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 تقديم 
 

 

  النوع  منظور  من  الفلسطينية العامة  الموازنة  لتقييم  ،2021 للعام  للمعهد  الرئيسي  البحثي  البرنامج  ضمن الدراسة  ذهه  أنجزت
 أكثر  لتكون   الفلسطينية  الموازنة  سياسات  توجيه  في   والدراسة  التحليل  هذا  أهمية  من   الرغم  علىو   المهمشة.  والفئات  االجتماعي

 شبيهة  رئيسية  دراسة   على   وتقتصر  محدودة،   زالت  ما  حولها  الدراسات  ن إف  ، حظا    واألقل   األضعف  الفئات  الحتياجات  استجابة
   .االجتماعي  النوع  إزاء  توازنها  ناحية  من  الفلسطينية  العامة  الموازنة  بعنوان   2005  عام ال  ،أيضا    "،ماس"  معهد  عن  صدرت

 هيكلية  اختالالت  عن   كشفت  التي  ،واجتماعيا    اقتصاديا    19-كوفيد  جائحةل  المدمرة  اآلثار  ظل   في   التحليل   هذا  أهمية  تزداد
 والتأثير  والتقشف  الخصخصة   سياسات  ضعف   وأظهرت  ، الجائحة  خالل  الصمود  على  الفلسطيني  المجتمع  قدرة  أضعفت

  االختالالت  هذه  أثر  تتبع  في  بيرك  بحثي  مجهود  للمعهد  كان  حيث  ،األخرى   المهمشة  والفئات  والفقراء  النساء  على   المضاعف 
 . فلسطين في االجتماعية اتوالفئ القطاعات مختلف على

 
  ، المختلفة المجتمع فئات بين  والالمساواة   الجندرية الالمساواة   تقليل في  الموازنة  سياسات أثر  على  للتركيز  الدراسة هذه جاءت

  ية بعالت   االعتبار  بعين  األخذ  مع  ،2021-2009  الفترة  خالل  المختلفة  اعاتللقط  المخصص  الحكومي  اإلنفاق   تتبع   خالل  من
 الفترة  هذه  اختيار  تم  وقد  واإلنفاق.  اإليرادات  سياسات  على  ذلك  وتأثير  ، المقاصة  في  وتحكمه  ،اإلسرائيلي  باالحتالل  واالرتباط

  ألزم   الذي  ، الموازنة  إعداد  عملية   في   االجتماعي  النوع  دمج  بشأن   الوزراء  مجلس   قرار  2009  العام  في   صدر   حيث  ،بالذات
  ، الموازنة  إعداد  في  االجتماعي  النوع  وحدات  تشارك  وأن  االجتماعي،  للنوع  حساسة  السنوية  موازنتها  تكون   بأن  الحكومية  الدوائر

 االجتماعي   النوع  منظور  من   2009  العام  بعد  ما  الفلسطينية  العامة  الموازنة   في  التطورات  بمتابعة  الدراسة  هذه  تقوم  وبالتالي–
  السيئة   االقتصاديةاآلثار    تقليص  إلى   هدفت  التي  ،2021  العام  موازنة   بالتحليل  الدراسة  تناولت  كما.  المهمشة  والفئات

 .القطاعات من كثير تعطيل تطلبت التي ،انتشاره من والحد 19-كوفيد فيروس لمواجهة المتبعة لإلجراءات

 
 وأهم   ،االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  إعداد  مجال  في  الدولية  التجارب  المختلفة  فصولها   في  الدراسة  هذه  تناولت

  التعليم، و   العمل،  سوق   منها  مختلفة  قطاعات  في  المهمشة  والفئات  االجتماعي  النوع  فجواتو   ،المستخدمة  واألدوات  المنهجيات
  لتحديد   ضرورية  أولى  خطوة  وهي  ،الصحية  لخدماتى الإ  والوصول   االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنفو   اإلعاقة،و   الفقر،و 

  مجال   في   الفلسطينية  التجربة  الثالث  الفصل  تتبع  كما  .لمعالجتها  المالية  الموارد   تخصيص  على  العمل  يجب  التي   المشاكل
  ، العالقة  أصحاب  األطراف  جميع  مع  حوارية   ولقاءات  ،قةمعم    مقابالت  عقد   خالل  من  ،االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات

 وحدات  خالل من ،المختلفة الوزارات في مؤسسيا   منها  االستفادة ومدى ،تدريبية ومواد تدريبات من إنجازه تم ما إلى للتعرف
 الحتياجات   استجابتها  حيث  من  ،الفلسطينية  لموازنة ل  تحليال    الرابع  ل الفص  وقدم   الموازنات.  إعداد  ولجان   ،االجتماعي  النوع
  العامة  الموازنة  قانون   في  االجتماعية  والتنمية  العمل،  وزارتي  موازنات  تحليل  إلى   إضافة   ،المهمشة  والفئات  االجتماعي  النوع
  البرامج،   تحليلو   الوزارات، هذه  على   اإلنفاق شمل  الذي  ،المهمشة  والفئات  االجتماعي  النوع  منظور  من   2021  المالية  للسنة

 الفرص. وتكافؤ االجتماعي النوع منظور من واألجور الرواتب تحليلو 

 

  الوصول   سبيل  في  ،2008  العام  منذ  العالقة  ذات  الجهات  مختلف  من  بذلت  كبيرة  ا  جهود  هنالك  أن  إلى  الدراسة  هذه  خلصت
 ومنظمة   "،مفتاح "  مثل  ودولية  محلية  ومؤسسات   والمرأة،  المالية  يوزارت  قبل  من  االجتماعي  للنوع  مستجيبة  فلسطينية  موازنة  إلى

  الرغم   علىو   تراكميتها.  عدم  بسبب  أثرها  من  الكثير  قدوف    ،ممنهجة  وغير  عشوائية  كانت  الجهود  هذه  لكن  للمرأة،  المتحدة  األمم
توجد    وال  ، فاعل  غير  يزال  ال  إنه ف  ،االجتماعي  النوع  الحتياجات  مستجيبة  موازنات  لتطبيق  الناظم  القانوني  اإلطار  توفر  من
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  لجان   من   فاعال    أو  ا  أساسي  ا  جزء  االجتماعي   النوع  وحدات   تعد   ال  ،الميدانية  المقابالت  نتائج  وحسب  ، اليوم  فإلى   لتنفيذه،  متابعة
 االجتماعية. الفجواتبردم  خاصة برامج تطبيق باتجاه والضغط ،البرامج اقتراح أو للموازنات التخطيط

 

  من   الميدان  في  الوازرة  عمل  تتابع  بحيث  ،دورها  صياغة   وإعادة   ،االجتماعي  النوع  وحدات  دور  بتفعيل  الدراسة   أوصت  وقد
 بحسب  الفجوات  هذه   لجسر  الضرورية  المدخالت  تقدم  وبالتالي  ، قطاع  كل  في   االجتماعي  النوع  لمتطلبات  استجابتها  ناحية

  وال   صماء  المالية   وزارة  نماذج  تزال  ال   كذلك،  البرامج.   في   المدخالت   هذه   عكس  من  وتتأكد  ،واإلحصائية  الميدانية  متابعاتها
 يتم  ،االجتماعي  النوع  وحدات  قبل  من  فاعلة  مشاركة  وجود  عدم  ظل  وفي  .االجتماعي  بالنوع  عالقة  لها  مؤشرات  تتطلب
  ،المالية  وزارةل  جديدة  نماذج  صياغة  إعادةتتم    أن  نقترح  ،هنا  ومن  للقطاع.  العامة  المؤشرات  إلى  والنظر  المؤشرات  هذه  إهمال
  خالل   من   تظهر  فجوات  أي نحو  البرامج  بتوجيه  االهتمام  يزيد  ما  ،االجتماعي  بالنوع  خاصة   مؤشرات  وضع  تستوجب  بحيث

  وتدريبات   كفاءات  رفع و   عمل،   ورشات   تتضمن  ،األجل   متوسطة  عمل  خطة  بوضع  كذلك،  الدراسة   وأوصت  المؤشرات.  هذه
  التوعية   تشمل  ،المهمشة  والفئات  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  ومنها  ،االجتماعي  بالنوع  خاصة  مواضيع  على

  ضمن   الجهود  توحيد  ومحاولة  ،واالستمرارية  التراكم  تضمن  خطة  ضمن  العمل  المهم  منو   عملها.  وآليات  أهميتها،و   بمفهومها،
 عليها.  والمصادقة  الموازنات  إعداد عن المسؤولة الجهة كونها ؛المالية وزارة مسؤولية

 
يتقدم المعهد بالشكر إلى الباحثة إيمان سعادة التي تولت مهمة إعداد هذه الدراسة، بمساعدة الباحثين المتدربين في المعهد 
محمد شامي، وصبري يعاقبة، وفراس طه اللذين قاموا بالمساعدة في تلخيص األدبيات السابقة والتجارب الدولية. ويشكر 

المالية،الزمالء في  المعهد   بالدراسة، خاصة  و   وزارة  النوع االجتماعي، على اهتمامهم  السيدة عصماء خياط، رئيسة وحدة 
والحرص على متابعة النقاشات والحصول على التوصيات، إضافة إلى توفير كل ما يلزم من بيانات وأرقام ومعلومات تخدم 

 إنجاز الدراسة. 

 

 
 الخالدي  رجا

 العام  المدير
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 ي تنفيذ ملخص
 
 

  ألفراد   التامة  المساواة   ،الفلسطينية  للمرأة   الحقوقية  والوثيقة  االستقالل،  وثيقة  إلى   إضافة   ،الفلسطيني  األساسي  القانون   يضمن
 التنمية  وأجندة  القطاعية،  عبر  الخطط  تتضمن  كذلك  أخرى.  اعتباراتأي    أو  ،الجنس  عن  النظر  بغض  كافة،  المجتمع

  عديدة   وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  فجوات  هنالك  ، الواقع  في   ،لكن  .كافة  االجتماعية  للفئات  التامة  المساواة   مبدأ  ،المستدامة
  من   الفلسطينية  العامة  الموازنة  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  لذلك،  االجتماعية.  الفئات  مختلف  وبين  ،والنساء  الرجال  بين

  فإضافة   اجتماعي؛  نوع  لكل  الخاصة  لالحتياجات  وتلبيتها  استجابتها   مدى  وفحص  شة،المهم    والفئات  االجتماعي  النوع  منظور
  للخدمات   الوصول  عن  الحديث  عند  السكن  ومكان  العمرية،  والفئة  الفقر،  عوامل  االعتبار  بعين  الدراسة  ستأخذ  الجنس،إلى  

 النوع   الحتياجات  مستجيبة  موازنةإلى    الوصول  سبيل  في  المبذولة الجهود    وتحليل  تتبعى  ل إ  الدراسة  تهدف  كذلك  وغيرها.
  وأوجه   ،المعيقات  أهم  على  الضوء  تسليط  ذلك  ويشمل  كافة،  العالقة  ذات  االجتماعي  النوع  ودوائر  الوزارات  في  االجتماعي

  فجوات ال  جسر  في  المتوقع  دورهافي    االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  موضوع  أهمية  تكمن  المعالجة.  وسبل  ،القصور
  كما   التنمية.  عملية  في  المجتمع أفراد  لجميع  الفاعلة  االقتصادية  المشاركة  وضمان  والتهميش،  االجتماعي  النوع  على  المبنية

  ونماذج  طريق  خارطة  تقديمها  إلى  إضافة  ،االجتماعي  النوع  منظور  من  الفلسطينية  للموازنات  تقييم  بمثابة  الدراسة  هذه  تعد
 فلسطين.   في شةالمهم   والفئات االجتماعي للنوع استجابة أكثر موازنات على  للعمل

 
 مختلف تحليل خالل منأوال   ؛االجتماعي النوع منظور من الفلسطينية العامة الموازنات لتقييم  عدة خطوات الدراسة اعتمدت

خالل    ثانيا  و   فيها،  االجتماعي  النوع  فجوات  ناحية  من  القطاعات   النوع  منظور  من  الموازنة  خطاب  مضمون   تحليلمن 
 تحقيقأجل    منو   االجتماعي.  للنوع  استجابتها  مدى  على   للحكم   بعةالمت    المعايير  بحسب  الموازنة  بنود  تحليل  ثم،  االجتماعي

  على  لالطالع ،مختلفة حكومية دوائر في الموازنة إعداد عن المسؤولة اللجان من عينة مع  مقابالت عقد  تم الدراسة،أهداف 
  الواردة   المفصلة  البيانات  تحليل  تم  كما  .االجتماعي  للنوع  مستجيب  وتخطيط  موازنة ى  ل إ  الوصول  سبيل  في   المبذولة   الجهود

 نموذجا (. ...    االجتماعية  والتنمية  العملوزارتا  )  االجتماعية  والتنمية  االجتماعي  للنوع  المخصص  لإلنفاق  العامة  الموازنات  في

 
  العام   منذ  العالقة  ذات  الجهات  مختلف  من  بذلت  كبيرة  ا  جهود  هنالك  أن  أهمها؛  االستنتاجات  من  بمجموعة  الدراسة  خرجت
 محلية   ومؤسسات  والمرأة،  المالية  يوزارت  قبل  من  االجتماعي  للنوع  مستجيبة  فلسطينية  موازنة  إلى  الوصول  سبيل  في  2008
  محدود   أثر  وذات  ،ممنهجة  وغير  عشوائية  كانت  الجهود  هذه  لكن  للمرأة،  المتحدة  األمم  ومنظمة  "،مفتاح"  مؤسسة  مثل  ودولية
 النوع  الحتياجات  مستجيبة  موازنات  لتطبيق  الناظم  القانوني  اإلطار  توفر  من   الرغم  علىف  .استدامتها  عدم و   تبعثرها  بسبب

 وحداتأن    المقابالت   أظهرت  المثال،  سبيل  فعلى  .لتنفيذه  ورقابة  متابعةإلى    وبحاجة  فاعل  غير  يزال  ال  إنهف  ،االجتماعي
  الدور   تلعب   ال  لذلك  ،للموازنات  التخطيط  لجان  في  فاعال    أو  ا  أساسي  ا  جزء  تعتبر  ال  العالقة  ذات  الوزارات  في  االجتماعي  النوع

 لطلب   المستخدمة  النماذج  فإن  ،كذلك  االجتماعي.  للنوع  المستجيبة  البرامج  تطبيق  باتجاه  الضغط  أو  اقتراح  في  منها  المطلوب
  بالنوع  عالقة لها مؤشرات  تضمنت الإنها  أي ؛صماء الز ت  ال المالية، وزارةل وتقديمها ، عام كل  وزارة لكل المالية االحتياجات
 مستجيبة   البرامج  تكون   أن  إهمال  يتمفإنه    ،االجتماعي  النوع  وحدات  قبل  من  فاعلة  مشاركة  وجود  عدم  ظل  وفي  .االجتماعي

 وزارة. كل اختصاص  ضمن قطاع لكل العامة المؤشراتب واالكتفاء ،االجتماعي للنوع
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  الميدان   في   الوازرة  عمل  تتابع   بحيث  ،دورها  صياغة  وإعادة  ،االجتماعي  النوع  وحدات  دور  تفعيل  بضرورة  الدراسة  أوصت
 بحسب   الفجوات   هذه  لجسر  الضرورية   المدخالت  تقدم   وبالتالي  ،قطاع  كل  في   االجتماعي  النوع  لمتطلبات  استجابتها  ناحية  من

  إعادة   بضرورة  ،أيضا    ،الدراسة   توصي  .برامجها  مختلف  في  وتعكسها  ،دقيقةإحصائيات    على  المبنية  الميدانية  متابعاتها
  من  تظهر  فجوات  أي  لسد  موجهة  وبرامج  ،االجتماعي  بالنوع  خاصة  مؤشرات  تتضمن  ،المالية  لوزارة  جديدة  نماذج  صياغة

  مواضيع ال  على  وتدريبات  عمل،   ورشات  تتضمن  األجل  متوسطة  عمل  خطة  لتبني  حاجة  هناك  ،أيضا    المؤشرات.  هذه  خالل
 العمل  المهم  من  ،أخيرا    عملها.   وآليات  أهميتها،و   بمفهومها،  التوعية  تشمل  بحيث  ،االجتماعي  بالنوع  خاصةال  والموازنات

  إعداد   عن  المسؤولة  الجهة  كونها  ؛المالية  وزارة  مسؤولية  ضمن  الجهود  توحيد  ومحاولة  واالستمرارية  التراكم  تضمن  خطة  ضمن
 عليها.  والمصادقة  الموازنات
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 الدراسة  مةمقد  
 
 

 بشكل  التنموي   الحكومي  اإلنفاق   توجيه  في  دورها  ناحية  من   خاصة  أهمية  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  تكتسب
 ورسم  للتخطيط  الحكومة  بيد  أداة   الموازنة  باعتبارو   اجتماعي.  نوع  لكل  الخاصة  االحتياجات  االعتبار  بعين  يأخذ  ،عادل

 شةالمهم    الفئات  لقضايا  فعالية   أكثر  وسياسات  أكثر  ا  إدماج  تعني  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  فإن   ،السياسات
  المستجيبة   الموازنات  أهمية  تزدادو   االجتماعية.  العدالة  لتحقيق  المتاحة  اإلمكانيات  ضمن  وذلك  ،واقتصاديا    اجتماعيا    والمحرومة

  االحتالل   عن   الناتجة  الكبيرة  ةالسياسي  التحديات  ظل  في  وذلك  ،الفلسطيني  السياق  في   شةالمهم    والفئات  االجتماعي  للنوع
  داخل   واسعة  اجتماعية  وفجوات  كبيرة  تحدياتإلى    أدت  التي  ،واالقتصاد  واألرض  السكان  تجاه  التعسفية  وممارساته  اإلسرائيلي

  ، والبطالة  الفقر  نسب  وارتفاع  ،الالمساواة   وازدياد  ،19-فيدكو   جائحة  تبعات  من   العالم  هيواجه  ما  ظل  فيو   كذلك،  .المجتمع
 من  للتقليل  الحكومة  قبل  من  استخدامها  يتم  فعالة  مالية  كأداة   االجتماعي  النوع  الحتياجات   المستجيبة  الموازنات  أهمية  تزداد
 .شمولية وأكثر أوسع ببرامج المهمشة والفئات االجتماعي النوع  فجوات استهداف  خالل من ،الالمساواة آثار 

 
  الموازنات   يخص  فيما  العالمية  والتجارب  والممارسات  األدبيات  مراجعة  أوال ،  رئيسية.  فصول  خمسة   إلى  الدراسة   هذه  قسمت

  قطاعات   في   فلسطين   في  شةالمهم    والفئات  االجتماعي  النوع  فجوات  تحليل  ثانيا ،  .االجتماعي  النوع  الحتياجات  المستجيبة
  التي  العوائق وأهم  ،االجتماعي للنوع مستجيبة موازنات إلى  الوصول مجال  في  المبذولة الفلسطينية لجهودا عتتب ثالثا   .مختارة

 الفلسطينية   للموازنات  زمني  تحليل  رابعا ،  .االجتماعي  للنوع  مستجيبة  موازنة  نحوعلى التحول    الفلسطينية  الحكومة  قدرة  من  تحد
  لصانع   توصياتالو   ستنتاجاتاال  من  العديد  الدراسة  ستقدم  ،أخيرا    .2021-2009  لألعوام  وذلك  ،االجتماعي  النوع  منظور  من

 االجتماعي. للنوع مستجيبة اتموازن إلى  التحول مجال في  بها االستئناسأجل  من القرار

 

 الدراسة  أهداف

 

  وتلبيتها  استجابتها  مدى  وفحص   ،االجتماعي  النوع  منظور  من  الفلسطينية  العامة  الموازنة  تحليل   إلى   الدراسة   هذه  تهدف
  العمرية،  والفئة   الفقر،  عوامل  االعتبار  بعين  الدراسة   ستأخذ  الجنس،إلى    فإضافة   اجتماعي؛  نوع  لكل   الخاصة   لالحتياجات

  في   المبذولةالجهود    وتحليل  تتبعى  لإ  الدراسة  تهدف  كذلك  وغيرها.  لخدماتى ال إ  الوصول  عن  الحديث  عند  ،السكن  ومكان
  ، كافة   العالقة  ذات  االجتماعي  النوع  ودوائر  الوزارات  في  االجتماعي   النوع  الحتياجات  مستجيبة  موازنةإلى    الوصول  سبيل

ى  ل إ  ،أيضا    ،الدراسة  تهدف  ،النهاية  في  .المعالجة  وسبل  ، القصور  وأوجه  ،المعيقات  أهم  على  الضوء  تسليط  ذلك  ويشمل
 االجتماعي.   للنوع  مستجيبة  موازنة  نحو   التحول  تسهيلل  ومقترحات  توصيات  إلى  إضافة  ،عمل  جدول  أو  طريق  بخارطة  لخروجا

 
 الدراسة  أهمية 

 

 المجتمع  ألفراد  التامة  المساواة   ،الفلسطينية  للمرأة   الحقوقية  والوثيقة  االستقالل،  وثيقة  إلى  إضافة   ،األساسي  القانون   يضمن
 ،المستدامة  التنمية  وأجندة  القطاعية،  عبر  الخطط  تتضمن  كذلك  أخرى.  اعتبارات  أي  أو  ، الجنس  عن   النظر  بغض  كافة،
  الرجال   بين  عديدة  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  فجوات   هنالك  ، الواقع  في   ، لكن  . كافة  االجتماعية  للفئات  التامة   المساواة   مبدأ

  ضرورة في    ،االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  موضوع  أهمية  تكمن  ، وعليه  االجتماعية.  الفئات  مختلف  وبين  ،والنساء
 التنمية.   عملية  في  المجتمع  أفراد  لجميع  الفاعلة  االقتصادية  المشاركة  وضمان  شةالمهم    والفئات  االجتماعي  النوع  فجوات  جسر
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  ، طريق  خارطة  تقديمها  إلى  إضافة  ،االجتماعي  النوع  منظور  من  الفلسطينية  للموازنات  تقييم  بمثابة  الدراسة  هذه  تعد  كما
 فلسطين.  في شةالمهم   والفئات االجتماعي للنوع استجابة أكثر موازنات على للعمل ونماذج

 
 الدراسة  منهجية

 

 االجتماعي. للنوع المستجيبة والبرامج بالموازنات يتعلق فيما الدول وتجارب العالمية األدبيات على االطالع .1

 .فيها االجتماعي النوع  فجوات ناحية من العمل سوق  وباألخص ،االقتصادية القطاعات مختلفل تحليل  .2

 االجتماعي. النوع منظور من  الموازنة  خطاب لمضمون  تحليل .3

 مؤشرات  حيث  من  إعدادها  كفاءة  وتحليل  ، العادلة  االجتماعية   التنمية  تستهدف  التي  العامة  الموازنة  في  البرامج  تقييم .4
 واإلنجاز.  األداء

 االجتماعي. للنوع استجابتها مدى  على للحكم المتبعة المعايير بحسب الموازنة بنود تحليل .5

  المبذولة  الجهود  على  لالطالع  مختلفة   حكومية  دوائر  في   الموازنة  إعداد   عن   المسؤولة  اللجان   من  عينة   مع  مقابالت  عقد .6
 االجتماعي. للنوع مستجيب وتخطيط موازنةى لإ الوصول  سبيل في

وزارتا  )  االجتماعية  والتنمية  االجتماعي  للنوع  المخصص  لإلنفاق  العامة  الموازنات  في  الواردة  المفصلة  البيانات  تحليل .7
 نموذجا (....  االجتماعية والتنمية العمل

  ، النسوية  المؤسسات  فيوعاملون    الموازنة  في  خبراء  ومنهم  ،العالقة  أصحاب  الجهات  لمختلف  عمل  ورشاتتنظيم   .8
 الموضوع.  حولآرائهم  على الطالعوا
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 األول  الفصل

 األدبيات  ومراجعة النظري  اإلطار

 
 

 شة م  المه والفئات االجتماعي للنوع المستجيبة الموازنات مفهوم حول لمحة1-1 
 

  والنساء،  للرجال   منفصلة موازنة   ليست هي  االجتماعي  النوع  الحتياجات  المستجيبة الموازنة  أن   على  المختلفة  األدبيات  تتفق
  القطاعات   جميع  في  نالجنسي  بين  المساواة   سبيل  في  تقدمال  لتحقيق  المتاحة  الموارد  استخدام  منها  الغرض  ،أداة هي    بل
(Mehta, 2007)،   لتحقيق   العام  المال  تجنيد  من   التأكد  جل أ  من  النساء  على  الموازنة   وبرامج  سياسات  ألثر  الممنهج  التتبعو 

 للموازنات  الحكومي  التخطيط  أنهاب  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  فعر  ت    ،لذلك  .(Judd, 2002)  االجتماعية  العدالة
  في   الجنسين  بين  الفجوات   لسد   الالزمة  التدخالت  تحديد  خالل  من  المرأة،  حقوق   ودعم   الجنسين،  بين  المساواة   في   تساهم  التي

  الموارد   وتخصيص  ،اإليرادات  جمع  سياسات  في  الجنسين  بين  التمييز  تأثير  وتحليل  والمحلية،  الحكومية  والخطط  الميزانيات
 والتنمية  االقتصادي  التعاون   منظمة  فتعر    السياق،  هذا  في  (.Khalifa and Scarparo, 2020)  اإلنمائية  والمساعدة  المحلية

(OECD)  في   العام   السياق  في   واضح  بشكل  االجتماعي  النوع  منظور  دمج  أنهاب  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  مفهوم  
  والمساواة   االجتماعي  للنوع  الداعمة   السياسات  تعزيز  لغرض  الخاصة   التحليل   أدوات  استخدام  خالل   من   الموازنة،  إعداد   عملية

 الحقا .  األدوات هذه ذكر  على وسنأتي (،Downes, and Nicol, 2017) الجنسين بين

 
  الفجوة   تقليلإلى    أدى  هلو ،  الجندرية  المساواة   على   العام  اإلنفاق  يتركه  الذي  األثر  حول  األدبيات  في  الجوهري   السؤال   يتمحور

  الدول  من  كبير  عدد  في  تبنيها  تم  ثم  ومن  ،أستراليا  في  ، بداية    ،االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  طبقت؟  اتساعها  أم
(Stotsky, 2006) . 
 

  كاألخذ   ،المهمشات  النساء  تضم  مفاهيم  إلى   ، الجندرية  الالمساواة   مفهوم  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  مفهوم  يتعدى
  (. Judd,2002)  حظا    األقل  النساء  وضع  على  العام  اإلنفاق  يؤثر  وكيف  والدين،   العرق،و   الطبقة،  مفاهيم  االعتبار  بعين

  ، األوالد  الفتيات،  الرجال،  النساء،  :الجميع  تراعي  موازنة  هي  الجتماعي  للنوع  المستجيبة  فالموازنة  ،"أوكسفام"  منظمة  بحسب
 التقسيم   هنا  يقصد  ال  (.Oxfam, 2018)  للجميع  متساوية  فرص   توفير  في  والمساهمة  ،للموارد  العادل   التوزيع  ضمان  خالل  من

  األقليات،   حقوق   يشمل  بما  ،المختلفة  االجتماعية  الفئات  على  اإلنفاق  تأثير  تحليل  وإنما  ،أنثى(  )ذكر،  فقط  الجنس  حسب
  ، العادات و   السلطة،  على  لتؤثر  العوامل  هذه  تتجمع  كيف  خر،آ  بمعنى  .والقدرات  الدين،و   الطبقة،و   العمرية،  الفئة  مع  والتقاطع

 المختلفة.  االجتماعية األنواع بين والعالقات ،اجتماعيا    المحددة واألدوار  والقيم،

 

 منها والهدف االجتماعي للنوع المستجيبة الموازنات  أهمية 2-1
 

  تتسم   التي  الجندرية  والالمساواة   الفجوات  مواجهةل  أداة   كونها  من  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  للموازنات  األساسية  األهمية  تنبع
  النامية   الدول   مثل  غيرها  من  أكثر  الالمساواة   فيها  تتفاقم  التي  والمناطق  الدول   في  خاصةوب  ، العالم  حول  المجتمعات  بها

  البطالة، و   المشاركة،  ناحية  من  العمل  بسوق   يتعلق  ما  فمنها  ،شةالمهم    والفئات  النساء  منها  تعاني  التي  الفجوات  تتنوعو   والفقيرة.
  الثروات  تركز  على  تعمل  وكيف  ،الحالي  الوقت  وفي  ،تاريخيا    التملك  تنظم  التي  والقوانين   بالملكية  يتعلق  ما  ومنها  جور،واأل
 أو  ،النساء  من  هم  الفقراء  غالبيةإن    حيث )  الفقر  تأنيث  مسألة  أيضا ،  ،الفجوات  هذه  تشمل  .اإلناث   من  أكثر  الذكور  أيدي  في
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  الفجوات و   واإلناث،  الذكور  األطفال  بين  التعليم  فرص  تساوي   عدمو   ،األمية  نسبة  في  التباينو   ،(نساء  ترأسها  التي  األسر  من
  ضد   العنف  وقضايا  ،واألمهات  األطفال  من  الوفيات  عدد  ومعدل   الوالدة،  عند   العمر  سنوات  عدد   بتوقع  تتعلق  التي   الصحية 

  االجتماعية  األدوار  عن  توقعات   من  نابعة  ،النساء  تعترض  اجتماعية  عوائق  من  ،أساسي  بشكل  ،الفجوات  هذه  تنتج  .النساء
 بالرجال. مقارنة عليها  يحصلن التي الحقوق  في وتنعكس ،اجتماعي نوع لكل المحددة

 

؛ والمرأة   الرجل  بين  المساواة   في  الميزانية  مخصصات  مساهمة  كيفية  لتحديد  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الميزانية  استخدام  يتم
  يقف  بكفاءة. ت ستخدم ال األموال  أن في فترض مساهمة، أي لديها ليس أو  ،قليلة مساهمة المخصصات لهذه تكان إذاإنه  أي

  عدم   أن  الدراسات  أظهرت  حيث  األمثل،  النمو  وبالتالي  ،الجنسين  بين  المساواة   طريق  في  لألموال  الفعال  غير  االستخدام
  ويوزع   السكان،  شرائح  لجميع  الفرص  يخلق  الذي  الشامل  االقتصادي  والنمو  المستدامة  التنمية  يعيق  الجنسين  بين  المساواة 

  المستجيبة  الميزانية  سلطت    ال   .(Nicol, 2017)  للجميع  العدالة  يضمن  وبشكل  ،النقدية  وغير  النقدية  النواحي  من  االزدهار  عوائد
 يجب  وهذا  إنفاقها،  تم  كيف  ،أيضا    ،توضح  ولكنها  والنساء،  الرجال  على  إنفاقها  سيتم  التي  األموال  مقدار  على  فقط  الضوء

 اإليرادات   في  والشفافية   المساءلة   تعزز  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الميزانية  فإن  وبالتالي،  وعادل.   علني  بشكل  يتم  أن
 والنفقات.

 
  التنمية   أهداف  من  العديد  وتحقيق  االقتصادي  النمو  في  المساهمة  في  هما  م  دورا    المالية  السياسات  تلعب  ،النامية  البلدان  في

  بعين  واحتياجاتهن  النساء  قضايا  أخذ  على  الموازنات  قدرة  من  تحد  ،للنساء  المحدودة  السياسية  المشاركة  لكن  المستدامة،
 (. (Stotsky, 2016 االعتبار

 
إلى    الدراسات  من  العديد  تشير  .مالعال  دول  من  العديد  في  االجتماعي  النوع  على  المبنية  الفجوات  المختلفة  األدبيات  تناولت

  تمكنت الدول من  ا  محدود ا  عدد  وأن (، Gianluca,2015) كامل بشكل الالمساواة  فجوة إغالق من تتمكن لم  الدول من  ا  أي   أن
 تتمكن  لم  أخرى   عديدة  دول  حين  في  والنرويج،  ،وأيسلندا  ،وفنلندا  ،والدنمارك  ،السويد  مثل  %80  بنسبة  الفجوة  هذه  تقليص  من
  أهم  من  السياسية  اإلرادة  وانعدام  الموازنات  في  التقشف  سياسات  أن  اعتبرت   كما  %.60  من   أكثر   الفجوة  هذه  تقليص  من

 الجنسين.  بين المساواة  أمام العوائق

 

  االتحاد  دول   مستوى   على  العمل   سوق   في   والنساء  الرجال  بين  فجوة   وجود   لى إ  الدراسات   حدى إ  أشارت  المثال،  سبيل   على
  أن  كما المتوسط، في  الرجال من % 16 أقل الساعة  في أجر  على يحصلن النساء إن حيث  ،(Gianluca, 2015) األوروبي

  عرضة   أكثر  نساءال  أن الدراسة    بينت  كما  ،نفسها  العمرية  الفئة  من  الرجال   عن   مئوية  نقطة  12  أقل  النساء  توظيف  معدل
  الشرق  منطقة في العاملة القوى  في المشاركة في الجنسين بين  كبيرة فجوة وجود إلى أخرى   دراسة  أشارتو  الرجال.  من للفقر

 النساء  مشاركة  تعيق  التي  المحتملة  المثبطات  بعض  وجود  بسبب  ،(Kolovich & Shibuya, 2016)  أفريقيا  وشمال  األوسط
 ينيةوالد  الثقافية  التقاليد  العاملة،  القوة  خارج  المرأة   بقاء  المرتفع  الدخل  ذات  األسر  ليتفض:  منها  وذكرت  ، العاملة  القوى   في

  والحصول   األجور  في  المساواة   عدم  ،وجودته  التعليم  من  متساوية  فرص  على  النساء  حصول  عدم  االجتماعي،  بالنوع  المتعلقة
  توظيف  في  يترددون   العمل  أصحاب  يجعل  واإلنجابية  المنزلية  الرعاية  بأدوار  النساء  ربط  ،الجنسين  بين  العمل  فرص  على

  ، الدراسة   أشارت  ،االجتماعي  النوع  على  باإلنفاق  يتعلق  فيما و   األطفال.  ورعاية  الوالدة  إجازة  تكاليف  تحملهم  بسبب  النساء
 الناتج   من  كنسبة  للنفط  المصدرة   غير  بالدول  مقارنة  التعليم  على  أقل  إنفاق  إلى  تميل  للنفط  المصدرة  الدول  أن   إلى   ،أيضا  

   . والنساء  الفقراء  على  أكبر  وقعهافإن    ،االجتماعية  الفئات  بمختلف  السياسات  هذه  مثل  تضر  حين  ففي   ،اإلجمالي  المحلي
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  بين   المساواة   لدعم   كافية  سياسات  (OECD)  والتنمية  االقتصادي  التعاون   منظمة  دول   معظم  تصمم   لم  ، ذاته  السياق  في
 العامة  السياسات  من  وجزء  موجودة،  الجنسين  بين  والفجوات  الفوارق   تزال  ال  حيث  ،(Downes, and Nicol, 2017)  الجنسين

 سوق   مثلكافة؛    االقتصادية  والمجاالت  القطاعات  في  النساء  على  السلبية  اآلثارتقليديا  ويعمق    زال  ما  الموارد  لتخصيص
 .والقيادة اإلدارة في  كذلك والصحة، ،والتعليم ،العمل

 

 وتحليلها  االجتماعي للنوع المستجيبة الموازنات صياغة في المستخدمة الدولية المعايير 3-1
 

  المثال،   سبيل  على  .االجتماعي  النوع  الحتياجات  المستجيبة  الموازنات  لتحليل  ةالعام  طراأل   الدراسات  من  العديد  تناولت
  نفقات   رئيسية:  أقسام  ثالثة  إلى  العام  اإلنفاق  تقسيم  خالل  (،Gianluca, 2015)  عام  كإطار  النفقات  تحليل  اعتمد  بعضها

 بتكافؤ  خاصة  ونفقات  سري،واأل  االجتماعي  العنف  مثل  االجتماعي  بالنوع  خاص  بشكل  معنية  ونفقات  الخدمات،  مثل  عامة
  وانخفاض   ارتفاع  وتحليل  الجنسين  بين  النفقات  هذه  مقارنةتتم    ثم   من  . جورواأل  التشغيل  مثل  الجنسين  بين  والمساواة   الفرص
  أخرى   دراسة   قسمت  .ال  أم  للمرأة   واقعية  فوائد  تحقق  كانت  إذا   فيما  حقيقة  صورة  وبناء  السابقة  بالموازنات  مقارنة  البرامج  نفقات

  على   يعتمد  األول  األسلوب  (.Diwan, 2004)  رئيسية  أساليب  ثالثة  إلى  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  إعداد  أساليب
  المرأة   بتمكين  المنوطة  البرامج  تمويل  تقييم  يعتمد  الثاني  األسلوب  ونفقات(،  )إيرادات  توزيعها  وكيفية  الفعلية  المدخالت  تدقيق

  التي   والفجوات  المشكالت  ألساس  الخاص  تحليلها  على  اعتمادا    واألسري.   الفردي  التقييم  خالل  من  والثالث  حقوقها،  وتحصيل
  من   التي   النقاط  بعض  ذكرت  حيث  االجتماعي،  للنوع  المستجيبة  الموازنة   لتحليل  نقدا    الدراسة  قدمت  ،النساء  منها  تعاني

  على   حليل الت  تركيز  بدل ، أيضا    ،اإلنتاجية  القطاعات   تغطي  حيثب  ،الموازنات هذه  منهجية في  وتوسيعها  تطويرها  الضروري 
 .جذري  بشكل المرأة  تهميش مشكلة تحل ال التي   والتجارية  الخدمية القطاعات

 

 للنوع  المستجيبة  الموازنات  إلعداد   التاريخي  التطور  (khalifa, and Scarparo, 2020)   ورقة   أبرزت  ،ذاته  السياق  في
 دول  تليها  المتحدة،  المملكة  ثم  االجتماعي،  للنوع  المراعية  الموازنات  مفهوم  تبنت  دولة   كأول  أستراليا  من  بدءا    االجتماعي،

  الرسمية،   الحكومية  الموازنات  وثائق  من   الدول  تلك  نشرتها  التي  المعلومات  في   الورقة   بحثت  حيث  وبلجيكا،  وإسبانيا  السويد
 اعتمدت   .االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  لتقييم  المحاسبية  دواتواأل  بالمناهج  لمقارنتها  المعلومات  هذه  بتحليل  وقامت
 يلي: كما بتلخيصها  وقامت االجتماعي، النوع موازنات نجاعة مدى لتحليل جمعتها عدة مقاييس على  الورقة 

 
  السياسات   بها  تؤدي  أن  المحتمل  من  التي  الكيفية  تحديد  إلى  يهدف  تحليلي  نهج  االجتماعي:  للنوع  المدركة  للسياسة  تقييم .1

  ما   إذا  لها  المخصصة  والنفقات  المعلنة  السياسات  هذه   تقييم  عبر  الجنسين،  بين  المساواة   عدم  زيادة  أو  تخفيض  إلى
 ،أستراليا  أهمهم  ومن  ، الدول  من  العديد  قبل   من  النهج  هذا  ويستخدم  الجنسين،  بين  المساواة   انعدام   تقليل  قضايا  تخدم  كانت

 والنمسا. ،والسويد
  الخاصة   الحكومية  السياسات  من  وآرائهم  المستفيدين  على  المقياس  هذا   يركز  الجنس:  حسب  المصنفة  المستفيدين  تقييمات .2

 ال.  أم تساعدهم كانت إذا فيما شة،المهم   الفئات وحماية االجتماعي النوع بمراعاة
 معين  برنامج  على  اإلنفاق  بين  المقارنة  عملية   في  المقياس  هذا  يستخدم  الجنس:  حسب  للمصنفين  العام  اإلنفاق  تحليل .3

  أستراليا   مثل  المقياس  هذا  عديدة  دول  وتستخدم  والنساء،  الرجال  على  اإلنفاق  هذا  توزيع  لبيان  وذلك  ،األسرية  المسوح  مع
 وبلجيكا. 

 التي   المباشرة  وغير  المباشرة   الضرائب  أثر  لبيان  التحليل  هذا  يستخدم  الجنس:  حسب  للمصنفين  الضريبة  معدل  تحليل .4
 المقياس. هذا تستخدم التي الدول أهمإحدى  المتحدة المملكة تعتبرو  األسر، أو األفراد بدفعها يقوم
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 النساء  تقضيهالذي    الوقت  مقدار  التحليل  هذا  يبين  الوقت:  استخدام  على  الموازنة  لتأثير  الجنس  نوع  حسب  مفصل  تحليل .5
 السياسات.   تحليل في احتسابه  من والتأكد ،األجر  مدفوعة غير  األعمال في

 االجتماعي   النوع  مراعاة  خطط  دمج  على  يركز  االجتماعي:  للنوع  المدركة  المدى  متوسطة  االقتصادية  للسياسة  عمل  إطار .6
 المتوسط. المدى على   االقتصادية السياسات في

  عالية   رقابة  عملية  مع  ، كافة  العامة  القطاعات  بين  تنسيق  عملية  عبر   وذلك  االجتماعي:  بالنوع  الواعية  الموازنات  بيان .7
 ذكرها. السابق  األدوات من أي    تنفيذ على

 
  على   يلي  مما  كل  بتأثير  التفكير  خالل  من  االجتماعي،  للنوع  الموازنات  استجابة  لمدى  تحليلها  فكان  ،أوكسفام  منظمة  أما

 (:Oxfam, 2018) المختلفة الفئات
 

  فساد،   :الموارد  إهدار  أخرى   ناحية  ومن  ،رسوم  مباشرة،  وغير  مباشرة  ضرائب  جمارك،  الحكومية:  اإليرادات  مصادر  .أوال  
 المختلفة.  الفئات على اإليرادات سياسات تؤثر وكيف ،ضريبي تهرب

 
 يتم  هل ؟  االجتماعي  الرفاه  وتحقيق  االجتماعية،  القطاعات  على   اإلنفاق  يتم  )هل  المختلفة  القطاعات  بين  النفقات  توزيع.  ثانيا  

  من   فئة  كل  استفادة  ومدى  ،المختلفة  للفئات  المقدمة  الخدمات  على  اإلنفاق  هذا  تأثير  وبالتالي  (؟التحتية  البنية  على  اإلنفاق
  النوع   فجوة   سد   في   ويساهم  المختلفة   االجتماعية  للفئات  والمستقبلية  الحالية   االحتياجات  لسد   كاف    اإلنفاق  هلو   ،اإلنفاق

 االجتماعي؟
 

  األدوار   إن  حيث  ،والرجال  النساء  بين  وتوزيعه  األجر  المدفوع  غير  العمل  على   واإلنفاق  األموال  تجنيد  قرارات  تأثير  أخيرا ،
  األمر   ،وحدهن  النساء  على  األجر  المدفوع  غير  المنزلي  العمل  مسؤولية  يضع  الذي  للعمل  التقليدي  التقسيم  وتعزيز  االجتماعية

  الالمساواة   يزيد  ما  ،السياسية  المشاركة  مثل  أخرى   مجاالت  وفي  ،العمل  سوق   في  النساء  وضع   يضعف  أن  شأنه  من  الذي
 الجندرية. 

 
 ،االجتماعي  النوع  الحتياجات  مستجيبة  موازنة  إعداد  دليل  تطويرب  2012  العام  في  "مفتاح "   مؤسسة  قامت  فقد  ،فلسطينيا    أما

 (: 2012 الكريم،  وعبد دحو )أبو أساسيتين خطوتينعلى  مبني
 
 التنموية  الحاجات   تشخيص  إلى   ويهدف  ،شةالمهم    والفئات  االجتماعي  النوع  احتياجات  تحديد  على   المبني  التخطيط .1

  الذي  القطاع  في  االجتماعي  النوع  حسب  مفصلة  بيانات  إلى  الخطوة  هذه  تحتاج  االجتماعي.  النوع  أساس  على  القائمة
 تتبع   الذي  للقطاع  االجتماعي  النوع  حسب  المفصلة  للبيانات   وصفي  تحليل  بعمل  وزارة  كل  قيام  خالل   من   ،تحليله  نود
 في  المختلفة  الفئات  تلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  من  تحد  التي  األساسية  المشاكل  حول  باستنتاجات  الخروج  بعدها  له.

 . (... المائية، الموارد  قلة الثقافة، )التخطيط، المحددات هذه وأسباب ،التنمية

 لبرامج  المخصصة  النفقات  كانت  إن  رؤية ى  ل إ  تهدف  التي  ،االجتماعي  النوع  منظور  من   القائمة  الموازنات  تحليل .2
  تلتقي   مدى  أي   إلى  تقييم  إلى   الخطوة  هذه  تحتاج  ال.  أم  االجتماعي  النوع  فجوات  تقليص  على   تعمل  قطاع  كل  وسياسات

  خالل   من   ذلك  إجراء  ويتم  االجتماعي.  النوع  أساس   على   القائمة  واألولويات  االحتياجات  مع  العامة  والخدمات  البرامج
 مسبقا .  المحددة االجتماعي النوع أساس على القائمة االحتياجات  على نفقاتها  تأثير بتحليل وزارة كل قيام
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 المفهوم هذا تطبيق في الدول تجارب وبعض ياالجتماع للنوع المستجيب التخطيط لظهور تاريخي تطور 4-1
 

  عام ال  الدولية   النصوص   في   مرة  ألول   الموازنات  في  االجتماعي  النوع  مراعاة  تعميم  مصطلح  ظهر  ، الدولي  الصعيد   على 
  هيئة   إشراف  تحت  ( Beijing Declaration)  بيجين  إعالن   شهد   حيث  الخصوص،  بهذا  مفصليا    1995  عامال  ويعتبر  ،1985

  النوع   أثر  تحليل  إلجراء  كافية  موارد  لتخصيص  ا  والتزام  عمل  منهاج  تضمن  الذي  (،UN women)  للمرأة   المتحدة  األمم
 شة. المهم   والفئات للمرأة  االجتماعية االحتياجات وتلبية االجتماعي

 
  وذلك   ،الموازنات  في  االجتماعي  النوع  لتحليل  مبادرة  60  بلغ  قد  المبادرات  عدد  أن  المرأة   لشؤون   المتحدة  األمم  هيئة  قدرت
 النوع  منظور  من  موازنة  لتحليل   الوطني  المستوى   على  التجارب  ىأول  أن  العلم  مع  ،(Gianluca, 2015)  2000  العام  حتى

 بأهمية   للتوعية   نسوية  منظمات  جانب  من   1984  العام   منذ   بدأ  حراك   بعد  ،1997  عام ال  في   أستراليا  في  كانت  االجتماعي
 للنوع  المستجيبة  الموازنة  جراءإ  الى  ،( Kolovich & Shibuya, 2016)  أحدث  دراسة  أشارت  فيما  االجتماعي.  النوع

 مشاركة   نسبة   زيادةو   الصحية، والخدمات األطفال  ورعاية   للتعليم   النساء وصول   زيادة  بهدف  دولة   80  حوالي  في   االجتماعي
 . المرأة  ضد العنف معدالت  وتقليل العاملة، القوى  في النساء

 
  من  15) المنظمة في  األعضاء الدول   نصف أن إلى  2016 عامال في  االقتصادي  والتعاون   التنمية منظمة أجرته  مسح  أشار
  المكسيك،   اليابان،  السويد،  آيسلندا،  بلجيكا،  )النمسا،  موازناتهم  إلى  االجتماعي  للنوع  المراعية  السياسات  أدخلوا  قد  (34  أصل

 بين  ما السياسات  اختلفتو   (.Downes, and Nicol, 2017)  )إيطاليا(  ذلك  إلى  يخططون   أنهم   أو  كوريا(،  النرويج،  ،إسبانيا
 :أساسية فئات ثالث في حصرها تم حيث االجتماعي، للنوع المستجيبة الموازنات  مفهوم أقرت التي  الدول

 
 المساواة   على  تأثيره  وكيفية  بعينه  قرار   كل  دراسةتتم    حيث  االجتماعي،  النوع  دعم   لصالح   الموارد  تخصيص  األولى:   الفئة

 الجنسين. بين
 والتقييم.  للتحليل  خاضعا   ككل الموازنة تأثير يكون  حيث الجنس، حسب  المصنفة الموازنات الثانية: الفئة
  بالنوع   عالقة  ذات  مسبقة  قضايا  أساس  على  الموازنات  هذه   تبنى  حيث  االحتياجات،  على  القائمة  الموازنات  الثالثة:  الفئة

 الجنسين.  بين والمساواة  االجتماعي

 
 الموازنات  بإعداد   تقوم  دول  أربع   عدا   والثانية،  األولى  الفئتين  استخدمت  المنظمة  في   األعضاء  البلدان  ثلث  أن   المسح   نبي  

  الدول   بين  االجتماعي  النوع  موازنات  إعداد  لعملية  المتبعة  النماذج  اختالفإلى    المسح  أشار  كما  .االحتياجات  أساس  على
 الممارسات  هذه  لتنفيذ  عليه  تعتمد  قانونيا    أساسا    تمتلك  الموازنات  هذه   بإعداد   تقوم  التي   الدول   معظم  أن  كما  األعضاء،

  الموارد   تخصيص  في   االجتماعي  للنوع  المراعية  الموازنات  تطبق  األعضاء  البلدان   نصف فإن    ، أيضا    سحمال  حسب  .وتطبيقها
 بإجراء  يقوم  الدول   من  قليال    عددا    أن   إلى   إضافة  ،نسبيا    محدودة  تزال  ال  وتقييمه  اإلنفاق  مراجعة  مرحلة   أن  إال  األداء،  وتحديد

  الدول   نصف   أن  المسح  أظهر  أخيرا    .األولوية  ذات  القضايا  تحديد  لغرض  وذلك  ،الجنسين  بين  المساواة   الحتياجات  شامل  تقييم
  تحصيل  أو  ،العامة  السياسات  في  تغييرات  حصول  ناحية  من إيجابا    تتأثر  لم  االجتماعي  للنوع  المراعية  الموازنات  تطبق  التي

 . الجنسين بين الفجوات بسد المعنية والسياسات اآلليات حداثة إلى يعود وذلك  الواقع،  أرض على ملموسة نتائج
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  لم   .العالم  حول   عدة  مناطق  في   االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة   حول  مختلفة  دول  لتجارب  أمثلة   ،أيضا    ،دبياتاأل  قدمت
  النوع   فجوات  على  ركزت بل  ،االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  تطبيق  منهجيات  أو   إعداد  طرق   على  األدبيات  هذه  تركز

  أو  التشريعية  التعديالت  وأهم   ،المقترحة  والتدخالت  البرامج  خالل  من  ،تقليصها  إلى  الموازنات  هذه  تهدف  التي  االجتماعي
 االجتماعي. للنوع المستجيبة الموازنة اتباع بضرورة لإللزام المتخذة القانونية

 
  إال   ،1991  عام لل  الثالث   العمل  برنامج  في  ،مرة  ألول   ،االجتماعي  النوع  مراعاة  تعميم  ظهر  األوروبي،   االتحاد  مستوى   على

  في   إدخالها  إلى  وصوال    ، 2002  عام لل  االتحاد  موازنة  في  كانت   االجتماعي  لمنظور  المراعية  الموازنة   إلدخال  تجربة  أول  نأ
  العناصر   لكافة  والتمثيل  بالتكامل  التام  بااللتزام  إعالن  على  احتوى   الذي  (،2020-2014)   للسنوات  المتعدد  المالي  اإلطار

 البرلمانات   منحت  الماضيين،  العقدين  خالل   . (Khalifa and Scarparo, 2020)  موازناتها  في  االجتماعي  للنوع  المستجيبة
 أساسيا    جزءا    االجتماعي  النوع  منظور  دمج   وأصبح   االجتماعي،  للنوع  المستجيبة  للموازنة   قانونيا    وضعا    أوروبا  في  الوطنية

  تطوير   بهدف  االجتماعي  المنظور  مراعاة تعميم  مشروع  السويدية  المالية  وزارة  بدأت  المثال،  سبيل  على  .الوطنية  الموازنة  في
  هو   المشروع  من  الهدف   كان   (. Khalifa and Scarparo, 2020)  االجتماعي  النوع  منظور  وفق  وأدواتها  الميزانية  أساليب
 تأثير  تحلل  سنوية  تقارير  ،عدة  لسنوات  تنشر  كانت  السويد  ألن   ذلك  تحقق  وقد  بأكملها،  الدولة  ميزانية  عملية   على  تطبيقها

 السويد   شرعت  ،2004  عامال  في  ألنه  مهم  دولي  ببعد  السويدية  التجربة  تتمتع  .االجتماعي  النوع   على  االقتصادية  السياسات
 ، اإلسكندنافي  التعاون   إطار  أساس  على  االجتماعية  للميزانية  سنتان  مدته  تجريبي  مشروع  في  والدنمارك  والنرويج  وأيسلندا  وفنلندا
  في   الجنسانية  ةيناالميز   تضمين   إلى  تهدف  التي   االجتماعي،  النوع  مراعاة  لتعميم  الجديدة  الخطة  التجريبي  المشروع  ودعم
 الحكومة   التزمت  ،2016  العام  من  ابتداء    .الميزانية  وعملية  التشريعية  العملية  في  الجنساني  التحليل   وإدماج  ،التعميم  عملية

  وفق   التحليل   وإجراء  ،ومراحل كافة  الحكومية  الميزانية  إعداد   أقسام  في   االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  بتطبيق  السويدية
  في   بما  أوسع،   نطاق  على  الجنس  حسب  المصنفة  البيانات  باستخدام  الميزانية  عملية  من  المبكرة  المرحلة  في  االجتماعي  النوع
 .(Khalifa and Scarparo, 2020) البرامج عمل آليات وتحسين اإلنجازات لتعكس الجنسين بين المساواة  مؤشرات ذلك

 
  النظام   إصالح  على   وعملت  للحكومة،  واضح  كهدف  الجنسين  بين   المساواة   إدخال   على  2007  العام   في   النمسا  عملت

 جميع  في  االجتماعي  النوع  لدمج   واضحا    قانونا    البلجيكي  البرلمان  أقرف  بلجيكيا،  في  أما  العمل.  على  المرأة   لتحفيز  الضريبي
  ضد   التمييز  من  للحد  الالزمة  اإلجراءات  ومناقشة  ،الجنسين  بين  المساواة   لتحقيق  الوطنية  الموازنة   وفي   ،الفيدرالية  السياسات

 (. Stotsky, 2016) المرأة 

 

 الواليات  مستوى   وعلى   ،الفيدرالي  المستوى   على   االجتماعي  النوع  منظور  لتعميم  حثيثة  مالية   جهود  بذلت  المكسيك،  في
(Stotsky, 2016).  االحتياجات  برصد الحكومية غير المنظمات  مع بالتعاون  الصحة وزارة قامت الفيدرالي، المستوى  علىو  

  "مكسيكو   العاصمة  في  أما  االحتياجات.  هذه  تلبية  في  المخصصة  والموارد  المالية  البرامجمالءمة    مدى  وتقييم  للمرأة   الصحية
  بعض  الحكومة  كلفت  حيث  االجتماعي،   للنوع  المستجيبة  موازنةلل  المؤسسي  الطابع  إضفاء  الفيدرالية  الموازنة   شجعتف  ،سيتي"

  النقل   وسائل   على   ملموسة  راتي تغي  إحداث   النتائج  أهم   إحدى  كانت  حيث  ،االجتماعي  النوع  نحو   موجهة  برامج  بإجراء  الوزارات
 .للنساء واألمان األمن لتعزيز ،العام

 
  للنوع   المستجيبة  بالموازنة  المتعلقة  المبادرات  حول  األمثلة  من  العديد  فهناك  ،الكبرى   الصحراء  وجنوب  إفريقيا  في  أما

 ،االجتماعي  النوع  نحو  الموجهة  األهداف  تحديد  إلى  ورواندا  أوغندا  من  كل  في  اتالحكوم  سعت  المثال،  سبيل  على  االجتماعي.
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 بعض  الحكوميون   المسؤولون   حدد  ،أوغندا  في  المحلية.  الحكومات  وبرامج  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  في  إلدراجها
  في   الملبية  غير  النساء  احتياجات   لتلبية  برامج  تطوير  بضرورة  وطالبوا  ،والزراعة  والعدالة،  والصحة،   التعليم،  مثل  القطاعات

  في   الريفية  المناطق  في  اإلفريقية  المرأة   تلعبه  الذي  المهم  دورال  يعكس  ألنه  ؛الزراعة  قطاع  في  خاص  وبشكل  القطاعات،  هذه
  والتعليم   الصحة  اتقطاع  في  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  تطبيق  الحكومة  بدأتف   رواندا،  في  أما  الزراعة.  مجال

 . (Stotsky, 2016) الحكومية القطاعات جميع  لىع تعميمها تم ،قصيرة زمنية فترة  وبعد ،التحتية والبنية والزراعة
 

  للتعاون   األلمانية  الوكالة   من  بمبادرة  2005  عامال  في   االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة   إجراء  في  العمل  بدأ   أفغانستان،  في
 استهدفت  .المالية  وزارة  مع  بالتعاون   ، الموازنة  إلعداد  عمل  فريق  تشكيل  خالل  من  ةيالحكوم  خطواتال  أولى  وكانت  الفني،

  وغير   الدولية   المنظمات  لعبت   ،الحقا    .المرأة   شؤون و   ،والري   الزراعةو   ، العالي  التعليمو   ،العامة  الصحة و   ،التعليم  اتوزار   المبادرة
 االجتماعي   للنوع  المستجيبة  الموازنة   أداء  تطور  في  كبيرا    دورا    ،اإلنمائية  وبرامجها  ،للمرأة   المتحدة  األمم  هيئة  مثل  الحكومية

 درجت أ  حين  2010  عامال  الجهود  هذه  تكللت  المبادرات.  هذه  مثل  ألجراء  والمستمر  المتواصل  دعمها  خالل  من  ،أفغانستان  في
 تحقيق   أهمية  على  األفغانية  المالية   وزارة  شددت  الوطنية.  الموازنة   مع  جنب  إلى  جنبا    ،االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة

  لتحقيق  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  تبني  خالل  من  ،االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  في  بالجنسين  المتعلقة  األهداف
 (. (Kolovich & Shibuya, 2016 لأللفية اإلنمائية األهداف

 
  في   االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة   تنفيذ  على  المترتبة  ثارلآل  تحليال    (Kolovich & Shibuya, 2016)  دراسة  قدمت

 نسبة  أن   وجدت  حيث  التعليم،  نسبة  مؤشر  (1:  رئيسية  مؤشرات  أربعة  خالل   من   ،2013-2005  األعوام   بين  ما  أفغانستان
  . 2013  العام   سبقت  التي  األخيرة  السنوات   خالل   الذكور  من  أكبر  بنسبة  زادت  والثانوية  االبتدائية  المدارس  في   اإلناث  التحاق

 مشاركة   مؤشر  (3  كبيرا .  انخفاضا    األمهات  وفيات  نسبة  انخفاض  الدراسة  بينت  حيث  األمهات،  وفيات  معدل  مؤشر  (2
 عدم   مؤشر  (4  كبير.  بشكل  زادت  قد  العمل  سوق   في  اإلناث  مشاركة  نسبة  أن  ،أيضا    ،نبي    الذي  العاملة،  القوى   في  النساء

 الجنسين. بين المساواة   عدم من الحد في  الوقت مرور مع  ملموسا   تقدما   أفغانستان أحرزت حيث الجنسين، بين المساواة 
 

  الجنسين   بين  المساواة   لتعزيز  الفرص  تكافؤ  وحدة  نشاءإب  ،المالية   وزارة  مع  بالتعاون و   ،مصر  في  للمرأة   القومي  المجلس  قام
  الوزارات  كلفت  ،2010-2009  المالية   السنة  في   . ((Kolovich & Shibuya, 2016  المرأة   ضد  التمييز  على  والقضاء 
  العادل   التوزيع  خالل  من  ،االجتماعية  العدالة   تعزيز  بهدف  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  بإعداد  الحكومية  والهيئات
  قانون   من   11  رقم   المادة  ألزمت  الخامسة.   الوطنية  الخطة  إطار   ضمن   لأللفية  اإلنمائية  لألهداف   وتحقيقا    العامة  للنفقات
 الوزارات  بعض  قامت  كما  ،الطفل  حقوق   وحماية  ،االجتماعي  بالنوع  الخاصة   النفقات  ضمانب   2010-2009  للعام  الموازنة

  بتخصيص  الشباب  وزارة  قامت  المثال،  سبيل  فعلى.  بالنساء  تعنى  التي  البرامج  لدعم  موازنتها  من  معينة  نسبة  بتخصيص
 . االجتماعية البرامج في اإلناث مشاركة نسبة زيادةو  ،للمرأة مالءمة   األكثر  البرامج  لدعم موازنتها من 40%

 
  ، للمرأة   اإلنمائي  المتحدة  األمم   صندوق   من   بدعمو   ،2009  عام ال  في   االقتصادية  والبحوث  التنمية  مركز  بادر  أرمينيا،  في

  ،الحكومة  عليها  صادقت   التي   (،(Kolovich & Shibuya, 2016  واحد   عام  لمدة  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  بإجراء
 يصنف  نظام  خالل  من  ،االجتماعي  للنوع  النفقات  تخصيص  في  الوزارات  استجابة  مدى  وتقييم  لرصد  األسس  بعض  ووضعت

  ، مباشر  وغير  مباشر  بشكل  االجتماعي  النوع  نحو  موجهة  نفقات و   ،االجتماعي  النوع  االعتبار  بعين  تأخذ  لم  نفقات  إلى  النفقات
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  تحصل  لم   ،االجتماعي  بالنوع  وثيقا    ارتباطا    المرتبطة  النفقات  أن   النتيجة  كانت  االجتماعي.  بالنوع  وثيقا    ارتباطا    مرتبطة  نفقاتو 
 . الموازنة نفقات إجمالي  من %1.4 على سوى 

 
  مليون   25  يقارب  ما  الحكومة  خصصت  حيث  االجتماعي،  للنوع  المستجيبة  الموازنة  مأسسةب  البحرين  بدأت  ،2010  العام  في

  السنتين   في   االجتماعي.  للنوع  المستجيبة  الموازنة  إعداد   عملية   على  الموظفين  لتدريب  الوطنية  الموازنة   في  بحريني  دينار
  الوطنية   الموازنة   جانبى  ل إ   االجتماعي  للنوع   المستجيبة  الموازنة   المالية  وزارة  أدخلت  ،2012و  2011  التاليتين  الماليتين

(Kolovich & Shibuya, 2016.) 
 

 المتحدة   األمم  هيئة  مع  بالتعاون   ،االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة   إعداد   في  2010  العام  في   بدأت  األخرى   هي   األردن
 كمرحلة  وزارات  سبع  المبادرة  استهدفت  .(Kolovich & Shibuya, 2016)  المرأة   لشؤون   األردنية  الوطنية  واللجنة  ،للمرأة 

  الطابع   إضفاء  طرق   وتحديد  للنساء  الخاصة  البرامج  على  نفاقاإل  تصنيفمالءمة    مدى  تحديد  األهداف  وشملت  ،تجريبية
  . 2014  عام ال  حتى   إعدادها  عملية   في  كبير  تقدم  مالحظةتتم    لم   ولكن   ،االجتماعي  للنوع  المستجيبة الموازنة  على   المؤسسي

  مجلس   مع  وبالتعاون   ،الوزارات  جميع  متضمنة  عمل  خطة  بإعداد   المرأة   لشؤون   األردنية  الوطنية  اللجنة  قامت  التالي،  العام  في
  للحد   كوسيلة  المعرفة  تبادل  وتعزيز  ،االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  لدعم  ،المدني  والمجتمع  الدولية  والمنظمات  النواب

 . الجنسين بين المساواة   عدم من
 

  الموازنة   إصدار  الوزارات  جميع  على  ،2002  العام  في  ،الحكومة  عممت  ،(Kolovich & Shibuya, 2016)  المغرب  في
  حول   الحكومية  القطاعات  ارتكاز  نقاط  رصد   تم  ،2006-2002  بين  ما  الممتدة  الفترة  وخالل  االجتماعي،  للنوع  المستجيبة

 مرافقا    المغرب  في  االجتماعي  بالنوع  خاص   تقرير  أول  صدر  ، 2005  عامال  في  .الجنسين  بين  المساواة   لتحقيق  الالزمة   التدابير
  تم   ،التالية  السنة   وفي.  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  والموازنة  العمومية  السياسات  وتحليل  تقييم  خالله  من  وتم  ،المالية  لقانون 
  ، الحكومة  عملت ،2011- 2006 بين ما الممتدة الفترة في االجتماعي.  للنوع المستجيبة الموازنة إلصالح خاص  دليل  إعداد 
 امتياز  مركز  إنشاء  وتم  االجتماعي،  بالنوع  تعنى  جديدة  قطاعات  وإدخال   ،الحكومية  القطاعات  ارتكاز  نقاط  توسيع  على   ،أيضا  

 الذي  المالية   لقانون   التنظيمي  القانون   على   المصادقة  تمت  ، 2015  عامال  وفي  ،2013  عامال  في   االجتماعي  بالنوع  خاص
 ة. الحكومي والخطط الممارسات في  االجتماعي النوع منظور بإدماج يعنى

 

  " Gender Budgeting: Fiscal Context and Current Outcomes"  بعنوان  الدولي  النقد  صندوق  عن  صادر  تقرير  أشار
Stotsky, 2016)،)  الإ  تسعى  االجتماعي   للنوع  المستجيبة  الموازنة  أن  إلى   الموازنة   سياسات  على  ،كبير   بشكل  ،لتأثيرى 

  الدور إلى    التقرير  أشار  ، ذاته  الوقت  في  العالم.  دول  معظم  في  جرائهاإب  المالية  وزارة  تكليف  ،العادة  في  ،يتم  لذلك  العامة،
  المثال،   سبيل  على  االجتماعي،  للنوع  المستجيبة  الموازنة  دادإع  في  الحكومية  وغير  الدولية  المنظمات  تلعبه  الذي  هممال

  جميع   في  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  إعداد   بدء  في  ،وفعال  كبير  بشكل  ،للمرأة   المتحدة  األمم  هيئة  جهود  ساهمت
 . استدامتها  على  والمساعدة ،العالم أنحاء
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 الثاني الفصل

 الفلسطينية  األراضي  في شةالمهم   والفئات  االجتماعي النوع فجوات
 

 
  الموازنة   وسياسات  ، عام  بشكل  الحكومية  السياسات  فحص  نحو  لالنطالق  أساسية   نقطة  االجتماعي  النوع  فجوات  تحديد  يعد

 مختلف  الحتياجات  استجابتها  ناحية  من  ،خاص  بشكل  خاللها  من  الحكومة  سياسات  لتطبيق  المالية  األداة   تعد  التي  العامة
  التي   االجتماعية  الفجوات  جسر  منطلق  من  االجتماعي  النوع  الحتياجات  المستجيبة  الموازنات  تبنى  حيث  االجتماعية،  الفئات

 أولوياتها.   وفق الحكومية السياسات تحددها
 

  بصورة   للعمل  ،االقتصادي  النمو  في  كافة  المجتمع  فئات  أدوار   تفعيل  ناحية  من  االجتماعي  النوع  فجوات  جسر  أهمية  تأتي
 المرأة   عالقة  حول  التاريخ  عبر  تطورت  عدة  تنموية  فرضياتتوجد    الدور.  لهذا  موضوعية  أو  ذاتية  محددات  دون   كاملة

  المرأة  منهج هو األول المنهج التنمية. وعملية االقتصادي  النمو في المرأة  دور تفعيل على العمل  وكيفية ،والتنمية باالقتصاد
 مشاريع   في  ليندمجن  بحاجة  النساء  أن  على   التوجه  هذا  ضمن  الرؤية  تقوم  (.Women in Development/ WID)  التنمية  في
  وعي   ضوء  على  المنهج  هذا  نشأ  التنمية.  عملية  في  فاعالت  ليصبحن  النساء  تمكين  يتم  هنا  ومن  ،كافة  القطاعات  في

 ،االقتصادية  التنمية  قضايا  في  المرأة   إدماج  بضرورة  القرن الماضي  اتيسبعين   في  أمريكا  في  النسوية  الحركة  من  ومطالبات
 أجندات  في  ممثالت  غير  النساء  جعلت  -ادعائهن  بحسب-   التي  ،التنمية  مؤسسات  في  الذكورية  الهيمنة  على   احتججن   أن  بعد

  تنفذها  التي  التنموية  المشاريع  في  النساء  إدماج  بمجرد  أنه  حينها   في  التنمية  خبراء  وظن  ،جدا    متفائلة  النظرة  فكانت   التنمية.
  المرأة   منهج  أنإلى    (Koczberski, 1998)  دراسة  يرشت  وضعهن.  على  أوتوماتيكية  بصورة  ذلك  سينعكس   ،المؤسسات  هذه
 التنمية  خبراء  قبل  من  تحدد  ضيق  مدى  ذات   محددة  عاءاتواد    اقتراحات  على  المرأة   إلدماج  برامجه   في  يرتكز  كان  التنمية  في

 التنمية،   في  المرأة   بمنهج  خبراء  قبل  من  معينة  بطريقة  وتحديدها  احتياجاتهن  وتعريف  الثالث،  العالم  نساء  تمثيل  فتم  الغربيين.
 بعض على القائمون  تغافل ،الضيق النهج هذا باتباعهم تستهدفهن. التي التنمية برامج في التدخل  على قدرة للنساءتكن  ولم

 هيكلية  تغييرات  أنتج  االستعمار  مع   طويل  تاريخ  الثالث  العالم  دول  فلغالبية  التاريخي،  السياق  الدولية  التنمية  مؤسسات
 وملكيتها.  األراضي  استخدامو   العمل،  أنماط  فيوبخاصة    ،األصليين  السكان  حياة  تشكل  ،المدى   طويلة  وسياسية  اجتماعية

  بشكل   ،استقطب  اإلسرائيلي  االستعمار  أن  من   الرغم  فعلى  المثال،  سبيل  على  ، فلسطين  في  النساء  على   التأثير  هذا  ينطبق
 تشعر   للغذاء.  كمنتجات  دورهن  ناحية   من  النساء  يطال  التأثيرفإن    رخيصة،   كعمالة  لديه  للعمل  والرجال  الشبان   ،أساسي
 لألسواق.  والموجهة التجارية الزراعة نحو التوجه و   المزروعة، األراضي مساحات تراجع ناحية من االستعمار بأثر النساء

 
 على   يقوم  جديد  نهج  ،السابق  المنهج  في  الضعف  نقاط  على  وبناء  من القرن الماضي،  اتيالثمانين  فترة  خالل  بعدها  تطور

 مستوى   من  أكثر  على  العمل  المنهج؛  هذا  ضمن  للعمل  األساسية  المبادئ  من  التنمية.  برامج  تنفيذ  في  والرجال  النساء  تشارك
  السياق   على   واسعة  نظرة  النهج  هذا  يلقي  االجتماعي.  النوع  عالقات  لتوضيح  واستراتيجيا (  )عمليا    كافة   البرنامج  مراحل  في

 ،باألمس  تولد  لم  االجتماعية  العالقات  فهذه  ،فيه  ولدت  الذي  االجتماعي  والسياق  ،االجتماعي  النوع  عالقات  لتطور  التاريخي
  وتغيير   لفهم  ،نظري   عمل  إطار  ضمن  التدخالت  وبناء  تطوير  على   النهج  هذا  يرتكز  كما  وضحاها.  ليلة  بين  تغييرها  يمكن  وال

  المنهج  هذا إن    أي؛  (Moser, 1993)  والناس   المنطقة  حول  واالجتماعية  التاريخية  بالمعلومات  المدعمة  الجندرية   الالمساواة 
  فهم   يحاول   بل  ،وضعهن  على   النساء  يلوم   وال  ،النساء  ضمنها  تعيش  التي  والتاريخية  االجتماعية  المحددات  في   التغيير  يحاول
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  الضعف  نقاط  وتستهدف  ، شمولية  أكثر  التدخالت  تأتي  هنا  ومن   الوضع.  هذا   إلى  الثالث  العالم   نساء  أوصل   الذي  السياق
 االقتصادية. التنمية في  المساهمة على النساء قدرة من تضعف التي

 
  على   تمييز  دون   االجتماعية  الفئات  ولجميع  للنساء  المساواة   األساسي  والقانون   االستقالل  إعالن   وثيقة  كفلت  فلسطين،  في

 كبير  عدد   على  ،األخيرة السنوات  في   ،فلسطين  دولة  وافقت ذلك،  على  عالوة  الجنس.  أو  ،الدين  أو  ،العرق   أو   ،اللون   أساس
  السياسية،  الحياة مناحي  من أي    في  ضدهن  التمييز وعدم  بالمساواة  النساء  حق تكفل التي الدولية  والمعاهدات االتفاقيات من
  كبيرة ال  فجواتال  ظهري    ،حظا    األقل  األخرى   االجتماعية  والفئات  ،النساء  أوضاع  تتبع  لكن  االقتصادية.  أو  االجتماعية،أو  

 ردمها  على  العمل  االجتماعيين  والفاعليين  القرار  صناع  من  تتطلب  والتي  الجوانب،  من  العديد   في  موجودة  تزالال    التي
  حقوق   كفالة   أساس  على  القائمة  والمستدامة  الشاملة   التنمية  وتحقيق  ،المختلفة  للفئات  الكاملة  االجتماعية  المشاركة  لتحقيق
 . وحرياتهم المجتمع أفراد جميع

 
 ،نفسها  البيئة  في   بالرجال  المرتبطة  تلك  عن   ونوعا    كما    مختلفة  النساء  أمام  تحديات  تخلق  المجتمع  يحددها  التي   األدوار   نإ

  الظروف   ظل  وفي  لذلك،  اإلعاقة.  وذوي والمسنين    األطفال،و   كالفقراء،  حظا    األقل  االجتماعية  للفئات  بالنسبة  الحال  كذلك
  لمصادر ى الإ الوصول  االجتماعية  الفئات  لجميع  يمكن  الفإنه    الفلسطينية،  األراضي  بها  تمر  التي  واالجتماعية  االقتصادية
  خاصة.   وتشريعات  قوانين  خالل  من  األضعف  للفئات  داعمة  بيئة  وجود   دون نفسه    بالقدر  الخدمات  من  واالستفادة  االقتصادية

 االجتماعية  الفئات  مختلف  في  والمساواة   ،النساء  حقوق   تكفل  التي  والسياسات  القوانين  تلك  إلى  الفصل  هذا  يتطرق   ،هنا  من
  المهمشة  والفئات  الفلسطينيات  النساء  أوضاع   عن   لحديثى ا لإ  ننتقل  ، الفصل  هذا  من  الثاني  الجزء  في   . حظا    األقل  األخرى 

  تدخالت   تتطلب  التي  الصعوبات  أهم  وتحديد  ،األخير  العقد  خالل  أوضاعهن  تطور  لتتبع  محاولة   في  ،مختلفة  قطاعات  في
 قطاع   فيو   العمل،  سوق   في  األخرى   شةالمهم    والفئات  النساء  وضع   على   التركيز  مع  ،معالجتها  أجل   من  وبرامجية  حكومية
 الفقراء،  أوضاعو   االجتماعي،  النوع  على   المبني  العنفو   وشموليتها،   الحكومية  الصحية   لخدماتى الإ   الوصول   فيو   التعليم،

  يضعف   ، العامة  الحياة  في   والمشاركة  السياسي  العمل  عن  النساء  تحييد  أن  باعتبار  ،للنساء  خاصةوب  ،السياسية  والمشاركة
 تعاني   التي  كافة  الفجوات  حصر  ،الجزء  هذا  خالل  من  ، استطعنا  أننا  هنا  ندعي  وال  القائم.  الوضع  تغيير  على  قدرتهن  من

  المستجيبة  الموازنة  إعداد  من  األولى  الخطوةب  للبدء  مثال  إلعطاء   محاولة  لكنها  ،فلسطين  في  المهمشة  والفئات  النساء  منها
 أسبابها. ودراسة الفجوات تحديد من ينطلق الذي  ،االجتماعي للنوع المستجيب التخطيط وهو االجتماعي، للنوع

 
 عن النظر بغض المجتمع أفراد بين التامة المساواة تكفل التي وعالميا   فلسطينيا   والسياسية القانونية المرجعيات 2-1

 االجتماعية الفئة أو الجنس
 

  التامة   المساواة   ،الفلسطينية  للمرأة   الحقوقية   والوثيقة  الفلسطيني،  االستقالل  إعالن  وثيقة  إلى   إضافة   ،األساسي  القانون   يضمن
 التنمية  وأجندة  القطاعية،  الخطط  تتضمن  كذلك  أخرى.  اعتبارات  أي  أو  ،الجنس  عن   النظر  بغض  كافة،  المجتمع  ألفراد

 والمرجعيات  القراراتو   االتفاقيات  من  عدد   على   كذلك  فلسطين  دولة  وافقت  .كافة  االجتماعية  للفئات  المساواة   مبدأ  المستدامة
 المرجعيات   هذه  سنتناول  حظا .  األقل  االجتماعية  والفئات  المرأة   ضد  التمييز  ومناهضة  التامة  المساواة   على  تنص  التي  الدولية

- 2017  المرأة   وتمكين  ،الجنسين  بين  والعدالة   المساواة   لتعزيز  القطاعية  عبر  االستراتيجية  الخطة  حددتها  ما  حسب  بالتفصيل،
 كالتالي:  وهي 2022
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 الفلسطيني االستقالل إعالن وثيقة .1

 للتشريعات  والمؤسسة  ،الفلسطيني  الوطني  التاريخ   في   األهم   الوثيقة  وهي   الفلسطيني،  االستقالل  إعالن  وثيقة  تكفل
 إذ  تمييز،  دون   العامة  والحريات  الحقوق   ممارسة  في  ورجاال ،  نساء    الفلسطينيين،  جميع  بين  الكاملة  المساواة   الوطنية،

 ويتمتعون   والثقافية،  الوطنية  هويتهم  يطورون   فيها  كانوا،  أينما  للفلسطينيين  هي  فلسطين  "دولة  أن  على  صراحة  تنص
 ديمقراطي  نظام  ظل  في  اإلنسانية،  وكرامتهم  والسياسية  الدينية  معتقداتهم  فيها  تصان  الحقوق،  في  الكاملة  بالمساواة 
 قرارات  األقلية  واحترام  ،األقلية  حقوق   األغلبية  ورعاية  ،األحزاب  تكوين  وحرية  ،الرأي  حرية  أساس  على  يقوم  برلماني

  ، اللون   أو  ، الدين  أو  ،العرق   أساس  على  العامة  الحقوق   في  التمييز  وعدم  ،والمساواة   االجتماعي   العدل   وعلى   األغلبية،
  فلسطين   لتراث  الكامل  الوفاء  أساس  وعلى  ،المستقل  والقضاء   ،القانون   سيادة  نيؤم    دستور  ظل  في  والرجل،   المرأة   بين  أو

  فلسطين   دولة  التزام  عن   الوثيقة  تعلن  كما  ."القرون   عبر  األديان  بين  السمح  والتعايش  التسامح  في  والحضاري   الروحي
 .(2016 المرأة، شؤون  )وزارة اإلنسان" لحقوق  العالمي وباإلعالن ،وأهدافها المتحدة األمم "بمبادئ

 

 وتعديالته 2003 لسنة المعدل الفلسطيني األساسي القانون  .2

  المساواة   نصوصه  وتكرس  بل  المرأة،  ضد  التمييز  مقدمته،  وكذلك  المعدل،  األساسي  للقانون   العام  القانوني  اإلطار  يحظر
  أمام الفلسطينيون  "  :على   صراحة  التاسعة  المادة  تنص  إذ  تمييز،  دون   والقضاء  القانون   أمام  الفلسطينيين  جميع  بين

  "، اإلعاقة  أو  ،السياسي  الرأي  أو  ،الدين  أو  ،اللون   أو  ،الجنس  أو  ،العرق   بسبب  بينهم  تمييز  ال  ،سواء  والقضاء  القانون 
  الدولي،   والعمل  العامة  الوظائففي    ذلك  في  بما  الرجل،  وبين  بينها  فيما  والمساواة   المرأة   ضد  التمييز  حظر  من  يجعل  ما

  ، باألصل  ،معرضا    المبادئ  هذه  يراعي  ال  تشريع  أي  جعل   شأنها  من   التي  العليا  القانونية  القيمة  ذات  العامة   المبادئ  من
 .(2016 المرأة، شؤون  )وزارة الدستورية المحكمة قبل من واإلبطال إللغاءى الإ

 

 المركزي  المجلس قرار .3

  المساواة   بتحقيق  يقضي  قرارا    ،2015  عامال  من  آذار  شهر  في  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة   المركزي   المجلس  أصدر
 )وزارة % 30 عن يقل ال أدنى  مشاركة بحد فلسطين،  دولة  مؤسسات وكافة  المنظمة في مشاركتها وتعزيز للمرأة  الكاملة
 .(2016 المرأة، شؤون 

 

 الفلسطينية  المرأة  حقوق  وثيقة .4

  عن  والصادرة  ،ذاته  العام  من  آذار من  الثامن  في الرئيس اهاتبن   التي  ،2008 عام لل الفلسطينية المرأة  حقوق  وثيقة تنص
  واالقتصادية   والسياسية  المدنية  الحقوق   في  والرجل  المرأة   بين  المساواة   مبدأ  على  النسوية،  واألطر  المرأة   شؤون   وزارة

  الخطط   ووضع  ،التشريعات  بسن  يتعلق  فيما  استرشاديا    مصدرا    واعتبارها  ضدها،  التمييز  وحظركافة،    واالجتماعية
 .(2016 المرأة، شؤون  )وزارة الصلة ذات والسياسات

 

 بيجين منهاج إعالن .5

 الحكومية،  غير  المنظمات  ذلك  في  بما  المدني،  والمجتمع  الدولي،  والمجتمع  الحكومات،  بيجين  عمل  منهاج  يدعو
  الصحة،   والتدريب،  التعليم  الفقر،   التالية:   الحاسمة  االهتمام  مجاالت  في  استراتيجية  إجراءات  اتخاذ   إلى   الخاص،   والقطاع
  اإلنسان،  حقوق   بالمرأة،  للنهوض  المؤسسية  اآلليات  القرار،  وصنع  السلطة   مواقع   االقتصاد،  المسلح،  النزاع  العنف،
 جميع  على  المساواة   قدم   على  تمثيلها  وكفالة  المرأة   دور  تعزيز  على  الدول  يحث  كما  الطفل.  ،البيئة  ،اإلعالم  وسائل

  عام ال  بيجين  إعالن  بعد  عليها.  تؤثر  أو  السياسة  تصنع  قد  التي  ،والدولية  الوطنية  المؤسسات  في  القرار  صنع  مستويات
  بين  العالقة  في  جديد  بعد  على   ينصب  الدول  وحكومات  واإلقليمية  الدولية  المنظمات  من  العديد  اهتمام  بدأ  ،1995
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  )عبد   الموازنات  وهي  ،البداية   نقطـة  خـالل   من  التنمية  عملية   في   االجتماعي  النوع  إدمـاج  وهـو  أال؛  والتنمية  الموازنات
  العاملة   الدولية  وللمنظمات  العالم   حول  النسوية  للحركات  األساسية  المرجعياتإحدى    بيجين  منهاج  ويعد  .(2005  الكريم،

  إلنجازات   متابعة  تقرير  خالل  من  المرأة   شؤون   وزارة  وتتابع  الجنسين.  بين  المساواة   وسياسات   المرأة   حقوق   مجال  في
  للمرأة   العام  االتحاد  بقيادة  ،المدني  المجتمع  منظمات  من  عدد  إلى  إضافة  الجنسين،  بين  المساواة   تحقيق  في  فلسطين

 فجوة  تقليل سبيل في الحكومية وغير الحكومية واإلنجازات التدخالت أهم وتحدد ،الفلسطينية المرأة  وضعية ،الفلسطينية
 (. 2016 المرأة، شؤون  )وزارة الجندرية الالمساواة 

 

 2030 المستدامة التنمية خطة .6

  المساواة   بتحقيق  والخاص  ،2030  لعامل   المستدامة  التنمية  لخطة   المستدامة  التنمية  أهداف  من  الخامس  الهدف  يسعى
  ضد التمييز أشكال جميع على القضاء منها؛ مختلفة غايات تحقيق إلى  ،والفتيات النساء لجميع والتمكين الجنسين بين

  وفي  ،مكان كل في والفتيات النساء له تعرضت الذيالعنف  أشكال جميع على والقضاء مكان، كل في والفتيات النساء
  المساواة   قدم   على   للقيادة  لها  المتاحة  الفرص  وتكافؤ  ،وفعالة   كاملة  مشاركة  المرأة   مشاركة  كفالة و   والخاص،  العام   المجالين

 لتخو    بإصالحات  القيام   كذلك  العامة.  واالقتصادية  السياسية  الحياة  في   القرار  صنع  مستويات  جميع  على  الرجل  مع
  بها  التصرف  وحق  األراضي   ملكية  على   حصولها  وكذلك  االقتصادية،  الموارد  في  متساوية  حقوق   على  الحصول  المرأة 
  ومنها   ،المجاالت  مختلف  في  2030  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  إلى  فلسطين  وتسعى  .(2016  المرأة،  شؤون   )وزارة

 .الجنسين بين المساواة  بتعزيز الخاص  الخامس الهدف
 

 والسياسية  المدنية بالحقوق  الخاص الدولي  العهد .7

  إبداء   دون   2014  عامال  في  أيار   من  الثاني  في  والسياسية  المدنية  بالحقوق   الخاص   الدولي  العهد  إلى   فلسطين  انضمت
  الرجال   تساوي   بكفالة  العهد  هذا  في  األطراف  الدول  "تتعهد  أن  على  منه  الثالثة  المادة  في  العهد  ينص  تحفظات.  أية

 (. 2016 المرأة، شؤون  )وزارة العهد" هذا في عليها المنصوص والسياسية المدنية الحقوق  بجميع التمتع  في والنساء
 

 للمرأة  السياسية الحقوق  بشأن اتفاقية .8

  أي   إبداء  دون   2014  عامال  في   أيار  من  الثاني  في  للمرأة   السياسية  الحقوق   بشأن  االتفاقية  إلى  فلسطين  دولة  انضمت
 العامة  الوظائف  جميع  وممارسة  العامة  المناصب  تقلد  أهلية  "للنساء  أن  على  االتفاقية  من  الثالثة  المادة  تنص تحفظات.

 .(2016 المرأة، شؤون  )وزارة تمييز" أي دون  الرجال، وبين بينهن تساوي  بشروط الوطني، التشريع بمقتضىالمنشأة 
 

 )سيداو( المرأة  ضد التمييز أشكال جميع على  القضاء اتفاقية .9

 االتفاقية  تنص  موادها.  على  تحفظات  أي  إبداء  دون   2014  عامال  في  أيار  من  الثاني  في   االتفاقية  إلى  فلسطين  انضمت
 الرجل،  مع  المساواة   قدم   على  للمرأة،  لتكفل  المناسبة  التدابير  جميع  األطراف  الدول  "تتخذ  أن  على  منها  الثامنة  المادة  في

  المادة   هذه  تقرأ  ."الدولية  المنظمات  أعمال  في  واالشتراك  ،الدولي  المستوى   على  حكومتها  تمثيل  فرصة  تمييز،  أي  ودون 
 التزامها  سيما  ال  األطراف،  الدول  على  تترتب  التي  األخرى   وااللتزامات  وأهدافها  لالتفاقية  العام  السياق  مع  باالقتران

  المشاركة   خاص   وبوجه  للبلد،   والعامة   السياسية  الحياة  في  المرأة   ضد  التمييز  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  باتخاذ
  على   العامة  المهام  جميع   وتأدية  العامة،  الوظائف  شغل  وفي  السياسية،  هذه  تنفيذ  وفي  ،الحكومة  سياسية  صياغة  في

  أشكال   جميع  على   القضاء   تستهدف  التي  المناسبة  التدابير  كافة   باتخاذ  والتزامها  (،7  )المادة  الحكومية  المستويات  جميع
  )المادة  المرأة   وتمكين  ، الجنسين  بين   المساواة   تعزز  وسياسات  تشريعات  تبني  ذلك   في  بما  إبطاء،  ودون   المرأة   ضد  التمييز

  صياغة   في   النساء  ولمشاركة   (. 5  )المادة  والمرأة   الرجل  لسلوك  واالجتماعية  الثقافية  األنماط  بتغيير  التزامها وكذلك  (،4
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  للوزارات   الموازنات  خطط   ووضع  صياغة  في  المشاركة  سبيل  على  المساواة،  تحقيق  في   كبير  دور  الحكومية  السياسة
  فعدا   حظا .  لاألق  والفئات  االجتماعي  النوع  الحتياجات  استجابة  أكثر  جعلها   شأنه  منما    ، المختلفة  العامة   والمؤسسات

 الفئات  عن  المسؤوالت  هن  النساء  تعد  عقبات،  من  يواجهن  وما  النساء  احتياجات  يعين  وبالتالي  ،نساء  كونهن  عن
  المرتبطة   المنزلي  والعمل  الرعاية  أدوار  بفعل  ،المسنين  أو  ،اإلعاقة  ذوي   أو  كاألطفال،  ة؛فيالضع  األخرى   االجتماعية

  هذه   عكس  على  األقدر  هن   وبالتالي  ،األخرى   الفئات  احتياجات  تحديد  على   قادرات  النساء  ذلك  يجعل  اجتماعيا .  بهن
 .(2016 المرأة، شؤون  )وزارة الحكومة خطط في االحتياجات

 
 مختارة  قطاعات في شةالمهم   والفئات االجتماعي النوع فجوات 2-2

 

 الفئات  ولجميع  للنساء  والشاملة  الكاملة  والمشاركة  ،للمساواة   القانوني  التأطير  تشكل  واتفاقيات  قوانين  من  سبق  ما  ظل  في
  مختارة   قطاعات  في  الموجودة  والفجوات  ،حظا    األقل  االجتماعية  الفئات  ألوضاع  ا  تتبع  الجزء  هذا  يقدم  ،األخرى   االجتماعية

 العمل،   سوق   في  النساء  ألوضاع   مختلفة  مؤشرات  سنويا    لإلحصاء الفلسطيني  المركزي   الجهاز  يرصد  الواقع.   أرض  على
  باالعتماد   الفجوات  إظهار  يساعد  وغيرها.  ، ...االجتماعي  النوع  على  المبني  العنفو   التعليم،و   الصحة،و   السياسية،  المشاركةو 

  المستجيبة  للموازنة  التخطيط  نحو  لالنطالق  األولى  النقطة  تشكل   التي  االجتماعي  النوع  احتياجات  تحديد  في  اإلحصاءات  على
 يزال وال    ،القطاعات  هذه  بعض  في  اليوم  إلى  تحقيقه  تم  ما   إظهار  الجزء  هذا  يتضمن  كذلك  االجتماعي.  النوع  الحتياجات 

  المرأة  وتمكين ،الجنسين بين  والعدالة المساواة  لتعزيز القطاعية عبر االستراتيجية الخطة تشير كما ،إضافية لتدخالت بحاجة
2017-2022. 

 
 العمل  سوق  في شةالمهم   والفئات االجتماعي النوع فجوات 1- 2- 2
 

  النوع   فجوات  لقياس  األساسية  المؤشرات  أحد  الذكور  مشاركة  بنسبة  مقارنة  العمل  سوق   في  اإلناث  مشاركة  نسبة  مؤشر  يعد
 مؤشر  ذاته،   الوقت  فيفهو،    ،عمل  فرص  خلق  على  االقتصاد  قدرة  مدى  على  يدل  حين  ففي  العمل.  سوق   في  االجتماعي

  مشاركة   نسبة  فإن  ،المتوفرة  البيانات  بحسب  االجتماعي.  النوع  على  مبنية  عوائق  دون   النساء  لعمل  العمل  سوق مالءمة    لمدى
  القوى   في فأكثر    سنة   15  النساء  مشاركة  نسبة  بلغت  حيث،  وعربيا    عالميا    النسب  أقل  من  الفلسطيني العمل  سوق   في  النساء
  15  النساء  نسبة  بلغت  حين  في  .نفسها  العمرية  الفئةفي    للذكور   %67.2  ـب  مقارنة  ،2019  العام   في   %15.6  حوالي   العاملة

  الدولي،   )البنك  نفسه  لعامل   العالم  في  %47.24  مقابل  %،20.34  العربية  المنطقة  في  العمل  قوة  في  المشاركاتفأكثر    سنة
2019.) 

 

  الفجوة   يظهر  الذي  ،2020-2008  األعوام   خالل   الذكور  مشاركة  بنسبة  مقارنة  اإلناث  مشاركة  نسبة  أدناه  1  الشكل  يتتبع
 الجنسين. بين  المستمرة الكبيرة

 

سنة فأكثر( في القوة العاملة خالل ما يزيد على عقد    15يالحظ من خالل الشكل أعاله، كذلك، أن نسبة مشاركة اإلناث ) 
في أعلى مستوى لها، لكنها عادت إلى    2018% العام  20.7حيث وصلت ما يقارب    من الزمان، شهدت تذبذبات كثيرة،

% على التوالي، وهي نسبة قريبة جدا  لتلك النسبة لنسبة مشاركة 16.1% و17.4إلى    2020و  2019االنخفاض في األعوام  
في سوق العمل على فجوة    %. يدل هذا التدهور في نسبة مشاركة النساء15.4، التي وصلت إلى  2008المرأة في العام  

كبيرة ال بد من مواجهتها بسياسات وبرامج خاصة على مستويات عدة. بالعودة إلى أسباب هذه الفجوة، فهي تعود إلى ضعف 
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قدرة االقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل جديدة بشكل عام، أو أن الفرص المتوفرة ال تتناسب مع احتياجات النساء،  
 يئة االجتماعية والثقافية للمجتمع الفلسطيني، وحصر النساء في قطاعات محددة.وبخاصة في ظل الب

 
  2020- 2008 العاملة القوة في والذكور اإلناث مشاركة   نسبة :1 شكل

 الفلسطينية   األراضي في

 

 
  رام   .الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز.  2020-2008  لألعوام  العاملة  القوى   مسح  تقارير   خالل  من  تجميع  المصدر:

 فلسطين. –هللا
 

 خالل  مستمر  بشكل  ارتفعت  التي  البطالة  مثل  العمل  سوق   مؤشرات  من  أخرى   مؤشرات  إلى  النظر  عند  تعقيدا    الصورة  تزداد
  في   البطالة  نسبة  تطورات  أدناه  2  الشكل  يتتبع  .2021  عامال  %40  إلى  2008  عامال  %24.3  من  ةاألخير   العشر  السنوات

  النساء   أوساط   في  البطالة  نسب  تركز  ،بوضوح  ،تظهر  التي  ،2020-2008  األعوام  خالل   فلسطين  في  والرجال  النساء  أوساط
 السنوات.  مختلف في

 

 2020-2008 لألعوام واإلناث الذكور أوساط في البطالة  نسبة :2 شكل
 

 
 رام   .الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز   .2020-2008  لألعوام  العاملة  القوى   مسح  تقارير  خالل  من  تجميع  المصدر:

 فلسطين. -هللا

16.1 17.4
20.7 19.2 19.3 19.2 19.6 17.6 17.5 16.7 14.8 15.6 15.4

65.1

74.4
71.5 71.6 71.3 71.7 71.5 69.4 69.2 68.9 67.1 67.2 66.8

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

( )%(إناث)نسبة المشاركة في القوة العاملة  ( )%(ذكور)نسبة المشاركة في القوة العاملة 

40.1 41.2

51.2
48.2

45

39.4 38.6 36.4
32.9

28.4 26.8 26.5 24.322.5 21.3
25 23.2 22.3 22.5 23.9

21.2 20.4 19.1
23.1 24.1

27.1

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

لعاملة نسبة البطالة في أوساط اإلناث المشاركات في القوة ا
)%(
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  تواجه   والعالم،  العربية  بالمنطقة  مقارنة  المستوى   دون   تزال  ال  التي  ،اإلناث  مشاركة  نسبة  في   المتذبذبة  االرتفاعات  ظل   في
 في  المشاركات  النساء  من  كبيرة  ا  أعداد  أن  أعاله  2  الشكل  يوضح  البطالة.  نسب  في  ا  وارتفاع  األجور  في  فجوة  ،أيضا    ،النساء

  البطالة  نسب  في  ةمستمر   اتارتفاع  شهدت  التي  األخيرة  العشر   السنوات  خالل  البطالة  صفوف  إلى  انضممن  العاملة  القوة
  عادت   لإلناث.  مشاركة  نسبة  أعلى  شهد  الذي  ذاته  العام  وهو  ،%(51.2)  بلغت  حيث  2018  عام ال  ذروتها  ووصلت  ،بينهن
  على   %40.1و  %41.2 بلغت  حيث  ،طفيف  بشكل  2020و  2019العامين    في   لنزول ى ال إ  اإلناث  أوساط   في  البطالة  نسبة

 التوالي. 
 

  نسبة   كانت  (2020-2008)  السنوات  خالل   أنه   يالحظ  ،العمل   عن  العاطالت  النساء   خصائص  في   أكثر  الخوض   وعند
  الشكل   يتتبع  التعليم.  سنوات  عدد  من  (فأكثر  سنة  13)  على  الحاصالت  أي  ؛تعليما    األكثر  النساء  أوساط  في  ترتفع  البطالة

 اإلناث.  أوساط  في التعليم سنوات عدد باختالف  البطالة نسبة اختالف 3
 

 التعليم  سنوات عدد حسب اإلناث أوساط في  البطالة  نسب توزيع :3 شكل

 

 
  . الفلسطيني   لإلحصاء  المركزي   الجهاز  . 2020-2008  لألعوام  العاملة  القوى   مسح  تقارير  خالل   من  تجميع   المصدر: 

 فلسطين. -هللا رام

 
  ، 2014)  األعوام فيوبخاصة  %(50 من )أكثر قياسية أرقام  إلى تعليما   األكثر اإلناث فئة  أوساط في البطالة  نسبة وصلت
  مستوى   أعلى  بلغت  حيث  ،تعليما    واألقل  المتعلمات  غير  النساء  أوساط  في  البطالة  تقل  المقابل  في  (.2018،  2017،  2016

  إن   إذ  ،ال يعاني منها الذكور  العمل  سوق   في  معيقات  تواجه  النساء  أنإلى    ذلك  يشير  %.12.7  بمقدار  2016  عامال  لها
 غير  أوساط  في  وترتفع  ، 2018  عامال  %(20.8)  أقصاها  وصلت  حيث  ،تعليما    األكثر  الذكور  أوساط  في  تنخفض  البطالة

يقلل    للذكور  التعليم  سنوات  عدد  عاارتف  ،آخر  بمعنى   (.4  الشكل  )انظر  2020  عامال  %(31.5)  إلى  وصلت  التي  المتعلمين
 التعليم. مستوى  بارتفاعفي أوساطهن  البطالة ترتفع حيث ؛اإلناث بعكس في أوساطهم، البطالة نسب

 

اللذين   تعاني منهما النساء في الدخول إلى سوق العمل، ونوعية الوظائف تشير األرقام السابقة إلى الالمساواة والتهميش 
المتوفرة لهن، فالمناصب العليا والوظائف ذات األجور العالية في القطاعين الحكومي والخاص، تتطلب، في أغلب األحيان، 

بطالة في أوساط النساء  عدد سنوات تعليم أعلى، لكن فرص وصول النساء إلى هذه المناصب قليلة بسبب المستوى المرتفع لل
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المتعلمات. سنلقي الحقا  نظرة على إمكانيات وصول النساء إلى المناصب العليا الحكومية وغيرها. في هذا السياق، نود  
 اإلشارة إلى الالمساواة األفقية كأحد أبرز أشكال فجوة الالمساواة بين الذكور واإلناث في فلسطين. 

 

 التعليم  سنوات عدد حسب (فأكثر سنة 15) الذكور أوساط في البطالة نسبة  توزيع :4 شكل

 

 
  . الفلسطيني   لإلحصاء  المركزي   الجهاز  . 2020-2008  لألعوام  العاملة  القوى   مسح  تقارير  خالل   من  تجميع   المصدر: 

 فلسطين. -هللا رام
 

 يعمل  ما  ،أخرى   قطاعات  في  تام  بشكل  العمل  عن  وانقطاعهن  ،محددة  قطاعات  في  النساء  تركز  األفقية  بالالمساواة   يقصد
 العامالت  النساء تتركز .فيها األجور مستويات انخفاض وبالتالي ،القطاعات هذه في العاملة األيدي من العرض زيادة على

قطاعي    مثل  ، والرعاية  ،المنزلي  العمل   أدوار   وهي   ،للمرأة   التقليدية  لألدوار  ا  امتداد  تعد  التي  القطاعات  في  ،عادة    ،فلسطين  في
  الزراعة،   ثم  ومن  ،أساسي بشكل  الخدمات  قطاع  في  فلسطين  في  العامالت  النساء  تركز  من  الرغم  علىو   والزراعة.  ،الخدمات

 العالية  المخاطرة  بسبب  واإلناث  الذكور  من  فيه  العاملين  عدد   في  ا  كبير   ا  نقص  األخيرة  السنوات  في  يواجه  الزراعة  قطاع  إنف
 اإلسرائيلي   االحتالل  قبل  من  ممنهجة  سياسات  من  القطاع  له  يتعرض  وما  ،اإلنتاج  تذبذب  ناحية  من   فيه  بالعمل  المرتبطة

 والمحاصيل.  لألشجار وحرق  المياه  ومصادر األراضي على للسيطرة والمستوطنين

 

الشكل   من  يظهر  والتخزين   5كما  النقل  وقطاع  والتشييد،  البناء  قطاع  في  العمل  عن  تقريبا   ينقطعن  النساء  أن  أعاله 
القطاعين   هذين  في  العامالت  النساء  نسبة  فبلغت  مقابل  3.1%، و0.7واالتصاالت،  التوالي،  على  قطاع  %70  في   %

و )8.1الخدمات،  البطمة  تشير  الزراعة.  قطاع  في   %Botmeh, 2013  السوق في  لكنها  عالمية،  ظاهرة  هذه  أن  إلى   )
الفلسطيني تتجه إلى أن تكون أكثر شدة، وكنتيجة لذلك، تواجه النساء درجة أعلى من التهميش في سوق العمل الفلسطيني،  

 مقارنة بالنساء في اقتصاديات أخرى.
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 2020 عامال القطاعات حسب ا (وإناث ا  ذكور ) للعاملين النسبي التوزيع :5 شكل

 

 
  -هللا رام .2020 السنوي   التقرير الفلسطينية:  العاملة القوى  مسح  .2021 الفلسطيني، لإلحصاء  المركزي   الجهاز  المصدر:

 .فلسطين

 
 الفلسطيني العام القطاع في العامالت النساء  واقع •

أنه    إال  العام،  القطاع  في  والرجال  النساء  بين  األجور  في  يذكر   فرق   يوجد  ال  أنه  إلى  (Hammoudeh, 2020)  دراسة  تشير
  الذكور.   بالعاملين  مقارنة  العام  القطاع  في  أعلى  أجرا    النساء  تتقاضى  أن  المفترض  منفإنه    يحملنها،  التي  المؤهالت  على  بناء
 الرجال.   يحتكرها  التي  والمناصب  الوظائف  نوعية  مع  مقارنة  النساء  فيها  تعمل  التي  الوظائف  طبيعةإلى    يعود  ذلك  لكن

  إن  حيث ،المدني العام للقطاع الوظيفي السلم بحسب األدنى الوظائف في النساء زترك   العام الموظفين ديوان بيانات توضح
 عام لل  واالمتيازات  الرواتب  ناحية  من  األدنى  الدرجة  وهي  ،( 10-1)  الدرجة  في  موظفات  هن  العامالت  النساء  من  95.5%
إلى   اتجهنا  كلما  ،كبير  بشكل  ،باالنخفاضتبدأ    النساء  نسب  لكن  .(2021  ،ب  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   )الجهاز  2020

  بدرجة   النساء  نسبة  كذلك  .للنساء  %27  مقابل،  %73  فأعلى (  C)  مدير  بدرجة   الرجال  نسبة  تبلغ  حيث  العليا،  المناصب
(A4  فأعلى )(2021،ب  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   )الجهاز  2020  عامال  للذكور  %86.3  مقابل  ،فقط  %13.7  بلغت . 

  للمراتب  الوصول  على  النساء  قدرة  وعدم  ،العام  القطاع  في  الترقياتو   التعيين  نظامل  الجندريةالمالءمة    عدمإلى    هذا  يشير  ربما
 ينظر   يزال  ال  القانون   أن  إلى  أضف    حاليا .  الموجود  ن و القان   ظل   في  فيها  الصعود  للرجال  يمكن  التي  نفسها  بالدرجة  العليا

  بين   ما  الشراكة   ضرورة  على  تدل  اليوم   المعيشية  األوضاع  أن  من   الرغم  على   لها،  األساسي  والمعيل  ،األسرة  كرب  الرجل   إلى
  فقط   للزوج  االجتماعية  العالوة  تدفع   ،المثال  سبيل   على  واألطفال.  لألسرة  المتزايدة  المتطلبات  تلبية  من  يتمكنوا  حتى   األزواج

  المدنية.   الخدمة  قانون   من  (53)  المادة  بحسب  المدنية  الخدمة  في  موظفين  الزوجين  كال  كان   حال  في  واألبناء  زوجته  عن
  وهذا   ،التقاعدي  راتبها  توريث  يمكنها  ال  الزوجة  لكن  ،واألبناء  الزوجة   مثل   لورثته  التقاعدي  راتبه  يورث  أن   للرجل   يمكن  كذلك،

 المرأة. لدور التقليدية النظرة هذه على يؤكد

 

 العمل  سوق  في  والرجال النساء بين األجور فجوة •

 وبالمؤهالت  ذاتها  والقطاعات  المناصب  في الرجال نفسه    أجور  مستوى على    الحصول  ناحية  من  تمييزا    العامالت  النساء  تواجه
- 2010  السنوات   مدار   على   والرجال   النساء  بين   األجور  في   فجوة  وجود   6  الشكل   يوضح   . (Hammoudeh, 2020)  نفسها

  134.4  بواقع  ؛يوم/شيكل  128.6  فلسطين  في   بأجر  للمستخدمين  اليومي  األجر   معدل  بلغ   ،2019  عام ال  فيف  .2019
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  )الجهاز   %26.6  بلغت  والنساء  الرجال   بيناألجور    فجوة  نإ   أي؛  للنساء  فقط  يوم/شيكل  98.6  مقابل  للرجال  يوم/شيكل
 (. 2021 ب، الفلسطيني لإلحصاء المركزي 

 
   والرجال للنساء  بأجر للمستخدمين بالشيكل اليومي األجر معدل :6 شكل

 2019-2010 فلسطين في

 

 
 فلسطين. -هللا رام . 2020  والرجل المرأة   تقرير .2021 الفلسطيني، لإلحصاء  المركزي   الجهاز  المصدر:

 

  بلغ   2017-2015  األعوام  خالل  ،وبالمعدل  ،أنه  إلى  تشير  حيث  ،(Hammoudeh, 2020)   حمودة  النتيجة  هذه  على  تؤكد
  للرجال   شيكل  100  بـ  مقارنة  للنساء  شيكال    87  حوالي  والمستوطنات(،  إسرائيل  في  العاملين  )باستثناء  اليومي  األجر  معدل

 النساء   تتقاضى  حيث  بالتحديد  الخاص   القطاع  في  تتركز  األساسية  األجور  فجوة  أن  الدراسة  وجدت  كما  الغربية.  الضفة  في
  لدى   المؤهالت  ارتفاعإلى    تعود  ال  الفجوة  هذهأن    العلم  مع،  يوم/شيكل  148.7  الرجل  يتقاضى  حين  في  يوم/شيكل  93.6

  في   العامالت  النساء  تتقاضى  أن   المفترض  فمن   العكس،  بل   العامالت،  بالنساء  مقارنة  الخاص  القطاع  في   العاملين  الرجال
 . (Hammoudeh, 2020) الرجال من أكثر يوم /شيكل 14.5 الخاص القطاع

 

  مع  مقارنة  ،2020  عامال  %8.3إلى    وصلت  التي  ،األسر  لدى  أجر  بدون   العامالت   النساء  نسبإلى    بالنسبة  الحال  كذلك
 من  النساء  حصة  أنإلى    ،أيضا    ،األرقام  تشير    .(2021  ،أ  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز)  الرجال  من  3.1%

 الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز)   2020  عام ال  فقط  %17.6  بلغت  ،الزراعي  غير  القطاع  في  األجر   المدفوعة  الوظائف
  الرجال   من  %0  مقابل  المنزلية   لألعمال  تفرغهن  بسبب  العمل  سوق   خارج  بقين  النساء  من   %62.9  ، أيضا    (. 2021  ،أ
  العمل   أنشطة  في  وقتها  من  %19  يقارب  ما  النساء  تقضي  ،بالمعدل  (.2021  ،أ  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز)

  لإلحصاء  المركزي   الجهاز)  األنشطة  هذه  في  يوميا    وقته  من  فقط  %4  الرجل  يقضي  بينما  ،األجر  مدفوع  غير  والرعائي  المنزلي
   .(2014 الفلسطيني،

 

 التعليم  قطاع في االجتماعية الفجوات 2-2-2

 

  إلى   ،2020  العام  في  الفلسطينية  والتعليم  التربية  ووزارة  الفلسطيني   لإلحصاء  المركزي   الجهاز  عن  الصادرة  البيانات  تشير
 معينة   تخصصات  في  الدراسة  عليهن  تحتم  التي  االجتماعية  المحددات  بفعل  ،التعليم  قطاع  في  اإلناث  تواجهعدة    فجوات
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 اإلناث  من   جدا    قليلة  ةنسب  المثال،  سبيل  على  المجتمع.  في  لهن  مسبقا    المرسومة  االجتماعية  واألدوار  تتناسب  ،غيرها  دون 
  التخصصات   في  الخريجات  اإلناث  صفوف  في  البطالة   نسب  في   الكبير  االرتفاعمن    الرغم  على   ،المهني  بالتعليم  يلتحقن

  % 19  ،2020  عامال  في  عشر  الثاني  الصف  في  المهنية  للتخصصات  المنتسبات  الطالبات  عدد  يتجاوز  لم  حيث  ،التقليدية
  171 ،العام  ذلك في المهني بالتعليم التحقن فقططالبات  404 إن حيث(، 2020 أ، الفلسطيني لإلحصاء المركزي  )الجهاز

  الفرع   في  1520  منهم  ،1693  بلغ  الذي  الطالب  عدد   مع  مقارنة  متواضع   عدد  وهذا   ،المنزلي   االقتصاد   فرع  في  منهن
 )الجهاز  العمل سوق  يحتاجها التي المهنية  التخصصات من التخرج بعد أوسع ا  فرص الذكور  الطلبة أمام يتيح ما ،الصناعي
 .(2020  أ، الفلسطيني لإلحصاء المركزي 

 
 واإلناث للذكور  المدارس من والتسرب بالتعليم لتحاقاال .1

 2018/2019  الدراسي  للعام  %55.1  الثانوية  المرحلة  وفي  ،%49.3  األساسية  المرحلة  في  الطالبات  نسبة  بلغت
 ،الذكور  التحاق  نسب  من  أعلى  بالتعليم  اإلناث  التحاق  نسب  وتعد  .(2020  أ.  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   )الجهاز

 األطفال   يجبر  ما  ،للعائالت   االقتصادية  الظروف  بسبب  العمل  سوق   في  المبكر  بااللتحاق  عالقة  له  يكون   قداألمر الذي  
 .باكرا   الدراسة ترك على الذكور

 
  المدارس   من   عام  بشكل  التسرب نسبة  انخفاضإلى    2017  العام  بيانات  تشير  ،المدرسة  من  التسرب  نسب  إلى  النظرب

  إلى   %3.4  نوم  ،األساسية للمرحلة  %0.5  إلى  %0.9  من  انخفضت  فقد  ،(1  الجدول  )انظر  2007  العام  مع  مقارنة
 نسبة  في  ارتفاع  هناك  المحصلة،  في  .(2020  أ.  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   )الجهاز  الثانوية  المرحلة  في  2.3%

 عن  ملحوظ بشكل الثانوية  المرحلة في اإلناث تسرب نسبة ترتفع  بينما والثانوية، األساسية المرحلتين في الذكور تسرب
 تعليم  وتفضيل  ،االقتصادية  األوضاع  سوء  أو  لإلناث،  المبكر  بالتزويج  عالقة   لها  يكون   قد   ألسباب  األساسية  المرحلة
 اإلناث. على الذكور

 
 2017و 2007 األعوام خالل والذكور اإلناث من  لكل التسرب نسب :1 جدول

 

 التسرب  نسبة 
2007 

  التسرب نسبة
2017 

  تسرب  نسبة
 2007 الطالب 

  تسرب  نسبة
 2017 الطالب 

 الطالبات  تسرب  نسبة
2007 

  تسرب  نسبة
 2017 الطالبات

 %0.3 %0.5 %0.6 %1.3 %0.5 %0.9 األساسية  المرحلة 
 %2 %3.8 %2.7 %3 %2.3 %3.4 الثانوية  المرحلة 

 فلسطين.  -هللا رام .2020 وإحصاءات قضايا والرجل: المرأة   تقرير .2020 الفلسطيني. لإلحصاء  المركزي   الجهاز  المصدر:

 
 شعبة لكل  الطلبة عدد .2

  من   فالعديد  الطلبة،  لدى   العلمي  التحصيل  بمستويات  عبة(ش    لكل  الطالب  )عدد   الصفية  الشعب  في  االكتظاظ  يرتبط
  عداد أ   فيها  التي  بالشعب  مقارنة  المكتظة  الشعب  في  الطلبة  لدى  العلمي  التحصيل  مستوى   تدنيإلى    تشير  الدراسات

 األكثر   هي   للوكالة  التابعة  الصفية   عبالش    أنإلى    الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز  بيانات  تشير  .الطلبة  من  معتدلة
عب    تليها  عبة(ش    لكل   طالب  40.2)  اكتظاظا     الخاصة   المدارس  وأخيرا    عبة(ش    لكل   طالب  29.7)  الحكومية  الصفيةالش 

 مدارسل  الكبير  باالنتشار  ذلك  تفسير  يمكن  .(2020  أ.  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   )الجهاز  عبة(ش    لكل  طالب  22.2)
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 أي   ،اإلنجاب  معدالت  ترتفع  حيث  ،الالجئين  مخيمات  في  رئيسي  وبشكل  ،الغربية  الضفةب  مقارنة  غزة  قطاع  في  الوكالة
  وبين  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  بين  والطالبات  الطالب  وصول  في  الالمساواة   أشكال  من  شكال    هناك  إن

 والمدن.  القرى  من وكل الالجئين مخيمات

 
 األمية معدل .3

  القدرة   وعدم  والتهميش   الفقر  نسب  ارتفاعب  ،عادة  ،وترتبط  ،والكتابة  القراءة  يعرفون   ال  الذين  األفراد  إلى  األمية  معدل  يشير
  كذلك   لمدارس.ى ا لإ   الطلبة   وصول   من   يحد  ما  ،للمدارس  التحتية  البنية  ضعف   أو  ، الجيد  لتعليمى الإ   الوصول   على

 التنمية   أجندة  رأس  على  األمية  محاربة  تعد  التعليم.  من  وحرمانهن  ،للفتيات  المبكر  بالزواج  المجتمعات  بعض  في  ترتبط 
  حصول   ضمان   على  ينص  الذي  ،2030  المستدامة  التنمية  أهداف  من  الرابع  الهدف وبخاصة    المتحدة،  لألمم  المستدامة

  الفرصة   المهارات،  هذه  إلى  يفتقرون   الذين   البالغين،  وإعطاء  والحساب،  والكتابة  القراءة  معرفة  على  الشباب  جميع
 ـب  مقارنة  ،للذكور  %1.7ـب   مقارنة  %5  النساء  أوساط  في  فلسطين  في  األمية  نسبة  بلغت  ،2017  العام  في  1ا. الكتسابه

 نسب  تبقى  لكن   .( 2020  ،أ   الفلسطيني  لإلحصاء   المركزي   )الجهاز   2007  العام   في  للذكور   %3.3و  لإلناث  9.9%
 لتعليم األسر وتفضيل  للتعليم،  للوصول للنساءأقل  فرص  على يدل  ما وهو  الذكور، من أعلى  اإلناث أوساط  في األمية
 هي لألمية نسب أقل أن إلىأيضا ،  ،البيانات تشير الدخل. ومحدودية الفقر حاالت فيوبخاصة  ،اإلناث  على الذكور

 بنسبة  األرياف  في  كانت  األمية  من   األعلى  والحصة   %،6.9  المخيمات  تليها  %،5.9  بواقع  الحضرية  المناطق  في
 . (2020 ،أ الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز) 9.1%

 
 األطفال رياض .4

 الفلسطينية  والتعليم  التربية  وزارة  من  إيمانا    ...  المدرسة  إلى  لالنتقال  الطفل  تأهيلى  لإ  تسعى  مؤسسات  هي  األطفال  رياض
 ، فلسطين  في  األطفال  جميع  لدى  التعليم  مستوى   وتوحيد  بناء  في  للجميع  الشامل  المدرسي  قبل  ما  التعليم  دور  بأهمية
  المنهاجية   اإللزامي ة  يشمل  بما  فلسطين"،  في  األطفال  رياض  لقطاع  العام  "اإلطار  باعتماد  الوزراء  مجلس  قرار  صدر
  باتجاه   خطوة  سيشكلما    ،(2017  )صيدم،  أخرى   وزارات  مع  والجهود  األدوار  وبتكامل  المدرسي،  قبل  ما  التعليم  لقطاع

 العمر. هذا في األطفال لجميع يالمدرس قبل ما التعليم وشموليةإلزامية 

 
 عددها  يتجاوز  لم  حيث  ،المطلوب  المستوى   دون   فلسطين  في  الحكومية  األطفال  رياض  عدد  يزال  ال  ،الواقع  في  ،لكن

 منهم  ،طفال    5,092  الحكومية  األطفال  برياض  الملتحقين  عدد  يتجاوز  ولم  ،2018/2019  العام  في  أطفال  روضة   234
  143161  بها  يلتحق  ،روضة  1783  بلع  فقد  الخاصة  األطفال  رياض  عدد  أما  .اإلناث  من  2762و  ،الذكور  من  2330

  قطاع   أن   على   يدل  هذا   (.2018/2019  ،التربوي   اإلحصائي  كتابال)  ا  إناث  69445و  ،ا  ذكور   73716  منهم  ،طفال  
  ، اليوم  إلى  ،الحكومة  تزال  وال  ، الخاص  القطاع  خالل  من  يقدم  يزال  الفإنه    ،أهميته  من   الرغم   وعلى   ،األطفال  رياض
  وتواصلهم   وإبداعهم  العلمي  وتحصيلهم  األطفال  مستقبل  في  التعليمية  المرحلة  هذه  ألهمية  إدراكها  من  الرغم   وعلى 

  كبيرة   نسبة  يحرم  أن  شأنه  من  هذا  للجميع.  متاحة  وجعلها  ،األساسية  الخدمة  هذه  تأمين  عن  عاجزة  الحقا ،  االجتماعي
 عليمتلل  المالية  األعباء  تحملعلى    رهمسأ  قدرة  عدم  بسبب  األطفال  رياضى  لإ   الوصول  من  الفقيرة  األسر  في  األطفال  من

  على  قدرتهم  من   ويضعف  األطفال،  برياض  الملتحقين  الطالب  من   أقرانهم  مع  متساوين  غير يجعلهم  وبالتالي  الخاص، 

 
1  www.un.org/sustainabledevelopment/education 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/education
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  بشكل   الخاصة  األطفال  رياض  تنتشر  ال  ذلك،  إلى  ضافة إ   الالحقة.  المراحل  في  العلمي  التميز  وربما  ،والتطور  النمو
 المدرسي.  قبل ميالتعلإلى  األطفال جميع وصول أمام  ا  عائق يشكل مما ،السكنية والتجمعات القرى  جميع في و  متسا

 

 الفلسطيني  المجتمع في اإلعاقة ي ذو أوضاع   2-2-3

 

  أية   إبداء  دون   ،2014  العام  من  نيسان  من  األول  في  اإلعاقة  ذوي   األشخاص  حقوق   اتفاقية  إلى  فلسطين  دولة  انضمت
  للجنة   2019  عامال  من  حزيران  شهر  في  األول  تقريرها  فلسطين  دولة  أصدرت  ،االتفاقية  لبنود  استجابةو   .موادها  على  تحفظات

 (.2019 المتحدة، )األمم المتحدة األمم في  اإلعاقة ذوي  باألشخاص المعنية

 

  الطفل   حقوق   واتفاقية  ،1975  عاملل   المعوقين  بحقوق   الخاص  اإلعالن   مثل  ، الدولية  واإلعالنات  المواثيق  من   العديد  نصت
 التعليمية  البيئة  توفير  على  الدول   حثت  كما  الحكومات،  توفره  الذي  اإلعاقة  لذوي   بالتعليم  االلتحاق   حق   على  ، 1989للعام  

  كذلك   ،فلسطين  في  (.ب  2020  ،الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز)  بالتعليم  االلتحاق  على  اإلعاقة  ذوي   تساعد  التي
  ، منه  (2)  المادة  وبحسب  اإلعاقة،   لذوي   الكريمة  الحياة  ضمان  على   المعوقين  حقوق   بشأن  1999  عاملل  (4)  رقم  قانون   ينص

 برامج  بإعداد  المعنية  الجهات  مع   بالتنسيق  الوزارة  وتقوم  ،عليها  حصوله  وتسهيل  المعوق   حقوق   بحماية  تتكفل  "الدولة  فإن
 ضرورة على القانون  نص  كما القانون". هذا في عليها المنصوص الحقوق  بتلك يتعلق ما كل في ولبيئته وألسرته  له التوعية

  ليس   الذين   الشديدة   اإلعاقة   لذوي   اإليواء  مراكز  توفيرو   اإلعاقة،  لذوي   خاصة  خدمات  مثل  ؛اإلعاقة   لذوي   خاصة  حقوق   توفير
  مواءمة   على   المحلي  والحكم  والتعليم  التربية  وزارتي  إلزام   على  القانون   أكد   ،كذلك  االجتماعية.  التنمية  وزارة  بإشراف  معيل  لديهم

  البيئة   تهيئة  تضمن  أن  عليها  التي  المواصالت  وزارة  إلى  إضافة   اإلعاقة،  ذوي   واحتياجات  يتناسب  بما  الهم  التابعة  المرافق
 على  ،أيضا    .ولمرافقيهم  لهم   العامة  النقل  وسائل  في  خاصة  تخفيضات  منح  إلى  إضافة  ،المعوقين  حركة  لتسهيل  المناسبة

 ومعدات  أجهزة  استخدام  من  المعوقين  لتمكين  الالزمة  التسهيالت  توفير  على  العمل  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة
 غير   الحكومي  الصحي  التأمين  يزال  فال  ،الواقع  أرض  على  جميعها  تترجم  لم  القانون   بنود  أن   يبدو  لكن  2.االتصاالت  ومرافق
  على   ،فأعلى  %60  لديهم  اإلعاقة  نسبة  تفوق   الذين   لألشخاص  خدماته  حصر  حيث  ، اإلعاقة  ذوي   األشخاص  جميع  شامل
  "من   اإلعاقة  ذوي   حراك  طالب  العجز.  نسبة  تحديد  دون   العالج  مجانية  على  نص  الذي  اإلعاقة  ذوي   األشخاص  قانون   عكس

 تأمين  توفير  أن  تزعم  جهتها  من  الحكومة  لكن  ،شامل  صحي  بتأمين  ،فلسطين"  في  اإلعاقة  ذوي   لألشخاص  كريمة  حياة  أجل
 . (2020 اد،)حم   تحمله تستطيع لن عليها ماليا   عبئا    يشكل أن  شأنه من ، اإلعاقة ذوي  األشخاص لجميع شامل صحي

 
 يتناول  اإلعاقة.   ذوي   بحقوق   عالقة  لها  فرعية  ا  أهداف  (11و  ،8و  ، 4)  المستدامة  التنمية  أهداف   تتضمن  ،ذلك  إلى  إضافة 
 الثامن  الهدف  يشير  كذلك  اإلعاقة،  ذوي   للطلبة  التعليم  مرافقبمواءمة    عالقة  لها  مؤشرات  بالتعليم  المتعلق  الرابع  الهدف

  ومؤشر  الساعة، في األجر متوسط مؤشر خالل من األجر في التمييزإلى عدم  اإلعاقة ذوي  بحقوق  الالئق بالعمل المتعلق
  المؤشر  يقيس  حيث  ،ومستدامة  للجميع  وآمنة  شاملة  المدن  بجعل  المتعلق  عشر   الحادي  الهدف  إلى   إضافة    البطالة.   معدل
 سيما   وال  ها،يلإ  الوصول   ويمكن   ،للجميع  وشاملة  آمنة  عامة  وأماكن  خضراء  مساحات  من  الجميع  استفادة  سبل  توفر  7.11

 (. ج2020 ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي  )الجهاز اإلعاقة ذوي  واألشخاص  السن، وكبار واألطفال، للنساء، بالنسبة

 

  تشير و   بالتعليم.  المتعلقة  المختلفة  النشاطات  في  خاصةوب  ،المجتمع  في  لالندماج  كبيرة  صعوبات  اإلعاقةذوو    يواجه
  العام   في  التعليمب  ملتحقين  غير   اإلعاقة   ذوي   منسنة إلى ستة سنوات    عمر  في   األطفال  من   % 46  أن  إلى   اإلحصاءات

 
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13211بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:   1999( للعام 4المقتفي، قانون رقم )  2

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13211
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%.  31  تبلغ  التي  ،اإلعاقة  ذوي   أوساط  في  األمية  نسب  ترتفع  كما  (.2020  ،أ  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   )الجهاز  2017
  نسبة   بلغت  حيث  ،اإلناث  أوساط   في   تتضاعف   النسبة  فإن  ، اإلعاقة  ذوي/ات  من  واإلناث  الذكور  بين  النسبة  هذه  مقارنة  عندو 

  )الجهاز  2017 العام في اإلعاقة ذوي  الذكور من %19 مقابل اإلعاقة، ذوات اإلناث إجمالي من  %47.1 األميات اإلناث
  األنشطة في اإلعاقة ذوات  اإلناث اندماج في أكبر صعوبة  على التباين هذا يدل .(2020  أ، الفلسطيني لإلحصاء المركزي 
  أحيان   في   ، التي  ،بالذات  اإلعاقة   ذوات  اإلناث  ضد  السائدة  السلبية   االجتماعية  الثقافة  بسبب  األخرى   واالجتماعية  التعليمية

  الموائمة   التحتية البنية  بضعف  عالقة   لها موضوعية  عوامل  هنالك   ،أخرى  ناحية  من  المنزل. في  عزلهن  حد   تصل   قد  ،كثيرة
 من   فقط  %60  المثال،  سبيل  على  .المدارس  وفي  الشوارع  في  اإلعاقة  من  نوع  لكل  المختلفة  واالحتياجات  اإلعاقة  لذوي 

  اإلعاقة   لذوي   "شواحط"  فيها  يتوفر  فلسطين  مدارس  من  %55.4و  اإلعاقة،  لذوي   مراحيضفيها    تتوفر  فلسطين  في  المدارس
  االحتياجات   مع  بالتعامل  متخصصين   معلمين  توفر  عدم  إلى   إضافة(،  2020  ،أ  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   )الجهاز
  االلتحاق   عن  وأهاليهم  اإلعاقة  ذوي   عزوف  إلىالتي تؤدي    والموضوعية   الذاتية  العواملفي اجتماع    أسهم  ما  لهم،  الخاصة

  ذوي   التحاق  نسب  زيادة  شأنها  من  التي  والسياسات  اإلجراءات  اتخاذ  والتعليم  التربية  وزارة  على  ،ذلك  على  بناء  بالمدارس.
 العام   في  الفلسطينيين  السكان  مجموع  من  %2.1  نسبته  ما  أي  نسمة،  92,710  اإلعاقة  ذوي   عدد  بلغ  فقد  بالتعليم.  اإلعاقة
 . (2020 أ، الفلسطيني لإلحصاء المركزي  )الجهاز 2017

 

 المجتمع  في النساء أوضاع  على  وأثرها السياسية والمشاركة القرار صنع مواقع في المرأة 4- 2-2
 

 مستواه   في   جدا    ا  منخفض  يزال  ال  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  المؤسسية  السياسية  الحياة  في  المرأة   إدماج  إن
 كبير   جهد  بعد  ،2006  منذ  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  في   % 20  البالغة  النسائية  الكوتا  تطبيق  من  الرغم   علىو   الحالي. 

 تضم   رسمية  أخرى   هيئات  هناكأن    العلم  مع،  متدنية  تزال  ال  النسبة  هذه   إنف  النسائية،  والمنظمات  الفلسطينيين  الناشطين  من
 الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذي  المجلس  في  عشر   الخمسة  األعضاء  بين  فمن   %؛20  من   أقل  بنسب  نساء    عضويتها  في

  محاَفظة   هناك غزة، وقطاع الغربية الضفة في ةعشر  الست المحافظات بين ومن عشراوي، حنان هي فقط واحدة سيدة هناك
  برئاسة   نيسان/أبريل  في   تشكلت  التي  الحكومة  كذلك  غن ام.  ليلى   هي  سيدة،  ترأسها  والبيرة  هللا   رام  محافظة  هي   فقط  واحدة  

 روال  السياحة  ووزيرة  كيلة،  مي  الصحة  وزيرة  وهن  ،ا  وزاري  ا  منصب  22  أصل  من  وزيرات  ثالث  تضم  ،اشتية  محمد  الدكتور
  مواقع   في   النساء  مشاركة  نسبة   انخفاض  على  ا  قوي  ا  مؤشر   هذا  يعتبرو   (.2019  )هواري،  حمد  أمل  المرأة   شؤون   ووزيرة  معايعة،

 العليا. للمناصب اإلداري   السلم ارتفع كلما فرصهن  وانخفاض القرار صنع
 

  أدناه  2  الجدول  يظهر  حيث  ،المحلية  والمجالس  البلديات  في   القرار  صنع  مواقع  في  النساء  وجود   إلى  النظر  عند  الحال   كذلك
  المصنفة   البلديات  رئاسة  في  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  النساء  مشاركة  تنعدم؛ إذ  المواقع  هذه  على  النمطية  الصورة  هيمنة

(A(و )B)،  المصنفة  للبلديات  بالنسبة  أما  (C  )تزال   ال  ،الكوتا  نظام  وجود  ظل  في   حتى  .رجال    94  مقابل  واحدة  امرأة   نجد  
 النساء ضد وتمييز ،بنيوية اجتماعية عوائق  وجود على يدل ما ،%20 من أقل المحلية والمجالس البلديات في النساء نسب

 المواقع. هذه مثلى لإ  الوصول في
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 2019 والمنطقة، والجنس التصنيف حسب البلديات رؤساء عدد :2 جدول

 

 المؤشر 
 غزة  قطاع الغربية الضفة فلسطين 

  كال
 الجنسين

  كال إناث ذكور 
 الجنسين

  كال إناث ذكور 
 الجنسين

 إناث ذكور 

  البلديات رؤساء عدد 
 (A)   المصنفة

16       16       0 11         11        0 5        5       0 

  البلديات رؤساء عدد 
 (B)   المصنفة

36      36       0 27         27       0 9       9        0 

  البلديات رؤساء عدد 
 95      94       1 84           83       1 11      11       0 (C)   المصنفة

  المجالس رؤساءعدد 
 0        0       0 3       282     285 3     282   285 القروية 

 0      25       25 4      403    407 4    428   432 المجموع 
  .2020 القرار  صنع  مواقع  في  المرأة   المرأة.  شؤون   وزارة  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي   الجهاز  تقرير  في وجدت  كما  المحلي  الحكم  بيانات  المصدر:

 فلسطين. -هللا رام
 

  محدودة   تزال  ال  العامة  الحياة   في  النساء  مشاركة  أن  إلى  ،2019  عامال  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز  بيانات   تشير
  هم   للمهنة  المزاولين   المحامين  من   %73و  نساء،  %18  مقابل  رجال  هم  القضاة   من  %82  إن  حيث  الرجال،   مع  مقارنة
 المهندسين  من  %25و  النساء،  من   %20  مقابل  ،الرجال  من  هم   العامة  النيابة  أعضاء  من  %80و  نساء،  %27  مقابل  ،رجال

  الضفة   جامعات  في   الطلبة  مجالس   أعضاء  صعيد  وعلى .  الرجال  من   %75  ـب  مقارنة  نساء  هن  المهندسين  نقابة  في   المسجلين
  فتشكل   المدني،  العام  القطاع  في   المشاركة  صعيد  على   أما  الطالب.  من  %69  مقابل  %31  الطالبات  نسبة  بلغت  فقد  ،الغربية
  على   الحاصلين  عن  الحديث  عند  الفجوة  وتتجسد  للرجال،  %57  مع  مقارنة  ، المدني  العام   القطاع  موظفي  من   %43  النساء
 ،ب  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   )الجهاز  نفسها  لفئةل   للرجال  %88  مقابل  للنساء  %12  فبلغت  ،فأعلى   عام  مدير  درجة

  مقابل   في  ،فقط  %11.2  تتجاوز  ولم  ،للغاية  منخفضة  الدبلوماسي  السلك  في  النساء  مشاركة  نسبة  تزال  ال  كذلك  .)2019
  في   والتمثيل  ،التصدير  في  النسوية  المنتجات  ودعم  ،الخارجية  السياسة  في  النساء  تمثيل  على  ينعكسما    للرجال،  88.8%

 (. 2020 ،ب الفلسطيني لإلحصاء المركزي  )الجهاز المعارض
 

 تمثل وتشريعات  قوانين  إقرار  باتجاه  التأثير  على  قدرتهن  من  يقلل  ،عام  بشكل  القرار  صنع  مواقع  في  النساء  تمثيل  ضعف  إن
  االجتماعية  األصعدة  مختلف  على  منها  يعانين  التي  االجتماعي  النوع  فجوة  جسر  سبيل  في  ،مصالحهن  وتخدم  النساء  احتياجات

  نصيب  من  هي  األعلى  األجور   أن  إلى  العليا  الحكومية  المواقع   في  للنساء  المنخفض  التمثيل  هذا  يدل  كذلك  واالقتصادية.
 . سابقا    هايلإ  أشرنا  التي  األجور   فجوة  على  ينعكس  ما  وهو  ،للرجال  أعلى  اجتماعية  ومكانة  أعلى   دخل  في  ينعكس  ما  ،الرجال

 للنساء  تسمح  وال  ،االجتماعي  النوع  فجوات  تعميق  في  حاليا    المتبعة  والترقيات  التوظيف  قوانين  تؤثر  كيف  فهم   المهم  من
  ، الفجوات  هذه  تحارب  واضحة  سياسة   وجود  عدم   ألن  الرجال،  فيها  يصعد  التي  نفسها  بالسالسة  الوظيفي  السلم   في  بالترقي

 النساء.   على  سلبيا    سيكون   تأثيرها  لكن  ،محايدة  وكأنها  ظهرت  وإن  ،االجتماعي  للنوع  بالنسبة  عمياء   السياسات  هذه  أن  معناه 
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 عتوق    فقد  ،مجزوءة  أو  مطبقة   غير  المجتمع  في  المرأة   وضعية  تحسينى  لإ  الساعية  والتشريعية  القانونية  المساعي  تزال  ال
  ، تحفظات  أي  إبداء  دون   ،2014  عامال  )سيداو(  المرأة   ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  على  الفلسطينية  السلطة

  لم  ،اليوم إلى لكن المرأة. حقوق  تجاه واضح تقدم على داللة وفيها أفريقيا، وشمال األوسط الشرق  في مسبوقة غير  حالة في
  بقانون   قرار  صدر  كذلك  (.2019  )هواري،  المحلي  القانون   في  ملزمة  غير  يجعلها  ما  ،الرسمية  الجريدة  في  االتفاقية  تنشر
  18  ـب  للزواج  األدنى  السن  بتحديد  الفلسطينية  الوقائع  في  ونشر  ،2019  الثاني  نوفمبر/تشرين  3  يوم  الفلسطيني  الرئيس  عن
  نص  ،لألسف ،لكن. النسوية والحركة المدني المجتمع من  ومطالبات ضغط وتحت ،المبكر الزواج لمواجهة خطوة في ،سنة

  )الوقائع   ذلك  في  مصلحة  لهما  أن  رأت  إذا   ، عاما    18  من  أقل   هم   من   تزوج  أن  للمحكمة  يمكن  حيث  ،استثناءات  على  القانون 
 (.2019 الفلسطينية،

 
 االجتماعي  وعالن   على  المبني العنف 5- 2-2
 

 العنف  لمناهضة عديدة استراتيجيات ،العالقة  أصحاب األطراف مختلف  مع بالشراكة ،الفلسطينية المرأة  شؤون  وزارة وضعت
 )المرأة   الثانية  الوطنية  الخطةو   ،2019-2011  لألعوام  النساء  ضد  العنف  لمناهضة  ستراتيجيةاال  الخطة  منها  ،المرأة   ضد

  على و   . 2024-2020  الالحقة  والقرارات  ، 2000  لسنة  1325  رقم  األمن  مجلس  قرار  لتنفيذ  فلسطين(  في  واألمن  والسالم 
  عنفال  ظاهرة  تزال  ال  ،الشركاء  مختلفو   المرأة   وزارة  قبل  من  بذلت  التي  الكثيرة  والجهود  االستراتيجيات  هذه  وجود   من  الرغم

 النوع  على  المبني  العنف  نسب  ارتفاع  من  الرغم  على  ،المبلغات  عدد  قلة  ظل  في  ةمستمر   االجتماعي  النوع  على  المبني  قتلالو 
  ن أإلى    ،2019  عامال  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز  عن   ةادر الص  حصائياتاإل  تشيرو   أشكاله.   بمختلف  االجتماعي

على    يزيد  ما. و األقل  على  واحدة  مرة  العنف  أشكال  ألحد  تعرضن   ،الزواج  لهن  سبق  اللواتي  أو   ،المتزوجات  النساء  من  29%
  من   %61  نسبته  وما  األقل،  على  واحدة  لمرة أزواجهن  قبل  من  النفسي  للعنف  تعرضن  %(57)  الفئة  هذه  في  النساء  نصف
 الفلسطيني،   لإلحصاء  المركزي   )الجهاز   عنه   السكوت  فضلن  ،الزوج  يد   على  للعنف  تعرضن  اللواتي  المتزوجات  النساء
  خالل   من  ،قضاياهن  مع  التعاطي  تم  اللواتي  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  ضحايا  النساء  عدد  بلغ  كما  (.2019

  الخليل   محافظة  في   يقطن    منهن  %26  امرأة،  358  حوالي   ،2020  العام  خالل  الغربية  الضفة  في  االجتماعية  التنمية  مديريات
 (.2020 االجتماعية، التنمية )وزارة

 
 الجودة  ذات  لخدماتى الإ  والوصول الفقيرة والفئات واألطفال  للنساء الصحية األوضاع 6- 2-2

 
  )وزار   الحكومي  الصحي  القطاعي:  وه  ، الصحيةالخدمات    ة تقدمأساسي  جهات  أربع  من  الفلسطيني  الصحي  القطاع  يتكون 

  القطاع  الحكومية،  غير  المنظمات  )األونروا(،   الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  العسكرية(،  الطبية  والخدمات  الفلسطينية،  الصحة 
  حيث   ،2020  للعام   للخدمة  المقدم  القطاع  حسب  األولية  الصحية   الرعاية  خدمات  تقديم  توزيع  3  جدول ال  يوضح  الخاص.

  % 66  حوالي   العسكرية  الطبية   للخدمات  والتابعة  الفلسطينية  الصحة  لوزارة  التابعة  الصحية  المراكز  خالل  من  الحكومة  تقدم
  الخدمات   ربع  حوالي   تشكل  التي  الحكومية  غير  المنظمات  تليها  فلسطين،  في   المقدمة  األولية  الصحية   الخدمات  إجمالي  من

 تشكل  والتي   ،الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  خالل   من  تقدم  التي  الخدمات  ثم  ومن  فلسطين،  في  المقدمة  األولية  الصحية
 الفقر. نسب تتزايد حيث المخيمات  في لعملها بالغة أهمية
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   القطاع حسب األولية الصحية الرعاية مراكز ونسبة عدد توزيع :3 جدول
 2020 فلسطين، في للخدمة المقدم

 

  وتشغيل  غوث وكالة  الصحة  وزارة  فلسطين 
 الالجئين 

  غير المنظمات
 الحكومية 

  الطبية  الخدمات
 العسكرية 

 المجموع 

 749 17 192 65 475 العدد 
 %100 %2.3 %25.6 %8.7 %63.4 النسبة 

 فلسطين  . 2020 السنوي  اإلحصائي   التقرير . 2020 الفلسطينية. الصحة  وزارة المصدر:
 

  إتاحتها   ومدى  جودتها،و   الصحية،   الرعاية  شمولية  إن  حيث  األولية،  الصحية  الرعاية  لمراكز  الجغرافي  التوزيع  فحص  المهم  من
  الصحية   الرعاية  مراكز  توزيع  عن  7  الشكل  يعبر  (.2022- 2017)  الوطنية  السياسات  ألجندة  األساسية  األهداف   أحد  ،للجميع
  أن   الشكل  يبين  حيث،  المحافظات  بين  الخدمات  هذه  توزع  عن  عامة  صورة  إلعطاء  المحافظات  حسب  الحكومية  األولية

  المحافظة.   في  السكان  عدد  مع   هذا  ويتناسب  ،الحكومية  األولية   الصحية   الرعاية  مراكز  من  عدد   أعلى   فيها  الخليل  محافظة
  صحية   رعاية  مركز  18  سلفيت  تليها  وطوباس،  أريحا  محافظات  في  ا  مركز   12  يتجاوز  ال  جدا    قليل  المراكز  عدد  فإن   ،كذلك
 تركز  عدم   من  للتأكد  والمناطق  التجمعات  حسب  التوزيع  دراسة  من  بد   فال  كاملة،   غير  الصورة  تبقى  لكن  .ا  حكومي  أولية

  لها  الوصول المحتاجين  لجميع تتيح بطريقة الخدمات توزع عدم نإ منها.  أخرى  مناطق وحرمان معينة  مناطق في الخدمات
 للخطر. األخرى  شةالمهم   والفئات واألطفال النساء حياة ضيعر   ،المطلوبة بالجودة

 
   الحكومية  األولية الصحية الرعاية مراكز عدد توزيع :7 شكل

 2020 فلسطين، لمحافظة،ا حسب
 

 
 .فلسطين . 2020 السنوي  اإلحصائي   التقرير . 2020 الفلسطينية. الصحة  وزارة المصدر:

 

 الجهات  من  للفلسطينيين  المقدمة   الصحية  الخدمات  في  تحسن  إلى  (2022-2017)  الوطنية  السياسات  أجندة  وثيقة  تشير
 بعد  ما  فلسطين  في  العاملة  المستشفيات  عدد  ارتفع  حيث،  األونروا أو    األهلي، أو    الخاص،   القطاعأو    الحكومية،  سواء  كافة؛
  أفراد   عدد  تضاعف  كما  %، 56  بنسبة  الطبي  الطاقم   عدد  ارتفع  ،الفترة  هذه  خالل  مستشفى.  80  إلى  67  من   2000  العام
  والدة   1000  لكل  وفاة  18.2  إلى   27.8  من   المواليد  من  الوفيات  أعداد  تراجعإلى    ذلك  أدى  أضعاف.  ثالثة  التمريض  طاقم
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  الكاملة  المجموعة  (ا  شهر   23 إلى 12 بين ما )أعمارهم 2014 العام  في  فلسطين  أطفال مجموع من  % 90 تلقى ، أيضا   حية.
  % 46و  ، الخضرية  المناطق  في  التطعيمات  هذه   يتلقون   كانوا  الذين   األطفال  من   %66  مقابل  بها،  ىالموص  التطعيمات  من
 (.2016 الفلسطيني،  الوزراء مجلس) 2000 العام  في الريفية المناطق في

 
  وزارة   مراكز  في  المسجالت  الحوامل  النساء  عدد  أن  ىإل  البيانات   تشير  ،الفلسطينية  الصحة  لوزارة  السنوية  التقارير  بحسب
ما  %؛ 37.4 بمعدل  أي؛ األولية  الرعاية  لمراكز زيارة 97360 بحوالي قمن  ، 2020 العام  في حامال   28547 بلغ  قد الصحة 

  )ما   األمهات  زيارات  عدد  بلغ  فقد  الوالدة،  بعد  ما  فترة  في  الصحية   الرعاية  أما  الحمل.  فترة  خالل   امرأة   لكل  زيارة  3.4  يعادل
 في  للطبيب زيارة 10252 الفلسطينية  الصحة لوزارة التابعة األولية  الصحية الرعاية  في  والطفولة األمومة لمراكز الوالدة( بعد

 من %68.6  نسبته  ما  للممرضة  زيارة  52429و  عنهم،  المبلغ  األحياء  المواليد  إجمالي  من  % 13.4  بنسبةأي    ،2020  العام
 (. 2020 الفلسطينية، الصحة )وزارة عنهم المبلغ األحياء  المواليد

 
  المجانية   الصحية   الخدمة   يتلقون   الذين  األطفال  سن   برفع  ،2016  العام  منذ  الصحة   وزارة  قامت  فقد ،األطفال  لرعاية  بالنسبة

  خالل   العالج.  إلى  األطفال  من  أكبر  عدد  وصول  يضمن  أن  شأنه  من  ما  وهو  سنوات،  6  إلى  سنوات  3  من  مراكزها  في
  الحكومية   األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  في  طبيب  قبل  من  الرعاية  خدمات  تلقوا  الذين  األطفال  عدد   بلغ  ،2020  العام

  425010  بواقع  الصحة،  لوزارة  األولية  الرعاية  مراكز  في  المسجلين  األطفال  إجمالي  من  %67.5  بنسبةأطفال    64408
 .(2020 الفلسطينية، الصحة )وزارةزيارات 

 
  الصحة   )وزارة  2020  العام  في   مولود   1000  لكل  وفاة  6.9  نسبتهم  بلغت  فقد  ،الرضع  األطفال   من  للوفيات  بالنسبة  أما

  حين   ،1991  العام  منذ  األقل   النسبة  وهي  ،2019  العام  في  مولود  1000  لكل  وفاة  10.8  ـب  مقارنة  ،(2020  الفلسطينية،
 .(2019 الفلسطينية، الصحة )وزارة مولود 1000 لكل وفاة  حالة 31.7 الوفيات نسب بلغت

 
 نسبة  بلغت  حيث  األطفال،  لجميع  الوصول  على  لألطفال  التطعيم  برنامج  خالل  من  الفلسطينية  الصحة  وزارة  تحرص  كما

  ، (IPV)  طعم  من  األولى  الجرعة  عدا  االكتمال،  نسبة  الالزمة  المطاعيم  جميع  على  حصلوا   الذين   السنتين  دون   األطفال
 .(2020 الفلسطينية، الصحة )وزارة التوالي  على %99.6و %،99.8 نسبتهم فبلغت (،HB) وجرعة

 
 الفقراء  اإلعاقة/  ذوي  األطفال/ ناحية من وشموليته  الحكومي الصحي التأمين 7- 2-2
 

 الفلسطينية  األراضي   في صحي  تأمين  على  حصلت  التي  الفقيرة  األسر   عدد  بلغ  االجتماعية،  التنمية  وزارة  إحصاءات  حسب
  أن   علما    غزة،  قطاع   في  أسرة  34,000و  الغربية  الضفة   في   أسرة  48,000  بواقع  ،أسرة  81,000  حوالي  2020  العام  خالل
  محافظة   احتلت  المحافظات،  مستوى   على  صحي.   تأمين  على  الحصول   لها  يحق  نقدية  مساعدة   تتلقى  التي   كافة،   األسر
  7,000  بحوالي  ،الصحي  التأمين  من  المستفيدة  األسر  عدد  حيث   من  الغربية  الضفة  في  المحافظات  من  األعلى  النسبة  الخليل

قد كانت محافظة غزة    ،غزة  لقطاع  بالنسبة   أما  األخرى.  المحافظات  مع  مقارنة  أكبر فيها  المستفيدين  عدد  الرتفاع  نظرا    أسرة
 االجتماعية،  التنمية  )وزارة  أسرة  9,000أعلى المحافظات في القطاع من حيث عدد األسر المستفيدة من التأمين الصحي بواقع  

2020). 
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 الفقراء  أوضاع 8- 2- 2
 

  فلسطين   في  المعيشة  مستويات  مسح  خالل  من  ،2017  لعام ى الإ  فلسطين   في  الفقر  حول  المتوفرة  اإلحصاءاتآخر    عودي
  نسبة  بلغت فقد المسح، هذا نتائج حسب الفلسطيني. لإلحصاء المركزي  الجهاز  عن الصادر والفقر( واالستهالك، )اإلنفاق،

  قطاع   في  %53و  ،الغربية  الضفة  في   % 13.9  بواقع  %،29.2  فلسطين  في  الشهري   االستهالك  ألنماط  وفقا    األفراد  بين  الفقر
  في   القاطنين  لألفراد  2017  لعامل  الفقر  نسبة  بلغت  حيث  للفقر،   عرضة  أكثر  المخيمات  في يعيشون   الذين  األفراد  يعتبر  غزة.

 ،البيانات  أشارت  %.18.7  بنسبة  الريفية  التجمعات  وفي  %،29.4  بنسبة  الحضرية  التجمعات  تليها  %،45.4  المخيمات
 في  %24  بواقع  ،(شيكال    2470)  الوطني  الفقر  خط  عن  الشهري   دخلهم  يقل  الفلسطينيين  األفراد  من  %41.1  نإلى أ   ،أيضا  

  وفقا    )المدقع(  الشديد  الفقر  من  يعانون   الفلسطينيين  األفراد  من   %16,8  أن  كما  غزة.  قطاع  في   %67.6و  ،الغربية  الضفة 
  بين   المعيشية  الظروف  في  الكبير  التفاوت  المدقع  الفقر  مؤشر   يظهر  .(شيكال    1974)  لألسرة  الشهري   االستهالك  ألنماط
 الغربية.  الضفة في %5.8 مقابل ،غزة قطاع في %33.7 المدقع الفقر نسبة بلغت حيث ،غزة وقطاع الغربية  الضفة

 

 للفقر،   األساسية  المحددات  من  األسرة   حجم  فيعتبر  الفقر،  من   تعاني  التي  لألسر  واالقتصادية  االجتماعية  الخصائص  عن  أما
  عدد يعتبر أيضا   %.61.1 بواقع  فأعلى،  أفراد 10 من المكونة األسر أفراد بين 2017 العام في للفقر نسب أعلى كانت فقد

 النتشار  عرضة أقلاثنان،   أو  طفل  لديها  التي سراأل    في يقعون   الذين  األفراد  يعتبر  حيث  الفقر،  محددات  أبرز   من  األطفال
  كذلك   أطفال.  8-7  لديها  التي  لألسر   %60.6و  أطفال،  4-3  لديها  التي  لألسر  %29.6  ـب  مقارنة  %،20.3  بنسبة  الفقر

  التي   األسر   شكلتو   ذكر.  يرأسها  التي   األسر   أفراد   مع   مقارنة  أنثى  ترأسها  التي   األسر   أفراد  أوساط  في  الفقر  ينتشر  الحال، 
  ألفراد   %29.2  مقابل  %،30.6  بلغت  أفرادها  بين  فقر  بنسبة  ، 2017  العام  الفلسطينية  األسر  من   %10.1  حوالي   أنثى  ترأسها
  ـب  مقارنة  ،%59.6  إلى  ليصل   العمل  عن  عاطلون   أربابها  التي  األسر  أفراد  بين  الفقر  يزداد  كما  ذكور.  يرأسها  التي  األسر
 يعملون. أربابها التي  األسر في األفراد بين 24.2%

 
إن   حيث  %،11.5  بنسبة  الفقر  من  تخفف  المساعدات  أن  إلى  التقرير   أشارف  الفقر،  نسب  على  المساعدات  لتأثير  بالنسبة  أما

 قيمة   استثناء   تم  حال  في  لكن  الفقيرة.  األسر  تلقتها   التي  المساعدات  متضمنا    %29.2  بلغ   االستهالك  أنماط  وفق  الفقر
 بنسبة  الفقر  بتقليص  ساهمت  المساعداتإن  أي%؛  33  إلى  الفقر  نسبة  سترتفع  لألسر،  الشهري   االستهالك  من   المساعدات

 (. 2018 ،أ الفلسطيني لإلحصاء المركزي  )الجهاز 2017 العام خالل 11.5%

 

  لها  ومؤشرات  جوانب  ليشمل  ،للفقر  النقدي   المفهوم  يتعدى  الذي  األبعاد  المتعدد  الفقر  مفهوم  االجتماعية  التنمية  وزارة  تبنت
 المتعدد  الفقر  مؤشر  يعد  والعمل.  لخدمات،ى ال إ  والوصول  ،المسكن   ظروفو   التعليم،و   الصحة،  مثل  المعيشة  بمستويات  عالقة
  بدقة   موجهة  برامج  تخصيص  على   العالقة   ذات  الجهات  يساعد   أن  شأنه  ومن  ،النقدي  الفقر  عن  تفصيال    أكثر  ا  مقياس  األبعاد

 أنها  ،األبعاد  المتعدد  الفقر  مؤشر  يوضح  كما  ، التي  ،الفقر  مسببات  عن   أكثر  الكشف   خالل  من  الفقراء  احتياجات  على  بناء
 المسبب   هو  المادي  الفقر  أن  األبعاد  المتعدد  الفقر   مؤشر  يبين  األول.  المسبب  أنه  من  الرغم   على   المادي  الفقر  على  تقتصر  ال

في    %45و  ،الغربية  الضفة  في   % 46.6  بواقع   األبعاد،  المتعدد  الفقر   من   %45.4  يشكل  الذي  ، فلسطين  في   للفقر   األول
  يمثالن   إذ  ،الفقر  من  مشابهة  بنسبة  السكن  وظروف  التعليم  يساهم  بينما  %، 12.5  مقدارها  بنسبة  العمل  يساهم  كما  غزة.  قطاع

  %، 8.4في حوالي    الشخصية  الحرية  وكذلك  األصول  استخدام  وحرية   الشخصية  السالمة  هماتس  كما  منهما.  لكل  11%
 ب،   الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   )الجهاز  %5.3  مقدارها  بنسبة  يساهم  الصحي  البعد  أن  حين  في   التوالي،  على  %6.5و

2020). 
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 االجتماعية التنمية وزارة قبل  من للفقراء مةالمقد   مساعداتال
 

 تلبية   على  القادرة  غير  شة والمهم    الفقيرة  األسر  االجتماعية  التنمية  وزارة  في  (CTP)  النقدية  التحويالت  برنامج  يستهدف
 في   دفعات  أربع  بواقع  األسر  لهذه  منتظمة  نقدية  مساعدات  تقديم  ،البرنامج  هذا  خالل  من  ،يتم  حيث   األساسية،  احتياجاتها

  تحول   مالية  عقبات  البرنامج  يواجه   ، 2019  العام  من  بدءا    ،لكن  شهريا .  شيكل  600-250  بين   المساعدة  مبلغ  ويتراوح  العام،
 من الوزارة تتمكن لم ،مثال    2020 العام في األربعة. السنوية الدفعات بتسديد االلتزام من االجتماعية التنمية وزارة تمكن دون 

  على  شيكال   370,073,181 ـب مقارنة ،شيكال   408,481,699بإجمالي  شةوالمهم   الفقيرة لألسر نقدية دفعات ثالث إال صرف
  2018العامين    في  دفعات  4  على   موزعة  شيكل  18,400,000و  شيكل  369,017,000و  ، 2019  العام   في   دفعات  3
 يزال  ال  الذي  الوقت  في  للفقراء  كمساعدات  المصروفة  المبالغ  في  التراجع  هذا  يأتي  (.8  الشكل  )انظر  التوالي  على  2017و

  واحدة   دفعة  صرف  تم  ،2021  العام  ففي  رة،المدم    واالجتماعية  االقتصاديةوآثارها    ،19-فيدكو   جائحة  تبعات  يواجهون   الفقراء
 )عفانة،  األخيرة الخمس السنوات  في األقل وهو ،شيكل مليون  86.5 المصروف المبلغ يتجاوز لم حيث األدنى، وبالحد فقط

2021.) 
 

 النقدية التحويالت لبرنامج شيكل( )مليون  المصروفة  المبالغ قيمة :8 شكل
 2021-2017 لألعوام

 

 
 . 2021، االجتماعية التنمية لوزارة السنوي  اإلحصائي  التقرير  المصدر:

 

  610,000  حوالي  تضم  أسرة  114,000  حوالي  2020  عامال  خالل  النقدية  التحويالت  برنامج  من  المستفيدة  األسر  عدد  بلغ
 نسبة  ألن  نظرا    المستفيدة،  األسر  إجمالي   من   % 69  بواقع  البرنامج  من  االستفادة  في  األكبر  النصيب  غزة  لقطاع  كان   فرد.
  ، الشديد  الفقر  خط  تحت  تقع  التي  األسر  من   %77  حوالي   البرنامج  يغطيو   الغربية.  الضفة  في   منها  أعلى   غزة  قطاع  في  الفقر

  من  األدنى  الحد  تلبية  على  قادر  غير  يزال  ال  البرنامج  هذاإن    أي  الوطني.  الفقر  خط  تحت  تقع  التي  األسر  من  %50و
 .(2021 االجتماعية، التنمية )وزارة الوطني الفقر خط تحت يقعون  الذين الفقراء لجميع االحتياجات

 
  بواقع   ،2020  عامال  في  أسرة   47,649  حوالي  ،النقدية  التحويالت  برنامج  من  والمستفيدة  ،امرأة   ترأسها  التي  األسر  عدد  بلغ

  من   ومستفيدة  إعاقة  ذات   امرأة   ترأسها  التي   األسر   عدد   بلغو   غزة.  قطاع  في  أسرة  28,561و  ، الغربية  الضفة   في   أسرة  19,088
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  غزة   قطاع  سكان  من  منهن  %43و  ،الغربية  الضفة   سكان  من  منهن  % 57  حوالي  امرأة،  5,716  النقدية  التحويالت  برنامج
 (.2021 االجتماعية، التنمية لوزارة السنوي  اإلحصائي )التقرير
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 الثالث  الفصل

 الحتياجات   المستجيبة الموازنة إلى الطريق في  الفلسطينية التجربة
 النوع االجتماعي والفئات المهم شة 

 
 

  السياسات   صنع  سياق  في   ، 2008  عامال  في  ،مرة  ألول  ،االجتماعي  النوع  الحتياجات  المستجيبة   الموازنات  مفهوم  طرح
  المبذولة   الجهود  أهم  وتوثيق  تتبعى  لإ  الفصل  هذا  يسعى  العهد.  حديث  ا  مفهوم  يزال  الإنه    أي؛  االجتماعي  للنوع  المستجيبة

  بين  الجهود هذه تنوعتو   المستويات.  مختلف على فلسطين في االجتماعي النوع الحتياجات المستجيبة الموازنات مجال في
  موازنة   بتطبيق  )مفتاح(  والديمقراطية  العالمي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  المبادرة  مثل  ؛حكومية  غير  مؤسسات  من  مطالبات
 كما  تدريبية.  أدلة  وإعداد  عمل،   ورشات  تنظيم  خالل  من  التوجه   هذا  دعم   ومحاولة  ،االجتماعي  النوع  الحتياجات  مستجيبة

  (، UNWomen)  للمرأة   المتحدة   األمم  منظمة  مثل  ؛عالمية  مؤسسات  من  دعما    االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  تلقت
 للنوع   المستجيبة  الموازنات  عن  دراسة  أول  أعدت  ،بحثية  ناحية  من  المرأة.  شؤون   ووزارة  ،المالية  وزارة  مثل  وزارات  تبنته  كما

 المفهوم   انتشار  قبل  أي(؛  )ماس  الفلسطيني  االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد  قبل  من  2005  عامال  فلسطين  في  االجتماعي
 والمؤسسي.  الرسميالصعيدين  على

 
  على   الضوء  يلقي  كما  االجتماعي،  للنوع  المستجيبة  للموازنات  الناظم  الفلسطيني  القانوني  اإلطار   تطور  الفصل  هذا  سيتتبع

  ا  عدد   الفصل   هذا   يضع  أخيرا ،  المهمشة.  والفئات  االجتماعي  للنوع  المستجيب  التخطيط  عملية  واجهت  التي  المعيقات  أبرز
  النوع   الحتياجات  مستجيبة  فلسطينية  موازنات  تحقيق  باتجاه  السير  خاللها  من  يمكن  عمل  خطة  تشكل  التي  المقترحات  من

 االجتماعي.

 
 والتخطيط  الموازنات  إعداد   عن  المسؤولة  الجهات  مع  البحث  فريق  أجراها  التي  قةالمعم    المقابالت  على   الفصل   هذا  نتائج  تعتمد

  إلى   إضافة،  العمل  ووزارة  االجتماعية،  التنمية  ووزارة  المرأة،   شؤون   وزارةو   المالية،  وزارة  من  االجتماعي  النوع  ودوائر  لها،
 برنامج  مسؤولة   مع  ومقابلة  االجتماعي،  والنوع  الموازنات  في  وخبراء  ،"مفتاح"  مؤسسة  في   الموازنة  برنامج  مسؤول  مع  مقابالت

 بحضور   "،ماس"  معهد  مقر  في   خصيصا    نظمت  بؤرية  مجموعة   نقاش  نتائج  على  يعتمد  كما  للمرأة.  المتحدة  األمم  منظمة  في
 . "مفتاح " ومؤسسة االجتماعية، والتنمية العمل،و  المرأة، شؤون و  المالية، وزاراتوبخاصة  ،المختلفة الوزارات عن ممثلين

 
 المختلفة األطراف وجهود  فلسطين في شةالمهم   والفئات االجتماعي للنوع المستجيبة الموازنات مفهوم تطور 3-1
 

 الممنهج   العمل  عن  تعبر  بل  والرجال،   النساء  بين  الحكومي  اإلنفاق   توزيع  مدى  االجتماعي  لنوعل  المستجيبة  بالموازنة  يقصد  ال
 إنها  أي  القطاعية،  عبر  االستراتيجية  الخطط  في  المحددة  شةالمهم    والفئات  االجتماعي  النوع  احتياجات  لسد  وماليا    سياساتيا  

 في  ا  متبع  ا  نهج  أصبحت  أنها  كما  عادلة.  بطريقة  المختلفة  المجتمع  فئات  لخدمة  الحكومة  بيد  سياساتية  مالية  أداة   تعتبر
 المجتمعات.  في  والمستدامة  الشاملة التنمية أهداف تحقيق بهدف ،عالميا   للموازنات التخطيط

 
  بد   الإنه  ف  ،إلى اآلن  فلسطين  في  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  تطبيق  ضعف  على  العديدة  الدالئل  من   الرغم  على
 مجال  في  األخيرة  السنوات  خالل  كبيرة  ا  جهود  بذلت  قد  العالقة  ذات  والمؤسسات  الفلسطينية  الحكومة  إلى أن  اإلشارة  من
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  الضعف   مكامن  إصالح  أو  لالستفادة  ،منها  والتعلم  ،الجهود  هذه  على   الوقوف  بمكان  األهمية  منأنه    نجد  لذلك،    تطبيقها.
 التجربة.   هذه  تطويرأجل    من   وذلك  االجتماعي،  للنوع  المستجيبة  للموازنات  والفعال  الشامل  التحقيق  دون   حالت  التي  والعراقيل

 

  الموازنة   تطوير  إلى   المالية  وزارة  سعت  ،2008  العام   في   فلسطينيا    االجتماعية  للنوع  المستجيبة  الموازنات  مفهوم  ظهور  بعد
  النوع   الحتياجات  المستجيبة  الموازنة إلى    والتحول  الموازنات  تخطيط  في  العالمية  والتطورات  يتالءم  بما  مستمر  بشكل

 وزارة  من   كل   من  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  للموازنات  الوطني  الفريق  تشكيل  على   العمل  تم  السياق،  هذا   في   االجتماعي.
 النوع  دمج   بشأن  ،2009  لعاما  الوزراء  مجلس  قرار   بصدور  الجهود   هذه  تكللتو   العسكرية.  والمالية   المالية،  وزارةو   المرأة،

  وأن   االجتماعي،  للنوع  حساسة  السنوية  موازنتها  تكون   بأن  الحكومية  الدوائر  ألزمما    ،الموازنة  إعداد  عملية  في  االجتماعي
 تطوير   على   بالعمل  المرأة   شؤون   وزارة  تكليف  تم  ، القرار  هذا   على   بناء  الموازنة.   إعداد   في  االجتماعي  النوع  وحدات  تشارك

  التي   المشاركة  أن   ،الميداني  البحث  خالل  من  تبين  كما  لكن   المجال.  هذا  في  الموازنة  إعداد  لجان  ألعضاء  الفنية  القدرات
  ومؤثرة   حقيقية  تدخالت  الموازنات  تشهد  لم   وبالتالي  ،ملزمة  تكن   لم  ،االجتماعي  النوع  لوحدات  الوزراء   مجلس  قرار   عليها  نص
 االجتماعي.  النوع  وحدات مسؤولي قبل من المهمشة والفئات االجتماعي للنوع مستجيبة موازنات لخلق

 
 إدارة   مجموعات  تشكيل  بشأن   الوزراء  مجلس  قرار  أحكام  بعض  بتعديل  الوزراء  مجلس  عن  قرار  صدر  ،2017  عامال  في

  وزارته/مؤسسته   موازنة  تكون   بأن  ،عامة  مؤسسة  وزير/رئيس  كل  إلزام   على  التعديل  هذا  نص  حيث  ،والموازنة  التخطيط
  ، والموازنة  التخطيط  إدارة  مجموعة   بخصوص   2016  لعامل   الوزراء  مجلس   قرار  تعديل  تم  كما  االجتماعي.   للنوع  مستجيبة

 التعديل   هذا  من  الرغم  على و   العامة.  المؤسسة  أو  الوزارة  في  االجتماعي  النوع  وحدة  مسؤول  لمجموعةى الإ  يضاف  بحيث
 بها   األخذ  فعليا    يتم  وال  ،شكلية  هي  ،األحيان  من  كثير  في  ،المشاركة  هذه  أن  الميداني  البحث  أظهر  ضروريا ،  كان  الذي

  اإلنفاق  لتأثير  بناء  أو  تقدم  أو  أداء  تقارير  على  مبنية  غير  روتينية  بصورة  تتم  الوزارات  في  الموازنات  إعداد  عمليةف  بجدية.
 خذاأل  يتم  وال  ،التأخير  من  الكثير  عليها  يطرأ  الموازنات  إعداد  عملية  أن  كما  غيرها.  أو  االجتماعي  بالنوع   تتعلق  مؤشرات  على
  وفق حلها على العمل تخصصها ضمن وزارة كل تسعى التي اتالفجو  حول تقارير لتقديم كافية فترات إعطاء االعتبار بعين

 .المستهدفة الفجوات لردم ،الضرورية اإلنفاق وحاجات ،فيها  والتقدم ،األولوية

 
 وتنفيذها  االجتماعي النوع الحتياجات مستجيبة موازنات  خطط صياغة أمام عوائق 3-2

 
  هذه   نإف  االجتماعي،  للنوع  مستجيبة  موازنات  تحقيق  سبيل  في  سنوات  10  من  أكثر  منذ  المبذولة  الجهود  من  الرغم  على

  ذلك   على   أكد  كما  التخطيط  مرحلة   في  االجتماعي  للنوع  المستجيبة   الموازنة   تزال  فال  والتراكم،  االستمرارية  إلى   تفتقد  الجهود
 أهميتها.  على تأكيدهم من الرغم  على المالية، وزارة في  االجتماعي النوع وحدة في المسؤولون 

 
 التخطيط  وفرق   االجتماعي  النوع  وحدات  قدرة  من  تحد  التي  العوائق  من  العديد  وجود  عن  المسؤولة   الجهات  من  العديد  أكد

 مرحلة  من  ابتداء  المهمشة  والفئات  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  نحو  التحول  سبيل  في  الوزارات  مختلف  في  للموازنة
 شؤون   ووزارة  ،المالية  وزارة  مع  المقابالت  أشارت  المثال،  سبيل  على  مستجيبة.  موازنة  الى  الوصول  مرحلة  حتى  التخطيط

  نماذج  إنف  ،االجتماعي  للنوع   مستجيبة  موازنات   نحو  بالتحول  ملزمة  قانونية  مرجعية  وجودمن    الرغم  علىإلى أنه    المرأة 
 يتعلق   والخطط  البرامج  عن  التعبير  إن  أي؛  االجتماعي  بالنوع  عالقة  ذات  مؤشرات  فيهاتوجد    ال  اءصم    نماذج  هي  الموازنة
  يرتبط   ما  وهو  الوزارة،  تلك  عمل  إطار  تحت  تندرج  التي  الفئات   الحتياجات  الوزارة  في  والموازنة  التخطيط  إدارة  فريق  بتقدير
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أنه   إال  االجتماعي.  النوع  أساس  على  التمييزإلى    األحيان  من  العديد  في  تميل  التي  السائدة  المجتمعية  بالثقافة  كبير  بشكل
  االجتماعي.   للنوع  حساسة  مؤشرات  وإضافة  والميزانيات  الخطط  هذه  يستوعب  الذي  اإلطار  تعديل  خالل  من  ذلك  معالجة  يمكن
  التي   والتدخالت  واألنشطة  المختلفة  الوزارات  وأهداف  رؤية  فيها  تحدد  صماء  نماذج  وهي-  الموازنة  نماذج  تغيير  هنا  نقصد

  والفئات   النساء  منها  تعاني  التي  بالفجوات  عالقة  لها  مؤشرات  إضافة  خالل  من  -عام  كل  الحكومة  قبل  من  تمويال    تتطلب
 الفئات.  هذه الحتياجات  االستجابة تحقيق سبيل في وميزانيات ببرامج المؤشرات هذه وربط  القطاعات، مختلف في شةالمهم  

 
  الوزارات   تعدها  التيكافة،    التقارير  على  االجتماعي  بالنوع  عالقة   ذات  مؤشرات  إلى  تفتقد  التي  الجاهزة  النماذج  موضوع  ينطبق

  الفئات   بين  منها  واالستفادة  ،المشاريع  توزيع  كيفية  إظهار  في  فجوة  وجود  على  يدل  الذي  األمر   األداء،  لمتابعة  المختلفة
 إيجاد  خالل  من  المختلفة  والمشاريع  البرامج  عمل  عن  المتوفرة  البيانات  من  لالستفادة  ضرورة  هناك  لذلك  المختلفة.  االجتماعية

  لألعوام   عليها  العمل  يجب  التي  األهداف   تحديد  يسهل  وبالتالي  ،الفجوات يرصد  ذاته   الوقت وفي  والتقدم،  العمل  يرصد  نظام
 القادمة. 

 
  هذه   لجسر   الخطط  ووضع  ،قطاع  كل   في   المهمشة  والفئات  االجتماعي  النوع  فجوات  إظهار  على   العمل  الضروري   من

  فرق  عاتق  على  تقع  وزارة.  كل  في   عليها  العمل  يجب  ومؤشرات  أهداف  إلى  الخطط  هذه  ترجمة  عملية   تتم  ثم  ومن   الفجوات،
 ومتابعة   منها،  التقليل  سبيل  في  الجهود  وحشد  ،الفجوات  هذه   إظهار  من  التأكد  االجتماعي  النوع  ووحدات  للموازنة  التخطيط
 النوع  فجوات  لجسر  الموضوعة  المؤشرات  في  التقدم  ومتابعة  ،االعتبار  بعين  األهداف  هذه  أخذ  ناحية  من  للموازنة  التخطيط

 شة.المهم   والفئات االجتماعي

 
إنه  ف  وتخصصها،  خطة   كل   بحسب  الفجوات  لسد   ا  أهداف  المختلفة،   للوزارات  القطاعية  االستراتيجيات  تناول  من   الرغم   على 
  هذه  وأسباب شةالمهم   والفئات االجتماعي النوع لفجوات تحليال    تشمل القطاعية االستراتيجيات جميع أن من  أوال   التأكد يجب

  المصادر   وتوفر  الخطط  هذه  أهداف  تعكس  الموازنة  أن  من  والتأكد  لها،  المناسبة  والسياسات  البرامج  تقترح  بالتالي  ،الفجوات
  اعتماد   تم   ما  إذا  المثال،  سبيل  على  المجتمع.  في  الالمساواة   فجوات  جسر  سبيل  في  تقدما    تحقق   برامج  لتنفيذ  الكافية  المالية

  التطبيق   هذا  يزال  ال  اآلن  إلى  لكن  األولويات.  هذه  تلبي  برامج  في  تنعكس  أن  الضروري   من  فأنه  العمل،  لقطاع  أولويات
 االجتماعي. النوع الحتياجات مستجيبة الموازنة  تكون  بأن الوزارات تلتزم فال ،ا  ضعيف

 

  وبناء   التدريبات  يتلقون   من  فغالبية  التراكمية،  الخبرة  إلى  افتقادها   ،الوزاراتأغلب    مع  المقابالت  أظهرت  ،ذاته  السياق  في
  أي ؛  الموازنة  بإعداد  ترتبط  التي   ذاتها  المواقع  في   اليوم   تجدهم  ال  ،االجتماعي  للنوع  المستجيب  التخطيط  مجال  في   القدرات

  والتخطيط  الموازنة  إعداد  في  المشاركة  مناستثناؤه    فيتم  التدريب،  تلقى  الذي  للشخص  الوظيفي  المسمى  يتغير  أن   بمجردإنه  
 داخلية   وتدريبات  نقاشات  وعمل  ،الزمالء  باقي  مع  بتبادلها  المعرفة  هذه  يتلقون   من  إلزام   خالل  من   ذلك  على  التغلب  يمكن  لها.

 التدريبات   في  االستمرارية  عدم  على  الوزارات  في  المبحوثين  من  العديد  أكد  ،ذاته  السياق  في  الموضوع.  هذا  حول  المعرفة  لتبادل
 عن   عبارةأكثر    هي  بل  بناء،   الى  تؤدي  بحيث  ،المدى  طويلة  خطة  ضمن  تنظيمها  وعدم  المستجيبة  بالموازنات  المتعلقة
 الفردي.  والوظيفي الذاتي التطور بهدف فردية تدريبات

 

  للبرامج   التخطيط  عملية   في  التأثير  علىالقدرة    وافتقادها  ،االجتماعي  النوع  وحدات  دور   ضعفإلى    المقابالت  شارتأ  كما
 كل  في  االجتماعي  النوع  وحدات  دور  ومركزية  أهمية  من  الرغم  علىو   القادمة.  للسنوات  الموازنة  في  تمويلها  ليتم  ،المقترحة
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 ،االجتماعي للنوع المستجيبة والخطط المؤشرات ووضع ،األهداف وتحديد ،االجتماعي بالنوع  تتعلق فجوات أي  لتحديد وزارة
  ويتم  ،كاف    بشكل  فاعلة  غير   الوحدات  هذه  تزال  ال  ،المقابالت  خالل  من  تبين  وكما  ،إنهف   بها،  والتوعية  شةالمهم    والفئات

  قد إضافة إلى أن تقليص األسقف المالية المحددة لكل وزارة أو جهة اختصاص    .الموازنة  إعداد   عند  وجودها   عن  التغاضي
، شةالمهم    والفئات  االجتماعي  بالنوع  العالقة  ذات  البرامج  من  العديد  تنفيذ  عدم  في  األبرز  والسبب  األهم  المعيق  هو  يكون 
 ،إضافية  تعتبرها  نفقات  أي  عن  وتحجم  ،األهداف   قائمة  تقليص  إلى   المحدودة  الموارد   ظل  في  الوزارات  من  كثيرتضطر    حيث
 دورها  يتمركز  التي  الوزارات  في  أكبر  بشكل  هذا  يظهر  .شةالمهم    والفئات  االجتماعي  للنوع  بالنسبة  مركزيتها  من  الرغم  على
  التي   العوائق  من  التخفيف  في  عملها  جل  وينصب  ،وغيرها...    الفقراء،و   األطفال، و   كالنساء،  شةمهم    فئات  مساعدة   حول

 بكرامة.  العيش  على الفئات  هذه قدرة دون  تحول
 

 فنجد  منها،  لكل  المرصودة  المالية  األسقف  تحدد  لكنها  ،وزارة  لكل  األولويات  تحديد  في  تتدخل  ال  المالية  وزارة  أن  حين  ففي
  تقدم   التي  للقطاعات  المالية  األسقف  رفع  يتم  بحيث  ،الموازنة  من  القطاعات  حصة  توزيع  إعادة  على  العمل  الضروري   من

  الطرق   دراسة  المالية  وزارة  على   كما  شة.المهم    الفئات  من  وغيرهم...    ،اإلعاقة  وذوي   والفقراء،  للنساء،  أهمية  ذات  خدمات
  الحكم،  قطاع  مثل  الموازنة  من  ا  كبير   ا  جزء  تستهلك  التي  القطاعات  بعض  على  اإلنفاق  تقليص  لخال  من   إما  ؛لذلك  األمثل
 موازنة  نحو  بالتحول  المباشرة  لعالقته  االجتماعي  القطاع  إلى  النفقات  بعض  توجيه  وإعادة  التشغيلية  النفقات  خفضوإما  

 يتيح  الذي  األمر  ،الدفع  ومواعيد  ،المحددة  المالية  باألسقف  االلتزام  إلى  اإلشارة  هممال  من  كذلك،  االجتماعي.  للنوع  مستجيبة
  نحو   والتحول  األهداف  تحقيق  في  التقدم  من  التمكن  وبالتالي  ،وغيرها  االجتماعي  بالنوع  العالقة  ذات  والمشاريع  البرامج  تنفيذ

 مستجيبة. موازنة

 

  مهمة   هي  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  مهمة  إن   حيث  المختلفة،   الوزارات  بين  الجهود  تنسيق  المهم  من  كذلك
 القطاعات  في  االجتماعي  النوع  على  المبنية  الفجوات  جسر  إلى  للوصول  الوزارات  مختلف  بين  عملها  آليات  وتتداخل  ،مشتركة

 البرامج  في  االشتراك  خالل  من  ،المشترك  والعمل  الجهودتضافر    إلى  ضرورة  هناك  أن  كما  المختلفة.   واالجتماعية  االقتصادية
 واستدامتها.  ،مأسستهاو  البرامج،  هذه من المثلى لالستفادة الدولية المؤسسات تنفذها التي  الدولية
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 الرابع الفصل

  الحتياجات استجابتها حيث من  الفلسطينية الموازنة تحليل
 شة المهم   والفئات االجتماعي النوع

 
 

 التشريعية  للـسلطة   بـه  تـتقدم  التـي  الـسنوية  الموازنة  قانون   مشروع  خالل   من  حكومة  ألية  العامة  المالية  السياسة  عن  التعبيـر  يـتم
  وآجالها.   أنواعها  اختالف  على  التنمية  خطط  تنفيذ  في  الحكومة  أداة   بمثابة  هي  فالموازنة   التنفيذ،  واجب  كقانون   إقراره  أجل  من
  وفي   ،الكلية  واالجتماعية  االقتصادية  سياسـاتها  وتقييم  معرفة  من  يمكن نا  ، دولة  ألية  العامة  الموازنة  تطورات  وتتبع  قراءة  إن

 زيادة  خالل  من  ،التنمية  فرص   تعزيز  في  مساهمتها  زاوية  من  المـوازنة  تحلـيل  إلـى  نسعى  أننا  بما  المالية.  السياسة  مقدمتها
  متحيزة   السياسات  هذه  كانت  إذا   ما  معرفة   في  تفيدنا  التي  المؤشرات  بعض  بناء  يمكنفإنه    االجتماعي،  النوع  إزاء  تـوازنها
 الطبقة   أو  ،اللون   أو  ،العرق   أساس  على  تمييز  دون   كافة  المجتمع  فئات  وبين  ،والنساء  الرجال  بين  المساواة   خلق  لهدف

  هو  ،هنا  ،المهم  سلي  .حدة  على  كل     والنفقات(  )اإليرادات  الموازنة  شقي  توصيف  خالل  من  وذلك  اإلعاقة،  أو  ،االجتماعية
  القطاعات   بين  المتاحة   الموارد  توزيع  وكيفية  ،الموازنة  )هيكل  اإلنفاق  يتم  قطاعات   أي  وعلى   نوعيته   بل  ،اإلنفاق  حجم

  بالنسبة   الحال  كذلك  االجتماعي.  النوع  على  المبنية  الفجوات  وتجسر  شةالمهم    الفئات  الموازنة  برامج  تخدم  وكيف  (،المختلفة
 المجتمع.  فئات بين الضريبي العبء يتوزع كيف بل ،الضريبية العائدات  حجم هو المهم فليس ،لإليرادات

 

  بين   العدالة  بتحقيق  التزامها  مدى   ناحية  من   ،2021-2009  نعاميال  بين  ما  الفلسطينية  الموازنات  تحليل   الفصل  هذا  يتناول
  الموازنات   عدا  ما  ،السنوات  تلك  خالل  المالية  وزارة  عن  الصادرة   نفسها  الموازنة  وثائق  خالل  من  المجتمع،  فئات  مختلف
  الفصل   هذا  يحاول  كما  المالية.  وزارة  من  عليها  الحصول  من  التمكن  لعدم  ،2020و  ،2019و  ،2012  لألعوام  العامة

 االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة   تجاه  ،المختلفة  الوزارات  في  الموازنة  إعداد   ولجان  ،المالية  وزارة  التزام  مدى  استكشاف
  خالل   من   ذلك  على  العمل  سيتم  نفسها.  الفلسطينية  الموازنة  وثائق  تحليل  خالل   من   ،للموازنة  إعدادهم  في   شةالمهم    والفئات

  خطاب  تحليل ، بداية   ،التحليل هذا  يشمل المذكورة. السنوات خالل وبرامجها الفلسطينية الموازنة وهيكلية خطاب وتحليل تتبع
 االجتماعي  النوع  موقع  ناحية  من  الموازنة  وأهداف   ،العامة  المالية  السياسات  في  قراءة  تقديم  خالل  من  الفلسطينية  الموازنة

 السنوات  خالل  وتطوره  العامة  الموازنة  مشروع  في  جاءت  كما  والمساواة   ،الفرصوتكافؤ    المهمشة،  الفئات  واحتياجات  ،فيها
  لجعل   كأدوات   ؛األخرى   الموازنة  بنود  وبعض  ،الفلسطينية  الحكومية  العامة   واإليرادات  النفقات  تحليل  ، أيضا    (.2009-2021)

 العمل   قطاعي   على  التطويري   اإلنفاق  حليلت  الفصل   هذا  سيتناول  ،أخيرا    االجتماعي.  النوع  الحتياجات  مستجيبة  الموازنة 
  تطويرية ال  الموازنة  برامج  استجابة  ناحية  من  مباشر  بشكل  والنساء  المهمشة  الفئات  تمس  قطاعات  امكونه  االجتماعية  والتنمية

 الثاني  الفصل  في  ددتح    التي  الفجوات  على  اعتمادا    ،االجتماعية  والتنمية  لمالع  قطاعي  في  االجتماعي  النوع  فجوات  لتزايد
 الدراسة.  من
 
  في حظا   األقل والفئات االجتماعي النوع على المبنية االجتماعية الفجوات جسر أهمية على والتأكيد االجتماعي البعد تناول 4-1

 الموازنة  خطاب

 

 النوع  وتعميم  دمج  موضوع  2021-2009  من  الفترة  خالل  دراستها  تمت  التي  الموازنات  من  أي    تتناول  لم  ،عام  بشكل
  في   أو  أهدافها   في   صريح  بشكل  االجتماعي   النوع  الحتياجات  االستجابة  أو   ، (gender mainstreaming)  االجتماعي
 االقتصادي  واالنكماش  ، 19-فيدكو   جائحة  آثار  من  للتخفيف  محاولة  وفي  ،2021  العام  ميزانية  أن  يبدو  لكن  سياساتها.
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 الحياة   إحياء  "إعادة  أهدافها  في  حددت  إنها  حيث،  شةالمهم    بالفئات  لالهتمام  األقرب  كانت  ، 2020  عامال  حصل  الذي  الكبير
 األولويات  مع  ينسجم  بما  ،الماضيين  العامين  خالل  األزمات  خلفتها  التي  الحادة  االقتصادية  اآلثار  ظل  في  االقتصادية

 حاولت  ،األخرى   للدول  المتاحة  المالية  السياسة  أدوات  معظم  غياب  ظل  في  .2023-2021  الوطنية  والسياسات  الحكومية
 اإلصالحات   خالل  من  العجز  وتضييق  واالستثمار،  التنمية  نحو  اإلنفاق  زيادة  خالل  من  ،االقتصادي  الوضع  تعديل  الحكومة
  القدس   في   المواطنين  صمود  تعزيز  بالعناقيد،  التنمية  خطة  واالستثمار؛  التنمية  لصالح   اإلنفاق  هدف   تضمن  الهيكلية.

  والتعليم   الصحة  نحو  وموجهة  ثابتة  اإلنفاق  أهداف   أن  الموازنة  ذكرت  كما  شة.المهم    والفئات  الشباب  دعم  وبرامج  واألغوار،
 اإلنسانية   المخصصات  وصرف  الفقر  خط  دون   للعائالت  الدعم  بتأمين  التزاماتها  الحكومة  ستواصل  حيث  ،االجتماعية  والتنمية

  ،تمس  التي ،والتعليم والصحة  االجتماعية  كالتنمية  لقطاعات  الحكومي الدعم توجيه  أنه   على  ريفس    قد   ما   وهو  واالجتماعية.
 للجائحة.  السلبية اآلثار لمواجهة شةالمهم   الفئات من وغيرهم والفقراء النساء حياة ،مباشر بشكل

 
 الفلسطينية العامة الموازنات قوانين في ذكرت الموازنة  ستدامةا في وائقع 4-2

 

  للسلطية   العام   والمالي   السياسي  السياق  ظل   في   االجتماعي  النوع  الحتياجات  استجابتها  ومدى   الموازنة   تحليل  من   بد  ال
  ا  محدد   ويشكل  ،أهدافها  تحقيق   على   الموازنة  لقدرة  الحاكم  اإلطار  السياق  هذا  يشكل  حيث  عنه،  بمعزل  وليس  الفلسطينية

 تبعية ب  غالبيتها  ترتبط   ،الحكومة  نفقات  تمويل  في  صعوبات  إلى  ،تقريبا    ،دراستها  تمت   التي  الموازنات  جميع  تشير  لتطورها.
ومن ناحية أخرى   ،ناحية  من  االقتصادية  الموارد  على  اإلسرائيلي  االحتالل  وسيطرة  ،اإلسرائيلي  لالقتصاد  الفلسطيني  االقتصاد

  وأثرها  ،غزة قطاع  على شنت التي العديدة الغاشمة والحروب الغربية الضفة  على االحتالل يشنها التي العسكرية التصعيدات
 االنخفاض  فهذا  واإلنسانية.  االجتماعية  األصعدة  مختلف  على   تخلفه  الذي  الدمار  على  عالوة  ،اإلجمالي  المحلي  الناتج  على

 االعتماد  أخرى،  ناحية  ومن،  ناحية  من  المحلية  اإليرادات  انخفاض  على  ،مباشر  بشكل  ،ينعكس  كان  ،المحلي  الناتج  في
  مرة كل في الفلسطينية السلطة يجعلما  العامة، اإليرادات من %70-%60 بين ما تشكل التي المقاصة عوائد على الكبير
  الموظفين   برواتب  المتعلقة  سواء  ؛المتأخرات  قيمة  ارتفاع  وبالتالي   ،التزاماتها  أداء  عن  عاجزة  المقاصة،  إسرائيل  فيها  توقف

 الخاص.   القطاع مستحقات أو ،العموميين

 
  المقاصة   أموال  إسرائيل  واحتجاز  ،19-كوفيد  جائحة  2020  العام  شهد  فقد  ،مزدوجة  مالية  أزمة   2021  العام  موازنة  واجهت

 %11.5  ـب  قدر  ،كبير  اقتصادي  بانكماش  ذلك  تسبب  .2020  الثاني  تشرين  إلى   نيسان  من  ؛متتالية  أشهر  ثمانيةعلى    يزيد  لما
  العام   خالل  ماليا    الالزم  األدنى  الحد  منأقل    %30  بنسبة  للعمل  مضطرة  المالية  وزارة  جعل  ما  ،اإلجمالي  المحلي  الناتج  على

 التكاليف   وهي  األوروبي،  االتحاد  من  منها  ا  مليون  20  للتطعيم،  دوالر  مليون   32  المالية  وزارة  خصصت  ،كذلك  .2020
  الميزانية   توقعت  ،اإليرادات  في  الواقع  هذا  من  الرغم  وعلى  المجتمعية.  للمناعة  للوصول  المواطنين  من  %70  لتطعيم  الالزمة
 %.146 بنسبة التطويرية النفقات وارتفاع  ،دوالر مليار 5.6إلى  ليصل العام اإلنفاق مستوى  ارتفاع

 
  موازنة   في   دائم  عجز  في  يتسبب  ما   ،العامة  اإليرادات  من  أعلى   الحكومية  النفقات  أن  إلى  الموازنات  جميع  تشير  ،كذلك

  النفقات   من  كثير  بتوقف  يتسبب  ما  ،تأخرها  أو   ،المالية  بالتزاماتهم   المانحين  وفاء  عدم   إلى  ،هنا  ،اإلشارةوتجدر    الحكومة.
 وبالتالي   ،تقترحها  التي  المشاريع  تنفيذ  على   الوزارات  قدرة  من  يحداألمر الذي    ،بها  المرتبطة  المشاريع  تأجيل  أو  التطويرية

 الفئات  خاصةوب  ،الخدمات  هذه  من  المستفيدة  الفئات  ويحرم  ، عام  كل  للعمل  المحددة  األهداف  تحقيق  عن  االنحراف  يزيد
 النقدية  التحويالت  أو  ،الحكومة  من  المقدمة  العامة  الخدمات  على  كامل  شبه  أو  كامل  بشكل  تعتمد  التي  والفقيرة  شةالمهم  
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 االجتماعي   النوع  فجوات  من  يزيد  ما  األخرى،  الفئات  على  وطأة  أقل  التأثير  يكون   بينما  أنواعها،  مختلف  على  والمساعدات
 شة.المهم   والفئات

 
 الفلسطينية السلطة موازنات في المالي العجز 4-3
 

  2021-2009  األعوام  موازنات  تتبع  خالل  منف  الفلسطينية،  الحكومة  موازنة  في  كبير  عجز   في  السابقة  العوائق  تتسبب
 بالتزاماتها   الوفاء  على   الحكومة  قدرة  عدمب  سببتيما    ،الموازنة  يعتري   ا  كبير   ا  مالي  ا  عجز   هنالك  أن  تضح ي  ،(4  الجدول  )انظر

  واألجور   الرواتب  فاتورة  بسداد  الحكومة  تلتزم  ،العادة  في  المعنية.  الوزارات  قبل  من  المقترحة  والمشاريع  البرامج  على  باإلنفاق
  والمشاريع   التطويرية  النفقات  من  تحد  لكنها  ،سدادها  ويجب  ،التزامات  تبقى  ،لفترة  انقطاعها  أو  تأجيلها  حال  في  حتى  ،التي

 للتنفيذ. الالزمة  المالية األسقف توفر عدم بسبب المقترحة

 
 (2021-2009) ا بينم مختارة سنوات في الفلسطينية الحكومة موازنات في  العجز حجم :4 جدول

 

 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 
 3987 3803 3544 2982 2835 2742 2611 2254 2027 1630 العامة  اإليرادات 

 1709 1273 1112 1382 2285 1629 1400 1467 1913 1653 التمويل  قبل  اإلجمالي العجز 
  من  التمويل  قبل  العجز  نسبة

 العامة  اإليرادات 
101%. 94.4% 65% 53.6% 59.4% 80.6% 46% 31.4% 33.5% 42.8% 

 من  نتمكن  لم  ،المذكورة  غير   السنوات  أن  العلم  )مع  المذكورة  للسنوات  المالية  وزارة عن  الصادرة  العامة  الموازنات  تقارير   بيانات  من  واحتساب  تجميع  المصدر:
 . دوالر بالمليون  المبالغ  مالحظة: بها( الخاصة الموازنة وثائق عن الحصول

 

  ، اإليرادات   من  أكبر  الموازنة  في   العجز  كان   2009  عام ال  ففي  ؛باإليرادات  مقارنة  جدا    مرتفعة  العجز  نسبة   أن  4  الجدول   يوضح
  قدرة   من   يحد  ،الموازنة  في  الكبير  العجز  هذا  أن  المتوقع  منو   العامة.  اإليرادات  ثلث  عن  ليق    لم  له  مستويات  أدنى  في  وحتى

  ومنها   ،الفئات  هذه  لمساعدة  تخطط  التي  المشاريع  تقليص  خالل  من  ،شةالمهم    الفئات  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء  على   الحكومة
 االجتماعي. النوع  على المبني العنف ومحاربة ،االجتماعي بالنوع عالقة لها برامج

 
 الفلسطينية الموازنة لدعم الدولية المساعدات 4-4

 
  من   القريبة  أو  ،"ج"  المصنفة  )كالمناطق  شةالمهم    والتجمعات  المناطق  في  لتنفيذها  يخطط  التي   التطويرية  للمشاريع  بالنسبة

  ترتبط  تنفيذها.  يمنع  أو  يؤخر   ما  ،اإلسرائيلي  االحتالل  يضعها  التي  عوائقبال  تتأثر  المالية  العوائق  جانب  إلى  فإنها  الجدار(
  والصرف   المياه  كشبكات  تحتية  بنية  مشاريع  أو   ومدارس،   صفية  عبش    إقامة   أو  ، صحية  خدمات  بتقديم  عادة  المشاريع  هذه

  في   المشاريع  هذه  شأن  من  االجتماعي.  النوع  أساس  على  والتنمية  بالمساواة   ،كبير  بشكل  ،ترتبط  الخدمات  وهذه  ،الصحي
  هذه  في  شةالمهم    الفئات  ومختلف   والنساء  الفقراء  على  األعباء  من   يخفف  وبالتالي  ،أفضل  خدمات  تحقيق  تنفيذها  حال

 .المناطق
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 المنح  حجم  مقارنة  عندو   العجز.  بحجم  مقارنة  الحكومة  لميزانية  المقدمة  والمساعدات  المنح  حجم  أدناه  5  الجدول  يظهر
  إال   ،2014  عامال  الموازنة  في  العجز  من  %82  يقارب  ما  شكلت  أنها  نالحظ  ،الحكومة  ميزانية  لدعم  المقدمة  والمساعدات

  ذلك   في  الميزانية  في  العجز  حجم  من  %24  فقط  وشكلت  ،دوالر(  مليون   411)  2021  عامال  ،كبير  بشكل  ،انخفضت  هاأن
 الفئات  على  خاصةوب  ،19-كوفيد  جائحة  خلفتها  التي  الكبيرة  واالجتماعية  االقتصادية  التحديات  من  الرغم على  ذلكو   ،العام

 شة.والمهم   الفقيرة

 

 فيها  بالعجز مقارنة الحكومة لموازنة المقدمة والمساعدات المنح حجم :5 جدول
 

 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 
 411 600 500 750 800 1329 1100 967 1243 1150 الموازنة  لدعم  والمساعدات  المنح 
 1709 1273 1112 1382 2285 1629 1400 1467 1913 1653 التمويل  قبل  اإلجمالي العجز 
  إلى  والمساعدات  المنح  نسبة
 %24 %47 %45 %54.3 %35 %81.6 %78.6 %65.9 %65 %69.5 العجز 

 من نتمكن لم ،المذكورة غير السنوات أن العلم )مع المذكورة  للسنوات المالية وزارة  عن الصادرة العامة  الموازنات تقارير  بيانات من  واحتساب تجميع المصدر:
 . دوالر بالمليون  المبالغ  مالحظة: بها( الخاصة الموازنة وثائق عن الحصول

 
 الفلسطينية  السلطة لدى المالي اإلصالح 4-5

 

  ، أساسي   بشكل  ،تهدف  عدة  سياسات  الفلسطينية  الحكومة  اتخذت  ،واستدامتها  العامة  الميزانية  وضع  لتحسين  محاوالتها  في
 ،السابقة  موازناتال  خطط  من  العديد  ففي  المقاصة.  إيرادات  على  االعتماد  لتقليل  محاولة  في  المحلية  اإليرادات  زيادةى  لإ

 الضريبة  زيادة  شأنه  من  الذي  األمر  ،المكلفين  عدد  وزيادة  ،الضريبية  القاعدة  توسيع  ،أهدافها  ضمن  من  ،الحكومة  حددت
 أكثر  أصبحت  ،الدخل   مستوى   مع  تتناسب  تصاعدية  ضريبة  فرض  عند  أنه  إلى  اإلشارة  مع،  مسبقا    معفاة  كانت  فئات  على

أجل    من  ؛ الرسوم  جباية  قوانين  في  تتعديال  عمل  ،الحكومة  اتخذتها  التي  األخرى   الخطوات  من  الفقراء.  لحاجات  استجابة
  أن   الخطوة   هذه   مثل  شأن  من   أن  إال  ،الفلسطينية  السلطة  لخزينة   العامة  اإليرادات  في   المحلية  اإليرادات  مساهمة  نسبة  زيادة
  مستوى   عن   النظر  بغض  المواطنين  جميع  على   تفرض  الرسوم  إن  حيث  ،شةوالمهم    الفقيرة  الفئات  على   المالية  األعباء  تزيد

 دخولهم.

 
 تشجيع  قانون   تعديل  2015  عامال  ميزانية  في  إقرارها  المحلية،  اإليرادات  زيادة  الحكومة  محاوالت  على  األخرى   األمثلة  من

  الرغم   على  الزراعي.   القطاع  استثمارات  عدا   ما  ، الجديدة  االستثمارات  على   الكاملة   اإلعفاءات  سحب   خالل  من  ،االستثمار
 ؛النساء  لصالح  ا  إيجابي  ا  تمييز   يعد  الزراعي  القطاع  دعم  على  اإلبقاء  نإف  األخرى،  قطاعاتال  من  العديد  على  السلبي  األثر  من

  المحدد   المال   رأس  حجم  يبقى  لكن  الصغيرة.  النسائية  والمشاريع  النسائية  العمالة   فيها  تتركز  التي   القطاعات  من  كونه
  عن   اإلعالن  آليات  في   توضيح  يتطلب  هذا   القرار.   هذا   من  المستفيدة  للفئات  المحدد  هو  الضريبة   من  المعفية  لالستثمارات

 الكافية   المعلومات  إلى  النساء  وصول  تسهيلأجل    من  ،المحافظات  مختلف  في  الضريبي  اإلعفاء  من  لالستفادة  التقديم
 اإلعفاء. من لالستفادة
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 2021-2009 نعاميال بين ما مختارة لموازنات عام وتحليل رضع 4-6

 

  حوالي   تشكل  والتي  ،إسرائيل  تجبيها  التي  المقاصة  إيرادات  على  ،إيراداتها  من  األكبر  الجزء  في  ،الفلسطينية  السلطة  تعتمد
  فيما  المنشورة،  الموازنات  حسب  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  الجاري   اإلنفاق  لتمويل  المستحقة  العامة  اإليرادات  من  60-70%

  هذا   في  التركيز  سيتم  الفلسطينية.  العامة  اإليرادات  من  يسيرا    جزءا    غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  المحلية  اإليرادات  تشكل
 بهذا   الدولية  التجارببأسوة    االجتماعي  للنوع  الموازنة  استجابة  مدى  تحليلأجل    من ؛اإلنفاق  جانب  على  ،أكبر  بشكل  ،الجزء

 الخصوص. 

 
 العامة  اإليرادات 4-6-1

 
 اإليرادات  من  األكبر  بالنسبة  االحتالل  تحكم  بسبب  الفلسطينية  الحالة   في فعال  غير  العامة  اإليرادات  تحليل  طريقة  باعات    إن

  % 60  من  أكثر  وتشكل  ،مرتفعة  المقاصة   من  العوائد   نسبة  أن   ،أدناه  6  الجدول   يظهر  باريس.  بروتوكول  أحكام  وفق  العامة
 . شةالمهم   الجهات  لصالح الفلسطينية الحكومةأن تتخذها  يمكن التي السياسات من يحد   ما ،اإليرادات إجمالي من

 
   المقاصة إيرادات   ونسبة العامة اإليرادات مصادر :6 جدول

 (2021-2009) الفترة خالل العامة  اإليرادات من
 

 2021 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 البيان
 3987 3803 3544 2982 2835 2742 2611 2254 2027 1630 اإليرادات  إجمالي 

 1324 1259 1293 870 844 924 890 812 707 625 محلية   جباية
 2663 2544 2251 2112 1992 1818 1722 1442 1320 1005 مقاصة 

  من  المقاصة نسبة
 %66.8 %66.8 %63.5 %70.8 %70.2 %66.3 %66 %64 %65 %61.6 اإليرادات 

 عن   الحصول  من  نتمكن  لم  ،المذكورة  غير  السنوات  أن  العلم  )مع  المذكورة  للسنوات  المالية  وزارة  عن  الصادرة  العامة  الموازنات  تقارير  بيانات  من  واحتساب  تجميع  المصدر:
 . دوالر بالمليون  المبالغ مالحظة: بها( الخاصة الموازنة وثائق

 

  1324  إلى  ،2009  عامال  دوالر  مليون   625  من  ارتفعت  حيث  ،الضرائب  من  المحلية  الجباية  في  ا  تحسن  6  الجدول  ظهري  
  ارتفاع   اعتبار  يمكن  ال  ، أخرى   ناحية  من  للموازنة.   المالية  لالستدامة  بالنسبة  جيد  مؤشر  وهو  ، 2021  عامال  دوالر  مليون 

  مصادر   بمعرفة  مقرونا    كان   حال   في   إال  ،االجتماعي  النوع  الحتياجات  االستجابة  ناحية  من   ا  جيد  ا  مؤشر   المحلية   الجباية
  الدخل  توزيع إعادة االعتبار بعين يأخذ  الضريبة توزيع كان حال ففي  المختلفة. المجتمع فئات على  توزعت وكيف ،الضريبة

 االجتماعي. للنوع مستجيبة اعتبارها يمكن ،حظا   األقل الفئات وينصف ،المجتمع فئات بين

 

 العامة  النفقات 2- 4-6

 

 االجتماعي.  النوع  الحتياجات  مستجيبة  لتكون   الموازنة  لتوجيه  الدولأغلب    عليها  عملت  التي  األساسية  األداة   العامة  النفقات  تعد
  توجه   تحديد  يمكن  ،النفقات  خالل  من     الفلسطينية.  الحكومة  لدى   استخدامها  المتاح  األساسية  األداة   العامة  النفقات  تعدكما  

 ،ثابت  فلسطين   في  ةيالحكوم  النفقات  من  كبير  جزء  المختلفة.  المجتمع  فئات  تجاه  واالجتماعية  االقتصادية   الحكومة   سياسة
 النفقات  عن  عدا   ،العامة  والمؤسسات  العام  القطاع  لموظفي  واألجور   بالرواتب  يتعلق  ألنه  ،كبير  بشكل  تغييره  يمكن  وال
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  االجتماعي.   النوع  حسب  الموازنة  من  الجزء  هذا  توزيع  عدالة  مدى  ناحية   من  فيه  التمحيص  أهمية  تأتي  لكن   األخرى.  التشغيلية
  .وسياساتها  الحكومة  رؤيةب   ترتبط  أن  المفترض  من  التي  والبرامج  المشاريع  نحو  الحكومة  توجه  فتحدد  التطويرية  النفقات  أما

 االجتماعي. النوع الحتياجات  استجابتها مدى وفحص ،بالتفصيل المختلفة النفقات أشكال استكشاف الجزء هذا يحاول
 
 األجور و  الرواتب 3- 4-6
 

  حوالي   من  الرواتب  فاتورة  ارتفعت و   .التقليص  أو  التوسع  نحو  العام  القطاع  في  التوظيف  بسياسة  واألجور  الرواتب  فاتورة   ترتبط 
 ،2016  العام  منذ  ا  انخفاض  شهدت  لكنها  ،2013  عامال  %48  حواليإلى    2009  عامال  العامة  النفقات  إجمالي  من  43%

 (. 7 الجدول )انظر  2021 العام في العامة النفقات إجمالي  من %41.5إلى  لتصل

 
 العامة  النفقات إجمالي من واألجور  الرواتب فاتورة حصة :7 جدول

 

 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 

 5588 5024 4560 4251 5018 4236 3888 3732 3840 3282 النفقات العامة 

 2320 2188 2075 1965 1953 2018 1880 1710 1550 1410 رواتب وأجور 

حصة الرواتب واألجور من النفقات  
 العامة 

42.9% 40.3% 45.8% 48.4% 47.6% 38.9% 46.2% 45.5% 43.6% 41.5% 

 لم   ،المذكورة  غير  السنوات  أن  العلم  )مع  المذكورة  للسنوات  المالية  وزارة  عن  الصادرة  العامة  الموازنات  تقارير   بيانات  من  واحتساب  تجميع  المصدر:
 .دوالر بالمليون  المبالغ مالحظة: بها( الخاصة  الموازنة وثائق عن الحصول من نتمكن

 

  لجعل   ،محددة  قطاعات  أو  ،معينة  برامج  نحو  توجيهها  أو  ،بها  التحكم  يمكن  ال  الرواتب  فاتورة  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال
  صالح   فيتصب    ،العام  القطاع  في  العامالت  النساء  أعداد  زيادة  أن  إال  االجتماعي.  النوع  الحتياجات  مستجيبة  الموازنة
  سوق   في  الفلسطينيات  النساء  مشاركة  في  كبيرة  فجوة  هنالك  أن  خاصة وب  النفقات،  هذه   من  النساء  من   أكبر  عداد أ   استفادة
  في   . 2019  عامال  للرجال  %67.2ـب  مقارنة  %15.6  العمل  سوق   في  النساء  مشاركة  نسبة  بلغت  حيث  ،بالرجال  مقارنة  العمل

 تنم  جيدة  نسبة  وهي  ،للرجال  %54.3  ـب  مقارنة  2021  عامال في  %45.7  حوالي  الموظفات  النساء  نسبة  بلغت  العام،  القطاع
  الفلسطيني  لإلحصاء المركزي  )الجهاز الخاص  القطاع مع مقارنة العام  القطاعإلى   النساء  دخول  مامأ  عوائقال انخفاض  عن
 (.2021 ،ب

 
  المهم  منف  العام،  القطاع  في  التوظيف في  والرجال  النساء  بين  المساواة   على  للحكم  كافية  غير  ،وحدها  ،التوظيف  نسبة  لكن

 االجتماعي.  النوع  حسب  األجورو   الرواتب  تتوزع  كيف  لمعرفة  بالرجال  مقارنة  النساء  دهاتتقل    التي  الوظائف  نوعية  فحص
 حيث  ،المدني  العام  للقطاع  الوظيفي  السلم  بحسب  األدنى  الوظائف  في  النساء  تركزإلى    العام  الموظفين  ديوان  بياناتتشير  

  واالمتيازات.   الرواتب  ناحية  من  األدنى  الدرجة  وهي  ،(10- 1)  الدرجة  في  موظفات  هن  العامالت  النساء  من  %95.8إن  
 نسبة  تبلغ  المثال،  سبيل  على  .الحكومية  الوظائف  في  العليا  المراتب  نحو  اتجهنا  كلما  باالنخفاض  النساء  نسب  تبدأ  لكن

(  A4)  بدرجة  النساء  نسبة  تبلغ  كذلك  ،نفسها  الدرجة  في  للنساء  فقط  %27  مقابل  ،%73  حوالي(  C)  مدير  بدرجة  الرجال
 مراجعة  يتطلب  هذا  (.2021  ،ب  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز)  للذكور  %86.3  مقابل  ،% 13.7  حوالي  فأعلى
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  ناحية   من  سواء  للنساء  االجتماعي  للدورمالءمته    مدى  لفحص  ،جندرية  ناحية  من  العام  القطاع  في  الترقيات  نظام  في  معمقة
 وشروط  والمعنوية  المادية  الحوافز  نظام  تحليل  يجب  كما  . الرجل  فيها  يستفيد  التي   نفسها  بالدرجة  منه  المرأة   استفادة  إمكانية
  األدوار   االعتبار  بعين  األخذ  خالل  من  أي  ؛االجتماعي  النوع   الحتياجات   استجابته  مدى  ناحية  من  وزارة  كل  في  منحها

  العالقة   ذات  المواد   مراجعة  عند  أيضا    النظام.  هذا  من  منهما  كل  استفادة  إمكانية  وبالتالي  ،والرجل  للمرأة   المرسومة  االجتماعية
األمر الذي   ،وأعلى مدير  درجة إلى النساء انتقال يعيق ما  الذكور، لصالح تميلفإنها  ،والبعثات للدورات واالنتداب بالترشيح

 والدولية.   المحلية والدورات التدريبات من  العديد في والمشاركة العمل في ا  كبير  ا  انخراط يتطلب

 
  بسبب  ،للنساء  األكبر  المشغل هي  والتعليم الصحة  مثل  الخدمات  قطاعات  تعد  ،النساء  فيها  تعمل  التي  القطاعات  حيث  من

 وتوسيع  ،القطاعات هذه في النساء حصر  عدم يجب لكن فلسطين.  في للعمل المرأة  اتجاهات مع واجتماعيا   ثقافيا   انسجامها
 .أخرى  حكومية قطاعات في مشاركتهن

 
 التطويرية  النفقات 4- 4-6
 

 كلما إنه    أي  وسياساتها،  برامجها   الحكومة  تنفذ  خاللها  من  التي  الرئيسية  األداة   هي  التطويرية  النفقات  تعد  ،أعاله  ذكر  كما
 كذلك   واالجتماعية.  التنموية  أهدافها  تحقيق  على  للعمل  للحكومة  أوسع  مجال  تيحأ  ،التطويرية  للنفقات  أعلى  ميزانية  توفرت

 وزارة   هتحقق  ما  وهو   ،واالجتماعية  االقتصادية  الحكومة  توجهات  معرفة،  البرامج  على   بناء    ،التطويرية  النفقات  توزيع  يتيح
 . برامج موازنة إصدار  نحو التحول خالل  من الفلسطينية المالية

 
أن الميزانية المخصصة للنفقات التطويرية منخفضة مقارنة مع النفقات األخرى، حيث إنها في أعلى    9يالحظ من الجدول  

%، في حين وصلت نسبا  منخفضة جدا  خالل األعوام  22.9شكلت أقل من ربع النفقات العامة    2015مستوى لها العام  
% على التوالي. يحد شح الموازنات المتوفرة  9.2%، و8.2%، و8.3%، و9  ، بواقع2017، و2016، و2014، و2013

للنفقات التطويرية من قدرة الوزارات ذات العالقة من تنفيذ أي برامج؛ سواء طارئة أو تنموية، لتستفيد منها الفئات المهم شة 
 االجتماعي. والفقيرة، وبالتالي يضعف توجه الموازنة لتكون موازنة مستجيبة الحتياجات النوع 

 

 العامة النفقات  من التطويرية النفقات حصة :8 جدول
 

 2021 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 السنوات 
 5588 5024 4560 4251 5018 4236 3888 3732 3840 3282 العامة  النفقات
 683 530 420 350 1150 350 350 500 670 503 التطويرية  النفقات

  التطويرية النفقات حصة
 العامة  النفقات  من

15.3% 17.4% 13.4% 9% 8.3% 22.9% 8.2% 9.2% 10.55 % 12.2% 

  من   نتمكن   لم  ،المذكورة  غير  السنوات   أن   العلم  )مع   المذكورة  للسنوات  المالية  وزارة  عن  الصادرة  العامة  الموازنات   تقارير  بيانات  من  واحتساب   تجميع   المصدر: 
 .دوالر بالمليون  المبالغ بها( الخاصة الموازنة وثائق عن الحصول
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 2021- 2009 نعاميال بين ما العامة  الموازنات في االجتماعية للقطاعات  هةالموج   لنفقاتا 5- 4-6

 
  ذات   القطاعات  على  التركيز  وسيتم  الكلية،  الموازنة  من  وحصتها  االجتماعية  للقطاعات  المخصصة  النفقات  الجزء  هذا  يتناول

  وزارة و   الصحة،  وزارةو   االجتماعية،  التنمية  وزارةو   المرأة،  وزارة  مثل  شةالمهم    والفئات  االجتماعي  النوع  بفجوات  المباشرة  العالقة
  ورواتب،  أجور  بين  النفقات  وتوزيع  القطاعات،  هذه  على  اإلنفاق  حجم  في  قراءة  تقديم  سيتم  حيث،  العمل  ووزارة  والتعليم،  التربية

  في   التطويرية  النفقات  ضمن  محددة   برامج  تحليل  على   العمل  سيتم  ،يليه   الذي  الجزء  في   تطويرية.  ونفقات  تشغيلية،  نفقاتو 
 موازنات   على  التركيز  سيتم  وباألخص  ،شةالمهم    والفئات  االجتماعي   النوع  الحتياجات  استجابتها  ناحية  من  المعنية  الوزارات
 االجتماعية. والتنمية العمل وزارتي

 
 يتبين  ،9 الشكل  في (2021-2009) لألعوام  محددة اجتماعية قطاعات  على الموازنة في الحكومية النفقات تتبع خالل من
 متقارب  بمعدل  االجتماعية  التنمية  وزارة  ثم   ومن  الصحة،   وزارة  تليها  مالي،   سقف   أعلى   على  تحصل   والتعليم  التربية  وزارة أن
  انخفاض  مقابل  ،الوزارتين  على  فيها  اإلنفاق  ارتفع  التي  2021و  2018  السنوات  عدا  مع  السنوات  أغلب  في  الصحة  وزارة  مع

  جائحة   ظل   في   الصحي   القطاع  على   اإلنفاق  ارتفاع  المبرر  من   حين  في ف  .االجتماعية  التنمية  لوزارة  المخصص  اإلنفاق
  أعداد   ازدياد  ظل  فيوبخاصة    ،االجتماعية  التنمية  لوزارة  المخصص  اإلنفاق  تقليص  المتوقع  من  يكن  لم  إنهف  ،19-كوفيد
  275819)  من   %53  بنسبة  الفقيرة  األسر  عدد  ارتفع  ،االجتماعية  التنمية  وزارة  تقديرات  بحسب  العمل.  عن   والعاطلين   الفقراء

 من  كبير  عدد  وتسريح  ،شهور  ثالثة  فترة  استمر  الذي  الشامل  اإلغالق  بفعل  2020  العام  خالل  أسرة(  422915  إلى  أسرة
 مستحقاتهم.  دفع دون  العمال

 
 2021-2009 السنوات خالل العامة الميزانية  من مختارة وزارات حصة :9 شكل

 

 
 . 2021-2009 الفترة خالل الصادرة الفلسطينية الموازنات  خالل من تجميع المصدر:

 .والمحررين( األسرى  شؤون  لوزارة 2017-2015 أرقام تتوفر )لم *
 

، أيضا ، شح الميزانيات المخصصة لوزارات ذات عالقة مباشرة بالنوع االجتماعي؛ مثل وزاراتي العمل  9يالحظ من الشكل  
وشؤون المرأة. وعلى الرغم من وجود فجوات كبيرة بين اإلناث والذكور في المشاركة في سوق العمل، وتركز البطالة في  

ل المسؤولة عن تنفيذ برامج ووضع سياسات تحد من التمييز ضد النساء في سوق العمل، ال  أوساط اإلناث، فإن وزارة العم
برامج تطويرية. تشير   أي  أو  أهدافها،  تنفيذ  أنه يحد من  المتوقع  الذي من  األمر  الموازنة،  تحظى سوى بجزء يسير من 
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وتمكين المرأة، إلى أن الجهود المبذولة في محور   االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين
آالف فرصة عمل أو تحسينها، لكن الجهود كانت أضعف في مجال   10مشاركة المرأة في سوق العمل أثمرت عن توفير  

تجيبة (. ومن المتوقع في موازنة مس2017تحقيق كفالة العمل الالئق للنساء العامالت في القطاعات كافة )وزارة شؤون المرأة،  
الحتياجات النوع االجتماعي والفئات المهمشة، أن تكون مواجهة هذه الفجوات أولوية أساسية ومركزية، وبالتالي مطلوب 

 توفير مزيد من المصادر المالية لهذه الوزارات نظرا  ألهميتها لسد فجوات النوع االجتماعي. 

 

  في  وزارة ألي المقدم يفوق  لبرامجها وتمويل مالية بأسقف الوطني  واألمن  الداخلية  وزارة مثل وزارات تحظى  ،أخرى  ناحية من
 والعمل،   االجتماعية،  التنمية  مثل  قطاعات  على  اإلنفاق  شح  مقابل  ،أدناه  10  الشكل  من  يظهر  كما  االجتماعي  القطاع

  الحاجة   بأمس  هم  خدمات  لهم  وتقدم  ،المهمشة  الفئات  ،مباشر  بشكل  ،تمس  قطاعات  جميعها  وهي  ،المرأة   وشؤون   والثقافة، 
 تدل  التي  المؤشرات  من  الرغم  وعلى  ،االجتماعية  الحماية  قطاع   رائدة  االجتماعية  التنمية  وزارة   تعد  ،المثال  سبيل  على  لها.
 .الحكومة نفقات إجمالي  من %5 حوالي وتبلغ جدا   منخفضة تعتبر موازنتها إنف الفقراء أعداد تزايد على

 

% في غالبية برامجها التي تمس بشكل 80عالوة على انخفاض موازنتها، تواجه وزارة التنمية االجتماعية فجوة تقدر بنحو  
مباشر حياة األسر الفقيرة والمهم شة؛ مثل ذوي اإلعاقة، واألطفال، والمسنين، والنساء. فعلى سبيل المثال، يخصص لبرنامج 

مليون شيكل في الموازنة    60ديم مساعدات عاجلة حسب كل حالة تتقدم للوزارة، حوالي  المساعدات الطارئة، وهو عبارة عن تق
ألف شيكل فقط حسب المقابلة مع    925هو    2021العامة، إال أن ما صرف فعليا  حتى بداية شهر كانون األول من العام  

 مسؤول الموازنة في وزارة التنمية االجتماعية. 
 

 2021-2009 القطاعات حسب الفلسطينية الموازنة  في العامة النفقات توزيع :10 شكل
 

 
 . 2021-2009 لألعوام الفلسطينية  العامة الموازنات مشاريع في المتوفرة البيانات من تجميع المصدر:

 
ويتكون  اقتصاديا ،  المحرومة  لألسر  النقدية  التحويالت  برنامج  وهو  أساسيا ؛  برنامجا   االجتماعية  التنمية  وزارة  تنفذ  كذلك 

شيكل لكل أسرة. تعتمد  1300شيكال ، وحد أقصى  750البرنامج من أربع دفعات نقدية منتظمة تدفع خالل العام بحد أدنى 
من البرنامج وفق معادلة حسابية، ومن خالل التحليل المعم ق لواقع الفقر في فلسطين،    األسر المستحقة للدفعات والمستفيدة

 2020فإن المساعدات النقدية المقدمة لألسر الفقيرة، وفي حال انتظامها، هي غير كافية. فبحسب التقرير السنوي للعام  
%  50سر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وتغطي  % من األ77فإن هذه المساعدات تقدم لحوالي  لوزارة التنمية االجتماعية،  
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من األسر التي تقع تحت خط الفقر الوطني. أي إن البرنامج ال يزال غير قادر على تلبية حاجات جميع الفقراء في فلسطين، 
كانت تصرف  ،  2020وحتى العام    2018على الرغم من ذلك، منذ العام  أو أكثر من الحد األدنى من احتياجات من تغيثهم.  

سنوات.   4% من مستحقاتها خالل  25ثالث دفعات فقط ضمن هذا البرنامج، وهذا يعني أن الفقراء والفئات المهم شة، خسرت  
، فلم يتم دفع سوى دفعة واحدة لهم حتى شهر كانون األول، وصرفت بالحد األدنى لجميع 2021تفاقمت أزمة الفقراء العام  

% من دخلها، ما يفاقم من مأساة هذه  75مر الذي يعني فقدان األسر الفقيرة ألكثر من  شيكال  فقط، األ  750األسر، أي  
األسر ومعاناتها، التي هي في غالبيتها أسر ترأسها نساء، ولديها أطفال، وذوو إعاقة، ومسنون، وهي أسر ال تستطيع تأمين 

 (. 2021قوت يومها وحاجاتها األساسية )عفانة، 
 

  كنفقات   أو  اتبو ور   كأجور  تصرف  االجتماعي  القطاع  في  للوزارات  توجه  التي  النفقات  غالبية  بأن  تتعلق  أخرى   مسألة  هنالك
  يظهر   .جدا    منخفضة  تعتبر  والفقيرة  همشةالم  الفئات  تستهدف  التي   برامجالو   تطويريةال  مشاريعال  حصة  إن   أي  أخرى،  تشغيلية
 االجتماعي. القطاع في الوزارات موازنات توزع كيف 11 الشكل

 
 2021-2009 السنوات خالل جتماعياال القطاع في الحكومية النفقات توزيع :11 شكل

 

 
 . (2021-2009) للفترة الفلسطينية الحكومة موازنات  وثائق خالل من  واحتساب تجميع المصدر:

 
  من 2021 المالية  للسنة العامة الموازنة قانون  في االجتماعية التنميةو  العمل تيوزار ميزانيات وبرامج  ليلتح 4-7

 شة المهم   والفئات  االجتماعي النوع منظور

 

 مدى  وتقييم  ،2021  العام  موازنة  في  الممولة  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارتي  وبرامج  ميزانيات  تحليل  إلى  الجزء  هذا  يهدف
 التخطيط  فرق   مساعدة  في  سيقدمها  التي   اإلضافة   من  التقييم  هذا  أهمية  تنبع  االجتماعي.  النوع  منظور  من   البرامج  هذه  استجابة

  هذا   يطبق  أن  يمكن  .االجتماعي  للنوع  استجابة  أكثر  تكون   بحيث  ،البرامج  لتعديل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارتي  في
 مستقبال .  إليه االستناد يمكن نموذجا   ويكون  ،األخرى  للوزارات التابعة البرامج مختلف على التحليل

 

 الفلسطينية  المبادرة  عن  2012  عامال  الصادر  االجتماعي  للنوع  مستجيبة  موازنة  إعداد  دليل  وأهداف  منهجية  اعتماد  سيتم
  النوع   منظور  من  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارتي  موازنات  تحليل  بهدف"مفتاح"،    والديمقراطية  العالمي  الحوار  لتعميق
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  للنوع   المستجيبة  الموازنات  وتعريف  أهداف   ناحية  من   العالمية  األدبيات  في   جاء  عما   الدليل  هذا   يختلف  ال  االجتماعي.
  هو  وبالتالي ،الفلسطينية الموازنة   في خبراء قبل من أعد  كونه ؛الفلسطينية للموازنة  األقرب هو الدليل  هذا ويبقى ،االجتماعي

 الفلسطيني.  للواقع األقرب
 

  التحليل   عمل  هي  األولى  أساسيتين؛  خطوتين  على  الدليل  هذا  وفق  االجتماعي  للنوع  مستجيبة  موازنة  إعداد   عملية  تعتمد
 تحليل  فهي؛  الثانية  الخطوة  أما  االجتماعي.  النوع  أساس  على  القائمة  التنموية  الحاجات  تشخيص  إلى  يهدف  الذي  القطاعي
 قطاع   كل  وسياسات  لبرامج  المخصصة  النفقات  كانت  إن  رؤية   إلى  ويهدف  االجتماعي،  النوع  منظور  من  القائمة  الموازنات

 ال. أم االجتماعي النوع فجوات تقليص على تعمل

 

 االجتماعي  النوع منظور من العمل قطاع استراتيجية 1- 4-7
 

  المستدامة   التنمية  وأهداف  الوطنية  السياسات  أجندة  إلى  تستند  التي  ،2022-2017  العمل  قطاع  استراتيجية  العمل  وزارة  تعتمد
 كما العمل،  قوة في المشاركين يواجه رئيسي كتحد    الفلسطيني العمل سوق  في  البطالة تحدي االستراتيجية هذه تحدد .2030

  ظروف   لتحسين  حاجة  بوجود  الخطة  أقرت  كما  الجامعات.  وخريجات  وخريجي   الشباب  أوساط  في   األزمة   تفاقم   إلى  تشير
 يضم   تشاركي  منهج  ضمن  االستراتيجية  هذه  أعدت  المهنية.  السالمة  متطلبات  أو  األجور  مستويات  ناحية  من  سواء  العمل
  الخطة   هذه  إعداد  تم  كما  العمل.  وورشات  التشاورية  الجلسات  من  عدد  عقد  خالل  من  ،العالقة   أصحاب  األطراف  جميع

  نجد   ،الخطة  هذه  على  االطالع  خالل  من  النساء.  تشغيل  ولجنة  لألجور،  األدنى  الحد  لجنة  مثل  العمل  لجان  مع  بالتشاور
 لكنه  ،ا  ووافي شامال   ا  توصيف للسكان الديموغرافية والخصائص المختلفة ومؤشراته فلسطين في العمل سوق  وضع فتوص   أنها

 لتمكين  الفقرات  بعض  في إشارات  هنالك  تكان  أنه   من   الرغم  على  االجتماعي،  النوع  أساس  على   البيانات  هذه  توزيع  يراع    لم
 العمل.  سوق  في النساء

 

 ، الخدمات  قطاع  في  النساء  تركز  مثل  ؛العمل  سوق   في  النساء  منها  تعاني  التي  الفجوات  أهم   على  يدها   الخطة  تضع   لم
 بشكل  الخاص   القطاع  في  النساء  منها  تعاني  التي  األجور  في   الالمساواة و   ،القطاعات  باقي  فيمشاركتهن    نسبة  وانخفاض

  العمل   سوق   دخول  على  النساء  قدرة  دون   تحول  التي  المعيقات  إلى  إضافة  ،النساء  بها  تعمل  التي  الوظيفية  المواقعو   أكبر،
  اجتماعي  ضمان  نظام  وجود  عدمو   عامة،  نهارية  رعاية  دور   وجود  عدم   مثل  ؛واألمومة  الرعاية  مسؤوليات  تحملها  بسبب
 األمومة. إجازة تكلفة يتحمل

 

 أو  ،المطلوبة  السياسات  في  أو  ،الواقع  تحليل  في  سواء  ؛المهمشة  والفئات  االجتماعي  النوع  إدماج  في  االستراتيجية  تنجح  لم
 االستراتيجية   بأن  انطباع  إلعطاء  وشكلي  تجميلي  هو  المواقع   بعض  في   النساء  عبارة  فورود   منهجي.   بشكل  المنشودة  األهداف

  حددت   األهداف؛  مستوى   على  الدولية.  والمعاهدات  والمواثيق  الدولية  السياسات  أجندة  مع  انسجاما    ،االجتماعي  النوع  تراعي
 واحتياجات يتالءم بما مدربة مهنية عاملة أياد   توفيرو  البطالة، بخفض تتعلق عامة  أهداف وهي   ؛أهداف خمسة االستراتيجية

 مؤسسات  وحوكمة  قدرات  بناءو   الالئق،  العمل  مبادئ  تعزيزو   والتشغيل،  التنمية  في  التعاوني  القطاع  دور  تعظيمو   العمل،  سوق 
 واإلناث   الذكور  منها  يعاني  وبالتالي  ،العمل  سوق   منها  يعاني  التي  العامة  للمشاكل  األهداف  هذه  توجه   الثالث.  الشراكة
  ما   األهداف  هذه  في  نجد  ال  لكن  العمل.  سوق   في  النساء  على  بالنفع  سيعود  األهداف  هذه  تحقيق  وبالتالي  ،كافة  والفئات
 لمواجهتها.  يهدف  وبالتالي  ،العمل  سوق   في  المهمشة  والفئات  النساء  منها  تعاني  التي   والفجوات  الخاصة   االحتياجات  يخاطب

  على   لمواجهتها.  األولويات  تحديد  وبالتالي  ،االجتماعي  النوع  مستوى   على   الفجوات   تحليل  من  االستراتيجية  لخلو   هذا  يعود
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  باستثناء  ،بالنساء  خاصة  أولويات  السياسات  من  أي    تذكر  فلم  االستراتيجية،  األهداف  بتحقيق  المتعلقة  السياسات  مستوى 
  سياسات   أما  البطالة.   من  التخفيف  بهدف  تتعلق  التي   شةالمهم    والفئات  والشباب  النساء  لتشغيل  مالئمة  بيئة  إيجاد  سياسة

 تشغيل   في  تساهم  تخصصات  إيجاد  مثل  ؛المهني  التدريب  مجال   في  االجتماعي  للنوع  فجوات  من  ا  أي    تراع    لمف  ،المهني  التدريب
  الحال  كذلك  عمل.  فرص  خلق  على  قدرة  لها  معينة  مهنية  قطاعات   في  النساء  لعمل  النمطية  الصور  تغيير  محاولة  أو  ،النساء

 بأهداف   واكتفت  ،األطفال  أو  اإلعاقة،  ذوي أو    النساء،  بعمل  خاصة  مسائلى  لإ  منها  أي    تتطرق   فلم  ،السياسات  لباقي  بالنسبة
  لإليحاء  أطفال  أو  نساء  كلمة  وإضافة  ،الفئات  هذه  منها  تعاني  التي  الفجوات  من  الرغم  على  العمل  سوق   مشاكل  تخص  عامة

 العمل. وزارة سياسات في الفئات هذه بإدماج
 
 االجتماعي  النوع منظور من 2021 المالية للسنة  العامة الموازنة قانون  في الواردة  العمل وزارة موازنة 2- 4-7
 

 متوقعة،   نفقاتكإجمالي    شيكل  مليار  19.5  حوالي   من  2021  العام  موازنة  من  شيكل  مليون   44  حوالي  العمل  لوزارة  خصص
  غالبيتها  في  فهي  ،العمل  وزارة   موازنة  توزيع  عن  أما  العام.  اإلنفاق  من  فقط  %5  حوالي  تشكل  العمل  وزارة  مخصصاتإن    أي

  ، واألجور  الرواتب  تشكل  ، وتطويرية  تنموية  منها  أكثر  تشغيلية  موازنةإنها    أي؛  تشغيلية  ونفقات  وأجور   رواتب  نفقات  عن  عبارة
 العمل.  وزارة نفقات من %2 تتجاوز لمف ،التطويرية النفقات  أما .التوالي  على %22.5و ، %69 حوالي التشغيلية والنفقات

 
 ما  الموازنة   في  يوجد  الف  االجتماعي،   النوع  منظور  من  واألجور  بالرواتب  والمتمثلة  ،النفقات  من  األكبر  الجزء  إلى  النظر  عند

  في   الواردة  الموظفين  تفاصيل  بحسب  واإلناث.  الذكور  من  لكل  الوظيفية  والمواقع  الجنس  حسب  البند  هذا  توزيع  إلى  يشير
  عدد  ارتفع  فيما  ،السابق  العام  عن  %12  بنسبة  الموظفين  عدد  في  زيادة  هنالكفإن    ،2021  عاملل  العامة  الموازنة  قانون 

 وإناث.  ذكور بين الترقيات هذه توزيع توضيح دون  واحدة،  سنة في ا  موظف 42 إلى 13 من( C)مدير درجةب الموظفين

 

 الموظفين   عدد  إجمالي  من  %62  حوالي  الذكور  المثبتون   الموظفون   يشكل  ،العمل  وزارة  من  الواردة  البيانات  على  باالعتماد
 تغفبل  لإلناث  المياومة  عقود  أما  ،موظفة  42  مقابل  ا  موظف  57  هنالك  ، دائم  عمل  بعقد  العاملين  للموظفين  بالنسبةو   المثبتين.

 للذكور.  29 مقابل ا  عقد 42

 

 كالتالي: فهي ،المثبتين للموظفين الوظيفية الفئة حسب واإلناث  الذكور توزيع إلى النظر عند أما

 

 العمل وزارة في الوظيفية الفئة حسبالموظفون المثبتون  :9 جدول

 

 إناث ذكور   
 168 277 )تعيين(  المثبتين الموظفين عدد 1
 1 15 العليا   الفئة 2
 26 79 األولى   الفئة 3
 101 90 الثانية   الفئة 4
 39 57 الثالثة   الفئة 5
 1 14 الرابعة   الفئة 6
 9 15 الخامسة   الفئة 7

 . 2021  العمل، وزارة بيانات المصدر:
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 نسبة  بلغت  حيث  ،والعليا  األولى  الفئتين  في  واإلناث  الذكور  بين كبيرة  فجوة  هنالكفإن    ،10  الجدول   في  واضح  هو  ما  حسب
 بالفئات  ترتبط  والعالوات  الوظيفية  االمتيازات  غالبية  أن  حقيقة   من  انطالقا    .للذكور  %78  مقابل  ،%22  حوالي  فيها  النساء
 يصبح بحيث  ،النساء  عدد  زيادة  هو  الهدف  ليس  الذكور.  هم   وامتيازاتها  الفئة  هذه  رواتب  من األكبر  المستفيد  بالتاليو   ،العليا

  الوظيفي  ر و التط على  النساء قدرة من تحد  التي العقبات تذليل هو المطلوب  بل ،غيرها  أو الفئة  هذه  في  الذكور لعدد ا  مساوي
 األحيان  من  كثير  في  النساء  تتحملها  التي  والرعائية  المنزلية  األعباءإن    حيث،  وظيفيا    الرجل  بها  يتطور  التينفسها    بالوتيرة

 النظرة  من  النابع  األجور  في  التمييز  إلى  إضافة،  ذلك  علىنفسها    الرجال  بقدرة  العمل  في  االنخراط  على  قدرتها  من  تحد
  تحققه   الذي  والدخل   األسرة  احتياجات  تلبية  عن   األول   المسؤول  هو  وبالتالي   ،العائلة  رب  هو   الرجل  بأن  المرتبطة  الذكورية

 للنساء. أقل وعالوات أجور  في ينعكس ما ،إضافي  دخل هو المرأة 

 

 االجتماعي  النوع منظور من العمل وزارة برامج حليلت 3- 4-7
 

 الفئة  تحليل  إمكانية  وبالتالي  ،خاللها  من  اإلنفاق   يتم  التي  البرامج  على  قرب  عن  االطالع  البرامج  موازنة  خالل  من  لنا  يتاح
  إلى   إضافة .  المهمشة  والفئات  النساء  الحتياجات  امراعاته  مدىو   ،اعمله  وآليات  ،البرنامج  أهداف  على  والتعرف  المستفيدة
 : تنمويين برنامجين على العمل وزارة نفقات تتوزع برامج، على الموزعين غير الموظفين وتكاليف اإلداري، البرنامج

 
 وتنظيمها  العمل عالقات مراقبة األول؛ البرنامج •

 ال  لكن  والنساء.  الرجال  منه  سيستفيد  األمر الذي  ،عام  بشكل  العمل  بيئة  تحسين  البرنامج  هذا  أهداف  تحقيق  شأن  من
 البنيوية   االجتماعي  النوع  فجوات  من  ا  أي    يخاطب  ال  فهو  ،االجتماعي  النوع  الحتياجات  ا  مستجيب   البرنامج  هذا  اعتبار  يمكن

 من  النساء  فتعاني  ،الخاصة   أوضاعهن  يراعي  وال  ،النساء  احتياجات  عن  ،كبير  بشكل  ،يغفلإنه    أي؛  العمل  سوق   في
  مع  النساء أوساط في   البطالة وتزداد ،غيرها  دون  محددة قطاعات  في التركز ومن العمل، سوق  في  األجور في التمييز
 .التحديات هذه  من أي   ى لإ يتطرق  لم البرنامج أن  إال .التعليم سنوات عدد ارتفاع

 

  خاص،   بشكل  النساء  على  البرنامج  أثر   يوضح  لم  منها   ا  أي    لكن  ،كثيرة  مؤشرات  حددتف  ،البرنامج  غايات  ناحية  من
 األطفال  "عدد  وهو  ،األطفال  بعمالة  يتعلق  كان  واحد  مؤشر  عدا  ما  اإلعاقة،  كذوي   األخرى   للفئات  بالنسبة  الحال  وكذلك

 ذوي   أو  بالنساء،  عالقة  لها  مؤشرات  إدماج تم  لو  حبذا  العمل".  سوق   من  إخراجهم  أو عملهم  تنظيم  تم  الذين  واألحداث
 االجتماعي.   النوع  الحتياجات   استجابة  أكثر  المخرجات  تصبح  بحيث  ،البرنامج  غايات  في  وإدماجها  ،الشباب  أو  اإلعاقة

 

  الهدف  باستثناء  البرنامج،  هذا   خالل   من  تحقيقها  ليتم  أهداف   9  وضع   تم   فقد  البرنامج؛  ألهداف  بالنسبة   الحال  كذلك
  النوع  فجوات  تراعي  ا  أهداف  تتضمن  ال و   ،العمل  سوق   في   العمال  بأوضاع  تتعلق  عامة   ا  أهداف  تعتبر  فإنها  الثامن،

  إلى  وصوال   العمل قطاع  وتنظيم "تنمية الرابع الهدف ،مثال   النساء. عمالة فيها تتركز قطاعات  في تهتم أو ،االجتماعي
 تنمية  كذلك  يحدد  ولم  نسوية،ال  مشاريعال  دعم  يتناول  لم   ،العام"  خالل  اإلنتاجية  رفع  وبالتالي   ،العمل  عالقات  استقرار
 والتشييد   البناء  قطاع  يستهدف  الذي  الخامس  الهدفإلى    بالنسبة  الحال  كذلك  النساء.  مشاركة  فيها  تزداد  قطاعات  وتنظيم
 أهمية   من   الرغم  علىف  .التفتيش  خالل  من  المهنية  والسالمة  بالصحة  الخاصة   القراراتو   والتعليمات  للوائح  االمتثال  لتعزيز
 تتغافل  وبالتالي  ،النساء  فيه  تعمل  ال  قطاع  ،جندرية  ناحية  من   ،نهإف  ،القطاع  هذا  في  والسالمة   الصحة   إجراءات  ضمان
 حملة  "تنفيذ  وهو   الثامن  الهدف  العمل.  سوق   في  النساء  منها  تعاني  التي  الفجواتعن    ،باستمرار  ،البرنامج  هذ  أهداف
  وقطاع الخاصة والمدارس األطفال رياض في لألجور األدنى الحد إلجراءات  االمتثال لتعزيز ،السنة مدار على وطنية
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 من  فيها  وتعاني  ،كبير  بشكل  ،النساء  فيها  تعمل  قطاعات  يستهدف  الذي  ، العام"  خالل  والسكرتارية  التجارية  الخدمات
  الهدف   خالل  من  ه دعم  يمكن،  لألجور  األدنى  الحد  من  أقل  ا  أجر   يتقاضين  من  نسبة  فيها  وتكثر  ،المنخفضة  األجور

 تنفيذ خالل من ،األطفال وعمالة واالجتماعية االقتصادية بالحماية يتعلق فيما العمل لقانون  االمتثال "تعزيز وهو ؛(7)
  ( 9)  والهدف  الفلسطيني"،لإلحصاء    المركزي   جهازال  لدى   والمسجلة  للتفتيش  الخاضعة  المنشآت  من   %10.6  ـل  تفتيش
 العمل". أحكام تشملهم الذين كافة العمل أطراف وواجبات حقوق  حول توعوية حمالت "تنفيذ

 
 والتشغيل المهني التدريب الثاني؛ البرنامج •

  وخدمات  فرص  وتطوير  العمل،  سوق   واحتياجات  يتوافق  بما  مؤهلة   مهنية  عاملة  أياد    وتهيئة  بتأهيل  البرنامج  هذا  عنىي  
  التالية:   الغايات  تحقيق  خالل من  وذلك   ، الخارج  في   عمل   أسواق  وفتح  ، األخضر  الخط  داخل  العاملين  وحماية  التشغيل

  بحلول   %30  بنسبة  الحكومية  المراكز  في  والمستمرة  األساسية  المهني  التدريب  برامجب  والملتحقات  الملتحقين  عدد   زيادة
 العمل  بتنظيم  والبدء  العمل،  وزارة  من  المرخصة  الخاصة  المهنية  المراكز  في  التدريب  على  اإلشرافو   ،2025  عامال

  عن   باحثآالف    10  ـل  التشغيل  فرص   وتحسين  ،2025  عامال  بحلول   أولوية  ذات  اقتصادية  قطاعات  5  في  المهني
 خارجية.  دول مع عمل اتفاقيات 3 وتوقيع عمل،

 

  سوق   في  والرجال   للنساء  المتباينة  االحتياجات  منها  أي     في  يراعَ   لم  ،البرنامج  هذا  من  تحقيقها  ليتم  أهداف   10  حددت
 مستجيبة  موازنة   وضع  يعيق  ،االعتبار  بعين  المهمشة  الفئات  وباقي  للنساء  الخاصة  االحتياجات  أخذ  عدم  إن   .العمل
 . كافة عنه المنبثقة والمشاريع بالتدخالت ،البرنامج لهذا االجتماعي للنوع

 

  البحث   فمشاكل   سواء،  حد   على   العمل   سوق   في  واإلناث  الذكور  تخدم  البرنامج  لهذا   المحددة  الفرعية  األهداف   أن  صحيح
 عامة  وتحديات  مشاكل  هي  العمل  سوق   لمتطلبات  الخريجين  خصائصمواءمة    وعدم  المرتفعة،  البطالة  عمل،  عن

  عن   تختلف  التي  وأولوياتهن  النساء  احتياجات  تستهدف  خاصة  معالجات  البرنامج  هذا  في   يوجد  ال  لكن  معالجة،  تتطلب
  بردم   خاصة  أهداف  تخصيص   هو  المطلوب  العمل.  سوق   في  العامة  التحديات  أو  ،الرجال  منها  يعاني  التي  التحديات

  متعطل   4000لـ    عمل   فرص   "خلق  ( 7)  الهدف  جزئيا    نستثني  أن   يمكن  العمل.  سوق   في  االجتماعي  النوع  فجوات
 كونه  من  الرغم  على  ،الذي  ،سنوات"  3  مدار  على  الخاص  القطاع  مع   والتشبيك  التنسيق  وزيادة  ،العمل  عن  وباحث

  في   للعاملين  مستدامة  عمل  فرص  "خلق  مخرجاته  أحد  في  يتوقع  ،االجتماعي  بالنوع  خاصة  فجوات  يحدد  وال  ا ،عام
  سوق   في  االستغالل  يواجهن  ممن  المستوطنات  في  العامالت  من  ا  عدد  يحمي  قداألمر الذي    ،األغوار"  مستوطنات

  حال   هذا يبقى لكن صغيرة.  نسوية لمشاريع تمويل توفير طريق عن   لهن عمل  فرص  خلق خالل من ،اإلسرائيلي العمل
  ، األغوار   في  النساءوبخاصة    ،العمل  سوق   في  النساء  منها  تعاني  التي  الفجوات  سياق  ضمن  نضعه  لم  ما ا  ومؤقت  ا  جزئي
 التشغيل  فرص  وتقل  ،الفقر  نسب  فيها  ترتفع  وبالتالي  ، المدن  مراكز  عن  والبعيدة  ،للمستوطنات  المحاذية  المناطق  وفي

  النسوة.  هؤالء  عيش  أماكن  من  القريبة  المستوطنات  في  سوى   تتوفر  ال  ،النساء  لعمل  حاجة  يخلق  ما  ، المختلفة  والخدمات
  وتوزيع   ،جغرافيا    المتكافئة  بالتنمية  يتعلقف  ،المستوطنات  في  النساء  عمل  ملف  في  ا  فرق  يخلق   أن  شأنه  من  الذي  الحل   أما

  الميزانيات   شح  ظل  في  خاصةوب  ،المناطق  بين  متساو    بشكل  وغيرها  وصحة  تعليم  من  العامة  والخدمات  التنموية  المشاريع
 . المتوفرة
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 االجتماعي  النوع منظور من االجتماعية التنمية وزارة موازنة تحليل 4-7-4
 

  الشؤون   وزارة  من  الوزارة  مسمى  تغير  يعبر  كما  ،فلسطين  في  التنموي   العمل  صلب  في  االجتماعية  التنمية  وزارة  عمل  عدي
 ، المهمشة  والفئات  للنساء  االقتصادي  التمكين  نهج  واتباع  ،اإلغاثية  الرؤية   في  تغير  عن  االجتماعية  التنمية  إلى  االجتماعية

 ، االجتماعي  للنوع  مستجيبة  االجتماعية  التنمية  وزارة  ةموازن  تكون   أن  المفترض  من  ،بالتالي  .والمؤقتة  اإلغاثية  المشاريع  من  بدال  
  وزارة  مسؤوليتها  تتولى  التي  المهمشة  الفئات  وباقي  الفقراء  منها  يعاني  التي  الفجوات  يصلتقل  مصممة  برامجها  تكون   وأن

  مر  على   االجتماعية  التنمية  لوزارة  المخصصة   الميزانيات  وضع  بعتبت  الدراسة   من  القسم   هذا   سيساهم  .االجتماعية  التنمية
  برامج   تحليل  كذلك،   ،والتطويرية(  التشغيلية،  واألجور،   )الرواتب  المختلفة  النفقات  أنواع  بين  المخصصات  هذه   وتوزيع  السنوات،

 حماية برنامج ،كافة بأبعاده الفقر ومكافحة التمكين برنامج والتخطيط، اإلدارة برنامج :وهي ة،الثالث االجتماعية التنمية وزارة
 ،االجتماعي  للنوع  استجابتها  ناحية   من  الموازنة   لتحليل  أولى  كخطوة  االجتماعي.  النوع  منظور  من  والفقيرة  المهمشة  الفئات

 تشكل   التي  واالستراتيجيات  الخطط  تحليل  من  بد  ال  االجتماعي،  للنوع  المستجيبة  الموازنة  إعداد   دليل  منهجية  على  واعتمادا  
 شة.المهم   والفئات االجتماعي النوع الحتياجات استجابتها ناحية من الميزانيات أساس

 
 2023-2021 الفقراء إلى التحيز اإلنتاج.. إلى االحتياج من-االجتماعية للتنمية القطاعية االستراتيجية 5- 4-7
 

 النصيب   وفقرا    تهميشا    األكثر  الفئات  واحتياجات  قضايا   االستراتيجيةتعطي    ،الفلسطينية  األراضي  في   الفقر   لواقع   تشخيصها  في
  األطفال، و   النساء،التي تشمل    بالتحديد  الفئات  هذه  عن  ومسؤولياتها  االجتماعية  التنمية  وزارة  تخصص  بحكم  التحليلمن    األوفر

  الخطة  تحليل أخذ قدو  ،الفئات  هذه  واجههات التي التحديات أهم الخطة تحدد .السن وكبار ،الشبابو  اإلعاقة، ذوي و  الفقراء،و 
 بعدم  والمرتبطة  المتوفرة  الخدمات  كفاءة  ومدى  ، السكن  بمكان  المرتبطة  المكانية  الالمساواة   االعتبار  بعين  الفئات  هذه  لواقع 

  المناطق   وتهميش  ،غيرها  من  أكثر  الوسط  وفي  المدن  مراكز  في  وتركزها  ،المناطق  حسب  التنموية  المشاريع  توزيع  في  المساواة 
 االحتالل  النتهاكات  عرضة  واألكثر  ،والمستوطنات  رالجدا  من  القريبة  والمناطق  التجمعات  إلى  إضافة   والمخيمات،  الريفية،

  القضايا   أهم   على  اليد   ويضع  ،شةالمهم    الفئات  لمختلف  شامال    جاء   الفقر  لواقع  التشخيص  ا هذ  أن  نرى   ، لذلك  ومستوطنيه.
 ناحية  من  االجتماعي  للنوع  مستجيبا    الشمولي  النهج  هذا  يعد  وبالتالي  ،المهمشة  الفئات  من  واحدة  لكل  الضرورية  واالحتياجات

 فئات  جميع  أدوار  تفعيلى  لإ  تسعى  التي  ،الشاملة  التنمية  واحتياجات   بالفقر  المرتبطة  القضايا  مختلف  االعتبار  بعين  األخذ
 المجتمع. 

 

  قطاع ب  للنهوض  االجتماعية  التنمية  وزارة  وبرامج  رؤية  2023-2021  االجتماعية  للتنمية  القطاعية  االستراتيجية  حددت
 التنمية  إلى   اإلغاثية  البرامج  من  االنتقال  وهي  ؛األساسية  رؤيتها   االستراتيجية  هذه   حددت  فلسطين.   في  االجتماعية  الحماية

  العدالة   وتعزيز  ،والشمولية  المهمشة  للفئات  واالجتماعي  والسياسي  االقتصادي  اإلدماج  على  التأكيد  مع  ،والتمكين  المستدامة
 . االجتماعية

 
  االجتماعية   التنمية  ووزارة  الحكومة   سيمكنما    ، المختلفة  بأبعاده  الفقر  محاربة  على  أهدافها   في  للتنمية  الوطنية  الخطة  ركزت  كما
  وتحقيق   ،الوطني  المستوى   على  االجتماعية  الحماية  لبرامج  وتوجيه  هيكلة  وإعادة  المتاحة  للموارد  أفضل  استثمار  تحقيق   من

 الفلسطينيين  األفراد  بين  االجتماعية  العدالة  وتعزيز  الفقر  توارث  مشكلة  على  والتغلب  واقتصادية،  اجتماعية  تنموية  إنجازات
 .الركب( خلف أحد )ال المستدامة التنمية أهداف شعار مع تماشيا   ،المختلفة الجغرافية والمناطق
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 مويةنت  اجتماعية  سياسات  إلى   اإلغاثية  البرامج  من  السياسات  في   التحول  أهدافها  في   حددت  الخطة  أن   ،أيضا    ، الالفت  من
  التمييز  أشكال  جميع على  القضاء  الثاني الهدف  في  حددت  كذلك والمهمشين. للفقراء محابية اقتصادية سياسات مع تتماشى
  كذلك  الجنس. حسب التمييزوبخاصة  ،المهمشة الفئات ضد والسياسية  والثقافية واالجتماعية االقتصادية  الحقوق  في السلبي
  المهمشة   الفئات  ودمج  ،الفقر  من  للحد  العالقة  ذات  كافة  الجهات  أدوار  وتفعيل  االجتماعية  المسؤولية  إلى  االستراتيجية  تطرقت
  جائحة   خالل  ظهرت  التي  لالحتياجات  استجابة  جاءت  التي  السياسات  من   ا  عدد  الخطة   اقترحت  كذلك  لها.  العدالة   وتوفير
  مثل   ؛ئ الطوار   حاالت  خالل  المهمشة  الفئات  الحتياجات  الستجابةل  أكبر  استعداد  توفير  تفعيلها  شأن   من   والتي  ،19-كوفيد

  جائحة   بعد  به  خرجنا  الذي  األهم  الدرس  ولعل  االجتماعية.  التنمية  وزارة  برامج  تفعيل  لتسهيل  وتطويرها  المعلومات  نظم  مأسسة
  خالل   من  ،االجتماعية  التنمية   وزارة  استراتيجية  به  أوصت  ما  وهو  شاملة،  اجتماعية  حماية  أنظمة  وجود   هو  ،19-كوفيد

 الفئات  وحماية  االجتماعي  التماسك  على  للحفاظ  أهميته  ثبتت  الذي  االجتماعي  الضمان  بنظام  العمل  أجل  من  الضغط
 شة.المهم  

 

  في   االجتماعية  التنمية  ملف   في   كافة   الفاعلة   فاألطرا  خالل   من  مدخالت  هنالك  توكان  ،التشاركي  النهج  الوزارة  اتبعت
  فلسطين.   في  االجتماعية  بالتنمية  الخاصة  ةالقطاعي  االستراتيجية  بهذه  للخروج  المختلفة  والورش  المشاورات  وعقد  ،فلسطين

  الوزارة   لفريق  والتوجيه  اإلشراف  مهمته  ،الوطني  الفريق  الوزارة  شكلت  ،للقطاع  الفاعلة  ، كافة،األطراف  مشاركة  مبدأ  لتعزيز
 والقطاع  المدني  المجتمع  ومؤسسات   الحكومية  والهيئات  المؤسسات  عن  ممثلين  من  الفريق  هذا  يتكون   التخطيط.  مراحل  أثناء

  في  التنمية  عملية  سير في تؤثر تحديات االستراتيجية ذكرت كما االجتماعية. بالتنمية عالقة لهم وخبراء والجامعات الخاص 
  القرن،   صفقة  ومخططات  ،الفلسطيني  الشعب  ضد  العنصرية  اتهوسياس  اإلسرائيلي  االحتالل  استمرار  رأسها  على  ،فلسطين

 التنمية. في الحق جميعهاوهي تحديات تقوض   ،األغوار وضم

 
 االجتماعي  النوع منظور من 2021 المالية للسنة العامة الموازنة قانون  في الواردة االجتماعية التنمية وزارة موازنة 6- 4-7
 

  19,561 العامة نفقاتها إجمالي   بلغ التي ، 2021 العام موازنة من شيكل لفأ 815,542 االجتماعية  التنمية لوزارة خصص
 العام. اإلنفاق من فقط % 4 حوالي تشكل االجتماعية تنميةال وزارة مخصصات إن  أي ؛شيكل مليون 

 
  الوزارة(   نفقات  إجمالي  من  %92.7)  تحويلية  مصاريف  عن  عبارة  فغالبيتها  ،االجتماعية  تنميةال  وزارة  موازنة  توزيع  عن  أما

  وزارة  تدخالت  طبيعة  إلى  بالنظر  .شيكل(  ألف  756)  2021  موازنة  في  قيمتها  بلغت  ،اجتماعية  ومنافع  مساهمات  شكل  على
  الرواتب   تليها  الموازنة،  على  ويطغى  ،مرتفع  التحويلية  المصاريف  بند  فإن  ،الفقراء  مساعدة  مجال  في  االجتماعية  التنمية

  الكوادر   من   مزيد  إلى  بحاجة  زالت  ما  الوزارةف  ،نسبيا    منخفضة  تعتبر  والتي  ،نفقاتال  إجمالي  من   %6.2  تشكل  التي  واألجور
  للنفقات   بالنسبة  أما  عملها.  المنوي   والمشاريع   المهمات  إنجاز   من  تتمكن  حتى  المجاالت  مختلف  في  والموظفين  البشرية

  ضعف   إلى   ذلك  يعود  ربما  . 2021  للعام  االجتماعية  التنمية  وزارة  موازنة  ضمن   مخصصات  أي  لها أن  يبدو  الف  ،التطويرية
  ونقل   االقتصادي  التمكين  إلى  الساعية  وخطتها  الوزارة  توجه  معما يتناقض    تطويرية،  مشاريع  غياب  وبالتالي  ،المتوفر  التمويل
  جماعية   أو  الفردي،  التمكين  بهدف  فردية  سواء  ؛كبيرة  تنموية  مشاريع   يتطلب   الذي  األمر  ،اإلنتاج  إلى  االحتياج  من  الفقراء

 المحددة. المناطق في حظا   األقل الفئات مختلف وتدعم  ،بعينها شةمهم   مناطق تستهدف
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 2021-2009 العامة الموازنة  في االجتماعية التنمية وزارة موازنة حصة :12 شكل

 

 
 . 2022-2009 لألعوام الفلسطينية العامة الموازنة مشاريع  المصدر:

 
 مخصصات   شهدت  .2021-2013  األعوام  خالل   الموازنة  من  االجتماعية  التنمية  وزارة  ميزانية  حصة  التالي  الشكل  يبين
  بعد   لالنخفاض  عادت  ثم  ، 2017  العام   تى حثابتة    شبه  وبقيت  ، 2012  عام ال  بعد  ا  ملحوظ  ا  ارتفاع  االجتماعية  التنمية  وزارة
 يتناقض   المخصصات  في  االنخفاض  هذا  أن  يبدو  .2021  العام  في  منخفضة  مستويات  إلى أدني  وصلت  حتى  2018  العام

  وخص   للمواطنين  واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  بتحسين  ا  أهداف  وضع  الذي  ،2021  للعام  الموازنة  قانون   مشروع  أهداف  مع
 ما   وهو  ،2021  العام  لميزانية  المحددة  األهداف  تحقيق  على  الوزارة  قدرة  في  فجوة  وجود  على  يدل ما  ،الفقيرة  شةالمهم    الفئات

 .االجتماعية التنمية وزارة  في الموازنة مسؤول مع المقابلة خالل من تبين
 

 الوظيفية الفئة حسبالموظفون المثبتون   :10 جدول

 االجتماعية  التنمية  وزارة في

 

 إناث ذكور  الوظيفية  الفئة
 6 18 العليا   الفئة
 52 65 األولى   الفئة
 228 294 الثانية   الفئة
 161 164 الثالثة   الفئة
 21 81 الرابعة   الفئة
 70 76 الخامسة   الفئة

 538 690 مجموع ال
 . االجتماعية التنمية وزارة المصدر:

 

بالنسبة لنفقات الرواتب واألجور من منظور النوع االجتماعي، وباالعتماد على البيانات الواردة من وزارة التنمية االجتماعية، 
% للموظفات في الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 44% من إجمالي عدد الموظفين مقابل  56يشكل الموظفون الذكور  
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% من الموظفين في هذه  75% من الموظفين في الوزارة غالبيتهم من الذكور )2العليا    يشكل الموظفون والموظفات في الفئة
 . 10الفئة( حسب الجدول 

 
 االجتماعي  النوع منظور من االجتماعية  التنمية وزارة برامج تحليل 7- 4-7
 

 الفئة  تحليل  إمكانية  وبالتالي  ،خاللها  من  اإلنفاق   يتم  التي  البرامج  على  قرب  عن  االطالع  البرامج  موازنة  خالل  من  لنا  يتاح
  إضافة   المهمشة.  والفئات  النساء  الحتياجات  مراعاته  مدى  وبالتالي  ،عمله  وآليات  البرنامج  أهداف  على  والتعرف  المستفيدة

 برنامجين  على   االجتماعية  التنمية  وزارة  نفقات  تتوزع  برامج،  على  الموزعين  غير  الموظفين  وتكاليف  اإلداري،  البرنامج  إلى
 والفقيرة. شةالمهم   الفئات حماية وبرنامج ،كافة بأبعاده الفقر ومكافحة التمكين برنامج وهما ،تنمويين

 

 كافة بأبعاده الفقر ومكافحة التمكين برنامج .1

- 2021  للتنمية  الوطنية  الخطة  في   جاء  كما  القطاع  واقع   بتشخيص  ، دقيق  بشكل  ،مرتبطة  البرنامج  هذا  غايات  أن  يبدو
  ، اإلنتاج إلى االحتياج من بهم واالنتقال ،شينوالمهم   للفقراء البشري  الرأسمال تنمية على البرنامج وصف ينص .2023

  ما   وهو  ،األبعاد  المتعدد  الفقر  لمفهوم  وفقا    والتنموية  األساسية  احتياجاتهم  وتلبية  مستدام،  بشكل  الفقر  دائرة  من   والخروج
  السابق  التحليل  بحسب  المستجيبة  االجتماعية  التنمية  قطاع  خطة  مع  منسجمة  األهدافإن    أي  الخطة.  عليه  نصت

 تخفيض  على  تنص  التي  ،للبرنامج  األولى  الغاية  خالل  من  يظهر  كما  المهمشة.  والفئات  االجتماعي  النوع  الحتياجات
  المستفيدة  الفقيرة  األسر  نسب  ورفع  ،2025  العام  نهاية  %22  إلى  2017  العام  في  %24  من  المتعددة  بأبعاده  الفقر  نسب

  أعدادهم   تتزايد  الذين  الفقراء  معاناة  من  التخفيف  تحقيقها  شأن  من  بالفعل   أهداف  وهي  ،االجتماعية  التنمية  خدمات  من
  جميع   تلبية  حاليا    المتوفرة  وبرامجها  خدماتها  ظل  في  االجتماعية  التنمية  وزارة  طيعتتس   وال  ،عام  كل  معاناتهم  وتتنوع

 غزة. وقطاع الغربية الضفة في الفقراء  جميعى لإ  والوصول ،احتياجاتهم

 
  إلى   إضافة  ،الجدد  بالفقراء  عرف  ما  أو  ،الجائحة  نتيجة  لالنكشاف  تعرضت  التي  األسر  أهدافه  في  البرنامج  راعى  كما
  جائحة  تركته  وما  الفقراء  بواقع  ،كبير  بشكل  ،الهدف  هذا  ارتباط  من  الرغم  علىو   .طارئة  مساعدات  إلى  تحتاج  تيال  سراأل

 برامج   من  لكثير  الصرف  بضعف  والمرتبط  الوزارة  لنفقات  السابق  التحليل  نإف  ،األسر  غالبية  على  ظروف  من  19-كوفيد
  إلى   يعيدنا  ، له  السنوي   المخصص   من  % 15  الصرف  نسبة  تتجاوز  لم   الذي  الطارئة   المساعدات  برنامج  ومنها  ،الوزارة
  المالية   المصادر  توفير  وعدم   ،الصرف  في   التأخر  وهو  ؛االجتماعي  للنوع  مستجيبة  موازنة  تحقيق  من  يحد  أساسي  عائق
 حكومية. أولوية تكون  بحيث

 

  بواقع   2023  العام  نهاية  في   للدخل  مدرة  مشاريع  خالل  من  أسرة  3675  تمكين  البرنامج  أهداف  ظهرت    ،نفسه  السياق  في
  إن   حيث  ،الوزارة  موازنة  على  يعتمد  وال   ،الممولين  مشاريع  على   اعتمادية  فيه  أن   يبدو  ما   وهو  سنويا ،  ا  مشروع  1225
 الممولين  تأخيرات  على  المشاريع  هذه  بتنفيذ  االلتزام  مدى  على  يعتمد  وبالتالي  ،تقريبا    صفر  كانت  التطورية  الوزارة  ميزانية

 عام. كل المتغيرة التمويل وأولويات
 

 والفقيرة  شةالمهم   الفئات حماية برنامج .2

  ، اإلعاقةذوو  واألشخاص السن،  )كبار ونساء   رجاال   شةوالمهم   الفقيرة الفئات لدى  المرونة زيادة إلى  البرنامج هذا  يهدف
 االجتماعية  الحماية  أنظمة   تعزيز  خالل  من   ،لها  تتعرض  التي الصدمات مواجهة  على قدرتها  ورفع   (واألطفال  النساء،و 
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 التنمية   وزارة  برامج  خالل   من  والمقدمة  إرشاد(  إيواء،  توعية،  ،إدماج  تأهيل،  رعاية،  )حماية،  الفئات  لهذه  المتوفرة
  اإلغاثية،   بالمساعدات  االكتفاء  وعدم  ،المجتمع  في  واإلدماج  التمكين  على  وأهدافه   البرنامج  غايات  تركز  االجتماعية.

  االجتماعية   الحماية  شبكات  خالل  من  المحلي  المجتمع  تفعيلو   ،المستهدفة  للفئات  خدمات  تقدم  التي  المراكز  قدرات   تعزيزو 
  الموحدة   البوابة  خالل  من  بينهم  التنسيق  وتفعيل  ،الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع  إشراكو   ،ومتابعتها  الفاعلة  المحلية

  ، كبير  بشكل  ،البرنامج  هذا  أهداف  ترتبطو   المستهدفة.  للفئات  والورشات  التدريبات  خالل  من  الوعي  زيادةو   ،للمساعدات
  هشة   أوضاع  في   والعاملين  العامالت  من  كبيرة  شريحة  جعلت  والتي  ، 19-كوفيد  جائحة  كشفتها  التي   الضعف  بنقاط

  الحاجة   الجائحة  أظهرت  كذلك،  بطالة.  وتأمينات  فاعلة  اجتماعية  حماية  منظومة  غياب  بسبب  الفقر  دائرة  إلى  ينحدرون 
 على   تقوم  أكثر  فعالة  بطريقة  لمستحقيها  المساعدات  لتوزيع  واحدةإلكترونية    بمنظومة  المساعدات  مقدمي  ربط  إلى

 . االجتماعية التنمية وزارة تستهدفها التي  كافة الفئات البرنامج هذا أهداف شملت كما االستحقاق.
 

 وزارة   طواقم  أن  يبدوو   .وتصميمه  أهدافه  في  المهمشة  والفئات  االجتماعي  النوع  الحتياجات  مستجيب  البرنامج  هذاإن    أي
 الفئات  احتياجات  تقابل  ومقترحات  برامج  قدموا  قد  لديهم  المتوفرة  المحدودة  الموارد  وضمنوشركاءها،    االجتماعية  التنمية

 المتعلق األمر وهووغاياته كافة،   البرنامج  أهداف تحقيق إمكانية  حول المطروح التساؤل يبقى لكن  المختلفة. المستهدفة
 في   مجراها  التدخالت  هذه  تأخذ  حتى  ،المحدد  الزمني  اإلطار  وضمن  ،للبرنامج  المحددة  المالية  المخصصات  بصرف

 للجائحة.  المدمرة اآلثار من التخفيف
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 الخامس  الفصل
 والتوصيات االستنتاجات 

 
 

 ستنتاجات اال 5-1
 

  على   وعملت  المهمشة،  والفئات  االجتماعي  النوع  منظور  من  مختلفة  واقتصادية   اجتماعية  مؤشرات  تحليل  على  الدراسة   عملت
  الفلسطينية  للتجربة  ا  تتبع  الدراسة  قدمت  كما  االجتماعي.  النوع  لفجوات  استجابتها  ناحية  من  الفلسطينية  الموازنات  وضع  متابعة

 وزارتي  من  مثالين  وقدمت  ،االجتماعي  للنوع  مستجيبة  ميزانية  إلى  للوصول  العالقة  أصحاب  األطراف  مختلف  وتدخالت
  على   الحكومي  لإلنفاق  ا  تتبع   قدمت  وكذلك   االجتماعي،  النوع  منظور  من  وبرامجها  موازناتها  لتحليل  والعمل  االجتماعية  التنمية

  إلى   الوصول   أمام  المعيقات  أهم  وأبرزت  ،األخيرة  العشر  سنواتال  لخال  الفلسطينية  الموازنة  وهيكل  ،االجتماعية  القطاعات
 الدراسة:  هايلإ توصلت التي االستنتاجات أهم يلي وفيما ،المهمشة اتئوالف االجتماعي للنوع مستجيبة فلسطينية موازنات

 

  خالل   والمهمشة  الفقيرة  الفئات  أوضاع  إلى   إضافة   ،القطاعات   مختلف  في  الفلسطينيات  النساء  أوضاع   تتبع  خالل  من −
 وتحليل تحديدها من  بد ال واالقتصادية االجتماعية الالمساواة  من كبيرة فجوات هنالكتزال    ال أنه يتضح األخير، العقد

 االجتماعي   النوع  فجوات  جسر  شأن  فمن  عمله.   ونطاق  مجاله  حسب  كل  ،عليها  بالعمل  للبدء  وراءها  الكامنة  األسباب
 االقتصادي.  والنمو االجتماعية التنمية  عملية في الفئات هذه دور تفعيل ،المهمشة والفئات

 كأولويات  وضعها  يتم  وأن   ،الحكومية  واالستراتيجيات  الخطط  مختلف  في  ومسبباتها  الفجوات  تحليل  ينعكس  أن  يجب −
  البرامج  هذه  وغايات  أهداف  تعكس  وأن   المتخصصة.  التطويرية  والبرامج  السياسات  خالل  من  ردمها  على  العمل  ومتابعة

 الفجوات. هذه ردم  في ليساهم تحقيقه المطلوب اإلنجاز مدى على  تدل مؤشرات خالل من ومخرجاتها

  على   حصلت  التي  التعديالت  من  الرغم  وعلى  ،به  الخاصة   التنفيذية  واللوائح   المدنية  الخدمة  قانون   مراجعة  خالل  من −
  ، االجتماعي  النوع  الحتياجات   مستجيبة  غير  الترقيات  أنظمة  من  وغيره  القانون   ذا ه  يزال  ال  والزوج،  األبناء  عالوة  مستوى 

  واألدنى.   المتخصصة  الدرجات  في  النساء  تركز  مقابل  ،العليا  والدرجات  المناصب  في  الذكور  بتركز  ينعكس  ما  وهو
  حقوق   ناحية  من   منصف  غير   وضع   وهو  ،واالمتيازات  الرواتب  من  األكبر  الحصة  من  الذكور   الموظفون   ينتفع  بالتالي

 وبالتالي  ،الحكومي  اإلنفاق  من  األكبر  الحصة  تشكل  واألجور  الرواتب  ففاتورة  الدولية.  والمواثيق  القوانين  كفلتها  التي  المرأة 
 االجتماعي. للنوع مستجيبة  سياسات باتجاه مهمة أولى خطوةيعد  توزيعه في اإلنصاف

  مستجيبة  فلسطينية موازنة  إلى  الوصول   سبيل  في   2008  العام   منذ  العالقة   ذات  الجهات  مختلف  من  كبيرة  جهود  بذلت −
 للمرأة،  المتحدة  األمم  ومنظمة  "،مفتاح"  مثل   ودولية  محلية  ومؤسسات  والمرأة،  ،الماليةوزارتي    قبل  من  االجتماعي  للنوع
 تراكميتها.  عدم بسبب أثرها من الكثير وفقد ،ممنهجة وغير عشوائية كانت الجهود هذه لكن

  غير   يزال  ال  إنهف  ،االجتماعي  النوع  الحتياجات  مستجيبة  موازنات  لتطبيق  الناظم  القانوني  اإلطار توفر  من  الرغم  على −
  ا  أساسي  ا  جزء  االجتماعي  النوع  وحدات  تعد  ال  الميدانية  المقابالت   نتائج  وحسب  اليوم  فإلى  لتنفيذه،  متابعةتوجد    وال  ،فاعل

 االجتماعية.  الفجوات  بردم  خاصة  برامج  تطبيق  باتجاه  والضغط  البرامج  اقتراح  أو  للموازنات  التخطيط  لجان  من  فاعال    وأ

  موجهة  سياسات  أو  ا  خاص  ا  إنفاق  هنالك   أن  يظهر  ال  ، 2021-2009  للسنوات  الفلسطينية  الموازنات  تحليل  خالل   من −
 توزيع  يزال  فال  عام.  بشكل  االجتماعية  الالمساواة   أو   الجنسين  بين  الالمساواة   لمواجهة  الفلسطينية  الحكومة  قبل  من

 لوزارة   المخصص  اإلنفاق  قل  األخيرة  السنوات  في  بالعكس  بل  ،للقطاعات  بالنسبةنفسه   باالتجاه  يسير   الحكومي   اإلنفاق
 االجتماعية. التنمية وزارة برامج من والمنتفعين للفقراء أكبر معاناة يعني ما ،االجتماعية التنمية
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 شكلت  التي  ،المقاصة  بأموال  والمتمثلة  إيراداتها  من  كبير  بجزء  اإلسرائيلي  االحتالل  تحكم  من  المالية  وزارة  موازنة  تعاني −
 قبل  من  واحتجازها  بها  التالعب  يتم  والتي  الحكومة،  عائدات  من  %70-%60  حوالي  2021-2009  السنوات  خالل

 الفلسطينية. السلطة موازنة في مستمرة مالية أزمات يخلق ما ،اإلسرائيلي االحتالل

  يحدو   عام،  كل  الموازنة  خطاب  بداية  في  عنها  التعبير  يتم  التي  الفلسطينية  السلطة  موازنة  تميز  سمة  المالية  األزمات  تعد −
 جارية  نفقات  هو  كبير  فجزء  ؛القطاعات  تجاه  المالية  بسياستها  التحكم  على  الفلسطينية  الحكومة  قدرة  من  المالي  العجز
 الوزارات  من  لكثير  المالية  األسقف  تقليص  يتم  ،المالية  األزمات  ظل  وفي  تشغيلية(  ونفقات  وأجور،  رواتب  )فاتورة

 المقترحة  والتدخالت  البرامج  من  كثير  تنفيذ  على  قدرتها  من  يحد  ما  االجتماعية  والتنمية  والعمل،  المرأة،  كوزارة  االجتماعية
 موازنتها. في

 فال  ،برامجها  في  االعتبار  بعين  االجتماعي  النوع  فجوات  أخذ  على  يدل  ما  الفلسطينية  العمل  وزارة  موازنة  في  يوجد  ال −
 ، موجهة ومؤشرات  أهداف  فيها  ليس  لكن  ،عام  بشكل العمل  سوق   بيئة  تحسينى  لإ  تهدف  عامة  وتدخالتها  برامجها  تزال

 المهمشة. والفئات االجتماعي النوع فجوات لجسروبخاصة 

 

 توصيات ال 5-2
 

  المختلفة   والوزارات  المالية  وزارة  يواجه   وما  ،االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  وضع   عن  تحليل   من  سبق  ما   على  بناء
 التالية:  التوصيات الدراسة تقترح ،االجتماعي للنوع مستجيبة موازنات لتطبيق عقبات من

 

  أن   من  التأكد  من  بد  ال  وبالتالي  ،االجتماعي  للنوع  مستجيب  بتخطيط  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  تبدأ .1
 التي  والسياسات  اإلجراءات  وتتخذ  ،االجتماعي  النوع  الحتياجات  تستجيب  الوزارات  تطبقها  التي  القطاعية  االستراتيجيات

 فقط. قطاع لكل العامة البيئة بتحسب تكتفي وال ،شةالمهم   والفئات االجتماعي النوع  فجوات ردمشأنها  من

  استجابتها   ناحية  من  الميدان   في   الوازرة  عمل  تتابع  بحيث  دورها  صياغة  وإعادة  االجتماعي  النوع  وحدات  دور  تفعيل .2
 عاتها متاب  بحسب  الفجوات  هذه  لجسر   الضرورية  المدخالت  تقدم  وبالتالي  ،قطاع  كل  في  االجتماعي  النوع  لمتطلبات
 البرامج.  في  المدخالت هذه عكس من وتتأكد ،واإلحصائية الميدانية

  فاعلة   مشاركة  وجود  عدم   ظل   وفي  ،االجتماعي  بالنوع  عالقة  لها  مؤشرات  تتطلب  وال  صماء  المالية  وزارة  نماذج  تزال  ال .3
 أن  نقترح  ،هنا  ومن  للقطاع.  العامة  المؤشرات  إلى  والنظر  ،المؤشرات  هذه  إهمال  فيتم  ، االجتماعي  النوع  وحدات  قبل  من
  بتوجيه   االهتمام  يزيد  ما  ،االجتماعي  بالنوع  خاصة  مؤشرات  وضع  تستوجب  بحيث  ،المالية  وزارة  نماذج  صياغة   إعادةتتم  

 المؤشرات. هذه  خالل من تظهر فجوات أي نحو البرامج

  ، االجتماعي  بالنوع  خاصة   مواضيع  على  وتدريبات  كفاءات  رفع   عمل،   ورشات  تتضمن  األجل   متوسطة  عمل   خطة   وضع .4
 من  عملها.  وآليات  أهميتها،و   بمفهومها،  التوعية  تشمل  ،شةالمهم    والفئات  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  ومنها
 الجهة   كونها  ؛المالية  وزارة  مسؤولية  ضمن  الجهود  توحيد  ومحاولة  ،واالستمرارية  التراكم  تضمن  خطة  ضمن  العمل  المهم

 عليها.  والمصادقة الموازنات  إعداد عن المسؤولة

  المصادر  توزيع  في  النظر  إعادة  المالية  وزارة  على  ،الفلسطينية  السلطة   موازنة  تعتري   التي  المالية   األزمات  من  الرغم   على .5
 والفئات  االجتماعي  النوع   فجوات  جسر  شأنها  من  التي  والبرامج  االجتماعية  القطاعات  تجعل  بحيث  ،لديها  المتوفرة  المالية

 الكافي.  التمويل توفر حال في اختيارية تركها وعدم ، التمويل في أولوية ذات المهمشة
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 الملحق
 بالدراسة الخاصة المقابالت سئلةأ

 

 :االجتماعية التنمية وزارة مقابلةأسئلة  •

 

 المهمشة؟ والفئات االجتماعي  النوع الحتياجات المستجيبة الموازنات على تدريبات أي تلقيتم هل 1
 كيف؟ المهمشة؟ والفئات االجتماعي النوع الحتياجات  مستجيبة موازنتكم هل 2
 المختلفة؟  البرامج  على االجتماعية التنمية وزارة ميزانية تتوزع كيف 3
 برنامج؟ كل تكلفة هي ما 4
 المستهدفة؟ للفئات المرصودة االحتياجات بتلبية هدفكم حققتم أنكم ترى  هل 5
 الفجوة؟  تقدرون  كم 6
 كامل؟ بشكل وبرامجكم خططكم إلنجاز كافية االجتماعية التنمية وزارة مخصصات هل 7
 البرامج؟  تخطيط  في باألخص االجتماعي؟ النوع الحتياجات مستجيبة موازنات نحو للتحول المعيقات هي ما 8
 وزارتكم؟ في االجتماعي للنوع المستجيبة الموازنات حول نقاشات هنالك هل 9

 

 :االجتماعي النوع  المالية/وحدة وزارة مقابلة أسئلة •

 

 االجتماعي؟  للنوع المستجيبة للموازنة تعريفكم هو ما .1

 االجتماعي؟ للنوع المستجيبة الموازنة نحو التحول قرار جاء كيف .2

 االجتماعي؟ للنوع المستجيبة الموازنات  إلى  للتحول المالية وزارة فيها بدأت التي اإلجراءات هي ما .3

 القادمة؟   الخطوات  هي  وما  ؟االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  نحو  التحول  باتجاه  فيها  تسيرون   خطة  هنالك  هل .4

 االجتماعي؟ النوع الحتياجات المستجيبة  الموازنة نحو التحول مشروع في اليوم إلى حققتم ماذا .5

 التحول؟  هذا في لكم بالنسبة األولوية تشكل التي القضايا هي ما .6

 الشريكة؟  المؤسسات هي من  القضايا؟ هذه بتحديد قمتم كيف .7

 المنشودة؟ لألهداف   الوصول في السياسات نجاح مدى على   للحكم لألداء  أداء/قياس مؤشرات هنالك وهل  .8

 ؟ المالية لوزارة بالنسبة 2021 عامال وموازنة  2009 عامال موازنة بين تحقق الذي االختالف ما .9

 سياسات  استخدام  أكثر  المناسب  من   أم  للتحول؟  كأدوات  اإلنفاق  سياسات  أم   اإليرادات؟  سياسات  ستعتمدون   هل .10
 أثرها؟ وتقييم البرامج

  أو  مؤسسات عمل في تغييرى لإ بحاجة أنه أم ،المالية وزارة على االجتماعي النوع موازنة نحو التحول يعتمد هل .11
 جديدة؟  وتشريعات قوانين سن أو أخرى، وزارات

 ؟االجتماعي للنوع المستجيبة  الموازنة نحو التحول أمام برأيكم المعيقات أهم ما .12

 االجتماعي؟ النوع الحتياجات استجابتها ناحية من  للموازنة تقييمات أي  أعددتم هل .13
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 :المرأة  شؤون  وزارة مقابلة أسئلة •
 

 بدأت؟   ومتى  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنات  مجال   في  وجهودها  المرأة   وزارة  تجربة  عن   تحدثنا  أن  يمكن  هل .1

 االجتماعي؟  النوع الحتياجات مستجيبة موازنة المرأة  وزارة تطبق هل .2

 عليها؟   للعمل  االجتماعي   للنوع  المستجيبة  الموازنات  خالل  من  المرأة   وزارة  تسعى  محددة  قضايا  أو  أهداف  هنالك  هل .3
 هي؟ ما

  لهن؟  المتوفرة  والحماية   والسياسية  االقتصادية   المشاركة  ناحية  من  فلسطين   في  النساء  وضع  المرأة   وزارة  تقيم  كيف .4
 القضايا؟  هذه على العمل يتم وهل

 تكلفتها؟  هي وما ؟النساء تستهدف التي المرأة  وزارة برامج هي ما .5

 البرامج؟ هذه تكاليف لتغطية كافية  المتوفرة الميزانيات هل .6

  ينعكس   كيف  وبالتالي   تنفيذها؟  وعلى  واالستراتيجيات  الخطط  إقرار  على   المرأة   وزارة  ميزانية  محدودية  تؤثر  كيف .7
 الواقع؟  على ذلك

  أو   اإلعاقة؟  ذوات  النساء  أو   المثال؟  سبيل  على  الفقيرات  النساء  يستهدف  ما  خططكم  ضمن  أو  برامج  هنالك  هل .8
 الطفالت؟

 مرصودة   كافية  ميزانيات  هنالك  هل  ؟وخططها  الوزارة  برامج  هي  ما  االجتماعي،  النوع  على  المبني  العنف  ناحية  من .9
 ؟ لمواجهته

 العنف  تكلفة  مثل  التنمية؟  عملية  في  دورهن  وتعيق  النساء  تواجه  التي  التحديات  من  أي     تكلفة  بحساب  قمتم  هل .10
  قطاعات  في   دورهن   وانحسار  العمل  سوق   في  النساء  مشاركة  ضعف   تكلفة  أو  االجتماعي؟  النوع  على   المبني

 محددة؟

 

 :20/1/2022 بتاريخ العمل وزارة مقابلة أسئلة •

 

 ؟العمل وزارة في  الوظيفية مواقعهمما هي و  والموظفات الموظفين  عددكم  .1

 هي؟  ما المهمشة؟ والفئات االجتماعي النوع الحتياجات مستجيبة أنها بتقديرك برامج لديكم هل .2

 جغرافيا ؟ البرامج هذه توزيع كيفية .3

 ؟منها المستفيدة الفئات حسب البرامج هذه توزيعكيفية  .4

  سوق   في   المهمشة  والفئات  االجتماعي  النوع  فجوات  جسر   مجال   في  المطلوب  لإلنجاز  المحددة   المؤشرات  هي  ما .5
 موثقة؟  أجدها  أين الفلسطيني؟ العمل

 النوع  فجوات  لجسر   المحددة  األهداف  تحقيق  إلى   للوصول   تحقيقها  المطلوب  المؤشرات  بين  التوافق   مقدار  ما .6
 ؟ 2021 العام موازنة  في والبرامج  الخطط بحسب منها التقليل  أو العمل سوق  في االجتماعي

 منها؟ المتوقع الدور حجم هو ما للموازنة؟ التخطيط  في االجتماعي النوع وحدة إشراك يتم هل .7

 الموازنة؟  إعداد في الفاعلة المشاركة من لتمكنها الكافية والتدريبات  الدعم  الوحدة هذه تتلقى هل .8

 العمل؟   وزارة  في  تجربتك  خالل  من  فلسطين  في  االجتماعي  للنوع  مستجيبة  موازنات  تطبيق  أمام  العقبات  أهم  هي  ما .9

 اعتراضاتك؟   هي  ما  االجتماعي،  النوع  الحتياجات  الفلسطينية  الخدمة  قانون   مراعاة  عدم  على  اعتراضات  لديك  كان .10
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 مقارنة  العليا  لمناصبى ال إ  ووصولهن  النساء  تطور  أمام  أخرى   عوائق  هنالك  هل  المدنية،  الخدمة  قانون   على  عالوة .11
 غيره؟ أو الترقيات نظام في بالرجال

 ؟  ...  أخرى  إضافات أي .12


