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  آلمة مفتاح
آمؤسسة غير حكومية " مفتاح"من خالل عمل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية

على تعزيز مبادىء الديمقراطية والحكم الصالح باإلضافة الى احترام سيادة القانون ومبادئ حقوق 
" نحو موازنة عامة حساسة للنوع االجتماعي"تنفيذ مشروع ب 2005منذ العام " مفتاح" اإلنسان بدأت

ويهدف المشروع الى رفع وعي صناع القرار ألهمية وضع موازنات تراعي النوع االجتماعي 
  .وتستجيب لحاجات آل من المرأة والرجل

  
توجهات والتزامات وأولويات نظرا ألهمية الموازنة العامة وباعتبارها أداة لتوزيع المصادر والتي تبين 

ونظرا التساع الفجوات بين المرأة والرجل المترتب على التمييز . الحكومة فيما يتعلق بخطط التنمية
التاريخي ضدها في عدة مناحي بما فيها إمكانية الوصول للموارد والخدمات واستخدامها وامتالآها، فان 

من أجل النوع االجتماعي في عملية وضع الموازنات التوجه العالمي الحالي يسعى نحو دمج احتياجات 
  . العدالة في توزيع الموارد وتقديم الخدماتالوصول الى 

 التي تهدف الى تقوية القدرات ورفع الوعي صناع القرار األنشطةلعديد من اتضمن تنفيذ المشروع 
 توفير  ومن خاللجل، والرالمرأةألهمية موازنات تراعي النوع االجتماعي وتستجيب لحاجات آل من 

  وإذاعيةالدراسات والمعلومات وعمل حوارات متلفزة 
  
في المرحلة الثانية من المشروع تم الترآيز على مبدأ اهمية رفع درجة الوعي بااللتزامات الحكومية و

من أجل رعاية الفئات الضعيفة والنساء والفقراء ومن اجل انعكاس التفاعل االقتصادي واالجتماعي 
  :  وذلك من خالليوالسياس

  :رآزت المرحلة الثانية على األهداف التالية
تعزيز الفريق  .تعزيز التشبيك بين المؤسسات من اجل دعم مسيرة الموازنة العامة والحساسة للنوع

إيجاد  .المرآزي من الخبراء قادر على المواصلة في مجال الموازنة الحساسة للنوع اجتماعي
ون المساعدة في تدريب وتوعية الكوادر ذات العالقة في القطاع فريق مدربين مؤهلين يستطيع
 .الحكومي والقطاع غير األهلي

 .إعداد دليل تدريبي فلسطيني يمكن استخدامه آمرجع في الموضوع
  

 
 

 وذلك من خالل إنشاء نواة فريق وطني قادر على مواصلة العمل 2006تم مواصلة العمل في عام 
تعلقة بالنوع االجتماعي بصورة عملية وذلك من خالل تشكيل فريق قادر على وتعزيز مفهوم الموازنة الم

مواصلة العمل بشكل مختص وبفعالية وعن طريق إنشاء فريق من المدربين القادرين على مساعدة 
  .الوزارات والجهات التنظيمية في المستقبل

  
جتماعي، وإيمانًا بمبدأ العمل استكماال للعمل على زيادة الوعي بأهمية الموازنة الحساسة للنوع اال

بالمشارآة فقد قمنا بتعزيز اللجنة التوجيهية للمشروع بإضافة مجموعة من الخبراء من مختلف 
وزارة شؤون المرأة، عضو من : التخصصات، حيث اشتملت اللجنة على ممثلين عن الجهات التالية

مية، وعضو في معهد دراسات المرأة التابع الطواقم الفنية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وباحثة أآادي
 باإلضافة الى عضو من الجهاز المرآزي لإلحصاء " مفتاح"لجامعة بير زيت، وعضو من مؤسسة 

تجسيدًا لمبدأ الشمولية والرؤيا في العمل وإيمانا  وقد جاء تشكيل اللجنة.  الفلسطيني و مديرة المشروع
  .ومية وغير الحكومية تكون المرجعية الفنية للمشروعبضرورة العمل يدًا بيد مع المؤسسات الحك

  .تقديم الرأي و المشورة في أنشطة المشروع •
  .تقديم الدعم الفني للنشرات وألنشطة المشروع •
  .رصد ومراقبة التطورات على المشروع •
التشبيك مع المؤسسات ذات العالقة محليا وعالميا وتقديم التوصيات حول توجهات العمل في  •

  .المستقبل
  



  :مقدمة
اآتسبت الموازنات الحساسة للنوع االجتماعي اهتمام العديد من المؤسسات الدولية والوطنية 

لعل الدافع األساسي وراء هذا االهتمام جاء من منطلق أهمية إعطاء . الحكومية وغير الحكومية
 تاالحتياجافي القضايا التي تمس حياتهم وتحديدا تلك التي تتعلق بومشارآتهم صوت للمواطنين 

ومع توالي المبادرات التي تحاول فحص الموازنات من منظور النوع . والحقوق والواجبات
االجتماعي توالت محاوالت إعداد األدلة التدريبية ومحاوالت توضيح بعض المفاهيم األساسية 

  . التي يمكن أن يعتمد عليها آنقطة انطالق
  

مؤسسة غير حكومية تعمل على " مفتاح" والديمقراطيةالمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي
بدأت . تعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح واحترام سيادة القانون ومبادئ حقوق اإلنسان

 ويهدف 2005منذ العام " موازنة عامة حساسة للنوع االجتماعي نحو"تنفيذ مشروع " مفتاح"
 موازنات مستجيبة للنوع االجتماعي المشروع إلى رفع وعي صناع القرار بأهمية وضع

وحاجات آل من المرأة والرجل، نظرا ألهمية الموازنة العامة وباعتبارها أداة لتوزيع المصادر 
والتساع الفجوات . والتي تبين توجهات والتزامات وأولويات الحكومة فيما يتعلق بخطط التنمية

ا في عدة مناحي بما فيها إمكانية بين المرأة والرجل المترتب على التمييز التاريخي ضده
ويمكن رصد اهتمام مؤسسة مفتاح بالموازنة . الوصول للموارد والخدمات واستخدامها وامتالآها

  :الحساسة للنوع االجتماعي في عدة مراحل هي
 

موازنة عامة حساسة للنوع االجتماعي من  مرحلة زيادة الوعي نحو: 2005المرحلة األولى 
  :تخالل تقوية القدرا

 Kvinna till Kvinna بالتعاون ودعم 2005بدأ تنفيذ المرحلة األولى من المشروع عام 
بث الوعي بمفهوم الموازنة المتعلقة بالنوع االجتماعي من خالل  السويدية  وآان الهدف منها هو

رفع وعي صناع القرار ألهمية وضع موازنات تراعي النوع االجتماعي وتستجيب لحاجات آل 
ات عن وضع الموازنات في الوزارات /وقد استهدف المشروع المسؤولين. ة والرجلمن المرأ
وزارة المالية، وزارة المرأة، وزارة التخطيط، معهد األبحاث االقتصادية واالجتماعي، (الرئيسية 

  .ات في المجلس التشريعي/ات العاملين/جهاز اإلحصاء المرآزي  باإلضافة إلى الموظفين
  

دًا من األنشطة تتلخص في تجميع الوثائق المتعلقة بإجراءات عملية وضع تضمن المشروع عد
الموازنات للتعريف بالعملية وآلياتها، آدراسة حالة توضح الفجوات في توزيع الموارد بين النساء 

 في المجال ات/آما وتضمن المشروع تنظيم دورة تدريبية للفئة المستهدفة من العاملين. والرجال
ة وغزة حول تحليل النوع االجتماعي ومفهوم الموازنة العامة، باإلضافة إلى في آل من الضف

الجهاز المرآزي لإلحصاء، " مفتاح"تشكيل لجنة فنية للمشروع تشكلت باإلضافة لمؤسسة 
وباحثة في قضايا المرأة والتنمية، ومعهد ماس للدراسات والبحوث االقتصادية، ووزارة شؤون 

ر تلفزيوني وإذاعي لبث التوعية وإصدار نشرات تعريفية بمفهوم آما تم تنفيذ حوا. المرأة
  .الموازنة الحساسة للنوع االجتماعي وبمفهوم الموازنة العامة بشكل تفصيلي

ات من اجل توفير معلومات حول هذا الموضوع، /رآزت هذه المرحلة على العمل مع أآاديميين
ي يعتبر الجهة التي تخطط وتتابع الموازنة آما تم الترآيز على العمل مع القطاع الحكومي والذ

  . العامة ومسؤولة عن مجاالت الصرف فيها
 بالترآيز على ضرورة بناء القدرات 2006في نهاية العام فقد تم إعداد خطة لمتابعة العمل للعام 

  .  وإنشاء فريق وطني قادر على قيادة التدريب ومواصلة العمل في هذا المجال
  
 
 



   بناء القدرات في مجال الموازنة العامة المستجيبة للنوع االجتماعي2006ام المرحلة الثانية ع
في المرحلة الثانية من المشروع تم الترآيز على مبدأ أهمية رفع درجة الوعي بااللتزامات 

الحكومية من أجل رعاية الفئات الضعيفة والنساء والفقراء ومن أجل انعكاس التفاعل االقتصادي 
  ,ياسيواالجتماعي والس

  :رآزت المرحلة الثانية على األهداف التالية
تعزيز التشبيك بين المؤسسات المختلفة من أجل دعم مسيرة الموازنة العامة والحساسة  -1

  .للنوع
تعزيز الفريق المرآزي من الخبراء قادر على المواصلة في مجال الموازنة المستجيبة  -2

 .للنوع اجتماعي
ون المساعدة في تدريب وتوعية الكوادر ذات إيجاد فريق مدربين مؤهلين يستطيع -3

 .العالقة في القطاع الحكومي والقطاع غير األهلي
 .إعداد دليل تدريبي فلسطيني يمكن استخدامه آمرجع في الموضوع -4
 

 وذلك من خالل إنشاء نواة فريق وطني قادر على مواصلة 2006تم مواصلة العمل في عام 
لقة بالنوع االجتماعي بصورة عملية وذلك من خالل تشكيل العمل وتعزيز مفهوم الموازنة المتع

فريق قادر على مواصلة العمل بشكل مختص وبفعالية وعن طريق إنشاء فريق من المدربين 
  .القادرين على مساعدة الوزارات والجهات التنظيمية في المستقبل

  
تماعي، وإيمانًا بمبدأ العمل استكماال للعمل على زيادة الوعي بأهمية الموازنة الحساسة للنوع االج

بالمشارآة تم تعزيز اللجنة التوجيهية للمشروع بإضافة مجموعة من الخبراء من مختلف 
وزارة شؤون المرأة، عضو : التخصصات، حيث اشتملت اللجنة على ممثلين عن الجهات التالية

و في معهد دراسات من الطواقم الفنية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وباحثة أآاديمية، و عض
المرأة التابع لجامعة بيرزيت، وعضو من مؤسسة مفتاح باإلضافة إلى عضو من الجهاز 

تجسيدًا لمبدأ الشمولية  وقد جاء تشكيل اللجنة.  المرآزي لإلحصاء الفلسطيني ومديرة المشروع
كومية تكون والرؤيا في العمل وإيمانا بضرورة العمل يدًا بيد مع المؤسسات الحكومية وغير الح

  .المرجعية الفنية للمشروع
  :من مهام اللجنة التوجيهية

  .تقديم الرأي والمشورة في أنشطة المشروع •
  .تقديم الدعم الفني للنشرات وألنشطة المشروع •
  .رصد ومراقبة التطورات على المشروع •
 التشبيك مع المؤسسات ذات العالقة محليا وعالميا وتقديم التوصيات حول توجهات العمل •

  .في المستقبل
  

  فريق وطني من الخبراء
من اجل العمل على تشكيل فريق وطني من الخبراء آان ال بد لنا من التواصل مع بعض الجهات 
. الدولية للتعرف على آيفية مواصلة العمل على الصعيد الوطني باالستفادة من الخبرات الدولية

 المجال ولكن بعد ذلك استطعنا وقد واجهنا صعوبة في الوصول إلى خبراء دوليين في هذا
الوصول إلى الخبيرة الدولية ديبي بادليندر من جنوب إفريقيا، حيث أن تجربة جنوب إفريقيا ذات 

  .  قواسم مشترآة مع واقع الحال في فلسطين من حيث واقع الحال السياسي
قيا والذي أعدته  باحثين محليين، حيث قدم لهم الدليل المعمول به في جنوب أفري3تم التعاقد مع 

هذه . الخبيرة الدولية ديبي بادليندر وطلبنا منهم االسترشاد بالدليل وتكييفه ليالءم الواقع المحلي
التجربة جعلتنا نقوم بجمع آل المعلومات المحلية المتعلقة بالمواضيع المطروحة التدريب ونعمل 



اغتها على شكل دليل شامل غير جاهز تمهيدا لتجميع آل المواد وإعادة صي على توفير ما هو
  .يحوي على آل المعلومات المطلوبة لكل الجهات آل حسب طبيعة عمله

 6 ورشات عمل متفرقة مدة آل منها 6اعتمد التدريب أسلوب ورشات العمل، حيث تم تنفيذ 
تم خاللها مناقشة آل المواضيع السابقة واعدت تمارين وحاالت دراسية للمقارنة مع . ساعات

التجربة، وتم الخروج بتوصيات عملية في حال تم تبني هذه المنهجية في إعداد دول خاضت 
  : وتحليل الموازنات بحيث تهدف إلى

المساهمة في تشكيل فريق وطني يمتلك القدرة على التدريب ومصدر معلومات للموازنة  •
 العامة الحساسة للنوع االجتماعي

  لحساسة للنوع االجتماعي في فلسطينتحضير دليل تدريبي وطني يشكل األساس للموازنة ا •
  

  :عن هذا الدليل
تم إعداد هذا الدليل باالعتماد على عدة أدلة تدريبية حول النوع االجتماعي والموازنة الحساسة 

ودليل " مبادئ تحليل الموازنة المراعية لنوع الجنس"للنوع االجتماعي منها دليل ديبي بادلندر 
تم في جميع الحاالت توطين التمارين " ة للنوع االجتماعيالموازنة الحساس"آاثرين شنايدر 

  .والمعلومات لتالئم الواقع الفلسطيني
  

ات بموضوع /إيمانا منا بأهمية هذا الدليل التدريبي والفائدة الكبيرة التي يمثلها للمهتمين
ءم الواقع الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي نضع هذه النسخة المنقحة والتي تم تعديلها لتال

الفلسطيني بين أيديكم عسى أن يكون لها عظيم الفائدة وأن تساهم في خلق حرآة مجتمعية تطالب 
بالمشارآة والرقابة والمساءلة في الموازنات العامة من أجل وصول الجميع إلى المصادر بعدالة 

 وإدراآنا للحاجة يشكل هذا الدليل التدريبي أحد هذه المحاوالت األولية ونحن مع وعينا. ومساواة
 أخرى، تفي أدلة أآثر تفصيال وأآثر تخصصا ندرك أن هذا الدليل سيكون نقطة البداية لمحاوال

آما ندرك أنه سوف يفيد الهدف المرجو منه أال وهو توضيح مفاهيم مبسطة حول النوع 
نوع االجتماعي، وحول الموازنة الوطنية الفلسطينية حول ما تعنيه موازنة وطنية حساسة لل

  .االجتماعي
  

  يشمل هذا الدليل
  : آأداة تحليلالنوع االجتماعيمفهوم 

وأهميته آأداة تحليل تنموية " النوع االجتماعي"يتناول هذا القسم التطور التاريخي لمفهوم 
والمجاالت التي يستخدم فيها للتحليل وتحديدا في قضايا االقتصاد الكلي والخطط الوطنية 

  .ربة الفقروالقطاعية للتنمية ومحا
  

  : أهمية الموازنة آآلية تنموية
يتناول هذا القسم المبررات النظرية والعملية الستخدام الموازنة آآلية تنموية مع الترآيز على 

القطاعات التنموية التي تدعم التنمية والنسب المقترحة لكل قطاع وآيفية توزيع الموازنة بحيث 
  .تكون داعمة لخطط التنمية

  
  لية لتعزيز المساواة على أساس النوع االجتماعيالموازنة آآ

الترآيز على أهمية تضمين النوع االجتماعي في الموازنة وعلى ايجابيات وسلبيات العملية 
  .اعتمادا على الرؤية التنموية التي تتبناها الدولة

  
 
 



  تجارب دولية في إعداد موازنات على أساس النوع االجتماعي
  لية في هذا المجال وانعكاساتها، وتقييمها استعراض لبعض التجارب الدو

  
  التجربة الفلسطينية في إعداد الموازنة

يستعرض هذا الجزء التطور الذي واآب عملية إعداد الموازنة في فلسطين، وأهم الدروس 
  المستفادة وإمكانيات تطوير العمل ليصبح أآثر شفافية وتشارآية

  
  ماعي من منظور النوع االجت2004تحليل لموازنة 

   وتحليلها من منظور النوع االجتماعيالفلسطينيةموازنة الالترآيز على عناصر 
  

  اقتراح آلية عمل ومنهجية فلسطينية لتحليل الموازنة من منظور النوع االجتماعي
اقتراح آلية يمكن لنشطاء المجتمع المدني استخدامها باإلضافة إلى بعض التوصيات ألعضاء 

 ين بموازنة ذات دالالت تنموية وتراعي النوع االجتماعيالمجلس التشريعي المعني
  

 تنقسم إلى ثالثة أقسام متباينة في اهتماماتها ومجاالت يالفئة المستهدفة من هذا الدليل التدريب
عملها وهي مجموعة من الموظفين الحكوميين الذين يعملون على إعداد الموازنات، ومجموعة 

 ومجموعة اهتمون بمعرفة ما هي الموازنة وآيف يتم إعدادهمن نشطاء المجتمع المدني الذين ي
ن القيام بتحليل أولي للموازنات من منظور النوع /من الباحثين والباحثات الذين يمكنهم

ندرك أن هذه الفئات الثالث تستحق ثالث أدلة تدريبية منفصلة وربما تكون هذه . االجتماعي
  ...ها بدايةالخطوة القادمة في تطوير دليلنا هذا ولكن



  
  القسم األول

  النوع االجتماعي وعالقته بالتنمية
  

 مفهوم النوع االجتماعي وعالقته بالتنمية •  المحتوى 
التنمية والتحليل التنموي من منظور النوع االجتماعي وأهمية الموازنات  •

  في هذا المجال
مؤشرات النوع االجتماعي، اختيارها وأهميتها ومعنى الفجوات  •

  ين الرجال والنساءاإلحصائية ب
  تحديد الحاجات والمصادر للنوع االجتماعي وعالقتها بالموازنة •

  المواد التدريبية
 ووسائل اإليضاح

 نقاشات وتمارين جماعية •
 تطبيقات عملية •
 مالحظات آتابية •
  تمارين عملية •

  يوم تدريب بمعدل ست ساعات تدريبية  المدة
  

   األنوثة والذآورة1.1التمرين 
وأول ما يتبادر عند ذآر آلمة " امرأة"سرعة ما يتبادر إلى الذهن أول ما نذآر آلمة دعونا نعدد ب

  ".رجل"
  رجل  امرأة

  
  
  
  
  
  

  

  
  

  للنقاش
  هل هناك فروق بين الرجال والنساء؟ 
   ما هي الفروق البيولوجية واالجتماعية عددي بعضها؟ 
  ما هي األسباب التي أدت إلى هذه الفروقات؟ 

  
  النوع االجتماعي أدوار 1.2التمرين 

  
يجب أن يكون المتدربون من النساء (بتوقيت آل نشاط )  ساعة24(ي برنامجك ليوم آامل /حدد

  ) والرجال
  المصادر الالزمة  المجال  النشاط  الساعة

  
  
  
  

      



  
  : للنقاش

  مقارنة برنامج الرجل والمرأة 
 آل منهما؟ برنامج الرجل؟ في أي المجاالت يترآز /ما هي ميزات برنامج المرأة 
 ما هي المصادر الالزمة للنشاط وما مدى توفرها لكل من الرجل والمرأة؟ 
 ما هي األسباب وراء ادوار برنامج آل من المرأة والرجل؟ 
هل يمكن أن يكون هناك رجال يقومون بما تقوم به النساء من نشاطات؟ وقيام نساء  

 بنشاطات يقوم بها الرجال؟
  ماذا نستنتج من ذلك؟  

 
  األنشطة الجندرية/األدوار 1.3رين التم

  
  ة /للمتدرب
   لوضع تصور عن أدوار آل من المرأة والرجل في فلسطين1ي ورقة األسئلة رقم /استخدم

اختبارا، ولكنه مجرد وسيلة لمعرفة ومعالجة أفكارنا األولى عن أدوار الناس وأنشطتهم، ليس هذا 
لهذا السبب نرجو عدم آتابة االسم على وسوف نناقش اإلجابات الجماعية، وليس الفردية، و

نرجو وضع عالمة تبين إذا آان الدور أو النشاط يتعلق في معظم األحيان بالرجل، أو في . الورقة
تشير إلى المسؤول عن  التي إشارة في الخانة معظم األحيان بالمرأة، أو بالجنسين، ونرجو وضع 

ي إلى السطر /الوصول إلى إجابة، انتقل انطباعك األول، وإذا لم تستطع النشاط من خالل 
  . دقائق لوضع العالمات5التالي، ليس من المهم استكمال التمرين، وأمامك 

  )1(ورقة أسئلة رقم 
  ؟)امرأة/رجل(من يقوم بهذا الدور في فلسطين 

 المرأة الرجل الحقل
 آال الجنسين باألولوية

    التمريض
    الزراعة

    رعاية األسرة
     المطبخالطبخ في

    زعامة-قيادة
    محاسبة

    العمل في المصانع
    الصيدلة
    السياسة

     ضبط اإلنفاق في المنزل
    إدارة المنزل
    المختبرات

    الطب
   التدريس في المدارس األساسية

    الكتابة
    الجيش

    توليد النساء في القرى
    الصحافة
    الطيران



    وزارةال
    تشغيل اآلالت

    الخياطة
    الطهي المنزلي

    البيع
    قيادة السيارات

    تزراعة الخضراوا
    اتخاذ القرارات

     اإلصالحات المنزلية
 تم عمل تعديالت لتناسب مفهوم النوع االجتماعي، الوحدة األولى. 2000يونيفم : المصدر

  .الهدف والفئة المستهدفة
  
  التحليل التنموي من منظور النوع االجتماعي 1.4مرين الت
  

  :تعليل الحاالت التالية من حيث
  نوع المورد أو المصدر؟ 
  هل هو متوفر؟  
   هل هناك إمكانية للحصول عليه؟ من له األولوية في الوصول للمصدر؟ 
  هل هناك إمكانية للتصرف به؟  

 المرأة في إحدى القرى ولكن ليس فتحت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية مرآزا لصحة .1
 .لديها خطة للوصول للنساء وتشجيعهن على استخدام الخدمات فيه

برضاها أو بعدم (تعمل إحدى النساء في مصنع للخياطة ولكنها تسلم راتبها لزوجها  .2
 ).رضاها

توفر مؤسسات السلطة المختلفة مثل وزارة العمل والبلديات فرص عمل مؤقتة للحد من حدة  .3
الة وال تستفيد النساء المتزوجات من هذه الفرص بسبب وجود تستفيد النساء األرامل أو البط

 .الوزارةالمعيالت تحديدا اللواتي لديهن تعليم جامعي من بعض الفرص التي توفرها 
آتب رجل عمارة باسم زوجته لكنها لم تكن تحصل على إيرادات تأجيرها وال تستطيع تأجير  .4

 .أي شقة دون إذنه
 .ت إحدى النساء ذهبها واشترت فيه ماآينة لتفتح ورشة للخياطةباع .5
طلبت إحدى النساء بحقها القانوني وهو الطالق من زوجها ألنه يعاني من العقم ورفض  .6

 .الزوج ذلك وأصر إن تتنازل عن حقوقها الشرعية لو أرادت الطالق
ء وعلى تعديل  وزيرة لوزارة العمل عملت على خلق فرص عمل للنساأةبعد تعيين امر .7

مثل إجازة أمومة طويلة ومدفوعة األجر، ساعات للرضاعة الطبيعية، إجازات (قوانين العمل 
) أمومة غير مدفوعة األجر، مساواة المرأة والرجل في األجر والتقاعد والترقية والتدريب

  .لتشجيعهن على العمل
  

مع بعض . 2001تموز  جامعة بيرزيت، –لميس أبو نحلة، معهد دراسات المرأة : المصدر
  . التعديالت 

  
   تعزيز الفهم للحاجات العملية واإلستراتيجية للنوع االجتماعي1.5 التمرين 

  ) أشخاص في آل مجموعة6-5(ات إلى مجموعات مناسبة /يتم تقسيم المشارآين
ورقة أسئلة (تقوم آل مجموعة بتحديد الحاجات العملية واإلستراتيجية لكل من الرجال والنساء 

  . والتعرف عليها) 3رقم 



  
  )3(ورقة أسئلة رقم 

  
حاجة عملية   المطلوب تلبيتها/ الحاجة التي تم

  )الرجل/للمرأة(
 إستراتيجيةحاجة 

  )للرجل/المرأة(
توفير فرص عمل للنساء الجامعيات 

  واللواتي يبحثن عن عمل
    

فتح مسارات تعليم مهني جديدة لإلناث 
  في الكليات والجامعات

    

ات حول تمكين النساء من عقد ورش
  الحصول على ملكيتهن والتحكم بها

    

قرب مكان عمل /توفير حضانات في
  المرأة

    

منح األب بالقانون إجازة أبوة مدفوعة 
  األجر

    

فتح عيادات للنساء الحوامل في المناطق 
  النائية والمتضررة من الجدار 

    

توفير تغذية جيدة للنساء الحوامل أثناء 
  ملفترة الح

    

إقرار قانون يسمح بوجود عالوات 
  لألطفال وتأمين صحي

    

  .معهد دراسات المرأة مع بعض التعديالت لتالئم الهدف من التدريب/*لميس أبو نحلة : المصدر
  

  
  عقبات تواجه الرجال والنساء 1.6التمرين 

  ) أشخاص في آل مجموعة6-5(ات إلى مجموعات مناسبة /يتم تقسيم المشارآين
) 4ورقة أسئلة رقم (آل مجموعة بتحديد العقبات التي تواجه لكل من الرجال والنساء تقوم 

  . وأسبابها واقتراح حلول لهذه العقبات
  مكان العمل/يراعى أن يتم العمل في مجموعات مختلطة الجنس ومتجانسة بطبيعة العمل

  
  )4(ورقة أسئلة رقم 

  
المالية التي تواجهها الفتيات أو النساء ضمن المجموعة المحددة لك الرجاء تحديد العقبات 

أو الفتيان أو الرجال المستهدفين من عملك ومن ثم تحديد األسباب واقتراح الحلول /المستهدفات و
تساعدهم على تخطي هذه العقبات وتدوين هذه المعلومات في الجدول /التي يمكن أن تساعده

و الفئات العمرية المستهدفة وتحديد العقبات في خانة الذآور واإلناث يجب تحديد الفئة أ. المرفق
  .لها

  الحلول المقترحة  األسباب  العقبات المالية  الفئة
  الفتيان

  
  

      

  الرجال
  

      



  
  الفتيات

  
  

      

  النساء
  
  

      

مع تعديالت لتالئم . 2004معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت، /لميس أبو نحلة: المصدر
  .الهدف من التدريب

  
  
  

  الفجوات والمؤشرات اإلحصائية 1.7ين التمر
  

وتحليل أسباب الفروقات ، ) 5ورقة أسئلة رقم (تتم قراءة الجدول التالي من قبل مجموعات العمل 
  . آيف يمكن سد الفجوات وأهمية العمل على ذلك

  
  )5(ورقة أسئلة رقم 

  
 لنساءي الفجوات اإلحصائية بين الرجال وا/ي الجدول اإلحصائي التالي وحدد/اقرأ

  نساء  رجال  المؤشر
  49.4  50.6  2003تقديرات عدد السكان لعام 
  73.8  70.7  2003/العمر المتوقع عند الوالدة
  87.4  96.3  معرفة القراءة والكتابة

  4.8  2.6  نسب التسرب قي المرحلة الثانوية
سنة اللواتي يعانين من فقر الدم حسب ) 49-15(نسبة النساء 

  المنطقة
  %46.1قطاع غزة 

  %50.2الضفة الغربية

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  2000التوزيع النسبي للوالدات حسب مكان الوالدة 
  %94.8في مؤسسة صحية 

  %5.2في المنزل 

    

  12.8  67.6  2003توزيع األفراد المشارآين في القوى العاملة 
      %11.9التوزيع النسبي للرجال العاملين في الزراعة 

      %33.6 الزراعة التوزيع النسبي للنساء العامالت في
      %13.6التوزيع النسبي للعاملين في الصناعة والتعدين 

      %7.6التوزيع النسبي للعامالت في الصناعة والتعدين 
      %15.8العاملين في البناء 

      %0.1العامالت في التشييد والبناء
      % 6.9النقل رجال 
      %0.5النقل نساء 



      %29.3الخدمات رجال 
      %50.1ساء الخدمات ن

      2003لعام % 26.9نسبة البطالة رجال 
      2003لعام % 18.6نسبة البطالة بين النساء 

      %16.3 سنة دراسية  13نسبة العاطلين عن العمل الذين انهوا 
 سنة دراسية 13نسبة النساء العاطالت عن العمل اللواتي انهين 

28.3%  
    

  25.6  19.8  1998م معدالت الفقر بين األسر المرؤوسة من عا
  7.6  92.7  1997نسبة المنضمين للنقابات المهنية 

  .2004الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين : المصدر
  

   تحديد الحاجات والمصادر للنوع االجتماعي وعالقتها بالموازنة1.8التمرين 
  

ُوثارة نقاش حول القضايا التي يجب أن ) 6قم ورقة أسئلة ر(يتم قراءة الحاالت الدراسية التالية 
  .تتضمنها الموازنة لمراعاة الحاجات العملية واإلستراتيجية للنساء والرجال

  
  )6(ورقة أسئلة رقم 

  
  ي /ي الحالة الدراسية التالية ثم ناقش/اقرأ

  برامج التشغيل الطارئ في البلديات والمجالس القروية
  

ن القوى العاملة في األراضي الفلسطينية حسب بيانات عام م% 26شكلت البطالة ما يزيد عن 
قد عمدت بكدار منذ بداية و %.18.6وبين النساء % 26.9 ، حسي آانت بين الذآور 2003

االنتفاضة إلى الترآيز على البرامج الصغيرة التي تقوم على العمالة المكثفة، خاصة في مجال 
تشطيب وبناء المدارس، وشق ورصف الطرق، وبناء ترميم وتطوير البنية التحتية، مثل ترميم و

الجدران االستنادية، وبناء وتصليح العيادات الطبية، وما إلى ذلك، ونفذت هذه األعمال من قبل 
آما رآزت الجهات المانحة على تمويل برامج في هذا المجال، مثل مشاريع . المجالس المحلية

وتحوز مشاريع البنية التحتية على معظم . ة األمريكيةالتنمية المجتمعية التي تمولها وآالة التنمي
وهذا أمر منطقي في الحالة الفلسطينية، فهذه المشاريع .  الفلسطينيةئموازنة خطة التشغيل الطار

تستجيب لحاجة مجتمعية ملحة من جهة، ولها مفاعيلها على االقتصاد الفلسطيني على المدى 
  . البعيد

  
  للنقاش

 لعاطلين عن العمل فقط االستفادة من هذه المشاريع؟هل يجب على الذآور ا 
 هل يمكن أن تدمج النساء في هذه األنشطة؟ 
 ما هو الدور الذي يجب على بكدار القيام به من أجل تحقيق العدالة في االستفادة من هذه  

  المشاريع؟
تفادة ما هو الدور الذي على المجالس المحلية والقيام به من اجل تحقيق العدالة في االس 

 من هذه المشاريع؟
  هل تختلف الحاجات باختالف أدوار آل من الرجال والنساء؟ 

  
  
 



  إدماج قضايا النوع في عمل المشاريع  1.9التمرين 
واقتراح آليات ) 7ورقة أسئلة (ات في مجموعات لمناقشة المشروع التالي /يتوزع المشارآون

  .لدمج النساء في جميع بنود مشروع التشغيل المقترح

  

  )7(ورقة أسئلة رقم 
  

برنامج خلق فرص العمل في إطار خطة مجال الحد من البطالة أعدت الحكومة الفلسطينية في 
وتستهدف برامج خلق فرص العمل توفير وظائف، وفي الغالب وظائف . الطوارئ واالستثمار

تأخذ هذه و. ، ألآبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل)لمدة ثالثة أشهر قابلة للتجديد(مؤقتة 
وتستخدم هذه . المشاريع بعين االعتبار إمكانية استدامة المشروع وزيادة األثر االقتصادي له

ويراعى في تصميم مشاريع التشغيل الطارئة اعتمادها على . المشاريع تكنولوجيا تكثيف العمالة
واالهتمام الخامات المحلية ولو جزئيا، وسرعة التنفيذ، أي ال تحتاج إلى جهد تخطيطي آبير، 

  . بالقطاعات االقتصادية اإلنتاجية
  

  برنامج خلق فرص العمل حسب القطاع والموازنة والفرص المتاحة للنساء فيها: 1جدول 
آيف يمكن ضمان وجود فرص   التمويل  القطاع

  للنساء
     مليون دوالر29.1  القطاع الزراعي

القطاع الصناعي 
  والتجاري

     مليون دوالر47.2

     مليون دوالر18   واآلثارقطاع السياحة
     مليون113  قطاع البنية التحتية
   مليون67  القطاع االجتماعي

 مليون لصيانة 20منها 
وتوسيع المدارس وبناء 

 مليون 10مدارس جديدة، و
لترميم وتوسيع المستشفيات 

والعيادات، وبناء عيادات 
  .جديدة

 3خصص برنامج للنساء بقيمة 
آز مليون، وهو برنامج دعم مرا

  )للتعليق (الخياطة النسوية

ورقة أعدت لصالح مؤسسة . استفادة النساء من فرص التشغيل الطارئ. 2004حسن لدادوة، 
  .مفتاح في مشروع التوعية والتأثير في قضايا الصحة اإلنجابية

  
  .مناقشة مدى استفادة النساء من التمويل المقدم للقطاعات التشغيلية: المطلوب -
 .شغيل النساء في القطاعات المعروضةاقتراح مجاالت لت -
اقتراح مؤشرات لفحص مدى استفادة آل من الرجال والنساء وآليات لضمان هذه  -

  االستفادة 
  



  القسم الثاني
  

  الموازنة العامة في فلسطين
  

 مفهوم الموازنة العامة وأنواعها •  المحتوى 
 آيفية إعدادها، اإلجراءات والمراحل المختلفة •
 ازنة وأنواعهاالرقابة على المو •
  ات في إعداد والرقابة على الموازنة/دور المواطنين •

  المواد التدريبية
 ووسائل اإليضاح

 قراءات مسبقة •
 نقاشات وتمارين جماعية •
   فردية وجماعيةتمارين عملية •

  يوم تدريب بمعدل ست ساعات تدريبية  المدة
  

  ة/معلومات عامة وأساسية للمدرب
قة حكومية تحتوي آلمات وأرقام وتقترح النفقات العامة ألغراض وثي: "تعريف الموازنة العامة

وبنود معينة آسلوك مقصود أو تنبؤ لتحقيق أهداف وسياسات معينة، أو آسلسلة من األهداف 
وتحديد تكاليف انجازها، أو آجهاز وأداة لالختبار من بين بدائل اإلنفاق أو آخطة، أو آعقد بين 

 "نفيذيةالسلطة التشريعية والسلطة الت
  

دم                     سنوية التي تتق ة ال انون الموازن يتم التعبير عن السياسة المالية ألي حكومة من خالل مشروع ق
ا  ى أنه ة عل انون، يمكن تعريف الموازن راره آق شريعية من أجل إق سلطة الت ه لل ة تحوي "ب وثيق

ؤ لتحق      يق أهداف   آلمات وأرقام وتقترح النفقات ألغراض وبنود معينة ، وآسلوك مقصود، أو تنب
وسياسات معينة، أو آسلسلة من األهداف آل لها تكاليف محددة، أو آجهاز وأداة لالختبار من بين                
ة                    ة أو آمجموعة اللتزامات متبادل سلطة التنفيذي ان وال ين البرلم د ب بدائل اإلنفاق أو آخطة أو آعق

  .1"ورقابة متبادلة 
  

ى أخ               دة من سنة إل ى األداء          ومن المفترض أن تعكس الموازنة المع رى التطورات التي تطرأ عل
سياسات       ات وال يم التوجه ة، وترس ن جه ي م صادي الكل ى األداء االقت ومي وعل الي الحك الم

  . االقتصادية االجتماعية المستقبلية من جهة أخرى
  

برنامج مفصل لنفقات "  بأنها 1998لسنة ) 7(وفي فلسطين يعرفها قانون تنظيم الموازنة رقم 
 وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية إليرادات السلطة الوطنية السلطة الوطنية

 ".والمنح والقروض والتحصيالت األخرى لها والنفقات والمدفوعات األخرى 
برنامج مفصل لنفقات "  الموازنة بأنها 1998 لسنة 7يعرف قانون تنظيم الموازنة الفلسطيني رقم

 لسنة مالية معينة، ويشمل التقديرات السنوية إليرادات السلطة الوطنية السلطة الوطنية وإيراداتها
  "والمنح والقروض والتحصيالت األخرى لها والنفقات والمدفوعات األخرى
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  2.1تمرين 
  

  : نص السؤال
 5 و7أم لطفل وطفلة بعمر / شيكل، أب2000ة في إحدى الوزارات براتب يبلغ /أنت موظف"

ي خطة إنفاق المبلغ على جميع متطلبات الحياة خالل شهر، /، اعدسنوات وبدون دخل إضافي
  "علما بأنه يسمح بالتوفير و االقتراض حسب الحاجة

  
  :أسئلة للنقاش

o من يقوم بهذه المهمة شهريا؟  
o هل تكتبون موازنة للبيت؟  
o ماذا يحدث في حال ال يكفي الراتب؟  
o هل هناك فرق في موازنة الزميل والزميلة؟  
o أولويات آل منهما؟آيف تم ترتيب   
o هل يوجد عموما فروق بين الرجال والنساء في صرف الموازنة؟ في أي بنود؟ 
o هل يوجد فروق بين الصغار والكبار في صرف الموازنة؟  

 
  2.2تمرين 

  تحديد أولويات اإلنفاق في المنزل
  )يتم العمل في مجموعات على أن تشمل آل مجموعة عددا من الرجال والنساء(

 سنة 15 سنوات وابن عمره 9ة وعندك طفالن، بنت عمرها /ة المنزل، متزوج/ ربي أنك/تخيل
   دوالر 1000وتعيش بدخل شهري يصل إلى 

  ي أولوياتك لإلنفاق على البنود التالية آنسبة مئوية من راتبك الشهري/حدد
  ي للمجموعة النسب المقترحة واألسباب التي دفعت لذلك/اشرح

  
  ويةالنسبة المئ  مجال اإلنفاق

    الطعام والشراب
    أجرة البيت

    فواتير الكهرباء والماء والتليفون والجوال
    مواصالت

    مالبس 
    أثاث وأدوات منزلية

    عالج وخدمات صحية
    تعليم ومصاريف مدارس
    مجامالت وهدايا ونزهات

    )مواد تنظيف ومستهلكات(مصاريف للبيت 
    سجائر، مصروف لألوالد، هدايا

     قروض وديونتسديد
    توفير وادخار

    ي/أشياء أخرى حدد
  
 
 
 



   وقت التدخل2.3تمرين 
، آما هو موضح في الجدول التالي للموازنة دورة سنوية يتم العمل فيها في الجهاز الحكومي،

برأيك متى يمكن أن نبدأ بالتأثير على صانعي القرار فيما يتعلق بالموازنة ؟وفي أي المجاالت 
  مؤسسات األهلية بالتأثير؟يمكن أن تقوم ال

  
  المهمة المتوقع انجازها  )سنويا(التاريخ 

مادة .( تعد دائرة الخزينة تقرير شهري حول التقدم في تنفيذ الموازنة  بداية شهر شباط
51.(  

تعد الوزارة تقريرًا مفصًال ومحلًال لوضع الموازنة يتضمن التطورات  نهاية آل ربع سنة
 )52 المادة . (المالية

وزارة المالية مع الجهات المختصة تقدم تقريرًا يحتوي على تحليل   األول من أيار
شامل عن الوضع المالي العام مع توقعات لحرآات الموارد 

 للتطورات لالستجابةوااللتزامات والتوصيات لوضع سياسات 
  )25المادة . ( المتوقعة إلى مجلس الوزراءاالقتصادية

خالل شهري 
  أيار وحزيران

 الموازنة إلعدادع مجلس الوزراء المؤشرات والسياسات الخاصة يض
  26المادة .(للسنة المالية القادمة

األول من 
  يوليو/تموز

إصدار تعميم بالغ الموازنة يستعرض التوقعات المالية وحدود 
اإليرادات التي يجب أن نقدر الموازنات على أساسها ويتضمن التعميم 

  )26المادة .(أسقف النفقات
حتى نهاية شهر 

  أيلول
المادة .(تدرس دائرة الموازنة موازنات الوزارات والمؤسسات العامة

30(  
خالل النصف 

األول من 
  تشرين األول

تقدم وزارة المالية مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء 
  ).30المادة .(إلقرارها 

األول من 
  تشرين الثاني

ازنة إلى المجلس يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون المو
  ).31المادة .(التشريعي

آانون / 31. 
  .األول

  ).3المادة .(آخر موعد إلقرار الموازنة

  
 

  أسئلة للنقاش
 لماذا نتدخل؟ .1
 .ماذا يلزمنا من معلومات للتدخل ؟ وآيف يمكن الحصول عليها .2
 لمصلحة من يمكن التدخل؟ .3
 لدى من نتدخل ومتى؟ .4
 وما هي أوقات التدخل؟ .5
  األنجح التي يمكن أن تؤثر في تحسين الموازنة؟ما هي الوسائل .6
    متواصلة أم تنقطع في آل سنة؟دورةالموازنة  هل  .7

  
 
 
 
 



   2.4تمرين 
  تحديد أولويات اإلنفاق الحكومي

  ) تشمل آل مجموعة عددا من الرجال والنساءأنيتم العمل في مجموعات على (
  جههاي في واقع المرأة الفلسطينية وأهم التحديات التي توا/فكر
   أولويات أساسية يجب أن تتبناها الموازنة الحكومية8ي /حدد
   المقترحة آنسبة مئويةاإلنفاقي نسبة /حدد

  ي للمجموعة الخيارات المقترحة واألسباب التي دفعت لذلك ونسبة الموازنة المقترحة/اشرح
  

  :مثال مقترح من آينيا
  يةئوالنسبة الم  القطاع

    تنمية الموارد البشرية
    مية الريفية والزراعةالتن

    السياحة والتجارة
    اإلدارة العامة
    البنية التحتية
    األمن الوطني

    السلم األهلي وسيادة القانون
    تكنولوجيا المعلومات

   
   2.5تمرين 

   تحديد المسؤوليات-الموازنة الفلسطينية
  يتم العمل في مجموعات

ي هذه الجهات / بإعداد الموازنة الفلسطينية حددمن واقع معرفتك بالجهات المختلفة التي تقوم
التي يمكن التأثير فيها لصالح النوع ) أو نقطة التدخل(ي طريقة للتدخل /وأهم أنشطتها واقترح

  :االجتماعي حسب الجدول التالي
  نقطة التدخل من منظور النوع االجتماعي/ طريقة  نشاطاتها  الجهة المسؤولة

      
      
      
      
  

  ة/لمدربمعلومات ل
  الخطوات التي يتبعها المجلس التشريعي الفلسطيني في إقرار الموازنة

  :المجلس التشريعي اإلجراءات التالية إلقرار مشروع قانون الموازنةويتبع 
الموازنة العامة المقترحة للسنة ) نوفمبر(يقدم مجلس الوزراء في األول من تشرين الثاني  •

لمراجعتها وإقرارها وإصدارها في قانون الموازنة العامة المالية القادمة للمجلس التشريعي 
  )31المادة (.السنوي

 تقريرًا إلى المجلس التشريعي بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة  الماليةيقدم وزير •
  )31المادة  (.متضمنًا السياسة المالية المتبعة، والمرتكزات األساسية للمشروع

 والشؤون المالية تقريرًا إلى المجلس التشريعي بمالحظات اللجنة يقدم رئيس لجنة الموازنة •
بشأن ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة وما ورد في تقرير الوزير توطئة الستكمال 

  )31المادة  ( .إجراءات إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة



لشؤون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه يحيل المجلس التشريعي المشروع إلى لجنة الموازنة وا •
 )3المادة  ( .تفصيليًا وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس

تدرس اللجنة مشروع قانون الموازنة العامة وتعمل على تحليليه بمساعدة موظفي المجلس  •
تعقد اجتماعات مع وزارة المالية والوزارات وتناقشها  و).مؤسسات وأفراد(ومستشارين آخرين 

تعقد اتفاقيات مع وزارة المالية لتعديل بعض  آما .بالمخصصات المحددة في مشروع الموازنة
  ).أحيانا(المخصصات 

ُتعد اللجنة تقريرا مفصال يحتوي على تحليل المشروع واإليجابيات والمخالفات المتضمنة فيه  •
  .وتوصياتها

على ضوء تقرير لجنة يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة  •
الموازنة وتوصياتها، فيقر المشروع بالتعديالت قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس 
الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس مصحوبا بمالحظات المجلس 

مدة أقصاها أسبوعان التشريعي إلجراء التعديالت المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي خالل 
  )3المادة ( .من تاريخ اإلحالة إلقرارها

، ومن ثم يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة يتم التصويت على الموازنة بابًا بابًا •
  )3المادة . ( بمجمله

 ال يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إال وبعد إقرار الموازنة في المجلس التشريعي •
 )3المادة  ( .لس التشريعيبموافقة المج

يتوجب أن تستكمل إجراءات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره وإصداره آقانون  •
إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية ف. قبل بداية السنة المالية

والشروط والمعدالت المنصوص الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل اإليرادات وفق اآلليات 
واحد  (12 /1 ويستمر اإلنفاق باعتمادات شهرية بنسبة القوانين السارية في فلسطين،عليها في 

لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثالثة ) من االثنى عشر
 )31المادة (.أشهر

المادة  (.شريعي لإلعالم العام والجمهورينشر قانون الموازنة العامة بعد إقراره من المجلس الت
38(  

  
  

   قراءة الموازنة2.6تمرين 
لتجاوز هذه المعضلة يقوم . يجهل الكثير من نشطاء المجتمع المدني آيفية قراءة الموازنة العامة

ات بقراءتها /هذا التمرين بتقديم بعض النماذج من الموازنة العامة الفلسطينية ويقوم المشارآون
  رف على هيكليتهامعا والتع

  ي /ي لنماذج الموازنة المرفقة وحدد/انظر
  العملة التي أعدت فيها الموازنة .1
 المبلغ اإلجمالي للموازنة الفلسطينية في هذا العام .2
 المبلغ المرصود للقطاعات االجتماعية، األمنية، خدمة الدين .3
 النفقات/ إجمالي اإليرادات .4
 الموازنةالنسبة المئوية لقطاع التعليم من إجمالي  .5
 نسبة اإلنفاق على األمن من إجمالي الموازنة .6
 نفاق على القطاعات االجتماعية واألمنالفرق بين اال .7
  ما نسبة اإلنفاق على وزارة شؤون المرأة من الموازنة العامة .8

  ا/ة تكييف األسئلة بما يتناسب مع نموذج الموازنة العامة المتوفر لديه/يمكن للمدرب: مالحظة
 



  لثالقسم الثا
  

   للنوع االجتماعيمستجيبةالموازنة ال
  

 مقدمة وأساسيات حول موازنات النوع االجتماعي •  المحتوى 
 حاالت دراسية عملية •
 الموازنة عملية إعداد •
 المشارآة •
 تحليل المشاآل وطرح الحلول •
 يالمعلومات ذات العالقة والنوع االجتماع •
 قراءة الموازنة العامة •
  موازنة البرامج التنفيذية •

  مواد التدريبيةال
 ووسائل اإليضاح

 نقاشات •
 تمارين •
 حاالت عملية •
 )Presentation(تقديم •
 تمارين تنشيط •
 تطبيقات •
 مالحظات آتابية •
  تمارين عملية •

  ثالثة أيام تدريبية بمعدل ست ساعات تدريبيه يوميا  المدة
  

  أهداف موازنة حساسة للنوع االجتماعي 3.1تمرين 
  ة/معلومات للمدرب

  
  2لحساسة للنوع االجتماعيالموازنات ا
  تهدف إلى  ال تهدف إلى

إلى إعداد موازنات خاصة بالنساء أو  
موازنات منفصلة لكل من الرجال 

  والنساء
  " للنساء فقط"تحديد مصادر  
تمويل مشاريع خاصة بالمساواة على  

 أساس النوع االجتماعي
للنساء و % 50توزيع المصادر بنسبة  

 للرجال% 50
لمرصودة لكل برنامج زيادة المبالغ ا 

بدون االهتمام بالسقف األعلى لإلنفاق 
أو الحد األعلى لإليرادات التي يمكن 

  أن توفرها الدولة

  جسر الفجوات بين الرجال والنساء  
 فهم احتياجات آل نوع اجتماعي 
وصول عادل للمصادر حسب  

احتياجات آل نوع اجتماعي، وآماله 
 وتوقعاته

 استخدام فعال للمصادر وصوال 
 للمساواة حسب النوع االجتماعي

إعادة تحديد األولويات بحيث تعطى  
المساواة على أساس النوع االجتماعي 

 أهمية خاصة
إعادة توجيه البرامج لضمان استخدام  

   أفضل للمصادر
  

                                                 
2 Budlender, 2002 



  
  :للنقاش

  ما هي أهم القضايا التي ينبغي أن تهتم بها السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق ب
  لةاألم العام -
 ات عن العمل/العاطلين -
 الفقراء ذوو األسر آبيرة العدد -
 الحالة األمنية في البالد -

  
 قضايا ذات أولوية ملحة لهم من منظور النوع االجتماعي 3ات التفكير في /يطلب من المشارآين

  ويمكن نقاشها في الموازنة
 

   فوائد الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي3.2تمرين 
  جموعاتيتم العمل في م

ي مع المجموعة الفوائد الممكنة لموازنة مستجيبة للنوع االجتماعي على الفرد والمجتمع /ناقش
  وفيما يتعلق بقضايا 

  المساواة •
  العدالة االجتماعية •
  التنمية •
  الديمقراطية والحكم الجيد •

  ة/مادة للمدرب
  :لنوع االجتماعيالحساسة لأهمية الموازنات 

  : التي تراعي النوع االجتماعي في عدة أسباب منهاتترآز أهمية إعداد الموازنات
   تجاه النساءليةموازنات النوع االجتماعي وسيلة للوفاء بااللتزامات الوطنية والدو

تلتزم العديد من الدول بالمساواة على أساس النوع االجتماعي، وتنص غالبية الدساتير على 
يز ضد المرأة، والتزمت غالبية الدول بمواثيق المساواة بين المواطنين أمام القانون، وتحظر التمي

حقوق اإلنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتزمت العديد 
من الدول بمنهاج عمل بكين وباألهداف التنموية لأللفية، إال أن هذا االلتزام النظري ال يترجم في 

تعتبر الموازنات على أساس لذلك .  وإلى خطط قابلة للتنفيذ،ةالكثير من الحاالت إلى ممارسة فعلي
  .النوع االجتماعي وسيلة هامة وأساسية لفحص مدى االلتزام الوطني والمطالبة به

  
من العبث الحديث عن موازنات على أساس النوع االجتماعي بدون التزام الحكومة بالمساواة 

 ،لى أساس النوع االجتماعي، بمعنى أن االلتزام الحكومي هو أساس عملية المساءلة والتحليلع
أو ) مثل أعضاء البرلمان، أو المجلس التشريعي( النشاط الشعبي لممثلي الشعب  يجيءومن ثم

ولكن عدم وجود هذا االلتزام ال يعني . لقوي المجتمع المدني ممثلة بمجموعات الضغط والتأثير
قاعس عن تحليل الموازنات والسؤال عما إذا آان االلتزام بالمساواة هو جزء من الخطط الت

 وبالتالي ال ضرورة لوضعها على ، أو أنه تم تحقيق المساواة في بعض المجاالت مثال،المستقبلية
  الوقتالموازنة إلى وسيلة وهدف في" جندرة"هكذا يتحول العمل على و. سلم أولويات الحكومة

لة الحكومة ومطالبتها بااللتزام بقضايا العدالة االجتماعية والمساواة، وهو اء فهو وسيلة لمس.هنفس
  . هدف نحو رقابة األداء ومدى التزام الحكومة

  
  جمع اإليرادات والتغير في الضرائب يؤثر بشكل مختلف على آل من الرجال والنساء

المختلفة التي تؤثر بها السياسات عادة ما يتجاهل خبراء االقتصاد الكلي اآلثار والطرق 
االقتصادية على آل من الرجال والنساء، ويعتبر هؤالء أن اإلجراءات والقرارات التي تتعلق 



.  والمواطناتبتحصيل اإليرادات العامة وفرض الضرائب تؤثر بنفس الدرجة على المواطنين
ل مختلف، وان التأثيرات التحليل النسوي لالقتصاد يوضح بشكل قاطع أن النساء يتأثرن بشكو

فالنساء الفقيرات ومعيالت األسر هن أآثر المتضررات من أي . تختلف حتى بين النساء أنفسهن
 خفض الدعم على خدمات أساسية، أو فرض ضرائب أمورا مثلقرارات إصالح مالي تتطلب 

 ، المضافةجديدة، أو تحصيل رسوم إضافية على خدمات تقدمها الدولة، أو زيادة ضريبة القيمة
من الضروري و.  ولكنها ليست لصالح النساء،وغيرها من القرارات التي قد تكون مفيدة اقتصاديا

  . وتحديدا االختالف في التأثير بين الرجال والنساءاإلجراءاتثر جميع هذه أدراسة وتقييم 
من % 7من أرباب األسر في الضفة الغربية و% 10تشكل األسر التي ترأسها نساء ما يعادل  

سر هي األآثر عرضة ؤآد الدراسات المختلفة أن هذه األوت. 32000األسر في قطاع غزة لعام 
للفقر، والتي تحتاج بالتالي لالهتمام والرعاية االجتماعية، وهي التي تتأثر بالتالي بقرارات رفع 

جتماعي القرارات المختلفة لإلنفاق العام على الضمان االبالضرائب أو زيادة الرسوم وآذلك 
 والعامالت في القطاع الرسمي قطاع فالنساء اللواتي يرأسن أسرا. والتعليم والصحة وغيرها

 مما يستدعي اهتماما خاصا ؛مهمل ال يتم النظر إليه باهتمام خاص عند تقرير الموازنة العامة
  .النوع االجتماعيبالموازنة وجعلها حساسة لقضايا 

   
 آل من بين حجم ونوع ملكيةي ذلك فلسطين، يوجد فروقات في أماآن مختلفة من العالم بما ف

الرجال والنساء، وفي حصول آل منهم على الميراث، وفي القدرة على تملك العقارات واألموال 
والموازنات الحساسة للنوع االجتماعي تستطيع . والحصول على القروض والتسهيالت البنكية

كل من الرجال والنساء، حسب ظروفهم تشخيص الحاالت التي تستدعي تسهيالت خاصة ل
 .وحسب حاجة البلد التنموية

  
  :االعتراف بالقيمة االقتصادية لعمل المرأة غير الرسمي

 وقد . تتناول نظريات االقتصاد الكلي عادة القيم االقتصادية لإليرادات من سوق العمل الرسمي
نيات على أيدي خبيرات اقتصاد هذا الفهم المحدود للناتج المحلي منذ أواسط السبعيبدأ تحدي 
 ومساهمتها الفعلية في االقتصاد الوطني ،ن عمل المرأة الحقيقيأ اللواتي أثرن االهتمام ب،نسويات

 وتحديدا في القطاع غير ،تقع في منطقة رمادية ال تسلط الحسابات الرسمية عليها أي أضواء
سبت هذه المطالبات زخما مع مؤتمر اآتوقد .  وفي األعمال المنزلية غير مدفوعة األجر،الرسمي

، والذي طالبت خطة العمل المنبثقة عنه صراحة بإعداد 1995المرأة الرابع في بكين عام 
وقد .  تسلط الضوء على مساهمات النساء4 مثل مسح استخدام الوقت،إحصاءات غير تقليدية

ما سمي بالحسابات ازدادت منذ ذلك الوقت المطالبة بتوسيع نظام الحسابات القومية ليشمل 
 والتي تحاول رصد مساهمات آل من الرجال والنساء خارج سوق العمل ،القومية المساندة

 ينعكس على شكل آيهذا الجهد الكبير والذي يهدف باألساس لالعتراف بقيمة العمل إن . الرسمي
لدولة،  ليس له فائدة بدون أن ينعكس على موازنة ا،فوائد ومستحقات وخدمات وضمان اجتماعي

  . ودون أن يتخذ صبغة قانونية ذات صفة إلزامية
  
 ،يثير بعض المتشككين تساؤالت حول جدوى االعتراف بقيمة العمل المهم الذي تقوم به النساءو

 والمعاقين األطفالوتحديدا في مجاالت مثل العمل في مشاريع أسرية بدون أجر أو رعاية 
 بها النساء بدور أآبر بكثير من الرجال في غالب والمسنين، وغير ذلك من المهمات التي تقوم

من ف يتم إعطاء قيمة اقتصادية لهذا العمل متى لو لفح المجتمع الفلسطيني ، ومنهاالمجتمعات 
الضروري أخذ المساهمة بعين االعتبار وتحديدا عند تقليص  نفقات الرعاية االجتماعية 
                                                 

  ).العدد الثاني(اتجاهات و إحصاءات  :  والرجل في فلسطينالمرأة. 2003الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  3
 والذي أظهر نتائج مهمة في الفروق بين الرجال 2000قام الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني بمسح استخدام الوقت في العام  4

دراسة : اسية،  المرأة والعمل في فلسطينالنتائج األس: ي مثال استخدام الوقت في األراضي الفلسطينية/انظر. والنساء في استخدام الوقت
 في العمل مدفوع األجر وغير مدفوع األجر من واقع بيانات مسح استخدام الوقت، والعمل المنزلي ورعاية األطفال وخدمة المجتمع



كفاءة والفاعلية على حساب زيادة األعباء وإجراءات اإلصالح المالي، التي ربما تزيد من ال
وعندما ال يراعى الربط بين األعمال المنزلية واالقتصاد المأجور تنشأ . الملقاة على عاتق النساء

سياسات ومخصصات موازنة أقل فاعلية، فعلى سبيل المثال إذا تم تخصيص موازنات للمياه 
 المدرسة، والخدمات الصحية، وإعانات والمحروقات المنزلية ورعاية األطفال في سن ما قبل

البطالة، والتقاعد، فإن األعباء الملقاة على عاتق النساء تنخفض؛ مما يتيح لهن المجال للمشارآة 
بصورة أآبر في العمل الرسمي مدفوع األجر، لذلك يجب على الموازنات أن تراعي العالقة بين 

  .جر، وأن تقترح الخطط المناسبة لذلكالعمل الرسمي و األعمال المنزلية غير مدفوعة األ
  

  هناك أولويات مختلفة لكل من الرجال والنساء في اإلنفاق العام
نتيجة لألدوار المختلفة والحاجات المختلفة للنوع االجتماعي تنشأ بالطبع أولويات مختلفة لكل من 

ة االجتماعية من رعاية فالنساء يتحملن الكثير من أعباء الرعاي. الرجال والنساء في اإلنفاق العام
كن إمكانية نفاذ أقل لسوق العمل الرسمي وإمكانية أقل لأطفال ومعاقين ومسنين، آما أن النساء يم

تشابه أولويات النساء في وبالرغم من . للمشارآة في الحياة العامة واألنشطة الثقافية وغيرها
، مكان إقامةل وموقع جغرافي و هناك خصائص مميزة لكل دولة بإال أنأماآن مختلفة من العالم 

قد ف.  ومقارنتها مع اإلنفاق العام، الضروري فحص أولويات النساء في المواقع المختلفةلذلك من
ساعدهن على نقل منتجات ت ة طريق جيديرتجد النساء في قرية ما أن من أولوياتهن مثال توف

اء مدرسة لتعليم األوالد الذآور التصنيع البيتي للسوق في وقت مناسب، بينما تجد أخريات أن إنش
 فصل لمحو األمية وتعليم الكبار  أن إنشاء أو،أآثر أهمية خوفا من تعرضهم لمخاطر المستوطنين

 وهكذا تساهم الموازنات الحساسة للنوع االجتماعي في فهم األولويات المختلفة في ،هو األولوية
  . اإلنفاق العام واالستجابة لها

 
 ة من منظور النوع االجتماعي يجعلها أآثر شفافية وقابلية للمحاسبة  تحليل الموازن1.9

أن من فوائد استخدام تحليل الموازنات ) صندوق األمم المتحدة للمرأة (5تشير مصادر اليونيفم
  :على أساس النوع االجتماعي ضمان آل من

بين تلفة و في المناطق المخ المساواة بل أيضا، ليس فقط بين الرجال والنساء:المساواة 
صد أشكال التمييز ودراسة المؤشرات التي تدلل فر. الفئات االجتماعية واالثنية المختلفة

  .عليها تساهم في تعزيز المساواة
 مما يساعد ،فتحليل الموازنة يتطلب فهم ودراسة جميع المدخالت والمخرجات: المساءلة 

  .في تعزيز آليات مساءلة الحكومة
يضع تساؤالت آثيرة حول جدوى اإلنفاق في مجال معين، تحليل الموازنة : الكفاءة 

 وهي أمور تعزز ،وجودة جمع اإليرادات، ورشاقة وفاعلية الجهاز اإلداري الحكومي
  .الكفاءة

 تحليل الموازنة يتطلب الكشف عن جميع مصادر اإليرادات وآليات صرفها، :الشفافية 
لموازنة واألداء الحكومي على  مما يعزز شفافية ا؛فال مجال لحسابات سرية أو فرعية

   .حد سواء
  

  3.2تمرين 
ي في مجموعتك أهم /ي نموذج موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية المرفق وناقش/راجع

  األسئلة التي تثيرها هذه الموازنة، مثل 
آمية ونسبة اإلنفاق على وزارة أو هيئة ما، أو المقارنة بين اإلنفاق على وزارتين  

  .مختلفتين
  معلومات الناقصة والالزمة حتى نحلل الموازنة؟ما ال 

                                                 
5 http://www.unifem.org/index.php?f_page_pid=19 



  . في المجتمع الفلسطينياإلنفاقما هي أولويات  
  ما هي قضايا النوع االجتماعي التي تثيرها الموازنة؟ 
  ما هي المؤشرات الالزمة لتحليلها من منظور النوع االجتماعي؟ 

  ات أمثلة آما يلي/يعطى للمشارآين
  

  ور النوع االجتماعي؟ما هي القضايا المهمة من منظ
 )جهد آبير وال توجد محاوالت دولية آبيرة لتحليل الموازنة آكل(الموازنة آكل  
إنفاق بعض الوزارات المهمة لقضايا النوع االجتماعي مثل التعليم، الصحة، والشؤون  

 االجتماعية
 اإلنفاق على برامج جديدة مثل برامج مكافحة الفقر، أو التشغيل، أو األمن 
 ادر اإليرادات مثل الضرائب والرسوم بعض مص 
تغيرات جديدة في نظام الضرائب مثل فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب على  

 فئات محددة
  أي قوانين وأنظمة جديدة 

  
  3.3تمرين 

  لعب أدوار
  

  تعرض هذه المادة في مقدمة التمرين
لك يلعب دورا هاما وأساسيا يقوم المجلس التشريعي أو البرلمان المنتخب بإقرار الموازنة وهو بذ

أثبتت العديد من التجارب أن العمل بشراآة مع أعضاء المجلس التشريعي . في عملية الموازنة
أفاد في إمكانية تحويل الموازنات إلى موازنات أآثر حساسية للنوع االجتماعي، فمن ناحية يمكن 

لحكومة من خالل توفير للمجتمع المدني أن يدعم أعضاء المجلس التشريعي في مسائلتهم ل
الدراسات واإلحصاءات والبيانات وطرح قضايا ذات داللة في النوع االجتماعي، ومن ناحية 

وعلى الرغم من أن . أخرى يمثل عضو المجلس التشريعي صوت المواطن في مسائلة الحكومة
أخرى، البرلمانات في الدول النامية تعاني من صعوبات متعددة آما تمت اإلشارة في مواقع 

 أو الوقت الكافي لدى أعضاء المجلس ةفهناك دائما أخطار تتمثل في عدم توفر القدرة التحليلي
  . التشريعي لفهم وفحص الموازنات مما يتطلب جهدا مضاعفا من المجتمع المدني

  
من ضمن األنشطة المقترحة ضمن هذه اإلستراتيجية عرض الموازنة من خالل حلقات نقاش 

تديرة يشارك فيها وزير المالية للرد على تساؤالت أعضاء من المجلس وجلسات مائدة مس
، والمطالبة بان تتضمن معطيات الموازنة معلومات 6التشريعي وممثلين من المجتمع المدني

  .مفصلة حسب النوع االجتماعي حتى يمكن مراقبة الموازنة من هذا المنطلق
  

ء مجلس تشريعي ومواطنون، يحدد آل ات توزيع المجموعة على أعضا/يطلب من المشارآين
   دقائق5منهم مطالبه وردوده وتعرض النتائج على هيئة تمثيل على أال يتجاوز العرض مدة 

  
 
 
 
 

                                                 
يقوم ائتالف أمان وهو تحالف لعدة مؤسسات تعمل على أنظمة الشفافية والنزاهة بعقد مثل هذه الجلسات لنقاش الموازنة من منظور  6

  اإلصالح المالي واإلداري وتعزيز النزاهة، ويمكن عقد لقاءات مشابهة من منظور النوع االجتماعي أيضا



  3.4تمرين 
  ات /تعرض هذه المادة آمقدمة للمشارآين

أثبتت التجارب أن العمل مع الجهاز الحكومي يعطي ثماره، فموظفيه هم الموآلون بصياغة 
 قناعتهم بأهمية النوع االجتماعي تخفف الكثير من اإلشكاليات، إال أن هذه الموازنة وزيادة

الشراآة ليست باألمر السهل وتحديدا بسبب التعقيدات التي تواجه العالقة بين العمل األهلي 
وجود جسم حكومي مختص بقضايا المرأة مثل وزارة . والعمل الحكومي في العديد من الحاالت

   .وطنية للنهوض بالمرأة ربما يسهل آلية االتصال بالجهاز التنفيذيشؤون المرأة أو لجنة 
  
 5 مزايا للعمل بشراآة مع الجهاز الحكومي و5ات مناقشة وتحديد /يطلب من المشارآين. 1

  .مشاآل متوقعة في حال لم يتم التعاون
  
  تكتب النتائج على فليب تشارت وتعرض على الجميع على أن تتضمن. 2

  جاوز المشاآلآليات العمل لت 
  دور المنظمات األهلية 
  )النسوية(دور الجماعات الضاغطة  
  دور اإلعالم 
  .دور األحزاب السياسية 

  
  3.5تمرين 

  
  أسئلة مساندة؟

 هل يوجد التزام وطني  بالمساواة على أساس النوع االجتماعي؟ •
عكس هل ترجم هذا االلتزام لبرامج في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة؟ آيف ين •

 باألرقام؟ 
آم عدد النساء اللواتي يشارآن عمليا في إعداد الموازنة؟ هل تدرس اآلثار المختلفة على  •

 الفئات المختلفة؟ذ
 هل تضطر الحكومة لالقتراض؟ هل يتم الحصول على موافقة البرلمان قبل االقتراض؟ •
  ما حجم القروض؟ وما الغاية منها؟ وما أثرها على المجتمع؟ •

  
 

  تجارب دولية في الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي :3.6 تمرين
للتوصل إلى مفهوم واضح لما يمكن أن تقدمه الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي يقوم 

ن مناقشة عدة حاالت دراسية من /ات إلى مجموعات ويطلب منهم/ة بتوزيع المشارآين/المدرب
  ن/تهمالواردة أدناه ورصد أهم القضايا التي استوقف

  
  ات/أسئلة للمتدربين

  :ي/ي الحاالت الدراسية التالية وحدد/اقرأ
  من الذي بدأ بإعداد موازنة مستجيبة للنوع االجتماعي؟

  )وطني، إقليمي، محلي( موازنة النوع االجتماعي النطاق الذي تغطيهو هما 
  هل يغطي النفقات واإليرادات في نفس معا؟

  لموازنة آكل؟هل يغطي حقائب وزارية مختارة أم ا
  هل تنشر الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي آوثيقة منفصلة أم مدمجة بالوثائق العامة؟

  من يشارك في العملية في المراحل المختلفة؟



  
  ستراليا ا1حالة دراسية رقم 

  
قامت . آانت استراليا الدولة األولى التي قدمت تحليال للموازنة من منظور النوع االجتماعي

 بتقدير الموازنة من 1996 حتى عام 1984ومة الفيدرالية الثني عشرة سنة متتالية من عام الحك
عرفت الموازنة النسائية طريقها إلى جنوب استراليا عام . حيث تأثيرها على النساء والفتيات

 وآوينزالند عام 1989 االسترالي الرئيسي عام واإلقليم، 1986، وإلى فكتوريا عام 1985
 ويلز الجنوبي الجديد قدم موازنة تأخذ بعين إقليم. األقاليمذا تدريجيا في باقي  وهك19991
نسوية شاملة عام  لبث أن قدم موازنة تيات في الثمانينيات وما على النساء والفاإلنفاقاالعتبار 

ى الفيدرالي و على المستاألولى في المرحلة  بدأع االجتماعيوازنة النومأي أن إعداد  .1991
  . المختلفةاألقاليمى و على مستإعدادها إلىم تم االنتقال من ثو
  

ية من وعة نسوآان التنسيق لها من قبل مجمو.  فقطالحكومةازنة من داخل و هذه المإعدادتم 
عة و العمل من قبل المجمإدارة إن. زاراتوتطلب الكثير من العمل من قبل الومة وداخل الحك

ي و االلتزام النسآان ،على الجانب االيجابي.  سلبيةوأخرىانب ايجابية وية آان له جوالنس
 على الجانب أما.  العملأداءضمان وازنة و العام للماإلطار تشكيل إلى أدىاضحا جدا مما و

 مؤسساتالر و دإضعاف إلى أدى عالية مما اإلداريةية وعة النسو آانت قدرات المجم،السلبي
  . الموازنات الحساسة للنوع االجتماعي غير الحكومية في إعداد والرقابة علىيةوالنس

  
 300تقترب من وازنة المرأة االسترالية الفيدرالية جاهزة وثيقة مو آانت 1980 سنة أواخرفي 

 يتم األحيانفي معظم .  لهاات/لجذب القارئينضيحات وثيقة مختصره مع تو إعدادتم و. صفحة
 تنشر أنعة وقررت المجم وقد عامةازنة الوثيقة الموم نشر وازنة المرأة في يوثيقة مونشر 
 أآثرعة تسيطر وبذلك فان المجمو ،ازنة العامةومات الموتضيع بين معل ثيقة منفصلة حتى الوال

  .ماتهاوعدم ضياع معلتتأآد من وثيقة والمضمون على 
  
زارات و اشتملت على تصريح من آل الأنهاثيقة آانت ضخمه من حيث عدد الصفحات بسبب وال

 باإلضافة. نماذجها لم تكن سهلة االستعمالوثيقة وضخامة ال. ازنة بالنسبة للمرأةولمعما تعنيه ا
ا وزارات لم يريدولي الو مسؤأنالسبب لذلك وات وثيقة يالحظ بها فجو اليقرأ ذلك فان من إلى

  .مات مهمةو معلبإخفاءا و فقامأنفسهمانتقاد 
  

مة الجديدة لم تكن و الحك.حكومةال تغيرتو حدثت انتخابات جديدة 1990في منتصف العام 
 آانت المنطقة الشمالية من استرالية فقط 2001ل العام وبحل. ع االجتماعيوالنو أمهتمة المرأة 

ازنة و المتأثيرازنة بضع صفحات عن و آانت تتضمن الماألخرىالمناطق و. ازنة للمرأةولها م
  .المرأةوالعامة على العائالت 

  
  فريقياجنوب أ: 2حالة دراسية رقم 

 انتخابات أول إلىضات التي قادت وع االجتماعي خالل المفاوازنة النو البحث في مأبد
ارنة المرأة في منتصف سنة و مبادرة متأسيسفكان . 1994 سنة أفريقياب و في جنةديمقراطي

المؤسسين .  السياسيةلألبحاثميتين ون غير حكيمنظمت ومن قبل اللجنة البرلمانية المالية 1995
 منفعة مشترآة بحيث يشعر ف يؤدي الىوالبرلمانين سو الدمج بين الباحثين أن لواأم

ن أو ،الضغطو للتأثير ات/ف يستفاد منها من قبل البرلمانينو سأبحاثهم ات أن/الباحثون
.  على السياسات العامةالتأثيرحقائق تساعدهم في ومات ون على معلوف يحصلو سات/البرلمانين



 في شتى ات/خبراءو ات/مع متخصصينغير الحكوميتان المنظمتان وانية اللجنة البرلمعملت 
  .ات/ اقتصاديينات/ليس فقط مع خبراءوالمجاالت 

  
 قطاع إلى باإلضافةزارات و 6ازنة  المرأة على تحليل و عملت مبادرة ماألولىفي السنة 

 إظهار و هلسببواالجتماعية وااحي االقتصادية والتحليل آان يشمل الن. الضرائبوظفين والم
في نهاية السنة الثالثة آانت المبادرة قد .في آل مكانواحي وع االجتماعي في آافة النود النوجو

في السنة . 26البالغ عددها وازنة و المإعدادي لها عالقة في تزارات الو تحليل آافة الأنهت
 من خالل هذه سعولين للتو بالبحث عن ممبدأتوالرابعة درست المبادرة خمسة مجالس محلية 

المحلية وطنية ويات الو على جميع المستالمبادرةفي السنة الخامسة رآزت . المجالس المحلية
  .ازنة المتعلقة بهوالموية لتحليل القطاع الصحي والقرو
  

مختصره حتى يتمكن و أوضح نسخ إيجاد المبادرة على ت فعمل،يلةو طواألبحاثرير اآانت التق
آذلك عملت المبادرة مع و. فهمهاو اءتهاة باللغة االنجليزية من قرمعرفو تعليما األقلالناس 
ع لنشر هذه وضورشات عمل متخصصة في هذا المو إلعداد ات/ومحاضرين ات/مدربين

  . الحديثةواألفكارالمفاهيم 
  

ارنة العامة و المبتأثير بالتدقيق أخرىعات و مجمبدأت ،ازنة المرأةوبعد مالحظة نتائج مبادرة م
مبادرة وعات والفرق الكبير بين عمل هذه المجم. المعاقينو األطفال مثل أخرىعات وعلى مجم

 طلب المزيد ىعات خاصة تعمل علو مجمإيجادعات عملت على و هذه المجمأنازنة المرأة وم
 المبادرة لم تعمل على طلب المزيد من أنحين  في المعاقينو األطفالمن المخصصات لفئات 

التغاضي عن و االقتصاد التقليدي أن  فكرة  المبادرة عملت على نشرهذه. المخصصات للمرأة
ع وازنة عامة حساسة للنومود سياسات وجوالسبب في عدم  وهاألجر ع والعمل غير مدف

  .االجتماعي
  

   موازنة البرامج التنفيذية3.7تمرين 
 ثم  من الواقع الفلسطيني،تتعلق بمساواة النوع االجتماعيتقوم المجموعة باختيار  

 المسؤولة األطرافثم تحديد ). الحلول- النتائج-األسباب(  العمل على تطبيق نموذج
 .عن تطبيق الحلول

  نحدد المؤسسة أو الوزارة أو الجهة الحكومية المسؤولة عن هذه القضية 
نحدد مجموعة من األهداف التي ينبغي تحقيقها لتحقيق مساواة النوع االجتماعي في هذا  

  المجال
  نشطة الالزمة لذلكنحدد األ 
 نحدد مؤشرات نجاح هذه األنشطة 
  نحدد الموازنات الالزمة لتحقيق هذه األهداف 

 
  :مشاآل مقترحة 

  ضعف النظام الصحي في القرى النائية 
  ارتفاع نسبة العنف على المستوى المحلي 
   منها بين الرجال أآثرارتفاع نسبة البطالة بين النساء  
   النساءأعمارل  الرجال اقل من معدأعمارمعدل  

  
 
 



  ة/معلومات أساسية للمدرب
 الخطوات الخمس لتحليل الموازنة من منظور النوع االجتماعي

 وصف واقع المرأة و الرجل: تشخيص الواقع 
 المعلنة للحكومة من ناحية حساسيتها للنوع االجتماعي األهدافتقييم السياسات و  

  )األنشطة(
سياسات الحساسة لنوع االجتماعي فحص آفاية الميزانيات المخصصة لتنفيذ ال 

  )المخصصات(
  )المخرجات(  تم صرفها آم هو مخطط إنفحص النفقات  
  )النتيجة، التأثير(فحص تأثير السياسات و النفقات : التقييم 

  
   تشخيص الواقع3.8تمرين 
  ي/حدد.  بغالبية أعمال الرعاية في األسرة والمجتمعتتقوم النساء الفلسطينيا: القضية
  ذه الظاهرةأسباب ه .1
 نتائج استمرارها آما هي عليه على المرأة واألسرة والمجتمع .2
حلول ممكنة تساعد في تخفيف األعباء عن المرأة والتغلب على النتائج السلبية أو تعزيز  .3

 النتائج االيجابية لهذه الظاهرة
  

  ة/معلومات أساسية للمدرب
  من منظور النوع االجتماعي؟ماذا يمكن أن نفحص في الموازنة؟ وما هي القضايا المهمة

 )جهد آبير وال توجد محاوالت دولية آثيرة لتحليل الموازنة آكل(الموازنة آكل  
إنفاق بعض الوزارات المهمة لقضايا النوع االجتماعي مثل التعليم، الصحة، والشؤون  

 .االجتماعية
 .ناإلنفاق على برامج جديدة مثل برامج مكافحة الفقر، أو التشغيل، أو األم 
 . بعض مصادر اإليرادات مثل الضرائب والرسوم 
فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب على : تغيرات جديدة في نظام الضرائب، مثل 

 .فئات محددة
 .أي قوانين وأنظمة جديدة 

 
  

  3.9تمرين 
ي أهم /أي قضية تتعلق بمساواة النوع االجتماعي أو وزارة أو برنامج محدد وحلل/اختر

   الشكل الموضح أدناهبات حسالمدخالت والمخرج
 
  

  :مواضيع مقترحة
 موضوع التثقيف على الصحة اإلنجابية لألزواج الشابة •
  األطفالالعنف الجنسي ضد  •
  المنح والقروض الدراسية المقدمة لطلبة الجامعات الفلسطينية •
  برنامج التشغيل الطارئ التابع لوزارة العمل •

 
 
 
  



  :اتاألسئلة المقترحة لتوجيه النقاش في المجموع
  الحالي في القضية المطروحة للنقاش)  والطفالتاألطفال(وصف واقع الرجال والنساء  .1
 خطة وطنية حساسة للنوع االجتماعي تتناول هذه القضية/هل يوجد سياسة .2
 الخطة/ هل تتوفر موازنات آافية لتنفيذ هذه السياسة .3
 هل يتم إنفاق هذه الموازنات آما هو مخطط له .4
  نفاق على تحقيق مساواة النوع االجتماعيالخطة واإل/أثر السياسة .5

  
  
  

 الموازنة

 الهدف المخصصات  المدخالتالمخرجات النتيجة 
  الموظفين

 البنية التحتية

 نجاعة عاليةف اقتصاد

  والمؤشراتالمعايير



  القسم الرابع
  العمل غير مدفوع األجر

  
توضيح مفهوم العمل غير مدفوع األجر بأبعاده المختلفة وأهميته في  •  المحتوى 

  بناء منظومة االقتصاد الكلي 
ت المجتمع استخدام المفهوم في وضع السياسات التي تخدم آافة فئا •

  .دون تمييز
توضيح أهمية األنشطة غير مدفوعة األجر وآيف أن إغفال هذه  •

األنشطة يمس بشكل مباشر وأساسي المرأة من خالل إنقاص حقها 
  في قياس إنتاجيتها الفعلية لحقيقة

رفع مستوى الوعي لدى السلطات التنفيذية والتشريعية حول ماهية  •
ه بين المرأة والرجل ومدى  وتفاوت حجماألجرالعمل غير مدفوع 

تأثير إهماله وتجاهله في وضع السياسات وتحديد الموازنات ذات 
  العالقة

  المواد التدريبية
 ووسائل اإليضاح

  جماعيةتماريننقاشات و •
 حاالت عمليه •
 )Presentation(تقديم •
  وتجارب عمليةتطبيقات •
  مالحظات آتابية •

  يوميا بمعدل ست ساعات تدريبيه يومين تدريب  المدة
  

  :ة/معلومات عامة وأساسية للمدرب
  :مفهوم العمل غير مدفوع األجر

مفهومين، احدهم يتضمنه التعريف الدولي ضمن مفهوم " العمل غير مدفوع األجر"لمصطلح 
والمفهوم اآلخر يتم تداوله بشكل شائع . تعريف صادر عن منظمة العمل الدولية و، وه"العمل"

  .ضمن دراسات النوع االجتماعي
  

  4.1تمرين 
  . نقرأ المفهومين التاليين ونحاول رصد نقاط التشابه واالختالف بينهما

  :تعريف منظمة العمل الدولية
 و العمل وهأنواع احد إلىفي توصيات منظمة العمل الدولية، " العمل"يتطرق تعريف مصطلح 

  :بالتالي" العمل"حيث يعرف .  بدون اجراألسرةالعمل لصالح 
 العاملين بدون اجر في مشاريع مدرة للدخل وتعود لألسرة األفراد أن، يالحظ هأعالومما ذآر 

 أي عمل أنحيث . تحتسب جهودهم ضمن فئة العاملين، وبالتالي يصنفون آنشيطين اقتصاديًا
 السوق يعتبر عمل بالمفهوم الدولي ويؤخذ بعين االعتبار عند قياس الناتج إلىيوجه ناتجه 

  . اإلجمالي ألي بلد
  
  :عريف دراسات النوع االجتماعيت

الذي يرد في دراسات النوع االجتماعي يختلف عن " األجرالعمل غير مدفوع "مفهوم مصطلح 
الجهد المبذول دون أجر  و المقصود بالعمل في تلك الدراسات، هأنالتعريف الدولي له، حيث 
لذي يقوم به في الغالب  والمسنين، وااألطفال المنزل ورعاية إدارةالنجاز مهام منزلية منها 

   .النساء، ويتسع انتشاره بشكل خاص في الدول النامية
  



  ة/مالحظة للمدرب
  ات إلى أن /جذب اهتمام المتدربين

حسب التعريف الدولي، يتم " العمل"الجهد المبذول النجاز مهمة ما، وال يندرج تحت مصطلح 
اعي إذا توفرت فيه الشروط حسب دراسات النوع االجتم" آعمل غير مدفوع األجر"تصنيفه 

  : قاعدة الشخص الثالثالتالية حسب 
  القيام بجهد دون مقابل .1
شخص آخر للقيام به آبديل عنك، يصنف ) فرضًا/نظريًا(أي نشاط يمكن ان تشغل  .2

 :، فمثًال"عمل"
، حيث ال يمكن تشغيل شخص آخر للقيام "عمل"األآل، والنوم، والدراسة ليست  •

 بالنوم أو األآل عنك
، حيث يمكن أن يتم تشغيل شخص آخر "عمل"نما، رعاية األطفال واألسرة فهوبي •

 لرعاية أطفالك
  

  نالحظ أيضا أن
الجهد المبذول دون مقابل مالي لرعاية األطفال أو المسنين أو إدارة المنزل ال يصنف عمًال 

القتصاد فا. حسب المعايير الدولية، وبالتالي ال يدخل ضمن حسابات منظومة االقتصاد الكلي
يتعامل مع األنشطة المنتجة بشكل مباشر، وال يأخذ بعين االعتبار األنشطة المساندة بالرغم من 

  .انه جهد مبذول ويستغرق وقت
  
ه جزء من العمل         إن دفوع   األسري  مفهوم العمل يندرج تحت ر م ه     و، وه األجر  غي ذي ل الجزء ال

دفوع  بينما الجزء اآلخر من العم. ناتج ملحوظ في سوق العمل     ذي ال    و فه األجر ل غير م العمل ال
ال ربحًا مباشرًا مثل رعاية      وأيدر دخًال    سنين    وأ األطف إن تعريف        إدارة وأالم الي ف زل، وبالت  المن

ي   ذول ف د المب ار الجه ين االعتب ذ بع ل ال يأخ شطةالعم ة أن ر مدفوع ة غي ة المنزلي . األجر الرعاي
ى    و الربحية افالجهد المبذول حسب تعريف مصطلح العمل يشترط  ك   أجرة الحصول عل ل ذل  مقاب

  .الجهد
  

   نعرض الشكل التالي ونناقش مفهوم اقتصاد الرعاية مع تطبيقه على الواقع الفلسطيني4.2تمرين 

 اقتصاد الرعاية غير مدفوع األجر وموقعه من االقتصاد الكلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    اقتصاد الرعاية غير مدفوع األجر
  

قطاع الرعاية 
المجتمعي 
 واألسري

 قطاع خاص قطاع عام

 اإلطار االجتماعي والقدرات البشرية

البنية التحتية االقتصادية 
  واالجتماعية

البنية التحتية االقتصادية 
  واالجتماعية

  بضائع استثمارية واستهالآية

 اقتصاد مدفوع األجر



 
  

  :للنقاش
اء والرجال في مسألة المشارآة في القوى العاملة بين الدول النامية تفاوت الفجوة بين النس

  .اإلجماليوالدول المتقدمة واثر ذلك في احتساب الناتج المحلي 
  .اإلجمالي المنزل في احتساب الناتج المحلي وأجرة األجرالعمل غير مدفوع 

  
  
  

  :الموازنة الحساسة للنوع االجتماعي ومؤشرات التنمية األلفية
  
ارة عن مجموعة            ): MDGs(ؤشرات التنمية األلفية    م أهداف ومؤشرات التنمية األلفية هي عب

ة     داف العام ن األه ات Goals (– 8(م داف، والغاي رات Targets (– 18( أه ة، والمؤش  غاي
)Indicators (– 48      مؤشرا، اعتمدتها األمم المتحدة )ول من       )  دولة وحكومة  191 في شهر أيل

ام      2015العمل على تحقيقها حتى عام    ،  ليتم    2000عام   الم باستخدام ع ى مستوى الع  1990 عل
ارة عن ملخص          .  آسنة أساس للمقارنة ورصد التقدم الحاصل على تحقيقها        ذه المؤشرات عب وه

د         دة خالل عق م المتح م األم ؤتمرات وقم ي م م نقاشها ف ات من المؤشرات التي ت واختصار للمئ
  .التسعينات من القرن الماضي

  
  لوضع في فلسطينا

تبني أهداف التنمية األلفية من قبل الجهات والمؤسسات الوطنية في آافة القطاعات  .1
 .الحكومية وغير الحكومية ضمن السياسات التخطيطية االستراتيجية

اعداد التقرير الوطني حول واقع مؤشرات التنمية األلفية في فلسطين من قبل برنامج  .2
 .UNDPاألمم االنمائي 

جهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني مهمة المتابعة على رصد مدى التقدم المحرز تبنى ال .3
في تحقيق أهداف األلفية من خالل توفير االحصاءات الالزمة من خالل تكليف وحدة 
 .فنية تتولى  المتابعة  على جميع المؤشرات الدولية ومن ضمنها مؤشرات التنمية األلفية

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  : 4.3 تمرين
  )استخدام الوقت(

عن نفسك عن يوم أمس، بحيث يتم تدوين آل نشاط قد ) ساعة-24نموذج (استوفي النموذج التالي 
آما استوفيه مرة ثانية . أمس ليوم األولىآل سطر يمثل ساعة، ونبدأ من الساعة . تم في آل ساعة

  . ي النموذج للمدرب/بعد االنتهاء من استيفاء النماذج سلم. لشخص قريب عليك من الجنس اآلخر
  :ساعة-24نموذج 

 الوقت النشاط *النوع
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



   طريقةبأيالعمل الذي يتقاضى مقابله اجر : عمل مدفوع األجر. 1*:     
   بدون اجرلألسرةالعمل في مشروع : ألجرعمل غير مدفوع ا .1
تحضير  وأالمسنين  وأ األطفالمثل رعاية : عمل منزلي غير مدفوع األجر .2

  ...امعالط
   ...األآلنشاط آخر مثل النوم،  .3



  

  السكان

(ضمن سن العمل  10 ) سنوات فأآثر  
)داخل القوة البشرية(  

ل من أق(خارج سن العمل  10 ) سنوات  
)خارج القوة البشرية(  

 

 

 خارج القوى العاملة
 

 

 داخل القوى العاملة

 

 طالب ومتدربون
 

 

 ربات البيوت

 

المرضى/ آبار السن  

 

 
 ال يعملون وال يبحثون عن عمل 

 

 

 عاملون

 
  عاطلون عن العمل

 

عمالة 
 محدودة

 

 عمالة تامة

  اإلطار العام للقوى العاملة



  القسم الخامس
   والتعبئة والضغطضومهارات التفا

  
 الزمة للترويج لموازنة حساسة للنوع االجتماعيتقديم بعض المهارات ال •  المحتوى 

ات على التفكير بطرق إبداعية لالتصال بصانعي /تشجيع المشارآين •
 القرار

  ات على التخطيط المسبق ألي أنشطة يقومون بها/تشجيع المشارآين •
  المواد التدريبية
 ووسائل اإليضاح

  لعب أدوارتمارين ونقاشات •
 )Presentation(تقديم •
 شيطتمارين تن •
 تطبيقات •
 مالحظات آتابية •
  تمارين عمليه •

   بمعدل ست ساعات تدريبيه يوميايومين تدريب  المدة
  

  ة/معلومات عامة وأساسية للمدرب
  :بعض المالحظات التي من الممكن أن تؤخذ بعين االعتبار لتطوير مهارات التفاوض

  :المرحلة التحضيرية
  األهداف التي تغب في تحقيقها\ي بجملتين أو ثالث ماذا تريد، أي الهدف\أآتب -
 األهداف\يها للوصول للهدف\ما هي أفضل اآلليات التي ستتبعها -

  
  :مرحلة تقديم النقاط الرئيسية

  أخبرهم منذ البداية أنك تحتاج إلى خمس دقائق فقط، والتزم بها -
 قولي لماذا عليهم سماعك\ي أن تكون متعاونًا وليس مهددًا، وقل\حاول -
 ي جمع المعلومات المسبقة لما يهتم به الوزير\اولي لإليجو، وح\انتبه -
ي بأن تذآر خطابات أو مقابالت أو تليقات سابقة للوزير وتفيك في دعم \ال تتردد -

 وجهة نظرك
  :ابني على القواعد األساسية -
ي بعض الحقائق واألرقام القوية، استخدم أمثلة، أخبار \آن عمليًا، استخدم -

 ك مهنية قصيرة ولكنها ممتعة وتوجهات من الواقع، واجعل آلمت
آن ذآيًا، استخدم معلومات من السلطات المختصة حول الموضوع، واربطها  -

بالتخوفات التي من الممكن أن تكون لدى مستمعك،، واجعلها تظهر بسيطة، ممكنة 
 التطبيق وذآية

 . ي مطالبك\ي على ترآيزك، أعد صياغة نقطتك األساسية، وقدم/حافظ -
  

  :مرحلة التلخيص
قدم عرضك آخذًا بعين االعتبار المشارآين في االجتماع من شرآاء، خبراء،  -

  .ممولين، وغيرهم
 تحدث عن الفوائد التي ستجنى من وراء تنفيذ عرضك -

  
 
 
 



  : لعب أدوار5.1 تمرين
  

ع االجتماعي ول الميزانية الحساسة للنو حات/عة من األآاديميينوبعد البحث الذي قامت به مجم
عة من مؤسسات المجتمع المدني لفحص إمكانية تطبيقه على أرض ومل مجمتابعت العوتبنته و
زير المالية وإرسالها إلى والتي تم نشرها في الصحف، وعة من النتائج، وخلصت لمجمواقع وال

  .عوضوانب الموافق على عقد اجتماع مع األطراف المختلفة لإللمام بكافة جوالذي 
  

  :ار التي سيتم لعبهاواألد
  

 اليةزير المو -
 ات\األآاديميين -
 زاراتوائر المرأة في الوات عن د\ممثلين -
 يةولنسااألطر وات عن المؤسسات \ممثلين -
 زارة الماليةوات من \مستشارين -
 لينومم -
 أعضاء مجلس تشريعي -

  
  :المراحل الثالث للتمرين

  
ع االجتماعي، وازنة الحساسة للنوالرافض للم وقفها الداعم أوعة موتناقش آل مجم -1

ا وعات من الممكن أن يصبحوقفهم، من ِمن المجمونها لدعم موالتي سيطرحالحجج و
  )خالل عشر دقائق. (حلفائهم

 ) دقيقة20. (ا حلفائهموعات األخرى ليصبحول إقناع المجموعة تحاوآل مجم -2
 .زير الماليةوتبدأ الجلسة التي يترأسها  -3

  
  :ثم النقاش بعد الجلسة

  
  أيها لم تنجحوتأثيرًا، واعًا االستراتيجيات إقنوما هي أآثر الحجج  -
 اقعوأيها آان بعيدًا عن الواقعيًا وار آان وأي األجزاء من لعب األد -

  
  : التعبئة والضغط5.2 تمرين

عة بكتابة مادة لفئة مستهدفة معينة بناء على وم آل مجموعات بحيث تقويتم التقسيم إلى مجم
ن قصيرة، والتي يجب أن تكوع االجتماعي، وازنة الحساسة للنول الموبحث ح وتقرير أ

  : الفئات المستهدفةنموجد بها مصطلحات معقدة، وال يواضحة، وو
  

 أعضاء المجلس التشريعي -
 زارة الماليةولين في ومسؤ -
 يةومؤسسات نس -
 ر العاموللجمه -

  
 
 
 



  ة/معلومات أساسية للمدرب
مناسبة لها ل الوالحلو هي الرسالة التي تختارها لتتحدث عن قضيتك، :الضغطورسالة التعبئة 

مات، ون لديك آم آافي من المعلوية، يجب أن يكوحججك قون رسالتك وحتى تكو. من أنتو
  :ير رسالة فعالة يجب أخذ التالي بعين االعتبارولتطو
  

 ي هدفك\حدد -1
  ركوي جمه\اعرف -2
ما هي وف، ور التي تؤثر بها، المخاولك، ما هي أآثر األموي البيئة السياسية ح\ادرس -3

 اقف السياسية المختلفةوكن ربطها بالمر التي يمواألم
 جزةوموي رسالتك بسيطة \اجعل -4
 اقع الحياةواقتباسات من وي قصص \استخدم -5
 محددةوية وي لغة ق\استخدم -6
 أرقام بشكل مبدعوي حقائق \استخدم -7
 رك المستهدفوي رسالتك مالئمة لجمه\اجعل -8
 ركوي عقل جمه\احترم -9

 ر على القيام بفعل محددوي الجمه\شجع -10
 لومعقو منطقي قدم حل -11

  
  :من خصائص الرسالة الجيدةو

 ن قصيرةوأن تك -
 ذات مصداقية عاليةون صادقة وأن تك -
 ن مقنعةوأن تك -
 اضحة و -
 حميمة -
 أن تتكرر  -
 

  :ما هي المجاالت التي يمكن خاللها طرح الرسالة  -

 االجتماعات المتخصصة -
 اللقاءات العامة  -
 أدبيات الحملة -
 المشارآة في نشاطات خاصة  -
 ير رسميةلقاءات غ -
 نيةواالتصاالت التلف -
 إلقاء الكلمات والمشارآة في احتفاالت عامة  -
 ستراتوالبوالملصقات  -
 سائل اإلعالم المختلفةوالمقابالت في والدعاية أ -

  
 

 

 



  :رشة عملور التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لدى تصميم وبعض األم

  رآين فيها المشاوتنظيمها على الهدف منها ورشة العمل بطبيعتها وتعتمد  -
ر المستهدف، وإذا آنت أنت صاحب القرار في تحديد الجمهور المستهدف، والجمه -

مة، أم ولين آبار في الحكومسؤ(ر متجانسًا قدر اإلمكان ون الجمهوي أن يك\لوفحا
 ..).باحثين، أم صحفيين،

هل سيتم تسفيهها، وآيف ستطرح، ور التي تطرح ويجب أن تأخذ بعين االعتبار األم -
ية في ظل ولوهل هي أو! بقي هذاوهل حلت آل مشكلنا "ؤخذ بالجدية الكاملة مثل لن تو
ع ون حساسة للنوضاع المتردية، هل هناك ميزانية أصًال لنتحدث عن أن تكواأل

  ..".،!االجتماعي أم ال
يجب تضمين التقييم وقيت، ورشة ليعرف المشارآين سيرها مع التوضع أجندة للو -

 ات المقبلةوالخطون المتابعة ون أن تكوآيف يرغبوين، رشة من جانب المشارآولل
لين ورشة العمل مع المسؤور التي من الممكن تغطيتها، فواقعية في األموني وآ\آن -

 قت المستغرقومسبق للتأآد من ل ولذلك يجب عمل سيناريون قصيرة في العادة، وتك
االت وضع الجو ورشة مثل منع األحاديث الجانبية، عدم التدخين، أواعد للوي ق\ضع -

 ...وعلى الصامت أ
لذلك من الممكن إضافة نقاش ومعظم الناس تتعلم بالشكل األفضل من التعلم النشط،  -

 .عاتوعمل المجمونشاطات أخرى مثل المناظرة، و
أنه فقط يشجع وبة، ور الميسر، بأنه ال يملك آل األجوضيح دوفي البداية يجب ت -

 .ن\أفكارهمو ن\ماتهموالمشارآين بالمشارآة في معل
األجهزة الكهربائية ألنه من الممكن أن تقطع وتر وي بشكل آبير على الكمبي\ال تعتمد -

 .يحدث عطل فيها والكهرباء أ
يجب أال يفقد أعصابه إن تم ولكنه ليس جامدًا، واثق بنفسه ون الميسر ويجب أن يك -

 استفزازه واتهامه أ
 في بدايتهاوًا أرشة في مسبقواألهداف من ال وضيح الهدف أويجب ت -
الرد على االتهام وذلك لفلسطنة الفكرة، ويجب إعطاء أمثلة من المجتمع الفلسطيني،  -

 ردةوالذي قد يبرز بأنها فكرة مست
صًا ما فعله نظراء وخصول األخرى ومناحيه في الدوع وضوالفت النظر إلى أهمية الم -

 .ل األخرىوالمشارآين في الد
 .ا بأن القضية تخصهموهم ليشعراقعواطلب منهم تقديم أمثلة من  -

  
  : العملرشةوسير 

   دقيقة15جز لوتقديم م -1
ع وضوإن لم يكن هناك أسئلة آافية، قدم موبة لنصف ساعة، واألجواترك مجال لألسئلة  -2

 قفون قد حضرته مسبقًا لهذا الموآخر له عالقة تك
 ع في عشر دقائقوضولخص الم -3
تحديد شخص لالتصال به، ولعمل، ع، من خالل تشكيل فريق لوضوأعطهم ملكية الم -4

ري من واطلب تقرير دوقت الجتماع المتابعة، وي \ حدد،قات نهائيةوإعطاءهم أو
 .الخطةون على التقرير وقعواجعلهم يوالشخص الذي حدد لالتصال، 



  قائمة بمواد مقترحة للقراءة
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o معهد أبحاث السياسات االقتصادية هيكل الموازنة العامة الفلسطينية، 2002 .عبد الرازق، عمر ،
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o دليل عملي تعزيز المساواة في عمل مجالس الحكم المحلي، 2004. هديلقزاز، -رزق ،
 .فلسطين: للمرشحات النتخابات المجالس المحلية، طاقم شؤون المرأة، رام اهللا

 
o الواقع والطموح، منتدى أبحاث السياسات :المجلس التشريعي الفلسطيني. 2002. مجدالني، أحمد 
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php.index/confrence_budget/ar_site/org.mezan.www://http 
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