
1 
 

 

 

 

 شؤون المرأةوزارة 

 

 

 ورقة سياسات 

وزارة الموازنات في وع االجتماعي في النقضايا لتعزيز 

 الحكم المحلي والمجالس المحلية

 

2016أب   

 

 اعداد: فاتنة وظائفي

 تم اعدادها لصالح وزارة شؤون المرأة

 

 

 

 

 

 



2 
 

 المقدمة: 

اجتماعية واقتصادية،  ابعاد   ذاتسية اقتصادية تصدرها الحكومة، تعتبر الموازنة أَهم وثيقة سيا
تؤثر في  ،موازنتها العامةل تهافي صياغ ،الحكومية التي تستند اليها الدولةوالبرامج فالسياسات 

و أَ على الوصول  ،حياة كافة افراد المجتمع، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من حيث قدرتهم
التي يمكن ان  ،لفرص المتاحة، او من خالل التغيرات الكمية والنوعيةستفادة من الموارد واالإ 

تحدثها على المدى القريب والبعيد لالوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية القائمة. 
تتفاوت من فئة الى اخرى،  ،اال ان تاثيرات تنفيذ الموازنة على حياة الفئات المختلفة في المجتمع

 ،بالقرارات الحكومية المتعلقة بجانب االيرادات والنفقات ،اثر نوعية حياتهم بشكل اكبرفبعضها تت
 ،ومنهم النساء واالطفال وكبار السن...الخ. لذلك، يزداد التوجه لدى الدول ،مثل الفئات المهمشة

من على اوضاع كل  ،التي يخلفها تنفيذ هذه الموازنات ،نحو قياس االثار السلبية او االيجابية
 المراة والرجل وظروفهما في هذه المجتمعات، سواء في مرحلة االعداد او التنفيذ.    

زاد االهتمام بتحليل الموازنات من منظور نوع اجتماعي، مما زاد من اعتماد مصطلح "  ،مؤخرا  
انها سوف تطبق على  ،الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي". وهذا ال يعني بطبيعة الحال

الرجال، او النساء كل على حدة، بل هي اداة تبحث في تاثير نمط الموازنات الحكومية الشائع 
على النساء والرجال، مع االطالع على العالقات االساسية بين الجنسين في المجتمع. تتطب 

للنتائج التي تلبي تحقيقا  ،ان يفهم المرء وقعها، وكيفية صياغتها بشكل افضل ،السياسة الجيدة
بالعالقات بين  ،باالساس ،حاجات كال الجنسين. تتعلق الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي

 الجنسين، والتي هي دائما غير متوازنة.
 

تقوم على الحقوق،  ي موازنات حساسة للنوع االجتماعيوانطالقا  مما تقدم، شرعت الدول في تبن
، بادرت 2009وفي عام عام، وتؤكد على حمايته وصيانته. وتفعيل كفاءة استخدام المال ال

باستصدار قرار بان تصبح الموازنات الحكومية مستجيبة للنوع االجتماعي. الحكومة الفلسطينية 
وقد حققت دولة فلسطين على هذا الصعيد، العديد من االنجازات، اال ان الوصول الى موازنات 

 قابلة للتنفيذ الى رسم سياسات واقعية، يحتاج كم المحليفي قطاع الح مستجيبة للنوع االجتماعي
 من قبل جميع االطراف ذات العالقة.
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 رقامحقائق وأ   :والمجالس المحلية وزارة الحكم المحلي مشاريع وموازنةتحليل واقع 

 المشاريع:
معظم مشاريع البنية تصنف . مشاريع البنية التحتيةتنفيذ  على، يقتصر عمل االدارة العامة للمشاريع

ال التحتية، تحت فئة المشاريع العامة، التي تخدم جميع االطراف في التجمع السكاني بمن فيهم الرج
التي تنضوي تحت فئة مشاريع  ،من المشاريع ضئيل جدا، ال يكاد يذكراال ان هنالك عدد والنساء، 

التعاونية النسوية، رياض االطفال،  خاصة بالنساء، مثل بناء مراكز رعاية االمومة والطفولة، مقرات
 مقر مخيطة نسائية...الخ. 

 
، إإستجابة لطلبات رؤساء الهيئات من قبل الوزارة يتم الموافقة على تنفيذهاقائمة المشاريع التي َتْأتإي 

المحلية، باالعتمادعلى الخطط االستراتيجية التنموية، التي أَعدتها الهيئات المحلية )البلديات(. في 
حين ال تتوفر مثل تلك الخطط لدى معظم المجالس القروية، ويقوم األعضاء في أَغلبية المجالس 

حتياجات التنموية، وذلك لضعف قدراتهم الفنية، في مجال تحديد  االحتياجات القروية بتحديد الإ
كما عملها. والتخطيط بالمشاركة، وهذا سيزيد من االعباء المالية للمجالس التي تشكل محددا رئيسا  ل

 ال تقوم بتحديد االحتياجات واالولويات على اساس النوع االجتماعي.  ان اغلبية المجالس
 
البلديات ال تقوم باشراك فعلي للنساء، وتتعاطى مع النساء ضمن حيز ضيق متاح للمشاركة النسوية ف

لى حساب المشاركة المجتمعية تبقى اكثر ذكورية عفقط بهدف الحصول على التمويل. اي ان 
ان تضمن تكافؤ الفرص َأمام  ، انه يتعين على الدولةينْ عْ يَ َأنَّ مبدأ المشاركة  مع العلم .النساء

مختلف الفئات من النساء، لتحديد االولويات التي يرينها، والمساهمة مع الرجال في عملية صنع 
القرار حول كيفية انفاق الموازنة. وان تقوم وزارة الحكم المحلي بدراسة المعيقات التي تحول، َأو تقف 

من منظور نوع اجتماعي، للعمل على  ض الواقعلمجتمعية الفعلي على َأر عائقا  َأمام المشاركة ا
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ايضا غياب البيانات المقسمة حسب الجنس، بالضرورة سينعكس  تذليلها وايجاد الحلول المناسبة لها.
  وية والمشاريع.سلبا على ادماج النوع االجتماعي في االستراتيجيات التنمذلك 

 
 

على الهيئات المحلية كفئة  ،2016الهيئات المحلية لعام  في برنامج دعمتركز اأَلهداف عموما ، 
جميعها مصاغة  مجموعة من المعاييراالهداف االستراتيجية للبرنامج بترتبط مستهدفة مباشرة. 

ال يوجد معايير تتعلق بتاثير تنفيذ المشاريع على النساء من ناحية الوقت، الوصول  بطريقة حيادية.
غيير ادوار النوع ، او خلق فرص عمل لكال الجنسين، او معايير بعدد والتحكم بالموارد، او على ت

عدد مشاريع أو الموازنات التي تعتبر حساسة للنوع او لديها نفقات مخصصة للنوع االجتماعي، 
 .مراكز رعاية االمومة والطفولة، مراكز نسوية...الخالخاصة بالنساء مثل البنية التحتية 

، فانها تتسم بالحيادية الظاهرة تجاه ضمن برنامج دعم الهيئات المحلية يةالبنية التحتمشاريع وكذلك 
النوع االجتماعي، فهي مكتوبة بلغة ذكورية، فليس هنالك ذكر للنساء والرجال، ولعله من اأَلصح 

حصائيات ى صعيد مبررات المشروع، ال يوجد إإ وصف هذه الحيادية "بتجاهل النوع االجتماعي". عل
جتماعي يتوقف على منظور نوع إإ  حسب النوع، فنجاح تصميم وتنفيذ المشاريع من وبيانات مقسمة

توفر مثل تلك البيانات. َأضف الى ذلك، ان توفر البيانات المفصلة حسب الجنس، يعمل على إإزالة 
إإنَّ غياب بيانات مفصلة حسب الغموض عن الحيادية الظاهرة، وباالخص عن حيادية التاثير. 

 الى صياغة اهداف غير حساسة للنوع االجتماعي. الجنس، يؤدي 
خط االساس واالستهدافات، الخاصة بالنوع االجتماعي، مؤشرات التقييم، كما يغيب عن المشاريع 

الضرورية لعملية تقييم المشاريع. وبذلك، ال يمكن التكهن بتاثير تنفيذ المشاريع على النساء والرجال، 
ع، من خالل مقارنة مؤشرات قبل تنفيذ المشروع وبعد تنفيذ حيث يمكننا قياس اآلثار للمشاري

في  بير عن الفئة المستهدفة المباشرةاما بخصوص الفئة المستهدفة، بالمجمل يتم التعالمشروع. 
الهيئة المحلية، السكان او  :مشاريع البنية التحتية، بلغة محايدة او ذكورية، على سبيل المثال

 المواطنين، الطالب...الخ، ونادرا  ما يجري تحديدها على اساس الجنس.

 
اساسية في دعم النشاطات االنجابية للمرأة. وتنطلق في نظرتها  تعتبر مشاريع البنية التحتية

تياجات النساء الدماج المراة في التنمية، من خالل اتباع "منهج الرفاه"، الذي يعمل على تلبية اح
العملية المرتبطة بدورهن االنجابي، ويعتبرهن منتفعات او متلقيات سلبيات، اي غير ناشطات في 
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. والرفاهية تعتبر من النتائج النهائية التي تسعى الوزارة من خالل عملها ان التدخالت التنموية
للمواطنين. تعترف بعض تحققها، وهذا يتوافق مع ما ورد في رسالة الوزارة من تحقيق الرفاهية 

مشاريع البنية التحتية بدور المراة االنتاجي، عند بناء التعاونيات النسوية االنتاجية، او مراكز 
 الخياطة، والتي تعتبر امتدادا  للدور االنجابي للنساء.

 
ولكن، يتطلب تمكين المراة، التمييز بين توفير الخدمات العامة، وبين االهتمامات االخرى ذات 

هي من أَهم االهداف، اال  ان توفير الخدمات العامة للنساء ز دور المرأة في التنمية.عالقة بتعزيال
َأنها ليست منفصلة عن عملية الوعي، المشاركة، وتطوير القدرات، والتحكم بالموارد. فمن اجل 

مستوى  احداث تغيير في العالقات غير المتزنة بين المراة والرجل في جميع المجاالت، يجب رفع
 .الوعي والقدرات لدى الذكور كما االناث

  
  :رة الحكم المحلي والمجالس المحليةتحليل الموازنة لوزا

الى ارقام  الوزارة والمجالس المحلية هدافا برامج و و  سياسات تعتبر الموازنة االداة الفعالة في ترجمة
وفي كيفية استغالل الموارد المالية لديهما افضل استغالل من اجل تحقيق افضل النتائج. مالية، 

ومدى  ،النوع االجتماعي في تخصيص الموارد عدالةوتعتبر اداة فعالة لمتابعة وتقييم مدى تحقيق 
وتحديدا ، واثرها على تقليص الفوارق بين الجنسين في المجتمع، النساء والرجال الحتياجاتاستجابتها 

 فرص وصولهم الى الموارد والخدمات.

 ( مليون شيكل. اما194.048.234ما قيمتة ) قيمة الموازنة الكلية لوزارة الحكم المحليبلغت 
 بالنسبة الى توزيع النفقات على بنود االنفاق الرئيسية، فان معظم نفقات الوزارة ياتي تحت بند النفقات

بما يشمل فقط رواتب الموظفين غير الموزعين على برامج، (، 127.458.080) فقد بلغتالجارية 
كبر من الموازنة وهي بذلك تستحوذ على النسبة اال ،( من اجمالي موازنة الوزارة%66اي ما نسبتة )
برامج، وهي: البرنامج االداري، وبرنامج دعم الهيئات  3على تتوزع النفقات الجارية  الكلية للوزارة.

اال ان برنامج دعم الهيئات ير البيئة العمرانية وادارة موارد االراضي المحلية، المحلية، وبرنامج تطو 
 .المحلية يحصل على نفقات اعلى من البرامج االخرى 

وبشكل عام، يمكن القول ان اعداد الموازنة ال ياخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي، وهي موازنة 
غير انها نفقات الموازنة العامة لوزارة الحكم المحلي بين تحليل كما  محايدة من حيث طريقة اعدادها.

الى قضايا النوع االجتماعي. فقد اظهرت  موزعة حسب الجنس، اضافة الى عدم استجابة النفقات
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 للنوع االجتماعي، حيث بلغت نسبةعدم االستجابة  التي تعزز تكافؤ الفرص في القطاع العامالنفقات 
( على التوالي. في %29.5مقابل  %70.5ما يتقاضاة الذكور مقابل االناث، من إإجمالي الرواتب ) 

نفقات مهمات السفر الرسمية هي من نصيب الذكور، الن  من %70.5حين ان نسبة ما يزيد عن 
معظمهم من عدد الذكور اكبر من االناث، وان الذين يذهبون في مهمات سفر وبعثات خارجية 

، التي تعتبر االناث شبة غائبات عنها، فقد وصلت نسبة ر وباالخص من الفئات العلياالذكو 
( في المناصب العليا. وان مكافات الموظفين/ات %97(، مقابل الموظفين البالغ )%3الموظفات )

ناث في مختلف الفئات، و يشكلون  ما  يذهب معظمها الى الذكور، الن عدد الذكور أَعلى من الإ
وتم مالحظة غياب اي  وهذا ينسحب ايضا على جميع العالوات. ( من الفئة العليا،%97نسبتة )

نفقات خاصة بتدريب النساء على االدارة القيادية، لتمكينهن من الترقي الى المناصب العليا، او 
 نفقات خاصة بالرجال من اجل توعيتهم بقضايا النوع االجتماعي على مستوى الوزارة، والمديريات.

فانه يستحيل معها تحليل توزيع تلك على مشاريع البنية التحتية،  خصوص النفقات العامةاما ب
، وعلى الرغم من ذلك، يمكن اجراء بعض التحليالت النوعية، متى عرفنا النفقات حسب نوع الجنس

ان الرجال والنساء لهم اولويات مختلفة من اجل توفير تلك الخدمات. وليس من قبيل الصدفة، ان 
ي االنماط المختلفة الستهالك الخدمات العامة، لكل من الرجال والنساء، الى وجود َأولويات تؤد

مختلفة لالنفاق العام على الخدمات العامة. ويمكن تحليل توزيع االنفاق على الخدمات العامة من 
نساء، حيث اولويات النوع االجتماعي، اي مقارنة التمويل المخصص للمشاريع ذات االولوية لدى ال

مع التمويل المخصص للمشاريع ذات االولوية لدى الذكور،  اال ان هذا االسلوب في تحليل توزيع 
النفقات على الخدمات العامة من منظور نوع اجتماعي يبقى مستحيال ، في ظل غياب تحديد 

 النوع االجتماعي. على اساس احتياجات واولويات

ال يوجد نفقات مخصصة للتمكين الموجهة للنوع االجتماعي بشكل محدد،  النفقاتب وفيما يتعلق
"التمكين السياسي للنوع  ادخال برنامج رابع وهوالسياسي للمراة، وهنا تحتاج الوزارة الى 

الى جانب برامج الوزارة الثالث المذكورة سابقا. او مخصصات لتغير الثقافة المجتمعية  االجتماعي"،
اعي، او تغير نظرة رئيس واعضاء المجلس او الهيئة لدور النساء في الهيئات تجاه النوع االجتم

 المحلية او المجالس، او نفقات خاصة الجتذاب مشاركة المراة في االنتخابات. 

التدريب على : هي كالتالي عدم استجابة الموازنة للنوع االجتماعيل ومن َأهم العوامل المسببة
، دليل االجراءات والترتيبات االجتماعي غير وارد في بالغ الموازنةالموازنات المستجيبة للنوع 
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ة من قبل وزارة المالية مع غياب آليه متابعة واضحاالدارية العداد الموازنة محايد للنوع االجتماعي، 
غير مراعي للنوع العامة موازنات مراعية للنوع االجتماعي، قانون الموازنة  حول اعداد الوزارات

يجب ان يتسق قانون الموازنة مع معايير ومبادئ حقوق االنسان، ومبادئ النوع  حيث، االجتماعي
ضعف القدرات المؤسسية في مجال تحليل اضافة الى  .االجتماعي التي تلتزم بها الحكومة قانونيا

ال تسمح بتصنيف وتبويب  نماذج وجداول اعداد الموازنةواعداد موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي، 
تعتبر من اهم التحديات التي ، الثقافة المؤسسية الذكورية نفقات حسب الجنس ضمن الموازنة العامةال

اضافة الى ان االستراتيجيات المشاريع . التي تعيق عملية اعداد موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي
 . غير مستجيبة لقضايا النوع االجتماعي

، فان موازناتها غير مستجيبة للنوع االجتماعي، على الرغم اما فيما يتعلق بموازنة المجالس المحلية
من وجود بند نفقات خاص للنوع االجتماعي ضمن موازنة البلديات، اال انه ال يتم وضع نفقات مالية 

الحكم المحلي للمجالس  تحت هذا البند. ويعود ذلك الى ان بالغ الموازنة الذي يصدر عن وزارة
غير حساس للنوع  اسة اعداد الموازنات الخاصة بالمجالس المحلية، والذي يتم على اسالمحلية

االجتماعي، ضعف قدرات المجالس في اعداد موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي، ال يتم تحديد 
االحتياجات واالولويات التنموية على اساس النوع االجتماعي، غياب الية رقابة من قبل وزارة الحكم 

مجالس مستجيبة للنوع االجتماعي، الخطط والبرامج للمجالس ال يذ موازنات للالمحلي على اعداد وتنف
من قانون الهيئات المحلية لم تشترط  31المادة يتم اعدادها على اساس احتياجات النوع االجتماعي، 

المحلية مراعية للنوع االجتماعي، االستراتيجيات والمشاريع التنموية غير  ان تكون موازنات المجالس
  مستجيبة للنوع االجتماعي.

 

 :يةالسياساتالتوصيات 

االستمرار في توفير البيانات والمعلومات عن اوضاع النساء والرجال في قطاع الحكم  .1
صياغة استراتيجيات المحلي، حيث تعتبر البيانات والمعلومات احد الموارد المهمة في 

 قطاعية مستجيبة للنوع االجتماعي.
اشراك عدد اكبر من الموظفات في فرق ولجان اعداد االستراتيجات الوطنية الخاصة بقطاع  .2

 الحكم المحلي.
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العمل على مراجعة االدلة والوثائق الخاصة باعداد االستراتيجيات الوطنية القطاعية وعبر  .3
 القطاعية من منظور نوع اجتماعي. 

في مجال  ،قدرات موظفي وموظفات وزارة الحكم المحلي والمجالس المحليةبرفع  االهتمام .4
والموازنات المستجيبة ، تضمين النوع االجتماعي في الخطط االستراتيجية والبرامج والمشاريع

 من خالل تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لموظفي وموظفات الوزارةللنوع االجتماعي، 
 .والمجالس المحلية

العمل على تحديد إإحتياجات وَأولويات مشاريع البنية التحتية على َأساس النوع االجتماعي،  .5
حتياجات واأَلولويات. مع ضمان المشاركة الفعالة والواسعة للنساء والرجال في تحد  يد الإ

" التمكين السياسي وع االجتماعي ضمن برامج الوزارة لمعالجة قضايا النرابع تبني برنامج  .6
 للنوع االجتماعي".

، لمعرفة مدى المشاريع من منظور نوع االجتماعيو تطوير نظام متابعة وتقييم البرامج  .7
  المنفذة، وتاثير تنفيذها على الجنسين.استفادة النوع االجتماعي من البرامج والمشاريع 

تحديث وتعديل قانون الموازنة العامة من منظور نوع اجتماعي، ليصبح متسقا  مع معايير  .8
 ومبادئ حقوق االنسان والنوع االجتماعي، التي َتلَتزإْم بها الحكومة قانونيا .

تخصيص جزء من نفقات الموازنة العامة لمعالجة قضايا النوع االجتماعي، كان  العمل على .9
تصاعدية  كوتاجهزة الحكومية تخصيص األَ  ص في قانون الموازنة العامة، يلزمادراج نيتم 

  .%1عن  بداية ، على ان ال تقل النسبةلمعالجة قضايا النوع االجتماعي من موازناتها
اثناء توزيع وزارة االيجابي لصالح الموظفات العامالت في الساس التمييز أَ اعتماد  .10

 ، خصوصا ما يتعلق ببند التدريب واالبتعاث الخارجي، الترقياتالمالية المخصصات
  .والتعينات

 لية توزيع المكافات والحوافز من منظور نوع اجتماعي. إإعادة النظر في معايير وآ .11
الزمة للوصول الى موازنات حساسة للنوع قيام وزارة المالية باتخاذ االجرارات ال .12

تصنيف وتبويب مخصصات النوع االجتماعي ضمن الموازنة العامة، االجتماعي، من خالل 
ة لتصبح مستجيبة للنوع االجتماعي، واجراء تعديل على تصميم جداول ونماذج اعداد الموازن

العامة، وبالغ الموازنة للنوع الموازنة االدلة الخاصة باعداد  مدى استجابةاعادة النظر في 
، تطوير الية متابعة للوزارات عند اعداد الموازنات العامة لتصبح مستجيبة للنوع االجتماعي

  .االجتماعي، اعداد وتنفيذ برنامج تدريبي بخصوص الموازنات الحساسة للنوع االجتماعي
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ازنات مجالس باتخاذ االجراءات الالزمة للوصول الى مو  قيام وزارة الحكم المحلي .13
لس المحلية حساس اعداد بالغ موازنة للمجا محلية مستجيبة للنوع االجتماعي، من خالل

للنوع االجتماعي، تعديل المادة الخاصة باعداد موازنات المجالس المحلية في قانون تنظيم 
اعداد تطوير آلية متابعة ورقابة من قبل وزارة الحكم المحلي على  عمل الهيئات المحلية،

 بالمجالس المحلية. المراعية للنوع االجتماعي الخاصةوتنفيذ  الموازنة 
من خالل  صناع القرار تجاه قضايا النوع االجتماعي، حساسيةرفع االستمرار في  .14

 تبنيها. ايجابا على القرارات التي يجري  ذلك عكسالتدريب والتاهيل لين
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