطة وبشكل مباشر في            

وتشتمل الخدمات  .  التنمية االجتماعية واالقتصادية   وإحداثتنمـية المـوارد البـشرية       
تطورت النفقات العامة الجارية    وقد  . االجتماعية على التعليم والصحة والبرامج االغاثية     

وغير مخطط منذ تأسيس السلطة     ،  بشكل عشوائي  واألمنيةعلـى الخـدمات االجتماعية      
عبد (فمـن خالل دراسة حصة كل بند من هذه البنود نجد أن             . 1994الوطنـية عـام     

 ):2002، الرازق
 

1995لفترة  سنوياً خالل ا  % 12ارتفعت النفقات العامة على التعليم بحوالي       : التعليم 

من إجمالي  % 17.3 وشـكلت الـنفقات العامـة للتربية والتعليم حوالي           ،1999-
 . 2002-1995النفقات العامة الجارية خالل الفترة 

تراجعت حصة اإلنفاق على الخدمات الصحية من النفقات الجارية خالل          : الـصحة  
 .2002في العام % 10 إلى أقل من 1995عام % 14 من 2002-1995الفترة 

اتجهت حصة الشؤون االجتماعية إلى االنخفاض منذ العام        : الـشؤون االجتماعـية    
وهذا يدل على انه وبالرغم من      . 2002 في العام    %5 لتـصل إلى أقل من       1996

تدنـي األوضاع المعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة وارتفاع معدالت البطالة            
 . بدالً من أن ترتفعتراجعتوالفقر، إال أن حصة الشؤون االجتماعية 

حازت وزارات أخرى تقدم خدمات اجتماعية مثل التعليم العالي والعمل على جزء             
 .من النفقات الجارية اإلجمالية% 2بسيط جداً ال يزيد عن 
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 أية سياسة ممنهجة أو     امتلكتوبهـذا فإنـه ال يـبدو أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد             
نفاق العام بطريقة تخدم هدف ردم الفجوات التنموية        مـبادرات منظمة تتعلق بتوجيه اإل     
 أن النفقات الحكومية الموجهة أو المخصصة       -أيضاً-في المجتمع الفلسطيني، وال يبدو      

لمعالجـة مشكلة عدم المساواة بين النساء والرجال بشكل مباشر كانت كافية، أو إن كان    
 بدأت تُمارس ضغوطٌ    2002م  ومع حلول العا  . أي منها يحمل هذا الطابع الصريح أصالً      

محلـية ودولية على السلطة الوطنية الفلسطينية إلدخال إصالحات جذرية على مختلف            
وجاءت . برز من بين هذه اإلصالحات تلك التي تتصل باإلدارة المالية العامة          . الـصعد 

فإلى أي مدى إختلفت هذه     .  فـي إطار الجهود اإلصالحية هذه      2003مـوازنة العـام     
 عن سابقاتها؟الموازنة 

 
 باعتبارها أحد نتائج 2003 مالحظات تقييمية لمشروع قانون الموازنة 4-1-1

  في السلطةاإلصالحاتبرنامج 
 

 حول اإلطار العام: أوال
 .لمنهجية في اإلعداد الفني والعرضيتسم مشروع القانون بقدر كبير من المهنية وا 

 والسياسية الصعبة التي    القتصاديةايعكس مشروع القانون إدراكاً واضحاً للظروف        
وذلك من خالل ما جاء من تحليالت موضوعية إلطار       ، يعيـشها الشعب الفلسطيني   

 . وأبعادها المختلفةاالقتصاديالموازنة 

 في  االجتماعييتـضح مـن مشروع القانون وجود إقرار وتأكيد على أهمية البعد              
طالة والفقر المتفاقمتين في    اإلنفـاق الحكومـي للتخفـيف من حدة آثار مشكلتي الب          

 . مناطق السلطة الفلسطينية

لكـن قلة الموارد المالية المتاحة والقصور البنيوي المتأصل في نفقات الموازنات             
 . كافيةإنفاق إلى مخصصات االجتماعيالسابقة، لم يسمحا بترجمة البعد 

ينية وارتهان  الـسمة الغالـبة لإليـرادات العامة في مشروع القانون هي عدم اليق             
 .تحقيقها بمؤثرات سياسية خارجية غير خاضعة للسيطرة الذاتية
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.  العديد من بنود اإلصالح المالي     إنجازيبـرز في مشروع القانون توجه جدي نحو          
والنتائج الملموسة لهذا التوجه، تبقى بالطبع رهن التنفيذ، وبال شك ترتبط بما يحدث             

 .الجاري تنفيذها في السلطةمن تقدم على خطة اإلصالح الشمولية 
 

 حول اإليرادات العامة: ثانياً
 عن الموازنات السابقة    2003تتميـز مصادر اإليرادات في مشروع الموازنة للعام          

بحيث فّصلت اإليرادات الضريبية وغير الضريبية وشملت       . بالتفـصيل والشمولية  
) مليون دوالر  30(ألول مـرة على أرباح األنشطة اإلستثمارية والتجارية للسلطة          

وعلى المكوس على المحروقات    )  مليون دوالر    36(وعلـى اإليـرادات التكافلية      
 .وهذا يخلق مزيداً من الشفافية)  مليون دوالر100(والسجائر 

( ماليين   207 - فقط –منها  ،  مليون دوالر  1278يـبلغ مجموع اإليرادات العامة       
باقي فمصدره خارجي موزع بين     تأتـي مـن خالل الجباية المحلية، أما ال        %) 16

(والمنح والمساعدات الجارية والتطويرية     %) 25(المقاصـة المحولة من إسرائيل      
59 .(% 

 مليون دوالر شهرياً    80من حوالي   (يعكـس انخفاض مستوى اإليرادات الضريبية        
التراجع الملموس  ) 2003 مليون دوالر شهرياً للعام      44 إلى أقل من     200في العام   

 . الفلسطيني بفعل العدوان اإلسرائيليلالقتصاد” طاقة الضريبية ال”في 

وتشكل . من مجموع اإليرادات العامة   % 85تـشكل اإليـرادات الضريبية حوالي        
من اإليرادات  % 93 القـيمة المـضافة والمكـوس والجمارك أكثر من           إيـرادات 

. ن دوالر  ماليي 4فالضرائب على الدخل واألرباح للشركات ال يتعدى        . الـضريبية 
 يشير سؤاالً جدياً حول دور      1995وهـيكل اإليـرادات هـذا والمستمر منذ العام          

الـسياسة الضريبية الفلسطينية في إعادة توزيع الثروة واألعباء بطريقة تبدو أكثر            
 .عدالً

 السلطة في حساب    إيرادات في توحيد    2003بالـرغم من نجاح مشروع الموازنة        
ال أن موضوع استثمارات السلطة وقيمها السوقية       خـزينة واحـد إلـى حد كبير، إ        

 .وعوائدها ال تزال قيد التدقيق حسبما ورد في خطاب الموازنة
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 عامةحول النفقات ال: ثالثاً
 كثيراً عنه في الموازنات     2003ال يختلف هيكل النفقات العامة في مشروع موازنة          

من مجوع النفقات، وال    % 81فالنفقات الجارية ال زالت تشكل أكثر من        . الـسابقة 
ولم يطرأ أي تراجع    . (زالـت الـرواتب واألجور تستحوذ على ثلثي هذه النفقات         

للـنفقات التشغيلية، بل على العكس من ذلك فقد شهدت زيادة متواصلة على مدار              
أما . الـسنوات الماضـية بالـرغم من األزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة            

 30بحوالي  فقد زادت   ) إعانات وتقاعد وتعويضات  (ة   النفقات التحويلي  بخـصوص 
 كتعبير عن سياسة السلطة تجاه التخفيف       2002ملـيون دوالر عن مستوياتها عام       

 .من وطأة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني

وبغـرض ضـبط فاتـورة الـرواتب واألجور وترشيدها، تم تحديد عدد إحداثات               
 وظيفة، وتركيز   3100ارات السلطة بحوالي    التوظـيف الجديدة في مؤسسات ووز     

ويبقى السؤال عن مدى اإللتزام بهذا      .ذلـك في قطاعات التعليم والصحة و القضاء       
ويبقى كذلك السؤال حول اآلثار     . المستوى مشروعاً في ظل تجربة السنوات السابقة      

 .المالية المتوقعة لتطبيق قانون الخدمة المالية مفتوحاً وجدياً

مماثلة لتلك في موازنتي     2003النفقات التطويرية في مشروع موازنة      بقيت حصة    
 . بعد إعادة التقدير2002 و2001

 االجتماعيةيظهـر تناقض من نوع ما في مستويات مخصصات وزارات الخدمات             
ففي الوقت الذي ترتفع فيه مخصصات وزارتي       . 2003األساسـية فـي مشروع      

.  والعمل االجتماعيةصات وزارتي الشؤون    التربية والتعليم والصحة تتراجع مخص    
والتفسير الواضح لذلك يكمن في بند الرواتب واألجور، وليس في اختالل السياسة            

 .االجتماعياإلنفاقية أو الهدف 
 

 حول العجز والدين: رابعاً
 مليون دوالر، ويرتفع إلى     509 ،2003يـبلغ العجز الجاري في مشروع موازنة         

 يشمل كل النفقات، ولكن قبل المساعدات والمنح، ويرتفع         ملـيون دوالر عندما   747
 مليون دوالر كعجز شامل قبل المساعدات و        1071أكثـر فأكثـر ليـصل إلـى         

 .التحويالت
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 65(والقروض الداخلية المستحقة    )  مليون دوالر  415(في حالة إضافة المتأخرات      
. اتج المحلي الراهن  من الن % 60فيصبح رقماً خيالياً تتجاوز نسبته      ) ملـيون دوالر  

 .وهنا يبرز تساؤل هام حول أولويات اإلنفاق في حالة السيناريو األسوأ

 مليار دوالر   1.3 بلغ حجم القروض المتعاقد عليها حوالي        2002مـع نهاية العام      
80 مليون دوالر، أي بنسبة 872بيـنما بلغت قيمة القروض المستغلة فعلياً حوالي     

. تقريباً من الناتج المحلي المتوقع    % 39 و 2003عام  مـن اإليـرادات العامة لل     % 
كيف سيتم خدمة هذه الديون عند استحقاقها ؟ وأين المرجعية الرقابية في الحصول             

 على القروض ومتابعة توظيفها؟
أخيراً، حتى نستطيع توفير قراءة اقتصادية أكثر جدوى ومنفعة للمراقبين وصانعي            

طينية، وحتى نستطيع الحكم بشكل فعلي على مدى        القرار في السلطة الوطنية الفلس    
، ال بد من انتظار     االجتماعية– االقتصاديةتحقـيق هذه الموازنة أو غيرها ألهدافها        

 !!التنفيذ، وما ينتج عنه من حسابات وتقارير مالية ختامية
 
 

  فجوة الموارد المالية في الوقت الراهن4-2
 

 األخيرة بشكل كبير، وقد نجم      األربعل السنوات   انخفضت الموارد المالية الفلسطينية خال    
فإذا . هـذا االنخفاض كنتيجة حتمية للخلل الذي أصاب المصادر األساسية لتلك الموارد           

مـا بدأنا باألزمات المالية التي مرت بها الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، فسيتبين لنا    
السابقة، وذلك من خالل انخفاض     أن انخفاضـاً طرأ على  إيرادات السلطة خالل الفترة           

اإليـرادات الـضريبية بـسبب انخفاض النشاط االقتصادي الفلسطيني، باإلضافة إلى            
60انخفاض إيرادات المقاصة بسبب انخفاض التجارة مع إسرائيل، والتي شكلّت حوالي            

كما عملت إسرائيل خالل السنوات الماضية على       . مـن اإليـرادات العامـة للسلطة      % 
لك األموال كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين، وبالرغم من التضارب في األرقام           احتجاز ت 

التـي يـصرح بهـا المسئولون الفلسطينيون حول هذا الموضوع، إال أن تلك األموال               
مليون دوالر شهرياً، وقد شرعت إسرائيل بتحويل جزء من هذه          ) 35-30(تتراوح بين   

تعيين الدكتور سالم فياض وزيراً للمالية،      ، وبخاصة بعد    2003األموال في بداية العام     
إال أن هـذا الموضـوع يبقـى مـصدر قلـق للفلـسطينيين بسبب خضوعه للمزاجية              
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 في تمويل خزينة السلطة، وفي قدرتها باآلتي على         -بالطبع–اإلسـرائيلية، ويؤثر ذلك     
خزينة اإلنفاق العام، وهذا ما يتضح من خالل انخفاض النفقات التطويرية الممولة من ال            

 ماليين  7.8 حوالي   2001 في العام    -فعلياً–العامة خالل السنوات السابقة، حيث بلغت       
 ماليين دوالر، وتم تقديرها في موازنة       4 إلى   2002دوالر، انخفضت في موازنة العام      

 مليون، إال أن هذا البند كان صفراً في نهاية العام، أي انه لم              27 بحوالي   2003العـام   
إضافة إلى  ) 2003خليفة،  . (على المشاريع التطويرية من خزينة السلطة     ُينفق أي مبلغ    

، وهو ناجم عن قيام السلطة بإصدار       "بالمتأخرات"ذلـك، فقـد بـرز بـند جديد يسمى           
حـواالت مالية أو شيكات ال يوجد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة، وبدأ هذا               

 مليون دوالر، وارتفع في     155غ  ، حيث بل  2001البـند بالظهـور خالل موازنة العام        
 مليون دوالر، ومن ثم بدأ باالنخفاض بعد ذلك نتيجة          425 إلى   2003مـوازنة العـام     

 . التزام وزارة المالية بتسديد تلك المتأخرات تدريجياً في الموازنات الالحقة
 

وهـناك مـصدر آخر للموارد المالية الفلسطينية يتمثل بالمساعدات الدولية، وقد طرأت             
غيرات كثيرة على هذا البند منذ بداية االنتفاضة، حيث بلغت المبالغ التي التزمت الدول              ت

المانحـة بتقديمها، والتي كانت موجهة للتطوير والتنمية في األراضي الفلسطينية، خالل       
 ملـيون دوالر، وبـدأت القيمة اإلجمالية لتلك المساعدات          852 حوالـي    1999العـام   

 مليون دوالر،   473 حوالي   2001ت، حيث بلغت في العام      باالنخفـاض مـنذ ذلك الوق     
.  مليون دوالر  261 إلى حوالي    2002واسـتمرت باالنخفاض إلى أن وصلت في العام         

كمـا تغيـر هـيكل تلك المساعدات وأشكالها ومصادرها، حيث ظهر بند جديد في تلك           
وكان إجمالي ما   ،  "ببند الطوارئ وتمويل الخزينة الفلسطينية    "المساعدات سمي فيما بعد     

، 2000 مليون دوالر خالل العام      121تعهدت به الدول المانحة ضمن هذا البند حوالي         
 ليبلغ  2002 مليون، وبلغ ذروته في العام       755 إلى   2001وارتفـع ليصل خالل العام      

وبالرغم من أن هذا البند تضاعف عشر مرات خالل الفترة السابقة مما    .  ملـيون  1266
 عام  1527 إلى   2000 مليون في العام     973مالي التعهدات من    سـاهم فـي زيـادة إج      

% 70إلـى أن المساعدات الموجهة للتنمية انخفضت بحوالي         %) 57حوالـي    (2002
كما دخل عامل جديد على المساعدات      ) 2003البنك الدولي،   . (خـالل الفتـرة السابقة    

ية، حيث تعهدت الدول    الدولية، تمثل بارتفاع وتيرة المساعدات المقدمة من الدول العرب        
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 ماليين دوالر لتمويل دفع رواتب الموظفين في السلطة، وذلك من           10العـربية بـتقديم     
خـالل صندوقي األقصى واالنتفاضة اللذين ُأنشئا خالل انعقاد قمة الرؤساء العرب في             

 في القاهرة، وبالرغم من التزام بعض الدول بتسديد حصتها في هذا المبلغ             2000العام  
 ). ليبيا(إال أن دوال أخرى لم تسدد تلك االلتزامات مثل ) عودية والكويت وقطركالس(
 

يالحـظ مما تقدم، أن مشكلة تمويل حقيقية تعاني منها السلطة الفلسطينية، وذلك بالرغم              
 مليون دوالر خـالل    1527 إلى   973مـن ارتفـاع الحجم اإلجمالي للمسـاعدات من         

من تلك المساعدات قد وجهت لبرامج      % 83ن  الـسنوات الـثـالث الماضـيـة، إال أ       
اإلغاثـة اإلنـسانية وإصالح األضرار وتمويل الخزينة، فيما انخفض حجم المساعدات            

 مليون دوالر في    61، إذ انخفضت إلى أقل من       %93الموجهة للتنمية والتطوير بحوالي     
دى ، وهذا يثير العديد من التساؤالت حول م       )4ينُظـر جـدول      (2002نهايـة العـام     

استمرارية تدفق تلك المساعدات خالل الفترة الالحقة، مما يؤدي بدوره إلى رفع درجة             
المخاطرة واالنكشاف للعوامل الخارجية بشكل كبير، كذلك فان استمرار تحكم إسرائيل           
بنـصف اإليـرادات العامة للسلطة واستمرارها بالتلويح بهذه الورقة لفرض المزيد من             

، يضع السلطة مرة أخرى في مأزق تمويل حقيقي يفرض   الـضغوط علـى الفلسطينيين    
 ونتيجة لهذه المعطيات تراكم عجز الموازنة       .علـيها إيجاد الحلول المناسبة للخروج منه      

  .2005-2004إلى أن وصل إلى أكثر من نصف حجم النفقات العامة في العامين 
 

   تحليل تفصيلي للموازنة على أساس النوع االجتماعي4-3
 

 المـوازنة الوطنـية أهم أداة حكومية لصياغة السياسات، وأداة مهمة وحاسمة             تعتبـر "
بالنسبة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة، فهي تحدد تكافؤ الفرص بين الرجال            

 المختلفة في المجتمع من     األجيالوالنساء، وبين سكان المدن والقرى والمخيمات، وبين        
 ).2004 القزاز" ( وشباب وشيوخأطفال

 

 التنفيذي لبرنامج الحكومة من     اإلطار من كونها    -إلى جانب ذلك  - الموازنة   أهميةوتنبع  
 العملـية االقتصادية واالجتماعية وغيرها، كون هذه الموازنة         إلدارةحـيث سياسـاتها     

 وجمع  اإلنفاقتعكـس الـتوجهات والسياسات التي تنوي الحكومة انتهاجها في مجاالت            
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 الموارد وتوجيها   إدارة للعمل خالل الفترة التالية، وكيفية       األولويات ، وتحديد اإليـرادات 
وتزداد أهمية الموازنة العامة في ظل .  السياسات الحكومية المختلفة أهدافنحـو تحقيق    

 أقصى واالقتصاد الفلسطيني، والتي تتطلب      اإلنسانارتباطها بمهام المرحلة التي يعيشها      
د وكفاءة استخدامها، ولعل ما يمثله نقاش الموازنة       درجـات االسـتثمار األمـثل للموار      

 التي تنطوي عليها هذه     األهمية ذات العالقة لدليل على      األوساطالعامـة وإقـرارها في      
سواء من قبل الحكومة أو المجلس      ، المـوازنة فـي نظـر مختلف الجهات ذات العالقة         

 .   بشكل عاموال سيما الجهات القطاعية ، التشريعي أو الجهات المتأثرة بها
 

 يتضح وجود فجوة    - السابقة األقسامومن خالل ما تم عرضه في       -وعلى أرض الواقع    
 إطار ومركبات المجتمع والنوع االجتماعي على مختلف المستويات في          أفرادكبيرة بين   

عالقتهم وتفاعلهم مع المحيط االقتصادي والسياسي واالجتماعي، وال سيما في تعاطيهم           
 األمر جرى تكثيف عرضها،     ألسبابلموازنة العامة وإقرارها،    مـع موضـوع نقاش ا     

الـذي يـدلل على صعوبات مركبة أمام تحقيق عمليات التنمية المتوازنة والدائمة على              
مـستوى المجتمع، وبهدف تعظيم االستفادة من الموازنة العامة لتقليص الفجوة وتحقيق            

وازنة وطبيعة تقسيماتها   مـستويات التنمـية المـرجوة، ال بـد مـن دراسـة واقع الم              
تها بهـدف الخروج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تعظيم وتثمير            اواسـتخدام 

 وسيتم تحليل الموازنة الفلسطينية     .الجهود المبذولة لتطوير المجتمع وتنميته بكل مكوناته      
ع وتتعلق بالتوزي : وتتعلق بالتشغيل في السلطة، أما الثانية     : األولى: مـن ثـالث زوايا    

بمؤشرات :  في حين تتعلق الثالثةاالجتماعيالقطاعـي لنفقات الموازنة وعالقتها بالنوع   
 . االجتماعيالموازنة األساسية حسب النوع 

 
  التشغيل في القطاع العام4-3-1
 

 إليها، ان   اإلشارةيستدل من البيانات المتوفرة من دراسة معهد ماس والتي سبق وتمت            
 األراضيعلى مستوى   % 37القطاع العام تصل إلى     نـسبة النـساء العـامالت فـي         

الفلـسطينية، ويتضح وجود تباين في مستوياتها بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث             
في قطاع غزة، وتعتبر نسبته في      % 29في الضفة الغربية مقابل     % 43تـبلغ نـسبته     

 األردنا في   الـضفة الغربية من النسب الجيدة مقارنة مع الدول المجاورة، فتبلغ نسبته           
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، وتبرز أهمية   %59أما في إسرائيل فقد بلغت      % 33وتـركيا   % 36، وتـونس    38%
 أخذها الذي يتطلب    األمرالنظر إلى تدني نسبة مستوى التشغيل الحالي في قطاع غزة،           

 التشغيل للسنوات القادمة بهدف تقليص      وإجراءاتبعـين االعتـبار في رسم السياسات        
 اإلجمالي والجندري، والجدول اآلتي يوضح العدد       الفجـوة علـى بعـديها الجغرافـي       

 .للمشتغلين في القطاع العام
 

 2004توزيع المشتغلين في القطاع العام حسب الجنس : 2جدول 
 

نسبة اإلناث نسبة الذكور المجموع عدد اإلناث عدد الذكور  المنطقة

 الضفة الغربية 26036 19618 45654 57% 43%

 قطاع غزة 21523 8907 30430 71% 29%

  الفلسطينيةاألراضي 47559 28525 76084 63% 37%
 العليا في   اإلدارة، المرأة في مستويات     )ماس( السياسات االقتصادية الفلسطيني     أبحاثمعهد  : المـصدر 

 .2005مؤسسات القطاع في فلسطين 

 
توى وممـا يزيد من التأثير السلبي للفجوة المتعلقة بتدني نسبة مشاركة المرأة على مس             
% 58القطـاع العام في قطاع غزة مقارنة بنسبتها في الضفة الغربية، أن ما يزيد عن                

من النساء العامالت في قطاع غزة تتواجد في وزارتي التعليم والصحة فيما تغيب بشكل              
 الذي يتطلب معالجات خاصة لموضوع توسيع مشاركة        األمر. عن باقي القطاعات   كبير

فبالقدر الذي تتسع فيه خيارات فرص العمل       . نة والتقليدية المـرأة خارج الوظائف المقن    
أمـام النـساء بالقدر الذي تتدنى فيه مساحة اإلقصاء وتتدنى معدالت البطالة، وبخاصة              
ضـمن سوق العمل في قطاع غزة، آخذين بعين االعتبار ارتفاع معدالت البطالة والفقر      

الغربية، مما يؤكد على أهمية     ، مقارنة بالضفة    األزمةفـي هـذه المنطقة خالل سنوات        
وجـود أولـويات وسياسـات واضحة على مستوى متخذي القرار والسياسات التنموية             

 .بخصوص اإلنفاق العام
 

 ان مجموع   2004ومـن جانب آخر، يتضح من تحليل بيانات مسح القوى العاملة للعام             
 من  %26.2 شخص، موزعين بواقع     ألف 130العاملـين فـي القطـاع العام بلغ نحو          

 ألف 100 نحو   1999مـن الذكـور، في حين كان العدد في العام           % 77.8 و اإلنـاث 
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، ويستدل من هذه البيانات أن      )من الذكور % 80.5 و اإلنـاث مـن   % 19.5(موظـف   
% 27.9مقابل  % 38.5 قد سجل نمواً بنسبة      اإلناثالتوظـيف فـي القطـاع العام من         

لل على تحسن نسبة المشاركة في       الذي يد  األمرللعاملـين مـن الذكور لذات العامين،        
الوظـيفة العامـة من قبل النساء، ولعل هذا االرتفاع قد ساهم في تحسين نسبة مشاركة                

في نهاية  % 13.5 إلى   1999عام  % 12.3 سوق العمل، والتي ارتفعت من       يالنـساء ف  
 الفلسطينية  األراضي العامة التي عايشتها     األزمة على الرغم من ظروف      2004العـام   

 . 2000العام منذ 
 

في % 15.6وعلـى صـعيد آخر، فقد بلغت نسبة النساء العامالت في القطاع الخاص              
، علماً ان عدد العاملين في القطاع       2004في نهاية العام    % 19.6، مقابل   1999العـام   

مقارنة بمستوى  % 7، مسجالً تراجعاً بنسبة     ألف 160الخـاص مـن كال الجنسين بلغ        
 .1999التشغيل في العام 

 
 

 :نفقات القطاع العام على الرواتب واألجور حسب الدرجات والنوع االجتماعي
 

 أن حجم نسبة الرواتب واألجور تصل       2005يتضح من بيانات مشروع الموازنة للعام       
 حجـم النفقات الجارية والرأسمالية والتطويرية والبالغة        إجمالـي مـن   % 44.2إلـى   

تحليل بيانات القوى العاملة الصادرة     ، ويتضح من    )2005موازنة  ( شـيقالً    9046386
 أن متوسط 2004 الفلسطيني التقرير السنوي للعام   لإلحصاءعـن الجهـاز المركـزي       

ويشمل هذا  ( للذكور   66.9 شيقالً مقابل    69األجر اليومي للموظفة في القطاع العام يبلغ        
اتب ، حيث تتوزع قيمة الرو    )المتوسـط كافـة العاملـين في الوظائف المدنية وغيرها         
% 62.2 مقابل   لإلناث% 37.8الـشهرية التقديـرية حـسب الـنوع االجتماعي بواقع           

 .للذكور، وهي نسبة جيدة مقارنة بالعمل في القطاع الخاص المحلي
 

 العاملين وتوزيعهم في الوظائف     إعدادومـن تحليل بيانات ديوان الموظفين العام حول         
، اإلناثبين الجنسين لصالح زيادة تشغيل      المدنية في القطاع العام، ُيتوقع لنسبة التوزع        

ان تحقـيق المـزيد مـن التحسن في حال تم تحسين مستوى تضمين احتياجات النوع                
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حيث يتركز تواجد   . االجتماعـي ومتطلـباته ضـمن الموازنة العامة للسنوات القادمة         
3.6، مقابل   %96.1بنسبة  ) أقل من مدير  (الموظفات اإلناث في الدرجة الوظيفية الثالثة       

في الفئة % 0.3في حين بلغت ) A, B, Cتضم موظفي الدرجات (في الفئة األولى % 
10.3و % 96.1، مقابل )A4, A3, A2, A1تضم موظفي الدرجات (الوظيفية العليا 

لـذات الفـئات للموظفين الذكور، مما يدلل على وجود فجوة بين الجنسين             % 1.4و% 
وتتضح الصورة أكثر على    . لوظيفيةعلـى مـستوى توزيع المشاركة في المستويات ا        

% 89.1مقابل  % 10.9المـستوى اإلجمالـي حـيث بلغت نسبة اإلناث في الفئة العليا             
% 17.1للذكور، مع تحسن طفيف على مستوى الفئة األولى حيث توزعت النسبة بواقع             

 .للذكور% 83.6لإلناث مقابل 
 

 للوظائف الحكومية في    هـذا الواقـع، يتطلب إعادة دراسة موضوع التوزيع واإلشغال         
في الموارد البشرية   مخـتلف المـستويات اإلدارية، بهدف تحقيق المزيد من االستثمار           

 بخاصة وان تحسين بيئة العمل واالستقرار       ،وتحـسين إنتاجيتها  وخـصوصاً النـساء     
يجب أن  والرضـى الوظيفـي لها عالقة مباشرة بتحسين معدالت اإلنتاج، األمر الذي             

 مستوى اإلدارات ذات العالقة إلعادة رسم سياساتها وتوجهاتها نحو          يـشكل أولوية على   
ال الحالي للدرجات، وضمان تحقيق أعلى درجات االستفادة من         غتقيـيم مـستوى اإلش    

 وفي هذا   .الـتوزيع لتتماثل مع الحد األدنى من القدرة على المشاركة من كال الجنسين            
 من الموارد المالية في موازنة      الـصدد فإنـه من األهمية بمكان أن يتم تخصيص جزء          

 مثالً لدعم قدرات النساء العامالت في السلطة بصورة مباشرةً حتى تتمكَّن            2006العام  
 .من منافسة الموظفين الرجال على الوظائف المتقدمة

 
الجـدول اآلتـي يلخـص توزيـع العاملين في الوظائف المدنية من واقع ملفات ديوان                

 ضمن فئة   12–1، مع اإلشارة إلى إنه تم دمج الدرجات من          2004الموظفين العام للعام    
 . تسهيل العرضألغراضواحدة 

 
 )الوظائف المدنية(توزيع العاملين في القطاع العام : 3جدول 

 2004حسب النوع االجتماعي والدرجة كما في نهاية 
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 الدرجة عدد اإلناث عدد الذكور

37 0 A1) وكيل وزارة( 

101 7 A2) وكيل مساعد( 

69 8 A3) مدير عام الوزارة( 

460 71 A4) مدير عام( 

1244 161 A مدير دائرة بالدرجة   

1035 206 B مدير دائرة بالدرجة   

1500 359 C مدير دائرة بالدرجة   

1103 295 D نائب مدير بالدرجة    

 12-1الدرجات من  27346 42082

 المجموع 28453 47631
، المرأة في   )ماس(ياسات االقتصادية الفلسطيني     الس أبحاثمعهد  : المـصدر 

 في فلسطين، دراسة     في مؤسسات القطاع     العليا اإلدارةمستويات  
 .قيد النشر

 )2005 – 2002( التوزيع القطاعي للموازنة لسنوات مختارة 4-3-2
 

تشير بيانات التقارير المالية الصادرة عن وزارة المالية حول مشاريع الموازنات العامة            
، ان حجم الموازنة العامة     2005 – 2002لمقـدرة، وتقارير الصرف الفعلية للسنوات       ا

 على التوالي،   األعواملذات  % 21.6و% 13.3للقطاعـات األساسـية قـد ارتفع بنسبة         
الرواتب (ويتـضح كـذلك مـن بيانات الموازنة العامة هيمنة بند المصاريف التشغيلية              

 الموازنة والمصاريف بشكل    إجمالي من   األسدب  علي نصي )  والنفقات التشغيلية  واألجور
 الموازنة على امتداد السنوات     إجماليمن  % 60 -%50عام، حيث تتراوح نسبتها بين      

الـسابقة، األمر الذي يدلل على ضعف المخصصات المتبقية من تغطية النفقات الالزمة             
ند الرواتب  لبـرامج تـنموية وتطويـرية كبيرة، آخذين بعين االعتبار أن الفائض عن ب             

واألجـور ضـمن المـوازنة خـصص في الكثير من األحيان لمواجهة آثار االحتالل               
زد على ذلك   . ، وهـذا استهالك تشغيلي آخر لمقدرات الموازنة       وإجـراءاته المباشـرة   

حـاالت عـدم اليقـين والتأخير اللذين صاحبا عدم توفر التغطية المالية للموازنة وفق               
 بشكل عام على الوعود المقدمة من الجهات المانحة         جـدولها الزمنـي جراء اعتمادها     

% 55لـتمويل الموازنة، حيث تصل مساهمة التمويل الخارجي للموازنة إلى ما نسبته             
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مـن حجمها السنوي، إضافة إلى تركيز اهتمام الجهات المانحة على الجانب االغاثوي             
 .اإلنتاجيةوانعكاساته على حساب الخطط التنموية 

 

 جذري على تركيبة الموازنة العامة وتوزيعها حسب الجهة القطاعية          لـم يـسجل تغيير    
خـالل الـسنوات السابقة بشكل عام، حيث بقيت حصة القطاعات المسؤولة عن التنمية              

من حجم  % 40تمثل قرابة   ) االقتـصاد، والعمـل والشؤون االجتماعية والبنية التحتية       (
الرغم من حدوث تغيير نسبي     ، وعلى   2005 - 2002المـوازنة على امتداد السنوات      

 إلى  2002عام  % 35.5بـسيط علـى حصة الخدمات االجتماعية، حيث ارتفعت من           
 البطالة  وإعانات ولعـل ذلـك يعـود إلى تفعيل برامج التشغيل            2005 عـام، % 40.9

.  الراهنة األزمة المحتاجة التي صاحبت استمرار ظروف       لألسر االجتماعية   واإلعانات
ع طفيف على حصة التنمية االقتصادية من حجم الموازنة، حيث           إلى تراج  اإلشارةمـع   

، مما يزيد 2005في العام % 2.11 إلى 2002في العام   % 3.73انخفـضت نسبتها من     
نسبته   إلى ما  2002خالل العام   % 1.23مـن تأثيـر ذلك انخفاض حصة الزراعة من          

دمات النقل   إلى تراجع المخصصات النسبية لبند خ      باإلضـافة ،  2005للعـام   % 0.69
 اآلتي يوضح التوزيع    لوالجدو. للفترة نفسها % 0.74إلى  % 1.08واالتـصاالت مـن     

 :النسبي للموازنة حسب الجهات القطاعية لسنوات مختارة
 

 2005 – 2002ت القطاعية للسنوات توزيع الموازنة حسب الجها:  4جدول 

  شيكلباأللفالقيم 
2005مشروع موازنة  2004ع موازنة مشرو  2002فعلي  2003فعلي 

%النسبة  %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة  القيمة
 المؤسسة/الوزارة

  العامةاإلدارة 668,688 14.72% 546950 9.37% 486206 6.48% 464590 5.14%

  والنظام الداخلياألمن 1,464,762 32.24% 1585031 27.16% 2039556 27.19% 2191657 24.23%

  الماليةدارةاإل 397,038 8.74% 1592431 27.29% 1930155 25.73% 2131575 23.56%

 الشئون الخارجية 64,427 1.42% 65807 1.13% 120167 1.60% 151737 1.68%

 التنمية االقتصادية 169,267 3.73% 175099 3.00% 202400 2.70% 191121 2.11%

 الخدمات االجتماعية 1,611,635 35.47% 1689357 28.95% 2496073 33.27% 3696221 40.86%

الخدمات الثقافية  118,284 2.60% 129901 2.23% 160347 2.14% 152210 1.68%
 واإلعالمية
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خدمات النقل  49,174 1.08% 51433 0.88% 66588 0.89% 67271 0.74%
 واالتصاالت

 المجموع 4,543,275 100% 5836012 100% 7501493 100% 9046386 100%
 
 

يـشكل تـراجع مخصـصات بـنود التنمية االقتصادية، والخدمات االجتماعية والنقل             
 مباشراً على مدى استفادة شرائح اجتماعية متزايدة من االمكانات          تأثيـراً واالتـصاالت   

والخـدمات التـي كـان يمكـن للمخصصات الموجهة للتطوير والتنمية االستفادة منها              
ة بالزراعة وفق التخصيص الجاري ضمن موازنة       ، وال سـيما تلـك المتعلق      وإتاحـتها 

حيث يترافق تراجع المخصصات مع استمرار هيمنة بند الرواتب         . 2005الحكومة للعام   
وتعتبر . من موازنة هذه البنود لهذا العام     % 91والمصاريف التشغيلية على ما يزيد عن       

التطويرية لهذه   و الرأسماليةالنساء من أكثر المتضررين من تراجع مخصصات النفقات         
 الزراعية وبخاصة في المناطق     األنشطةالقطاعات، نظراً لكون عمل النساء يتركز في        

الـزراعية والـتجمعات الـريفية البعيدة عن مراكز المدن ومراكز النشاط االقتصادي،             
آخـذين بعـين االعتبار كذلك ان أعلى معدالت انتشار للفقر كانت بين تلك األسر التي                

راعة كمصدر رئيسي للدخل في معيشتها بشكل أساسي، حيث وصلت    تعـتمد علـى الز    
 الفلسطيني، نتائج مسح    لإلحصاءالجهاز المركزي   (،  2004للعام  % 37.5النـسبة إلى    

 الذي يتطلب مراجعة علمية لموضوع أريفة الموازنة لتأخذ بعين          األمر). 2004الفقـر   
 بعين  االجتماعيخذ ُبعد النوع     ولكن مع أ   االعتـبار احتياجات هذه المناطق ومتطلباتها،     

 وتقييمها على أرض الواقع  اإلجراءات إلى مراجعة تداعيات هذه      باإلضـافة  .اإلعتـبار 
 النوع االجتماعي، أو على     أساسبهـدف الحـد من اتساع الفجوة الحاصلة، سواء على           

 من  ادواإلير اإلنفاقوتعتبر الموازنة العامة ببعديها     .  التوزيع الجغرافي والمناطقي   أساس
 تطوير في البنية التحتية     إلحداث توظيفها   أحسن هذه المهمة إذا     إلتمام الـناجعة    األدوات

عدها الجندري  ليس فقط من بعدها الزمني، ولكن من ب       ، الالزمة لعملية التنمية المستدامة   
 .وشمولها الجغرافي

 

عامة للعام  ولمـزيد مـن التوضيح، يقدم الجدول اآلتي ملخصاً لتوزيع نفقات الموازنة ال            
 : حسب طبيعة اإلنفاق2005
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  شيقلباأللفالقيم 
اإلجمالي 
 العام

النفقات الرأسمالية
 والتطويرية

مجموع النفقات
 الجارية

نفقات 
 تحويلية

نفقات 
 تشغيلية

رواتب 
 وأجور

 المؤسسة/ الوزارة

464590 14577 450013 48710 167701 233601  اإلدارة العامة
2191657 45007 2146649 114244 315803 1716602  األمن والنظام الداخلي
2131575 1171420 960155 655842 147657 156655  اإلدارة المالية
 الشؤون الخارجية 81863 63283 1890 147037 4700 151737
191121 4370 186751 12535 23014 151201  التنمية االقتصادية

3696221 27192 3669029 1862321 306216 1500491  الخدمات االجتماعية
152210 3800 148410 11115 25380 111915 الخدمات الثقافية واإلعالمية
 خدمات النقل واالتصاالت 48864 12356 4396 65616 1655 67271
9046386 1272721 7773664 2711056 1061412 4001195  *اإلجمالي

  .ال يشمل البنود الخاصة بتسديد المتاخرات وخدمات الدين* 

 والتطويرية  الرأسمالية، ان النفقات    أعالهيتـضح مـن قـراءة البـيانات فـي الجدول            
) اإلنتاج الرأسمالية لعمليات    واإلضافات والمعدات   اآلالت موجهة لشراء    أنهابافتراض  (

 مستوى الموازنة العامة، مقابل ما نسبته        النفقات على  إجماليمن  % 14.1ال تـتجاوز    
لنفقات التحويالت الجارية، األمر الذي يعني      % 30.0 و واألجورلبند الرواتب   % 55.9

 اآلثار، وتزاد   الرأسمالي لإلنفاق شواقل هناك شيقل واحد يذهب       5أنـه مـن بـين كل        
رات  الرأسمالي لشراء السيا   اإلنفاق مـا تم تخصيص جزء من مخصصات         إذاالـسلبية   

ألنهـا سـتلتهم جـزءاً كبيـراً من القيم، وستضيف أعباًء استهالكية إضافية للصيانة               
والمحـروقات وغيـرها، ممـا سيفاقم من مشكلة شح الموارد المتاحة لتطوير عمليات              

 أفراد ذلك على فرص اتساع الفجوة بين        وتأثير وبخاصـة في الزراعة مثالً،       اإلنـتاج 
 . المجتمع ومناطقه الجغرافية

 
 اعي مؤشرات أساسية في الموازنة حسب النوع االجتم4-3-3
 

يمثل التعليم أحد أهم مكونات عملية البناء والتنمية باعتبارها األنشطة الالزمة لالستثمار            
فـي المـوارد البـشرية، فاإلنسان أداة التنمية وغايتها، ويتضح من تحليل بند الموازنة         

في العام  % 19وزارة من الموازنة من     العامـة المـتعلق بالتعليم تراجع مخصصات ال       
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 إلى أن هذا التقليص     اإلشارة، مع   2005فـي مـشروع موازنة    % 14.10 إلـى    2002
يترافق مع استمرار تدني نسبة مخصصات النفقات الرأسمالية والتطويرية للوزارة للعام           

بند % 81من حجم النفقات العامة للوزارة مقابل       % 1،؛ حيث لم تتجاوز حصتها      2005
ـ  رواتب واألجـور ضمن النفقات الجارية، من جانب آخر، سجل عدد المعلمات نمواً             ال

لفئة المدراء  % 17و% 16للمعلمين الذكور، وبنسبة    % 11مقارنة بنسبة   % 20بنـسبة   
 الذي يساهم في تقليص الفجوة      األمر،  2004 – 2002 خالل الفترة    واإلناثمن الذكور   

 .ي ضمن هذا القطاعفي المشاركة على مستوى النوع االجتماع
 

واصلت مخصصات وزارة الصحة من حجم النفقات العامة        ف على مستوى الصحة،  أمـا   
 2005 مليون دوالر أمريكي في العام 140.157 حيث وصلت إلى  ،الجاريـة باالرتفاع  

 الذي يدلل على تنامي االهتمام      األمر. 2003 مليون في العام     100بعد أن كانت حوالي     
 ذلك في حال توجيهه للخدمات األساسية       أهميةايا المجتمع، وتزداد    بهذا الجانب من قض   

 المجـتمع وتوسـيع مساحة التغطية للخدمات الصحية، وبخاصة على مستوى            ألفـراد 
المـناطق الريفية، حيث االحتياجات للخدمات الصحية األساسية، وال سيما تلك المتعلقة            

ه الخدمات سيؤدي إلى تحسين     باحتـياجات األمـومة والطفولة ورعايتهما، وتحسين هذ       
 على تطوير   - بال شك  - المجتمع، ومجتمع معافى أقدر      ألفرادمستويات الصحة العامة    

 . وقدراته التنمويةإنتاجهمستويات 
 

 تطور النفقات العامة الجارية على الرعاية الصحية: 3 شكل

 )مليون دوالر (2004-1995الفترة الفلسطينية خال ل 
 

72
82
92

102
112
122
132
142

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

الر
 دو

ون
ملي

 



 84

 .الصحيفة اإللكترونية لوزارة المالية الفلسطينية:المصدر 

 
وأظهـرت بـيانات وزارة المالـية ارتفاعا في حصة وزارة الصحة من النفقات العامة         

، وهو  2003في العام   % 9.5 بعد أن كانت     2005في العام   % 10.6الجارية لتصل إلى    
الي النفقات الجارية، ولكن هذه     مـا يعني استمرار ارتفاع حصة وزارة الصحة من إجم         

الـزيادة لم تكن بالقدر الكافي لرفع نسبة حصة وزارة الصحة لتعاود معدلها الذي بدأت               
 %.14 عند حدود 1995به في العام 

 

وتشير بيانات المسوح الصحية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إلى           
صحياً في األراضي الفلسطينية، ففي     أن زيـادة ملحـوظة طرأت على نسبة المؤمنين          

من إجمالي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة       % 61.4الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة       
، أي أن نسبة السكان غير      2002في العام   % 74.3 ارتفعت لتصل إلى     2000في العام   

 2002في العام   % 25.7المؤمنـين صحياً في الضفة الغربية وقطاع غزة تقتصر على           
ـ  وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التغطية في       . 2000فـي العام    % 39.6د أن كانـت     بع

التأميـنات الـصحية للـسكان وبدرجات غير مسبوقة، فإن الحاجة للبحث حول جودة              
التأمينات المتوفرة ونسبة تغطيتها وعالقتها بالنوع االجتماعي تعتبر ضرورية، حيث أن           

ت الصحية التي تقدم للسكان المشمولين      هـذا الـنوع مـن البحث مرتبط بنوعية الخدما         
وبخاصة أن هذه الخدمات ترتبط بنفقات عامة ينبغي تثميرها، كون          . بالتأمينات الصحية 

الـزيادة التي تحققت في نسبة السكان المؤمنين صحياً تركزت بشكل رئيسي في التأمين              
% 73.4 الصحي الحكومي، حيث ارتفعت نسبة المؤمنين لدى التأمين الصحي الحكومي         

، فقد ارتفعت نسبة المؤمنين لدى التأمين الصحي الحكومي         2002-2000بـين العامين    
، وهي  2002في العام   % 48.4 إلى   2000من أجمالي السكان في العام      % 27.9مـن   

الفترة التي تتخلل انتفاضة األقصى، في حين أن تراجعاً في نسبة المؤمنين لدى التأمين              
اجعت نسبة المؤمنين لدى هذا النوع من التأمين من         الـصحي الخاص تحقق، بحيث تر     

في العامين المذكورين على التوالي، وتراجعت نسبة المؤمنين لدى         % 9.6إلى  % 11.0
 .في الفترة نفسها% 11.6إلى % 14.8وكالة الغوث من 
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 – 2003القطاع من الموازنة العامة للفترة      هذا  ومـع انـه حـصل ارتفاع على حصة          
ـ   إال،  2005  األطباءذا االتجـاه لـم يـصاحبه االرتفاع نفسه على مستوى أعداد              ان ه

المـسجلين لـدى الـنقابات المختصة، حيث تدلل المؤشرات على استمرار الفجوة في              
في العام  % 16 الذكور ارتفاعاً بنسبة     األطباء، ففي الوقت الذي سجل فيه عدد        األعـداد 

مع . مقارنة بالفترة ذاتها  % 13  سوى اإلناث لم تسجل نسبة     2002 مقارنة بالعام    2004
 والتطويرية في الوزارة لم تتجاوز      الرأسمالية إلى ان نسبة مخصصات النفقات       اإلشارة

 فيما خصصت النسبة المتبقية     2005رة للعام   امن حجم النفقات الكلي لموازنة الوز     % 2
فقات  بناء وتوزيع بنود الن    أسس مراجعة   إعادة الذي يتطلب    األمـر للـنفقات الجاريـة،     

متطلبات للتحـرك التدريجي باتجاه زيادة مخصصات النفقات التطويرية وتوجيهها نحو           
 .تقليص الفجوات القائمة

 
 :على مستوى ظروف المعيشة

 

 ما  األخيرة األربعازنة العامة للسنوات    وتبلغ حصة بنود الخدمات االجتماعية ضمن الم      
 هذه البنود من    أهمية، وتنبع   والرأسماليةمن حجم النفقات الجارية     % 40 -% 35بـين   

 الفلسطينية،  األراضي في   واألسر لألفرادكونها ذات عالقة مباشرة بالظروف المعيشية       
 والمساعدات االجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون       باإلعاناتكونها على تماس مباشر     

 ألف أسرة شهرياً، وكذلك برامج التشغيل ومساعدات 40االجتماعـية لمـا يقـرب من        
 األزمة العاطلين عن العمل على امتداد سنوات        لألفرادالبطالة التي تقدمها وزارة العمل      

 مباشر على   تأثير، ولعل تنامي حصة الخدمات االجتماعية ضمن الموازنة ذو          األخيـرة 
 الفلسطينية، ويتضح من    لألسر المقدمة   واإلعاناتطبـيعة ودوريـة وحجم المساعدات       

 أن حصة النفقات التحويلية والتطويرية تصل إلى        2005م  بيانات مشروع الموازنة للعا   
 .من حجم النفقات الجارية والرأسمالية لبنود الخدمات االجتماعية في الموازنة% 51

 
معدل الشهري لعدد األسر التي تلقت مساعدات من وزارة         وتدلل البيانات المتوفرة بان ال    

 أسرة في قطاع غزة،     20493 أسرة يعيش منها     38388الـشؤون االجتماعـية قد بلغ       
. 2002مقارنة بالعام   % 6.8ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة      . 2004وذلـك فـي العـام       



 86

وتقدم . من مجموع سكان الضفة والقطاع    % 3.4وقـدمت الـوزارة مـساعداتها لــ         
وزارات وهيـئات حكومية فلسطينية مختلفة مساعدات، وبخاصة مؤسسة أسر الشهداء           

 بعين االعتبار   األخذمع  . ألسـرى، ووزارة األوقـاف    والجرحـى، ووزارة شـؤون ا     
 ومساهمتها في تحسين قدرة     واألفراد لألسرالمـساعدات المقدمـة من خارج الموازنة        

، حيث قدمت األنروا مساعداتها الدورية لنحو       األزمة االقتصادي في ظل     األسروصمود  
سر المصنفة  ، وهم أفراد األ   2003 ألـف فلـسطيني في الضفة والقطاع في العام           115

وقد تراجعت قدرة األنروا على تقديم المساعدات الطارئة للفلسطينيين،         . حـاالت صعبة  
وبخاصة الالجئين، بسبب ضعف استجابة المانحين لنداءاتها، مما أدى إلى تقليص بعض            
 .برامج الدعم، خاصة المعونة الغذائية، وإلغاءات أخرى، مثل بعض المساعدات العينية

 
الزكاة تقديم مساعدتها لألسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة،         وواصـلت لجـان     

. 2003 لجنة زكاة حتى نهاية العام       81وازداد عـددها بـصورة كبيـرة، حيث عملت          
 ألف يتيم في إطار برنامج كفالة اليتيم، وتقدم لهم          18وترعى لجان الزكاة ما يزيد على       

فة إلى آالف األسر التي تتلقى      باإلضـا .  ديـناراً شـهريا    30-20مـساعدات بقـيمة     
 . المساعدات حسب توفر التمويل، وبعضها يحصل على مساعدة دورية

 
وتـشير البيانات المتوفرة أن قيمة الدعم المقدم لألسر الفلسطينية محدود، وعلى الرغم             

فقد بلغت القيمة الوسيطة    . مـن أهميـته فـي إعانـتهم على مواجهة ظروفهم الصعبة           
 دوالراً  22 دوالراً لألسرة الواحدة، و    26لشؤون االجتماعية واألنروا    لمساعدات وزارة ا  

 . 2003أمريكياً لمساعدات لجان الزكاة نهاية العام 
 

 المباشر بمعدالت البطالة والفقر على مستوى       امن ارتباطه ه المساعدات   وتنبع أهمية هذ  
 تحدثه المساعدات   المناطق الجغرافية والنوع االجتماعي، ومستوى وطبيعة التأثير الذي       

والبـرامج على الفجوات الحاصلة على هذا الصعيد، حيث يتضح من البيانات المتوفرة             
ان معـدالت الفقر لألسر التي ترأسها النساء هي أقل من مثيالتها للرجال خالل الفترة               
السابقة، وهذا مؤشر ايجابي على تقلص الفجوة على مستوى النوع االجتماعي، ومؤشر            

 .رة المرأة على تحسين وتعظيم استخدام الموارد المتاحةجيد على قد
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 نسبة الفقر على مستوى األسر حسب جنس : 6جدول 

 رب األسرة  في األراضي الفلسطينية
 

 السنة

 الفئة 1998 2003

 رجال %19.8 %36.2

 نساء %25.6 %29.8

 المجموع %20.3 %35.5
اعدة بيانات   الفلسطيني، ق  لإلحصاءالجهـاز المركزي    : المـصدر 

  .2003مسح الفقر 

 برامج التدخل الحكومي ومنها برنامج مساعدات البطالة والتشغيل 4-4
 يةالمؤقت حالة دراس

 

تقـوم الـسلطة الوطنية الفلسطينية بمعالجة مشكلة البطالة في األراضي الفلسطينية منذ             
 وزارة  أنشأت 2003 ففي العام    . مختلفة وأدوات باستخدام سياسات    األمورتولـيها زمام    

 المديرية العامة للتشغيل في وزارة      إشرافلتشغيل في المحافظات تحت     لساً  لالعمـل مج  
الوزارات ( ممثلو األطراف ذات العالقة بالتشغيل        عضويته  وقـد شـارك في     .العمـل 

هذه المجالس  تُعتبرو). واألجهـزة الحكومية ذات العالقة، وممثلو العمال وأرباب العمل        
 تبطة بالتشغيل الطارئ، وإن كان التشغيل الطارئ أحد مسؤولياتها        دائمـة، أي ليست مر    

تسجيل العاطلين عن العمل، وبناء نظام مهمة وكلـت إلـى مكاتب العمل     وُأ. المباشـرة 
قرر وتُ. معلـومات وطني محوسب لسوق العمل، يسمح بالموائمة بين العرض والطلب          

 عن العمل على المشاريع     توزيع العاطلين كيفية  مجـالس التـشغيل في المحافظات في        
وقد بدأت مكاتب العمل في تسجيل      . والجهـات المشغلة التي تتوفر لديها فرص تشغيلية       

 في إطار برنامج البطالة المؤقتة،      2003لعام  لالعاطلـين عـن العمل منذ الربع األخير         
ثالثة العمل  وجـرى توزيـع ثالث دفعات على المراكز التشغيلية، حيث تبلغ مدة دورة              

وطورت إدارة البرنامج معايير ومحددات اختيار المستفيدين وفق        .  قابلة للتمديد  أشـهر 
ويالحظ تمييز في   . سلم يراعي األولويات النابعة من السمات العامة للعاطلين عن العمل         

 كبيرا من    إقباالً ظهر البيانات وتُ. هذه المعايير لصالح النساء المعيالت، أو ربات األسر       
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ـ   مجموع العاطلين عن    حيث وصل  ،عمل للتسجيل في مكاتب العمل     العاطلين عن ال   بلق
 114,998 2004العمل المسجلين في برنامج التشغيل الفلسطيني حتى نهاية شهر آذار           

وزارة العمل الفلسطينية،   (تقريباً  % 17 امـرأة، أي بنـسبة       17,998مـنهم   ،  شـخص 
 ).قتبالمسجلين في برنامج التشغيل المؤغير منشورة إحصاءات 

 

عمل في إطار خطة الطوارئ     للكما عملت الحكومة الفلسطينية على برنامج خلق فرص         
وتـستهدف برامج خلق فرص العمل توفير وظائف، وفي الغالب وظائف        . واالسـتثمار 

وتأخذ . ، ألكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل       )لمدة ثالثة أشهر قابلة للتجديد    (مؤقتة  
وتستخدم . استدامة المشروع وزيادة األثر االقتصادي له     هذه المشاريع باالعتبار إمكانية     

ويراعى في تصميم مشاريع التشغيل الطارئة      . تكثـيف العمالة  مـبدأ   هـذه المـشاريع     
اعـتمادها علـى الخامـات المحلية ولو جزئيا، وسرعة التنفيذ، أي ال تحتاج إلى جهد                

ركت الجهات المهتمة   وشا. تخطيطـي كبير، واالهتمام بالقطاعات االقتصادية اإلنتاجية      
بلغت وقد   .بقـضايا المـرأة في بلورة الخطة، وفي اقتراح المشاريع ذات األولوية فيها            

 . مليون دوالر274.3 المقدرة لهذه المشاريع المدرجة في الخطة المذكورةتكاليف ال
 

حيث ،   شهد عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية انخفاضا حاداً          2003فـي العام    
عاطلة عن العمل في العام     / ألف عاطل  193 إلى   2002 ألفا في العام     215من  انخفض  

من بكثير   وهي أقل    2003العام  في  % 32  كانت أي أن معدل البطالة الموسعة    . 2003
أمـا في قطاع غزة فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل من            %). 38.1 (2002العـام   

36.4  أصبحت بنسبة  أي (2003 آالف في العام     103 إلى   2002 ألـف في العام      126

، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل من        االجتماعيالنوع  علـى مـستوى      أمـا    %).
16.5 مقداره بمعدل   2003 في العام    258 إلى   2002 آالف في العام     309الذكور من   

أي  ألفا   38 ألفا إلى    32، فـي حـين ارتفع عدد العاطلين عن العمل من اإلناث من              %
ا يقدم دليالً على أن برامج التشغيل الطارئ ومشاريع خلق فرص            وهذ %.18.8بمعدل  

 في تقليص الفجوة في سوق      -وإن كان ذلك بصورة غير مقصودة     -للعمـل لـم تنجح،      
 .العمل بين النساء والرجال
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  والتي تمثلت في التوجه نحو إنشاء      2004مـع بداية العام     التجـربة الثانـية     وجـاءت   
 كبرنامج للتكيف مع ظروف األزمة العامة بهدف        صـندوق يـساهم في عملية التشغيل      

. التقليل من تفاقم معدالت البطالة، من خالل خلق فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل             
 7/7/2005 عدد المسجلين لغاية     إجماليحـيث تـشير قاعـدة بيانات البرنامج إلى أن           

في . ثمن اإلنا % 35من الذكور و  % 65 شخصاً، موزعين بواقع     393839وصل إلى   
% 62 شخصاً موزعين بواقع     354073حين بلغ عدد المتعطلين المسجلين للفترة لذاتها        

ومن جانب آخر فقد بلغ عدد المتعطلين من حملة         . مـن اإلناث  % 38مـن الذكـور و    
 .اإلناثمن % 48من الذكور و% 52 شخصاً، توزعوا بواقع 51286المؤهالت العليا 

 دفعات من المساعدات التشغيلية لمحافظات      6قديم  وتـشير بيانات البرنامج إلى انه تم ت       
مع اإلشارة إلى عدم توفر بيانات       (2005 – 2004الضفة الغربية ضمن الفترة السابقة      

، وقد بلغ عدد المستفيدين من      ) الدراسة حول قطاع غزة من المصدر      ألغراضتفصيلية  
 بلغت قيمة هذه     شخصاً من مختلف المحافظات، وقد     64916الدفعات في الضفة الغربية     

لم يتم الحصول على توزيع لهذه المستحقات حسب        (،  )شـيقالً  (59320337الـدفعات   
اال ان هذا الحجم من المستفيدين قد ساهم في التقليل          ).  الـنوع االجتماعي من المصدر    

 تأثيرويتجلى  .   والحصار اإلغالقمن حدة معدالت البطالة والفقر التي الزمت ظروف         
 للعام  ةالفلسطيني األراضيى صعيد مقارنة نسب ومعدالت الفقر في        هـذا البـرنامج عل    

، وال يعني هذا التحليل ان التحسن       )3 ملحق   -أيضاً-ينُظر  ( السابقة،   األعوام مع   2004
% 50 له مساهمته في خلق فرص عمل لما يزيد عن           وإنما البرنامج،   بتأثيريرتبط فقط   

 عامل من الوصول إلى     ألف 120د  مـن المتعطلين عن العمل، في ظل حرمان ما يزي         
. اإلسرائيلية واإلجراءات واإلغالق بسبب الحصار    األخضر عملهم داخل الخط     أمـاكن 

 اإلحصاء االقتصادية والتي تصل حسب      اإلعالة بعـين االعتبار نسبة      أخـذنا  مـا    وإذا
ومن خالل  - لكل شخص مشتغل، فان هذا البرنامج قد ساهم          أفراد 6الفلـسطيني إلـى     

 فرداً من سكان الضفة الغربية، أي ما        416364 قرابة   إعالة في   - الست األولى  الدفعات
 . من سكان هذه المنطقة% 17نسبته 

 

% 19للذكور و % 81مـن جانـب آخر، توزعت نسبة التشغيل من هذه الدفعات بواقع             
من عدد الذكور   % 25، مما يعني ان هذا البرنامج قد قدم فرص عمل لما نسبته             لإلناث
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ـ   المتعطالت والمسجالت ضمن قواعد بيانات هذا       لإلناث% 10ين والمسجلين و  المتعطل
 . البرنامج لدى وزارة العمل والشئون االجتماعية

 

في الضفة  % 48 إلى أنه توزع المستفيدون على مستوى الذكور بواقع          اإلشارةوتجـدر   
في % 43 جاء التوزيع بواقع     اإلناثفـي قطـاع غزة، وعلى مستوى        % 52الغـربية   

 الذي ينطوي على تمييز إيجابي لصالح       األمرفي قطاع غزة،    % 57لـضفة الغربية و   ا
 إمكانية العاطلين عن العمل والمحبطين من       أعداد تتعلق بارتفاع    ألسبابقطـاع غـزة،     

 في الضفة الغربية، سواء على      باألوضاعالحـصول علـى فرصـة في القطاع مقارنة          
 . اإلناثمستوى الذكور أو 

 

وزيع الجغرافي حسب المحافظات، فقد حصلت محافظات منطقة شمال         وعلى مستوى الت  
من حجم التشغيل سواء على مستوى الذكور أو % 50الـضفة الغربية على ما يزيد من        

 تمييزاً إيجابيا لهذه المناطق لتضررها المباشر بسبب        -أيضاً-، وهـذا يتضمن     اإلنـاث 
زة، حيث استحوذت محافظات اإلجـراءات مقارنة بغيرها، كذلك كان حالها في قطاع غ  

 .  من فرص التشغيل مقارنة بمحافظات جنوب القطاعاألسدشمال القطاع على نصيب 
 

وتـدلل هذه المعطيات على حجم المساهمة التي يقدمها هذا الصندوق في مجال التشغيل              
 الذي ينطوي على طاقات     األمر،  واألفراد لألسر االقتصادية   األوضاعوالحـد من سوء     

 ما ارتبط التشغيل    إذاكن تثميرها وتوسيع دائرة االستفادة وتعظيمها، بخاصة        كامـنة يم  
بخلق فرص عمل دائمة لكال الجنسين، إضافة إلى عملية مراجعة وتنظيم آلليات العمل             

وبالرغم من أنه ال يوجد هناك ما يشير إلى تبني          . واالسـتفادة حـسب طبيعة البرنامج     
 قضايا النوع االجتماعي في توزيع موارد       الـسلطة سياسـة معلـنة أو مقصودة بشأن        

ات البطالة والتشغيل الطارىء كانت     نالصندوق، إال أن حصص النساء والرجال من إعا       
 .متكافئة إلى حد كبير
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  االستنتاجات العامة والتوصيات-5
 
 

  االستنتاجات5-1
 

 :استمرار الفجوة على مستوى النوع االجتماعي يعيق عملية التنمية
 

ب تقارير األمم المتحدة المتخصصة فان النساء تعاني على المستوى العالمي تمييزا            حس
مشاركتها في الحياة العامة، وال يقتصر األمر على دول دون أخرى، على            ضد  مستمرا  

فقد استعرضت األمم المتحدة في     .  الـرغم مـن تفـاوت نسبة التمييز بين قطر وآخر          
 ومدى مشاركة المرأة في الحياة العامة، حيث         حجم 2000تقريـرها المـرأة في العالم       

خلـصت إلى عدة استنتاجات تلخص واقع المرأة في العالم من حيث المشاركة السياسية              
 :جاء فيه

 

المـرأة ممـثلة تمثيال ناقصا في البرلمانات الوطنية في كل مكان، بالرغم من ان                
 .4تمثيل المرأة قد تحسن تحسنا كبيرا في بعض المناطق

 .مرأة مستثناة بوجه عام من الفروع التنفيذية للحكمال 

مـا زال تمثـيل المـرأة فـي الحكـومات طفيفا على المستويين الوزاري ودون                 
 .5الوزاري

 
وعـند مقارنة واقع المرأة الفلسطينية وما حققته من خطوات تجاه أخذ دورها كامال في               

جد أن واقع المرأة في األراضي      عملـية التنمـية والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، ن         
فعلى الرغم من   . الفلـسطينية ال يخـتلف كثيرا، بل لعله أكثر سوءا من كثير من الدول             

أهمية مشاركة المرأة في السلطة السياسية في المجالين التشريعي والتنفيذي في المرحلة            
مدني الحالـية مـن الـتحول الـذي يشهده المجتمع الفلسطيني والتطلعات لبناء مجتمع               

                                                           
 .2000اتجاهات وإحصاءات، األمم المتحدة، نيويورك . 2000الم، المرأة في الع  4
ء، ويشمل  والوكاالت التابعة لمجلس الوزرا   المـستوى الـوزاري يشمل الوزراء ووزراء الدولة ومدراء المصارف المركزية            5

واب وكالء الوزراء أو    ون. المـستوى دون الوزاري، نواب ومعاوني الوزراء أو من يعادلهم، ووكالء الوزارة أو من يعادلهم              
 .من يعادلهم كالمدراء والمستشارين
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، 1994 ان تـركيبة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنذ العام          إال. ديمقراطـي فلـسطيني   
 وزيرا في 23احـتوت على نسبة تمثيل متدنية للنساء في المجلس الوزاري، فمن اصل            

 عينت سيدتان بمنصب وزير في      1996التشكيل الوزاري الذي أعلن في منتصف العام        
من % 8.7 التعليم العالي، أي ان النساء شكلن نحو         وزارة الـشؤون االجتماعية ووزارة    

إن هذه النسبة أعلى من العديد من الدول        : مجمـوع الـوزراء، وقـد يقـول الـبعض         
المجـاورة، ولكـن النسبة تبقى متدنية إذا ما أخذنا حجم هذا الدور، وإذا ما أخذنا مبدأ                 

ن منصبها، وفي العام    وبعد فترة استقالت إحدى الوزيرتين م     .  المـساواة بعين االعتبار   
 تـم إجـراء عدة تعديالت وزارية جديدة لم تؤد إلى تغييرات جوهرية              2005 -2000

 . على مستوى الجندر ومشاركة النساء
 

 :تقسيم العمل يعيق تحقيق مبدأ العدالة في المشاركة على مستوى النوع االجتماعي
 

تلك العوامل االقتصادية   وتـتداخل عـوامل التنشئة القائمة على النوع االجتماعي، مع           
يز ضد المرأة في الترشيح     يوالبيئـية والـدور اإلنجابي للمرأة، والمعيقات الهيكلية للتم        

فالنظرة التقليدية للسياسة تجعل منها     .  للمواقـع القـيادية األولى في األحزاب السياسية       
 العام،  ان الرجال يتواجدون أكثر في القطاع     : ويمكن القول بشكل عام   .  مجـاال ذكوريا  

وتكرس التنشئة القائمة على النوع     .  فـي حـين تتركـز النـساء في القطاع الخاص          
وبما ان مميزات الفعالية .  االجتماعـي دور األمـومة علـى أنه الدور الرئيسي للمرأة      

الطمـوح، والعدائية، والمنافسة، والسلطة والنفوذ، وكلها تعتبر صفات غير          : الـسياسية 
 .عدم تواجد المرأة في هذا المجالأنثوية فانه يجري تسويغ 

 

ال يمكن فصل قضية النوع االجتماعي عن موضوع ممارسة السياسة، وال يمكن فصلها             
عـن شـكل النظام السياسي الذي سيتم إقراره، وال عن القيم العامة التي سينشئها ذلك                

لتي تصدر  وهو ما يلفت النظر بشدة حاليا إلى كل األحكام والتشريعات ا          . النظام مستقبالً 
 في النهاية ستشكل طبيعة النظام      ألنهاعن السلطة التنفيذية والتشريعية الفلسطينية حاليا،       

فمعظم الدول حديثة االستقالل    . والمشروع االجتماعي الذي سيسود بعد انتهاء االحتالل      
تقـدم ابـتداء عملية تغيير النظام االجتماعي القديم الستبداله بنظام جديد يدعم متطلبات              
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 . الشاملةملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةع
 

وغالـبا مـا يؤثـر هـذا التغيير في النوع االجتماعي وكيفية نظرة السلطة إلى الدور                 
والـتوازن القـائم فـي مجال السياسات االجتماعية واالقتصادية القائمة والمتعلقة بدور             

دوات وآليات  مخـتلف األطـراف، وال سيما المرأة على وجه الخصوص بهدف خلق أ            
 .عمل مؤثرة وضاغطة باتجاه التغيير كمؤشرات لمستقبل المجتمع

 

ولعـل أهـم ما تواجهه المرأة الفلسطينية في هذا المجال هو ضآلة حجم مشاركتها في                
عملـية التنمية، والناتج عن عوامل عديدة لعل أبرزها تلك النظرة المجتمعية ألدوارها،             

 ولهذا فإن أحد    .شتى المجاالت الحياتية واالجتماعية   والتـي تعيق بشكل كبير تقدمها في        
أولـويات بـناء الموازنة العامة ينبغي ان تركز على بعد المساواة وإتاحة الفرصة تجاه               
تعزيـز دور المرأة في المجتمع، والتأكيد على أهمية مشاركتها في التنمية وصوال إلى              

 .رارجعلها شخصا منتجا ومشاركا في عملية التنمية وصنع الق
 

 مفيد جداً على صعيد التنمية المتوازنة االجتماعيالوصول إلى موازنات النوع 
 :والمستدامة 

 

 هي أهم   - بغض النظر عن نمط إعدادها     -وهـذا بالطـبع يعـود إلى كون الموازنات          
 الكلية والقطاعية ألية حكومة، ويجب أن تبدأ عملية التنمية          االقتصاديةأدوات الـسياسة    

ذه الموازنات بأهداف وأولويات البرامج والخطط التنموية المعتمدة        مـن نقطـة ربط ه     
وتزداد أهمية هذه الموازنات ودورها في عملية التنمية كلما نجحت الحكومة           . للحكـومة 

 في تحويلها من موازنات رقمية صماء ومحايدة تجاه         -ومعهـا باقي مؤسسات الدولة    -
ها النساء إلى موازنات تخطيطية وحساسة      قضايا الفئات المهمَّشة في المجتمع وفي مقدمت      

 جمة يقف   واجتماعية اقتصاديةوعندها فستحقق الموازنة فوائد ومكاسب      . لهـذه القضايا  
فـي مقدمتها تحسن على مستوى رفاهية وجودة حياة المواطنين دون إستثناء، وتحسن             

زاهة ، وتحسن جودة أنظمة الحكم عبر تعزيز ممارسات الن        االقتصاديمـستويات النمو    
 .والشفافية والمساءلة

 هي عملية طويلة وتتطلب االجتماعيعملية إعداد الموازنات على أساس النوع 
 :افر جهود جميع األطراف المعنيةتض
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فنظـراً للطبيعة المعقدة والفنية لعملية التحول من نمط الموازنات التقليدية إلى موازنات             
وصعبة وتحتاج لموارد بشرية ومالية     ، فإن تلك المهمة تبدو طويلة       االجتماعـي الـنوع   
. بين مؤسسات القطاع العام والمجتمع المدني     " الشراكة"وتحـتاج للعمل بمبدأ     . ضـخمة 

ويجـب أن تمر هذه العملية بمراحل مختلفة تبدأ بالتحليل آلثار النفقات واإليرادات على              
 .تماعياالجأوضاع الرجال والنساء، وتنتهي بإعداد موازنة أكثر توازناً للنوع 

 
ة البيئة العامة السائدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية هي بيئة غير تنموي

 :وغير مواتية لجندرة الموازنة
 

 كثيرة أمام أي جهود تنموية يتصل بعضها بإستمرار         واقتصاديةفهـناك معيقات سياسية     
الثالث بإدارة   الذاتي الفلسطيني والجزء     باألداءاإلحـتالل اإلسـرائيلي، والبعض اآلخر       

إتساع : وهذه المعيقات خلقت تحديات كبيرة على األرض أهمها       . المـساعدات الدولـية   
دائرتـي الـبطالة والفقـر، لـتجعل من قضية جندرة الموازنة في آخر سلم األولويات                

 .واإلهتمام
 

 :سية عليا نحو اإلصالح والتغييرجندرة الموازنة الفلسطينية بحاجة إلى إرادة سيا
 

ن للمراقب أن يتلمس ترجمة فعلية لإلرادة السياسية التي تم التعبير عنها في أكثر              ال يمك 
مـن محفـل ووثـيقة مـن قبل مسؤولي السلطة بإتجاه اإلصالح على الصعد القانونية                

فمازالت الجهود اإلصالحية تراوح مكانها،     .  والمالية واإلدارية  واالقتصاديةوالـسياسية   
 وهذا التلكوء في اإلنتقال من الشعارات إلى اإلجراءات         .ولم تسجل أية نجاحات ملموسة    

 صعوبات كبيرة أمام تطوير الموازنة الفلسطينية       -بال شك -علـى أرض الواقـع خلق       
فالمطلوب إعداد خطة   . االجتماعيبإتجـاه جعلها تبدو أكثر تنموية وتوازناً تجاه النوع          

لعامة مع أسس من الشفافية     عمـل مـتفق علـيها وطنياً بإتجاه تطوير اإلدارة المالية ا           
والمـساءلة بحيث تمهد الطريق أمام مشاركة مجتمعية أوسع في تحديد أولويات اإلنفاق             

 .االجتماعيفي الموازنة عن طريق جعلها أكثر تنموية وتوازناً تجاه النوع 
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مشاكل بنيوية وفنية في نظام الموازنات الفلسطيني تعيق التحول إلى موازنات تنموية 
 :االجتماعيبة للنوع ومستجي

 

ما زالت الموازنة الفلسطينية تعاني من متغيرات متعددة، سواء في بنيتها بفعل تأثيرات             
 والسياسة العامة، أم على صعيد تقنيات إعدادها، والتي تتسم بالنمطية   االقتصاديةالبيـئة   

ة بحـيث تجعلهـا أقـرب إلى تجميع األرقام بشكل ميكانيكي منها إلى موازنة تخطيطي              
 .وتنموية

 
  : إلى أهم النواقص التي ينبغي تجاوزها في الموازنات القادمةاإلشارةويمكن 

 

اعـتماد المـوازنة بشكل عام على أسلوب مخصصات البنود، في حين ينبغي أن               
تكـون موازنة برامج و أداء، لما لذلك من أثر على عمليات التنمية القابلة للقياس،               

 .ماعي أو الجغرافيسواء على مستوى النوع االجت

 دراسة مدى   إعادةتمـويل المـشاريع دون العودة إلى قاعدة الصفر، حيث ينبغي             
ستمراريتها وفق النتائج التي    إتوافـق المشاريع مع األهداف العامة، ومدى جدوى         

 .تحققها على أرض الواقع

 ففي. ضـعف مستوى إهتمام المجلس التشريعي بالموازنة كأداة تخطيطية ورقابية          
 شهور عن التاريخ    6 مـثالً تم تقديمها للمجلس بتأخير دام         2005حالـة مـوازنة     

 . أعضاء10القانوني، ومع ذلك تم إقرارها في أيام معدودة وبحضور عدد يقل عن 

يتزامن ذلك مع حالة ضعف أو غياب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية              
 الداخلي و الرقابة الخارجية و      إعـداد المـوازنة، غـياب أو عـدم فاعلية التدقيق          

 مع النتائج، أساسها التي بنيت الموازنة على     األسسالمـساءلة للـتحقق مـن ربط        
المواعيد ( الـذي يـتطلب ضرورة االلتزام بأحكام القانون لتنظيم الموازنة            األمـر 

     واإلتاحة،  األداءالمحـددة، والجـداول، وجلـسات الـنقاش العامـة، ومعاييـر             
، بهـدف الوصـول إلى موازنة عامة تستجيب الحتياجات النوع           .)..والـشفافية   

 .االجتماعي وربط أبعادها بخطة تنموية شاملة
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الشراكة من قبل مؤسسات المجتمع المدني يضعف جندرة الموازنة / غياب المشاركة 
 :العامة وقدراتها التنموية

 

 العامة وإقرارها على     الموازنة إعدادفي ظل غياب مجموعة من القواعد المنظمة لعملية         
أسـاس وجـود دور لفعالـيات المجتمع المدني، ال يمكن للموازنة ان تكون قادرة على        

 لإلنابة ال يمكن    اإلطار ففي هذا    . بالكم المتنوع والمتعدد للمتطلبات المتوقعة منها      اإليفاء
ة  ومشارك وإطالعأو الـتفويض ان تكـون كافية لجندرة الموازنة وأريفتها بدون دراية             

 إعداد المجلس التشريعي واللجان ذات العالقة في كافة مراحل    أعـضاء شـاملة لكافـة     
المـوازنة وبـنائها، بخاصـة وان موضـوع بناء الموازنات المستجيبة لقضايا النوع              

 الذي يتطلب   األمر.  االجتماعـي واحتياجاته تعتبر من المواليد الحديثة في هذا المجال         
 الموازنة العامة لضمان تحقيق     إقرارع االجتماعي قبل     تحضيرية حول النو   أنشطةتنفيذ  

مـستوى مقبول من استجابتها الحتياجات النوع االجتماعي ومتطلباته، سواء من خالل            
تخـصيص جلـسات مـراجعة لهـا أو من خالل إيجاد آليات عمل تضمن االشتراك                

ومؤسساته  والـشراكة باعتـبار ان المـوازنة العامة هي ملكية جماعية ألفراد المجتمع     
 . جميعاً

 
" محايدة "  هي موازنة - بشكل عام، وعبر تطورها الزمني -الموازنة الفلسطينية 

 :االجتماعيتماماً تجاه قضايا النوع 
 

فـال يوجد هناك ما يشير من خالل تحليل الموازنة، إلى وجود أية سياسة حكومية تجاه                
وربما أكثر من   . ع الفلسطيني معالجـة مـشكلة المساواة بين الرجال والنساء في المجتم         

ذلـك، فهذه الموازنة تعاني من عدة مشاكل بنيوية يصعب معها تكييف أولويات اإلنفاق              
فـيها لإلسـتجابة لحاجـات تـنموية مخطَّطـة وفي مقدمتها تمكين النساء من حقوقها                

 يشير إلى تبني السلطة سياسة منظمة وفعلية لتعزيز        فال يوجد في الموازنة ما    . األساسية
قدرات النساء لتصبح أكثر تنافسية على الموارد والفرص، وال يوجد هناك مخصصات            

). غياب للتمييز اإليجابي لصالح النساء    ( الحتياجات النساء    - فقط –مالـية تذكر موجهة     
مـع اإلشارة إلى أن نجاحاً قد تحقق على هذا الصعيد في حالة برامج التشغيل الطارىء    

 على باقي الفئات المتضررة والمهمشة بسبب       -أيضاً-ق  وهذا ينطب . 2001مـنذ العام    
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تموله % 50فكيف يمكن لموازنة يبلغ العجز الكلي فيها أكثر من          . األوضـاع الـراهنة   
من النفقات  % 60 أكثر من    اواألجور فيه المـساعدات الدولـية، ويبلغ إجمالي الرواتب        

 !الجارية أن تصبح موازنة تنموية ؟
 

 : للموازنة العامة يضعف من حساسيتها للنوع االجتماعيالطابع اإلنفاقي الجاري
 

الـسمة العامة للموازنة الفلسطينية تتمثل بكونها موازنة للمصاريف الجارية بشكل عام،            
وبخاصـة اإلنفاق على الرواتب واألجور والمصاريف المتعلقة بتشغيل مكاتب ومقرات           

جابتها لمتطلبات النوع   العمـل والـنفقات المتـصلة بهـا، األمر الذي يضعف من است            
 .االجتماعـي باعتـباره ليس ضمن األولويات المباشرة لبناء الموازنات العامة وتنفيذها           

يغـيب عـن الموازنة التخصيص المنتظم لبنود اإلنفاق حسب النوع االجتماعي، مع             و
اإلشـارة إلى أن وزارة شؤون المرأة ما زالت غير مسؤولة من الناحية العملية عن كل                

عالقة بموضوع النوع االجتماعي، ولعل ذلك يعود لحداثة عمر الوزارة، وتشعب           ما له   
قضايا النوع االجتماعي بشكل عام، علماً أن مخصصاتها من الموازنة العامة لم تتجاوز             

من % 1وهـي اقل مما تخصصه دولة كالهند مثالً، حيث تخصص ما نسبته             % 0.05
 .عيحجم الموازنة العامة لقضايا النوع االجتما

 
قاعدة البيانات الكلية والقطاعية والمتخصصة المتاحة ال تفي بغرض التحول بالموازنة 

 :االجتماعي اإلستجابة لقضايا النوع باتجاه
 

 الكلي أم التي تقيس     االقتصاديفقاعـدة البـيانات المتوفرة سواء أكانت المتعلقة باألداء          
ال غير مالئمة إلجراء التحاليل      أم التي تتصل بالموازنات ما تز      االجتماعـية الفجـوات   

فالمطلـوب إعادة النظر في تصميم النماذج       . الـضرورية بإتجـاه جـندرة المـوازنة       
المـستخدمة في المسوحات اإلحصائية الرسمية واألهلية بحيث تسمح بتفصيل البيانات           

 على نماذج   -أيضاً-وهذا األمر ينسحب    . االجتماعيالمجّمْعـة علـى أسـاس الـنوع         
 .لمستخدمة حالياًًالموازنة ا
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 بشكل عام االجتماعيضعف مستوى الجهود البحثية التي تتناول قضايا النوع 
 : وعالقتها بالموازنات بشكل خاص

 

والمطلـوب تنـشيط هذه الجهود ودعمها، بحيث تخلق وعياً عاماً بأهمية الموضوع من         
 .جهة أخرىجهة، وتضغط على الجهات الرسمية لتبني مبادرات لجندرة الموازنة من 

 
 :أريفة الموازنة العامة مدخل لتعظيم إيجابياتها على مستوى النوع االجتماعي

 

 متكاملة على مستوى النوع االجتماعي      ةيتـضح مـن التحليل السابق انه ال يوجد رؤي         
 الجغرافية إلعداد الموازنة العامة، حيث ال يتوفر نصوص واضحة حول توزيع            واألبعاد

العتـبار متطلبات النوع االجتماعي، أو على أساس التوزيع         المـوازنة لـتأخذ بعـين ا      
 أولويات أو تمييز ايجابي لصالح الريف، والتوازن الحالي         إعطاءالجغرافـي، بمعنـى     

 الذي يتطلب مراجعة لهذا     األمر العـام يتركز في المدن والتجمعات الرئيسية،         لإلنفـاق 
 لبناء الموازنة وعمليات تنفيذها     ةأساسيالجانب تكفل تعزيز البعدين وتكاملهما كمتطلبات       

 األنشطة من عمل النساء يتركز في       األكبرعلـى ارض الواقـع، بخاصـة وان الجزء          
 ولذا فان أريفة . تنحصر إلى حد كبير في المناطق الريفية   األخيـرة الـزراعية، وهـذه     

المـوازنة العامـة تؤدي فوائد متعددة على صعيد جندرة الموازنة، وكذلك اإلسهام في              
.  عمليات تنموية ترتكز على  تنشيط القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد الفلسطيني           حداثإ

األمـر الذي يحتم على الجهات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ضمان            
 .حضور متطلبات هذا الجانب ضمن دورة ومراحل إعداد الموازنة العامة وإقرارها

 
 
 
  التوصيات5-2
 

ادة السياسية العليا للسلطة الفلسطينية نحو االنتقال بالموازنة العامة من          لتجسيد اإلر  
مـوازنة نمطـية ومحايـدة إلى موازنة أكثر توازناً إزاء النوع االجتماعي، يجب              
المباشـرة فـوراً وبمبادرة من وزارة شؤون المرأة باستصدار مرسوم رئاسي أو             

ا، أو مجلس وطني لجندرة     لجنة توجيهية علي  "قـرار مـن مجلس الوزراء بتشكيل        
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وتكـون مهمة هذه اللجنة أو المجلس اإلشراف على عملية التحول في          ". المـوازنة 
نمـط إعداد الموازنات، ووضع الخطط والسياسات الالزمة لذلك، وتنسيق الجهود           

ويجب أن تكون اللجنة برئاسة وزارة شؤون المرأة وعضوية         . علـى ذلك الصعيد   
األخرى، وخصوصاً المالية، والتخطيط والعمل     عـدد مـن الـوزارات المختصة        

 .وغيرها، وكذلك شبكة المنظمات األهلية، وعدد آخر من المختصين

لتقديم الدعم والمساندة حيث كان ذلك ضرورياً للجنة        " مجموعة عمل فنية  "تـشكيل    
. التوجيهـية العليا، على أن يتضمن عدداً من الخبراء والمختصين في هذا المجال            

وتعمل . يتوفر لهذه اللجنة الموارد المالية واللوجستية الكافية ألداء مهامها       ويجب أن   
 .هذه المجموعة بإشراف من اللجنة العليا وتوجيهها

 وربما -إطـالق وزارة شـؤون المرأة مبادرة سريعة تدعو لتبني مجلس الوزراء        
اإلنعكاسات  قراراً يلزم وزارة المالية بإعداد تقرير عن         -أيـضاً المجلس التشريعي   

 .االجتماعي على النوع 2006والتأثيرات المحتملة لبنود النفقات في موازنة 

مـبادرة اللجـنة العليا لجندرة الموازنة عند تشكيلها بتقديم إقتراح لمجلس الوزراء              
يدعـو إلـى تبنـي سياسـة توظـيف شفافة وعادلة ومعلنة بعيداً عن ممارسات                

اللها فرص متكافئة للرجال والنساء في إشغال     ويتوفر من خ  ) المحسوبية والواسطة (
 .في المؤسسات والوزارات الحكومية) العليا(الوظائف اإلدارية المتقدمة 

سعي وزارة شؤون المرأة وبالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة الموازنة في المجلس             
 التـشريعي إلـى تخصيص نسبة يتفق عليها مثالً من إجمالي النفقات الجارية لدعم       
النساء ومساندتهن على مستوى التعليم والصحة والتدريب، وهذا في إطار ممارسة           

 سنوات  3نـوع من التمييز اإليجابي لصالح النساء خالل مرحلة إنتقالية تمتد إلى             
 .مثالً

وخصوصاً في  -قـيام وزارة شـؤون المرأة وبالتعاون مع باقي األطراف المعنية             
ة من حلقات النقاش لمشروع موازنة العام        بعقد سلسل  -أوسـاط المجـتمع األهلـي     

 . بهدف دفع أجندة النوع االجتماعي فيها إلى األمام2006
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التنسيق مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة المالية إلعادة النظر في            
نمـاذج المـسوحات والموازنات المستخدمة حالياً، بحيث تصبح تصنيفات البيانات           

 .ألغراض تحليل الموازنة على أساس النوع االجتماعيفيها أكثر مالءمة 

فادة مواصـلة الجهود البحثية على صعيد موازنات النوع االجتماعي، ويمكن االست           
 .من الخبرات الدولية في ذلك
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 قائمة جداول الملحق اإلحصائي
 
 

 115  2005 – 2002ملخص الموازنة العامة للسنوات  :1ملحق 

/2001الدراسيين    المعلمين ومدراء المدارس حسب الجنس للعامين      إعداد : 2ملحق 
2002 ،2004 /2005 121 

 جنس حسب نـسب الفقـر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية لألسر      :3ملحق 
 121   2004رب األسرة،  

 مثال  – االجتماعيتحلـيل مـوازنة التـربية والتعليم من منظور النوع            :4ملحق 
 122 إفتراضي

 



 111



 112

  2005 – 2002زنة العامة للسنوات ملخص الموا:  1ملحق 
 

 2002فعلي  2003موازنة  2004مشروع موازنة  2005مشروع موازنة 

النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
لنسبة ا

 المئوية
 القيمة

 الرقم المؤسسة/الوزارة

 اإلدارة العامة 
 1 مكتب الرئيس 490,299 10.79% 362,300 7.11% 192,425 3.08% 127,450 1.41%

 2 المجلس الوطني الفلسطيني 2,093 0.05% 2,465 0.05% 2,705 0.04% 2,194 0.02%

 3 تنفيذيةاللجنة ال 2,695 0.06% 3,165 0.07% 3,960 0.06% 4,749 0.05%

 4 لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية 0 0.00% 15,000 0.06% 65,500 1.05% 56,400 0.62%

 5 الصندوق القومي 43,356 0.95% 41,000 1.08% 50,331 0.81% 97,105 1.07%

 6 دائرة العالقات القومية 1,804 0.04% 2,170 0.04% 2,190 0.04% 2,243 0.02%

 7 دائرة شؤون الالجئين 2,259 0.05% 2,981 0.05% 4,890 0.08% 4,331 0.05%

 8 هيئة الموسوعة الفلسطينية 106 0.00% 1,155 0.02% 855 0.01% 846 0.01%

 9 الهيئة العامة لالستعالمات 4,613 0.10% 5,560 0.10% 5,971 0.10% 5,732 0.06%

 10 لس التشريعيالمج 30,832 0.68% 31,500 0.64% 39,310 0.63% 43,550 0.48%

 11 مجلس الوزراء 3,444 0.08% 4,080 0.08% 8,110 0.13% 12,751 0.14%

 12 هيئة الرقابة العامة 4,760 0.10% 6,475 0.11% 7,515 0.12% 6,705 0.07%

 13 ديوان الموظفين العام 71,319 1.57% 72,665 1.66% 99,893 1.60% 90,137 1.00%
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 2002فعلي  2003موازنة  2004مشروع موازنة  2005مشروع موازنة 

النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
لنسبة ا

 المئوية
 القيمة

 الرقم المؤسسة/الوزارة

 14 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 8,741 0.19% 10,250 0.22% 13,335 0.21% 11,937 0.13%

 15 هيئة شؤون المنظمات االهلية 2,367 0.05% 3,090 0.06% 4,520 0.07% 4,187 0.05%

5.14% 464,590 8.03% 501,510 11.07%   المجموع 668,688 14.72% 563,856

  والنظام الداخلياألمن 
 16 وزارة الداخلية 57,659 1.27% 245,365 4.82% 657,515 10.53%  

 17 اإلدارة العامة للمعابر والحدود 7,501 0.17% 7,810 0.15% 7,250 0.12% 7,450 0.08%

 18 وزارة العدل 20,515 0.45% 19,005 0.37% 26,410 0.42% 27,639 0.31%

 19 األعلىمجلس القضاء  14,812 0.33% 29,005 0.57% 40,885 0.66% 37,642 0.42%

 20 سلطة األراضي 2,426 0.05% 12,800 0.25% 14,100 0.23% 12,785 0.14%

 21 وزارة الحكم المحلي 19,395 0.43% 21,430 0.42% 25,910 0.42% 24,002 0.27%

 22 وزارة الشؤون المدنية 18,104 0.40% 18,925 0.37% 23,397 0.37% 24,044 0.27%

 23 ديوان قاضي القضاة 8,050 0.18% 11,060 0.22% 12,225 0.20% 18,165 0.20%

 24 دار الفتوى والبحوث اإلسالمية 3,559 0.08% 4,225 0.08% 6,264 0.10% 5,904 0.07%

22.48% 2,034,022 25.07% 1,880,720   وزارة الداخلية واألمن الوطني    

  18.85% 1,176,500 27.83% 1,417,000 28.89% 1,312,741  25 ة الماليةاإلدار

24.23% 2,191,657 31.89% 1,990,456 35.08% 1,786,625 32.24% 1,464,762  المجموع
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 2002فعلي  2003موازنة  2004مشروع موازنة  2005مشروع موازنة 

النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
لنسبة ا

 المئوية
 القيمة

 الرقم المؤسسة/الوزارة

 اإلدارة المالية 
 26 وزارة المالية 83,061 1.83% 80,695 1.58% 96,370 1.54% 92,895 1.03%

 27 وزارة االوقاف 81,610 1.80% 82,515 1.62% 113,405 1.82% 101,730 1.12%

 28 المؤسسات غير الحكومية 39,395 0.87% 35,000 0.69% 30,000 0.48% 30,000 0.33%

 29 سلطة المياه 975 0.02% 2,600 0.05% 2,840 0.05% 2,967 0.03%

 30 المتقاعدون 66,140 1.46% 69,500 1.36% 85,000 1.36% 294,000 3.25%

 31 النفقات العامة 32,673 0.72% 20,000 0.39% 20,000 0.32% 24,000 0.27%

 32 خدمة الدين العام 58,510 1.29% 75,370 1.48% 103,590 1.66% 120,181 1.33%

 33 االحتياطات المالية 34,674 0.76% 50,000 0.98% 300,000 4.81% 300,000 3.32%

 34 النفقات التطويرية 0 0.00% 0 0.00%  0.00% 1,165,800 12.89%

575و131و2 23.56%  المجموع 397,038 8.74% 415,680 8.16% 751,205 12.04%
 الشؤون الخارجية 

 35 وزارة شؤون المفاوضات 2,098 0.05% 2,765 0.05% 3,110 0.05% 2,059 0.02%

 36 السفارات 52,308 1.15% 63,240 1.24% 89,693 1.44% 123,300 1.36%

 37 لدائرة السياسيةا 300 0.01% 675 0.01% 5,908 0.09% 6,786 0.08%

 38 وزارة الخارجية 9,721 0.21% 11,709 0.23% 17,493 0.28% 19,591 0.22%
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 2002فعلي  2003موازنة  2004مشروع موازنة  2005مشروع موازنة 

النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
لنسبة ا

 المئوية
 القيمة

 الرقم المؤسسة/الوزارة

 المجموع 64,427 1.42% 78,389 1.54% 116,204 1.86% 151,737 1.68%
 التنمية االقتصادية 

 39 وزارة االقتصاد الوطني 44,602 0.98% 45,190 0.89% 50,390 0.81% 46,407 0.51%

 40 هيئة المدن الصناعية 1,202 0.03% 2,175 0.04% 3,070 0.05% 2,796 0.03%

 41 مؤسسة المواصفات والمقاييس 1,885 0.04% 3,485 0.07% 4,070 0.07% 4,081 0.05%

 42 الهيئة العامة لتشجيع االستثمار 2,255 0.05% 2,610 0.05% 3,360 0.05% 2,943 0.03%

 43 هيئة الطاقة والمصادر الطبيعية 4,822 0.11% 6,250 0.12% 7,629 0.12% 7,390 0.08%

 44 وزارة التخطيط 9,737 0.21% 10,581 0.21% 6,517 0.10% 6,448 0.07%

 45 وزارة االشغال العامة واالسكان 42,615 0.94% 43,134 0.85% 51,405 0.82% 50,130 0.55%

 46 ة الزراعةوزار 55,781 1.23% 56,965 1.12% 66,798 1.07% 62,820 0.69%

 47 سلطة جودة البيئة 6,368 0.14% 6,865 0.13% 8,120 0.13% 8,104 0.09%

 المجموع 169,267 3.73% 177,255 3.48% 201,359 3.23% 191,121 2.11%
 الخدمات االجتماعية 

14.10% 1,275,849 21.62% 1,349,460 19.98% 1,017,510  48 وزارة التعليم والتعليم العالي 873,828 19.23%

 49 وزارة الصحة 398,572 8.77% 493,850 9.70% 658,739 10.55% 688,388 7.61%

 51 وزارة شؤون المرأة  0.00%  0.00% 3,155 0.05% 1,960 0.02%
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 2002فعلي  2003موازنة  2004مشروع موازنة  2005مشروع موازنة 

النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
لنسبة ا

 المئوية
 القيمة

 الرقم المؤسسة/الوزارة

 52 وزارة شؤون السري 70,484 1.55% 88,635 1.74% 112,145 1.80% 229,715 2.54%

  وزارة الشؤون االجتماعية 240,105 5.28% 253,700 4.98% 302,625 4.85%  

 53 وزارة العمل 28,646 0.63% 30,855 0.61% 37,256 0.60%  

40,86% 3,696,221 39.47% 2,463,380 37.01% 1,884,550 35.47% 1,611,635   المجموع

 واإلعالميةالخدمات الثقافية  
 54 اإلعالمة وزار 7,856 0.17% 8,915 0.18% 10,019 0.16% 10,293 0.11%

 55 واآلثاروزارة السياحة  12,428 0.27% 14,210 0.28% 17,001 0.27% 16,069 0.18%

 56 وزارة الشباب والرياضة 24,673 0.54% 26,310 0.52% 31,965 0.51% 30,119 0.33%

 57  والتلفزيوناإلذاعةهيئة  40,062 0.88% 43,870 0.86% 49,295 0.79% 41,638 0.46%

 58 وكالة األنباء الفلسطينية وفا 6,899 0.15% 8,190 0.16% 9,546 0.15% 9,097 0.10%

 59 مفوضية التوجيه الوطني 14,677 0.32% 15,257 0.30% 17,845 0.29% 17,318 0.19%

 60 اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 1,038 0.02% 1,295 0.03% 1,401 0.02% 1,635 0.02%

  وزارة الثقافة 10,651 0.23% 11,475 0.23% 14,209 0.23% 12,726 0.14%

 61 قناة فلسطين الفضائية       7,580 0.08%

 المجموع 118,284 2.60% 129,522 2.54% 151,281 2.42%  
 خدمات النقل واالتصاالت 
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 2002فعلي  2003موازنة  2004مشروع موازنة  2005مشروع موازنة 

النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
النسبة 
 المئوية

 القيمة
لنسبة ا

 المئوية
 القيمة

 الرقم المؤسسة/الوزارة

 62 وزارة المواصالت 31,193 0.69% 36,560 0.72% 42,095 0.67% 43,401 0.48%

 63 وزارة االتصاالت والتكنولوجيا 17,981 0.40% 20,040 0.39% 24,103 0.39% 23,870 0.26%

 المجموع 49,174 1.08% 56,600 1.11% 66,198 1.06% 67,271 0.74%
100.00% 9,046,386 100% 6,241,593 100.00% 5,092,478 100.00% 4,543,275  اإلجمالي

 100,000  846,000  2,075,000  تسديد المتأخرات 34,128 
 صافي اإلقراض 317,580    464,000  565,000 
 9,798,417  7,551,593  7,167,478  4,894,983  المجموع العام
 تسديد أقساط القروض 109,020  35,300  56,400  300,000 
 10,098,417  7,607,993  7,202,778  5,004,003  اإلجمالي العام
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  المعلمين ومدراء المدارس حسب الجنس للعامينإعداد: 2ملحق 

 2005/ 2004، 2001/2002الدراسيين 
 

 عدد المعلمين عدد المدراء

كال الجنسين كال الجنسين ذكور إناث  ذكور إناث
 السنة

1,845   940   905   33,533   17,452   16,081   2002/2001 
2,144   1,097   1,047   38,804   20,994   17,810   2005/2004 

 
 
 
 
 

 لألسرنسب الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهرية الحقيقية : 3ملحق 

  2004حسب جنس رب األسرة،  
 

 الفقر المدقع
Deep Poverty 

 شدة الفقر
Poverty Severity 

 فجوة الفقر
Poverty Gap 

 الفقر
 Poverty 

 جنس رب األسرة

 المساهمة
Contribution

 القيمة
Value

 المساهمة
Contribution

 القيمة
Value

 المساهمة
Contribution

 القيمة
Value

 المساهمة
Contribution

 القيمة
Value

 

100.0 16.4 100.0 3.9 100.0 6.6 100.0 25.6  األراضي الفلسطينية

92.3 16.5 93.8 4.0 93.1 6.8 93.1 26.0  ذكور

7.7 15.0 6.2 2.9 6.9 5.5 6.9 21.0  ثإنا

100.0 11.6 100.0 2.6 100.0 4.8 100.0 19.8  الضفة الغربية

92.8 11.8 93.9 2.7 92.8 4.8 92.5 20.1  ذكور

7.2 9.4 6.1 1.8 7.2 3.9 7.5 16.8  إناث

100.0 26.0 100.0 6.3 100.0 10.4 100.0 37.2  قطاع غزة

91.9 25.8 93.6 6.4 93.3 10.5 93.7 37.7  ذكور

8.1 28.1 6.4 5.3 6.7 9.3 6.3 31.0  إناث
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  مثال إفتراضي– االجتماعيالنوع تحليل موازنة التربية والتعليم من منظور : 4ملحق 
 

  األطفالرياض  التعليم المدرسي التعليم العالي

 بلغ عدد طالب الجامعات والكليات 03/04 -
 60337 طالب و61591 منهم 121928

 .طالبة
 .من السكان% 3.3 تشكل طلبة الجامعات -
عليم العالي  ارتفعت معدالت االلتحاق بالت-

 .إناث% 11.4ذكور و % 6.4ـب
 وإناث 3455 عدد المعلمون ذكور -

 5548 بلغ عدد الخرجين 603.02/03
 .6777والخريجات 

 اإلنسانية معظم الخريجين من الدراسات -
 .والمجتمعية

 عـدد رياض    - 847  على التعليم اإلشراف التسرب األمية المناهج 
 .األطفال

ــشخيص : أوال تـ
الواقـع بناء على    
ــية   ــر التنم تقري

 إرفاقالبشرية مع   
ــرجل   ــسب ال ن
والمرأة للمؤشرات  
التـي تـدلل على     

 .العنصر البشري

 عدد الشعب - 2761
 .الصفية

 عدد الذكور - 36578
في رياض 

 .األطفال

التطورات للمنهاج  
 :الفلسطيني

 من اإلنجليزيتدريس   -
.األساسي األولالصف 

 تدريس التكنولوجيا من  -
الصف الخامس 

 .األساسي

 مواضيع إدخال -

 سنة فما 15 للذكور األمية  -
 %.3.7فوق 

 سنة فما 15 لإلناث األمية  -
 %.13فوق 

 من أعلىور غزة  ذكأمية  -
 %7الضفة ب

 
 من أعلى غزة إناث أمية -

فة  %1ال

 ساهم 02/03 -
التزويج المبكر 

من % 52ب
.تسرب الطالبات

من % 70  -
 العاملون األطفال
 .متسربون

 نسبة التسرب -

تشرف السلطة على   -
من مجموع % 69

 .المدارس

تستوعب مدارس   -
من % 69 السلطة

 .مجموع الطلبة

تشرف الوكالة على   -
من % 25
ا ال

 في اإلناث عدد - 33595
رياض 
 .األطفال
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  األطفالرياض  التعليم المدرسي التعليم العالي

عدد   - 2668
 .المربيات

مجموع   - 70170
 .الطلبة

 ةالطالبيالصحة،البيئة، 
 .المدنية كمباحث

 مباحث معلوماتية إدخال -
 . ضايا معاصرةقو

 %1الضفة ب

 في األمية اقل معدالت -
 المخيمات المدن، القرى،

للذكور للمرحلة 
 %0.9:األساسية
 %2.3:الثانوية

نسبة التسرب   -
 للمرحلة  لإلناث

0.6  األساسية

: الثانوية%/ 
3.6.% 

 .المدارس
يشرف القطاع   -

% 6الخاص على 
 .من المدارس

تستوعب مدارس   -
% 6القطاع الخاص 

 .من الطلبة
مدارس الذكور   -

 %.34تشكل 
 اإلناثمدارس   -

 %.34تشكل 
مدارس المختلط   -

 %.32تشكل 

 معدل االلتحاق   - 29%
ــي  اإلجمالـ

 .للجنسين

 

 .الفلسطيني تجنيد المصادر المختلفة للنهوض بالتعليم - ال يوجد

 . جديدة لمالئمة التطورات التعليميةإستراتجية بلورة - 

 . التربوياإلصالح - 

تطويـر التعليم في رياض     
 األطفال

ــيا ــداف :ثان  األه
المعلـنة للحكومة   

 .لكل مؤشر

 تحـسين نوعية التعليم      - ال يوجد
 .والتعلم

 توفير فرص االلتحاق للدارسين     -
 .األميةالكبار لخفض نسب 

ــر فــرص   - ال يوجد توفي
االلـتحاق لجميع   
الطلبة في مختلف   
المـــــراحل 

 .التعليمية
ــيم - ــر التعل  تطوي

 .المهني و التقني

 توفيــر فــرص االلــتحاق
للطلـبة في رياض األطفال     
 وتحسين نوعية التعلم فيها

 السياسات  :ثالـثاً 
ــذه   ــوجهة له الم

 .األهداف
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  األطفالرياض  التعليم المدرسي التعليم العالي

 . فتح التخصصات الجديدة )1

ال يوجد المزيد من المعلومات حول التعليم        (
 )العالي

 إنتاج النسخ األولى من )1
لفلسطيني المنهاج ا
الخامس (للصفين 
وإنتاج الكتب ) والعاشر

المساعدة، وتقويم 
المناهج وإعادة طباعة 
النسخ المعدلة وإنتاج 

 المواد التعليمية،

 تطوير المناهج للتعليم -
 . التقني

ال يوجد تفاصيل و معلومات ) 1
معلنة حول البرامج لهذا 

 .المؤشر

ال يوجد تفاصيل ) 1
و معلومات معلنة 
حول البرامج لهذا 

 .المؤشر

توظيف المعلمين ) 1
الجدد، وبناء 
(الغرف الصفية

، )صف1031
وتوفير الكتب 

 .المدرسية
 تدريب المعلمين -

 والمشرفين،
وتطوير 

استراتيجيات 
للتدريب أثناء 

الخدمة، وتطوير 
نظام القياس 

 .والتقويم
 تزويد المدارس -

.باألجهزة أالزمة

ال يـــوجد تفاصـــيل ) 1
ومعلومات معلنة حول   

 .البرامج لهذا المؤشر

ــاً ــ: رابع رامج ب
 .العمل المعلنة

تفاصيل ) 1
وطبيعة 
 .البرامج

.الفئة المستهدفة) 2
موازنات ) 3

البرامج لكل 
 .مؤشر

/ المعلمين )2 )2 )2 ).2 
ات الطالب المعلم

البنية / الطالبات/ 
.التحتية للمدارس

2(  
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  األطفالرياض  التعليم المدرسي التعليم العالي

بلغت التكلفة المتوقعة  )3 
لهذا البرنامج بحدود 

  مليون دوالر،6.6

 مليون دوالر موزعة 102) 3
 األطفالبين مؤشر رياض 

 .األميةو

 مليون 282) 3 )3
دوالر و هي 

% 88.5تشكل 
من تكلفة الخطة 

 .2004لعام 
وبلغت تكلفة   

النشاطات الجارية 
فيه حوالي 

 مليون 232.6
دوالر منها 

رواتب جهاز 
ية والتعليم الترب

العالي والبالغة 
مليون   222.9

دوالر، أما 
النفقات الرأسمالية 

 49.4فقد بلغت 
 مليون دوالر 

 ملــــيون دوالر 102) 3
مـوزعة بين مؤشر رياض     

 .األمية واألطفال

 

 :خامساً   

يكون بعد  ( التقييم  
ــتهاء ا ــرة ان لفت

 .الزمنية للخطة

الصادر عن برنامج دراسات    ) 2004(تمـت تعبـئة هذا النموذج بقدر ما سمحت به البيانات المتاحة، وقد تم االستناد في جزء كبير من المعلومات الواردة فيه إلى تقرير التنمية البشرية الرابع لفلسطين                             
 .التنمية، جامعة بيرزيت
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