
االجتامعي النوع  منظور  وإدماج  العـــامة  املوازنات 
)الجنساني(

مناطق: في  المحلية  الحياة  في  المرأة  وحقوق  مساواة  تعزيز 
طنجة - تطوان - الحسيمة والجهة الشرقية

تمت الترجمة من قبل السيد: ابراهيم باحدة
تم تطوير المحتوى بواسطة LIKADI و Mónica Dávila Díaz لوحدة المساواة والنوع االجتماعي التابعة لحكومة األندلس.

حرره المعهد األندلسي للمرأة.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA VIDA 
LOCAL DE LAS REGIONES DE: Tánger - Tetuán - Alhucemas y La Oriental



2 الفهرس

تمهيـــــد

مقدمة

1. المـــوازنة العــــامة: مراجعة نــظرية

3. اإلنفاق العام من منظور النوع االجتماعي

4. مــــــراجـع

3

5

7

19

35

51

2. اإليرادات العامة التي تراعي الفوارق بين الجنسين



34

 أصبح تعميم إدماج منظور النوع االجتماعي  )الجنساني( وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال إحدى أولويات األجندة األوروبية. وقد
جرت العديد من األحداث التي كشفت عن قدر أكبر من الوعي تجاه هذه القضية، لكن من المؤكد أن إحداها كانت األهمية التي 
يتم التي  التدخالت  جعل  عبر   ،2006-2000 الهيكلية  الصناديق  برمجة  في  )الجنساني(  االجتماعي  النوع  منظور  إلدماج   أعطيت 

تمويلها بشكل مشترك من طرف هذه الصناديق مجبرة على أن تأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي.

وهذا اإلدماج يعني تغييرا في نموذج سياسات تكافؤ الفرص باعتماد افتراض نهج مزدوج في العمل وفي تسيير المصالح اإلدارية، 
والذي يجمع بين دمج منظور النوع االجتماعي )الجنساني( في السياسات العامة مع تدابير محددة تستهدف النساء.

وقد ارتأى معهد المرأة بإقليم األندلس، بصفته الهيئة التي تروج لسياسات تكافؤ الفرص في األندلس، بمعية الوزارة الجهوية 
ببنية تزويد اإلدارة  ارتأى   ، المساواة والنوع االجتماعي  العامة للصناديق األوروبية وإنشاء وحدة  المديرية   لالقتصاد والمالية، عبر 

دعم قــارة قصد الشروع في عملية إرساء مقاربة النوع االجتماعي )الجنساني( وتعميمها وتعزيزها في إقليم األندلس.

إدماج لتعزيز  الالزمة  واألدوات  بالمعرفة  العمومية  السياسات  بتنفيذ  المكلفة  اإلدارية  الهيآت  لتزويد  تجربة  أول  يمثل  ما   وهو 
البعد الجنساني في قراراتها وأنشطتها، وبالتالي توفير استجابة فعالة لتوصيات مجلس االتحاد  األوروبي.

األمر بسلسلة من دعامات  ويتعلق  المنجز.  للعمل  نتيجة  باعتبارها  الدليل  المعروضة في هذا  المواد  تندرج  السياق  وضمن هذا 
اإلسناد وموارد الدعم الموجهة إلى الفرق الفنية، والتي سيتم تحريرها ونشرها بشكل منهجي على الموقع اإللكتروني لوحدة 

المساواة والنوع االجتماعي )الجنساني(.

بطريقة توضح  والتي  )الجنساني(،  االجتماعي  والنوع  المساواة  وحدة  لدعم  صالحة  أداة  توفير  نعتزم  المواد،  هذه  خالل   ومن 
المساواة من  مزيدا  تكفل  عامة  إدارة  نحو  قدما  للمضي  السياسات  وإدارة  برمجة  في  الجنسانية  المقاربة  إدماج  كيفية   عملية 

بين الجنسين.

تيريسا خيمينيث ڤيلتشيث،
 مديرة معهد شؤون المرأة بإقليم األندلس.

تمهيـــــد:

www.unidadgenero.com :1  انظر الموقع اإللكتروني
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والمؤسسات عام،  بشكل  األوروبية  العامة  المؤسسات  جميع  في  قلق  مصدر  والرجل  المرأة  بين  المساواة  عدم  حالة   أضحت 
الوطنية أو اإلقليمية على وجه الخصوص.

الالمساواة.  لتجاوز مفهوم  االختصاص  تداخل مجاالت  واعتماد  االلتقائية  المساواة من منطلق  لغياب  للتصدي  المقاربات  وتتعدد 
في أو  التعليمي  المجال  في  الجنسين  بين  المساواة  عدم  على  األخيرة  السنوات  خالل  أكبر  بشكل  التركيز  من  الرغم   وعلى 

سوق العمل، فقد امتد هذا التحليل حالًيا إلى العولمة أو المالية العامة.

السلع  طبيعة  وتشكل  العمومية،  المؤسسات  طرف  من  تتخذ  التي  االقتصادية  القرارات  من  مجموعة  العام  االقتصاد  ويشمل 
يفترض اقتصادي،  نشاط  وكأي  المنتجات.  هذه  النهاية  في  ستوجه  ولمن  إنتاجها  وكيفية  إنتاجها،  يجب  التي   والخدمات 
االختيار على  المراهنة  يفترض  محلي،  كيان  أو  إقليمية  حكومة  تسيره  إقليم  أو  ما  بلد  في  العامة  الموازنة  وإدارة   تخطيط 

االقتصادي في مواجهة الموارد الشحيحة ؛ وهو االختيار الذي يمكن أن يؤثر على النساء والرجال بشكل مختلف.

النساء  يؤثر تخطيطها وتنفيذها وتفعيلها على  أنها محايدة جنسانيا، بحيث  العامة على  الموازنات  تم تقديم  تقليدية،  وبطريقة 
المالية في  صرف  جنساني  منظور  من  الحياد  هذا  غياب  على  الضوء  تسليط  إلى  الفصل  هذا  ويهدف  سواء.  حد  على   والرجال 
التحليل  غياب  أن  يتبين  الطريقة،  وبهذه  العامة.  الموازنات  في  الجندر  مسألة  في  محايد  أنه  على  الوضع  تصور  أجل  من  العامة 

الجنساني في إعداد هذه االفتراضات سيؤدي إلى تأثيرات متباينة جًدا على النساء والرجال.

بالموازنات للتعريف  حثيث  سعي  يظهر  األول،  القسم  أو  الجزء  في  رئيسية.  أجزاء  ثالثة  إلى  الفصل  تقسيم  تم  الغاية،   ولهذه 
القسم وفي  للميزانيات.  الحالي  التصور  في  جنساني  منظور  وجود  عدم  إبراز  مع  الجنسين،  بين  الفوارق  تراعي  التي   العامة 

بالبعد الصلة  ذات  المعلومات  استخراج  على  تساعد  بمؤشرات  االستدالل  مع  والنفقات  الموازنة  إيرادات  مراجعة  تتم   الثاني 
اإلنساني ممن أجل قياسها.

وفي القسم األخير، تقدم بعض الحاالت العملية لتزيل وتفعيل ما تم تعلمه في الشق النظري.

مقدمة:



المـــوازنة العــــامة: مراجعة نــظرية. 1

1.1  مفهوم الموازنة العامة ووظائفها، ومبادئها، وهيكلتها:  

تمتلك الحكومات في أيديها سلسلة من األدوات االقتصادية الكفيلة بتعديل االختالالت االقتصادية الكبرى. وبهذه الطريقة، يتم 
التعامل مع مشاكل مثل التضخم والبطالة والعجز العام، إلخ.، من خالل مجموعة من األدوات مثل السياسة النقدية2 أو السياسة 
الضريبية أو سياسة الدخل التي يلجأ إليها صناع القرار من المسؤولين الحكوميين. ويمكن تعريف الموازنات العامة، بصفتها أداة 
تستخدمها السياسة الضريبية، على أنها األداة التي تعمد إليها الحكومة للتخطيط لإليرادات التي  تتوقع تحصيلها على مدار عام 
مـــالي، مثل النفقات العامة التي تخطط إلنجازها خالل الفترة نفسها. وبالتالي، فهي عبارة عن توقع للدخل والنفقات لسنة مالية 

وفًقا لسلسلة من األهداف االقتصادية واإلنمائية التي حددتها الحكومة سـلـــفا3.

كما تكمن أهمية الموازنة العامة، من ناحية، في أنها تحدد الموارد المتاحة لتحقيق أهداف الحكومة، ومن ناحية أخرى، وانطالقا 
منها، تنعكس أولويات الحكومة من الناحية الكمية وتتيح إمكانية مقارنة اإلنفاق حسب البنود وتطورها بمرور الوقت. ثالًثا، تسمح 

ذلك(.  إلى  وما   ، والتشغيل   ، والدفاع   ، والتعليم  )اإلسكان،  القطاعية  المجاالت  حسب  الحكومية  اإلجراءات  بتطوير  أيًضا  الموازنات 
وبمجرد القيام بمراجعة أولية لهذه المعايير من منظور جنساني، يمكن الوقوف على مدى استجابة الموازنة للمطالب الملحة 
للنساء والرجال على حد سواء لمعرفة ما إذا كان أحد الجنسين يستفيد أكثر من الثاني على مستوى االستجابة للمتطلبات التي 
يحتاجها في حياته اليومية عبر الموازنة العامة للدولة. وكأداة للسياسة الماكرواقتصادية، تفي الموازنة العامة بمجموعة من 

الوظائف، نبرز من بينها ثالثة:

تقوم حيث  لالقتصاد.  المتاحة  اإليرادات  تخصيص  في  دورها  العامة  الموازنة  تلعب  تخصيصها:  وإعادة  اإليرادات  جمع     
توفيرها يمكن  التي  والخدمات  السلع  توفير  لذلك،  ونتيجة  اإلنتاجية،  قدرتها  وتحديد  للمداخيل،  استشرافي  بحساب    
الالزمة الموارد  لها  وتخصص  األولويات  تحدد  للموارد«  الكمي  »التقدير  هذا  من  وانطالقا  الدراسة.  قيد  الفترة  خالل    

لتنفيذ السياسات والبرامج المختلفة )في قطاعات الصحة والتعليم والدفاع والسياسة االجتماعية، إلخ(.  

معايير مع  المتاحة(  الموارد  باعتماد  النتائج  )أقصى  الكفاءة  معايير  بين  العامة  الموازنة  تجمع  اإليرادات:  توزيع  إعادة     
المواطنون بحيث »يستعيد«  التوزيع،  إعادة  تنفيذ سياسات  للدولة،  العامة  الموازنة  للحكومة، من خالل  ويمكن  اإلنصاف.    
جزًءا من أموالهم، ليس بناًء على مساهمتهم في النظام اإلنتاجي )معايير الكفاءة( ولكن وفًقا لمعايير تفضيل األشخاص    

ذوي الدخل المنخفض.  

كعامل الضريبية  التدابير  استخدام  يمكن  )الماكرواقتصادية(،  الكلية  االقتصادية  السياسة  إلى  بالنظر  استقرار:  عامل    
العمومي، ويمكنها دعم استقرار األسعار التوظيف  العامة  الموازنات  أن تعزز  اإلنتاج. ويمكن  أو كمحرك لعملية  استقرار    
أو  بالنسبة للمحروقات(، والنمو االقتصادي )من خالل تعزيز المعونات لإلنتاج و /  الحال  )من خالل تسقيف األسعار كما هو    
اإلنفاق سياسات  هي  المعنى  بهذا  الموازنات  إلخ.وسياسات  أكبر(،  بشكل  االقتصاد  تنشيط  شأنه  من  الذي  التوظيف    

العام على التوظيف العام عندما يكون االقتصاد في مرحلة »الجود أو االنكماش« )السياسات الكينزية(.  

)فيما الضريبية  الجبايات  المستوى  على  سواء  تحديدها  يمكن  التي  الفروق  مالحظة  يمكن  سوف  التالية،  الفصول  خالل   ومن 
وبالمثل، يمكن االجتماعي.  النوع  انطالقا من منظور  باإلنفاق(  يتعلق  )فيما  الموارد  أو على مستوى تخصيص  باإليرادات(   يتعلق 

2  في حالة الدول األوربية، يتحكم البنك المركزي األوربي في السياسة النقدية وليست البنوك المركزية الوطنية.

3  بالنسبة إلسبانيا، يعتبر الدستور اإلسباني الصادر في 1978 والقانون العام للموازنة )قانون رقم 1977/11(  هما المصدران 

بوصفها للدولة  المالي  الضبط  أداة  معا  شكال  وقد  هما  للدولة  العامة  الموازنة  وضع  في  إليهما  الرجوع  يتعين   الذي 
إصدار استدعى  مما  األخيرة،  السنوات  مدار  على  التعديالت  من  لجملة  المالية  قانون  خضع  وقد  األول.  االقتصادي   الفاعل 

نص قانوني معدل بموجب المرسوم الملكي التشريعي رقم 1988/1091 الصادر في 23 سبتمبر )أيلول(. 
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بالرجال. مقارنة  النساء  عند  الدخل  مصادر  بندرة  العلم  مع  للنساء،  بالنسبة  خاص  بشكل  إيجابية  التوزيع  إعادة  سياسة  تكون   أن 
وأخيًرا، يمكن أن تتمخض عن سياسات االستقرار أيًضا آثار متباينة بالنسبة للنساء والرجال اعتماًدا على النشاط االقتصادي الذي تروج 

له الحكومة عبر سياسات التوظيف، ومراجعة الحد األدنى أو األقصى لألسعار، إلخ.

)الموافقة على  الشرعية  يلي:  الضوء تقليدًيا على ما  العمومية، تم تسليط  للموازنات  الموضوعة  العامة  المبادئ  بين  ومن من 
التي تتمتع بها كل واحدة من الهيئات والمؤسسات  القانون(، والكفاءة )يشار إلى االختصاصات  الموازنات العامة للدولة بموجب 
ال  تحديد خالف ذلك،  يتم  لم  اإليرادات، ما  أن  )حيث  التخصيص  والموافقة عليها(، عدم  العامة  الموازنة  إعداد  المعنية في عملية 
ترتبط بنفقات محددة، ولكن بداًل من ذلك تمول كل اإلنفاق العام في مجمله( والتخصص )حيث تتم اإلشارة إلى وجوه اإلنفاق العام 

وتحديدها في ثالثة محاور تخصصية: نوعي وكمي وزمني(.

قيد  المالية  السنة  خالل  متاحة  ستكون  التي  المالية  )الموارد  اإليرادات  كتلة  كبيرتين:  مجموعتين  في  العامة  الموازنات  تنتظم 
الدراسة إلنجاز اإلنفاق(، ومجموعة النفقات )مخرجات تنفيذ السياسات والبرامج المخطط لها(. ومع ذلك، فإن يمكن تقديم الموازنة 

ك«هيكل«:

الحالة، هذه  وفي  األموال.  إدارة  عن  المسؤولة  الهيآت  أو  الكيانات  أي  اإلدارة،  لمراكز  وفًقا  الموازنة  عرض  يتم  عضوي:    
على يشرف  ومن  اإليرادات  بجمع  يقوم  من  نعرف  وبالتالي  عضوي،  بشكل  والمصروفات  المداخيل  من  كل  ترتيب  يمكن    

صرفها ؛.  

وظيفي و / أو برنامج: يعتمد هيكل الموازنة في هذه الحالة على الغرض أو الهدف الذي يتم توجيه اإلنفاق العام نحوه.   
في هذه الحالة، يتم ترتيب النفقات وفًقا للهدف الذي تسعى الموازنة لتحقيقه.  

وفًقا  الموازنة  تفصيل  ويكون  االقتصادية.  بطبيعتها  يتعلق  فيما  والنفقات  المداخيل  االقتصادية  البنية  ترتب  اقتصادي:    
لمعايير الترتيب لهذا النموذج، وبشكل مختصر، على النحو التالي:  

نـــفـــقات إيـــرادات

جارية: وتشمل الموظفين والعقارات 
والخدمات، والنفقات المالية 

والتحويالت الجارية

جارية: وتشمل الضرائب المباشرة 
وغير المباشرة، الرسوم واألسعار 
وموارد أخرى ؛ التحويالت الجارية 

والمداخيل المتعلقة باألرصدة

رأس المال: وتشمل االستثمارات 
الحقيقية وتحويالت رؤوس األموال

رأس المال: وتشمل بيع األموال 
المنقولة وغير المنقولة، وتحويالت 

رؤوس األموال

العمليات المالية: وتشمل األصول 
)الموجودات( والخصوم )الديون(

العمليات المالية: وتشمل األصول 
)الموجودات( والخصوم )الديون(
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2.1  من الموازنات المحايدة أو المغفلة لعنصر النوع االجتماعي إلى الموازنات بمنظور جنساني:  

ومؤسساتيا. ووطنيا  دولًيا  تناقش  التي  القضايا  أكثر  بين  من  الرشيد(  )الحكم  الجيدة   الحكامة  حول  حـــاليا  الدائر  النقاش   يعتبر 
على التشديد  مع  والمؤسسات،  والمجتمع  الحكومة  بين  االرتباط  إلى  تشير  الحكامة  هذه  أن  إلى  التعاريف  معظم   وتشير 
األنظمة إلى  تشير  أيًضا  ولكن  التنمية،  أجل  من  االجتماعية  والموارد  الوطني  االقتصاد  إدارة  في  السلطة  ممارسة   طريقة 

السياسية القائمة )تقرير البنك الدولي 1994(. 

العامة السياسات  تنفيذ  على  الحكومات  وقدرة  العام  القطاع  إدارة  على  الرشيد  الحكم  حول  الدائرة  المناقشة  من  جزء   ويركز 
السياق،لم هذا  وضمن  ذلك،  ومع   .)1994 الدولي  البنك  )تقرير  العامة  المؤسسات  ولتقوية  العمومية  البرامج  فعالية   لتحسين 

تعط  العناية الكافية لألشكال المختلفة التي تساهم من خاللها المرأة في مسارات ومستويات تدبير الشأن العام.

مع الحوكمة  استدرك  أخرى،  أولويات  جانب  إلى   ،1995 عام  المنعقد  ببكين  في  للمرأة  الرابع  العالمي  المؤتمر  استدرك  قد   و 
وكذلك التشريعات،  في  )الجنساني(  االجتماعي  النوع  منظور  إدماج  إلى  أيضا  والحاجة  قوية  إدارية  هيآت  بناء  إلى  بالحاجة   اإلقرار 
منظور  إدماج  أهمية  تتجلى  وهنا   .)2Hو  1H االستراتيجيين  )الهدفين  العامة  السياسات  وفي  والمشاريع  البرامج  في 
الوطنية الموازنات  وفي  عام  بشكل  )الماكرواقتصادية(  الكلية  االقتصادية  السياسات  في  )الجنساني(  االجتماعي   النوع 

بشكل خاص4.

وانعكس تمدد هذه اإلرادة السياسية لشمل اإلجراءات العامة الحقيقية من خالل الموازنة الوطنية. فهي، على المدى القصير، 
ألنها الجنساني،  البعد  تجاه  محايدة  أنها  على  الموازنات  هذه  إلى  ينظر  ما  وعادة  الحكومة.  أولويات  من  أضحت  أنها   تعني 
والمسؤوليات االجتماعية  األدوار  في  الفروق  تجاهل  مع  إنصاًفا،  أقل  أو  أكثر  بطريقة  الناس  إلى  الوصول  بهدف   مصممة 

وقدرات النساء والرجال. وقد أدت العديد من التجارب الناشئة عن العمل الحثيث لمجموعات من النساء، أدت إلى نضالهن من أجل 
إدماج منظور النوع االجتماعي )الجنساني(  في تطوير الموازنات الوطنية5.

من قسم  لكل  المالية  المخصصات  تأثير  مدى  لفحص  سعيا  مثلت  بل  موازية،  ميزانية  إنشاء  المحاولة  هذه  تعني  تكن   ولم 
أقسام اإلدارة وسياساتها على المرأة6 في ميزانية واحدة.

ديان الباحثين  طرف  من  رئيسي  بشكل  جنساني  منظور  من  العامة  الموازنات  مراجعة  اقتراح  تم  مفاهيمي،  إطار  من   وانطالقا 
األولى هي وضع وروندا شـارب Rhonda Sharp. وكانت مساهمتهم   Debbie Burdelnder بيردليندر    إلسون Diane Elson وديبي 
بشكل  والنساء  الرجال  تخص  منفصلة  موازنات  ليست  أنها  على  التأكيد  مع  الجنسين،  بين  الفوارق  تراعي  التي  للميزانيات  تصور 
أشكال  من  شكل  »أي  تحليل  هي  جنساني  منظور  من  العامة  الموازنات  من  الغاية  بل    ،)1988 وشارب،  )بيردليندر  مستقل 
 اإلنفاق العام أو طريقة تحصيل إيرادات الصناديق العامة من منظور النوع االجتماعي، وتحديد العواقب واآلثار التي تلحق مقارنة

بالرجال والفتيان )إبلسون 2002(.

ونظرا ألن الرجال والنساء يلعبون أدواًرا اجتماعية واقتصادية مختلفة )في حالة النساء هي األدوار اإلنتاجية واإلنجابية(، وأن هذا 

4  هناك العديد من المصطلحات تتعلق بإدماج منظور النوع االجتماعي في الموازنات الوطنية أو الموازنة التي تراعي البعد 

الجنساني أو الموازنات لفائدة المرأة أو موازنات النوع االجتماعي، إلخ.

المسارات  االجتماعي هما:  النوع  زاوية منظور  الكلية ومن  االقتصادية  الجوانب  دراسات  اعتمادهما في  يمكن  اللتان  4 المقاربتان 

بين اإلنصاف  إلى  الوصول  الموازنة وكيف يمكن  والرجال في وضع  النساء  الحكومية تشرك  والتدخالت  السياسات  نوع من  أي   )أي 
الجنسين( والتأثير )ما هو التأثير الناجم عن تطبيق سياسات بعينها على النساء وعلى الرجال(.

5 هناك مجموعة من التجارب الرائدة في إدماج منظور النوع االجتماعي في وضع الموازنة العامة كما هو الحال في أستراليا وكندا 

لخص  وقد  العامة«.  الموازنات  وضع  في  النسائية  ب»المبادرة  يعرف  لما  أسست  التي  افريقيا  جنوب  تجربة  أيضا  وهناك  والسويد، 
الباحث  أشاد  المراجعة  هذه  وضمن  دولة،   42 في  المنحى  هذا  نحت  أخرى  دول  مبادرات   Debbie Brillender بريندير  ديبي  الباحث 

بالتجربة اإلسبانية وتحديا بما تقوم به الحكومة الجهوية بإقليم الباسك عبر »إيماكوندي«:
http://infopolis.es/usuarios/bibliotec.htm
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يعني عموًما وصول أقل إلى الموارد ومصادر الدخل بالنسبة لهن، فإن الموازنة التي ُيفترض أنها محايدة جنسانيًا ينتهي بها األمر 
إلى الالمباالة وتهميش منظور النوع االجتماعي. وبهذا المعنى، فإن تحليل الموازنة بمنظور جنساني يعني مدى إدماج هذا البعد 
في جميع السياسات والخطط والبرامج، أو ما إذا كان ذلك بسبب الحياد المزعوم بين الجنسين والنهج التقليدي لتكريس أدوار النساء 

جون االلتفات لحقوقهن واحتياجاتهن.

وتتطلب مبادرة تحليل الموازنات من منظور جنساني التساؤل عما إذا كان التدبير المالي الذي تم اتخاذه يؤدي إلى تحسين وضع 
يمكن  )اإلنفاق(،  العام  الصرف  سياسة  في  أو  )اإليرادات(  التحصيل  سياسة  في  سواء  تغيير،  حدوث  حالة  وفي  تفاقمه.  أو  المرأة 
 طرح السؤال الرئيسي على النحو التالي: هل هذا يعني تحسنا أو تفاقما أو تكرسا لعدم المساواة بين النساء والرجال؟ على سبيل
تحسنت هل  والرجال؟  النساء  على  التأثير  نفس  له  المنخفض  أو  المرتفع  الدخل  على  واحد  ضريبي  معدل  تطبيق  هل   المثال، 
يحصلن عام،  بشكل  النساء،  أن   )1998 »إيكونوميست«،  )مجلة  العالم  أنحاء  جميع  في  مختلفة  دراسات  ُتظهر  المرأة؟   وضعية 
للزيادة تبعا  أنه قار وثابت،  نوع واحد، وليس متدرج، أي  الضريبة من صنف  الرجال7. ويؤثر تطبيق  أقل بكثير مقارنة مع   على دخل 
 في الدخل، لنقل مثال ٪10 للدخل اإلجمالي، يؤثر بشكل كبير على الدخل المنخفض ألن الجهد المبذول لدفع الضريبة أعلى نسبًيا

من المجهودات المرتفعة لتحصيل الدخل.

 وبالتالي، فإن تركز النساء في شريحة الدخل المنخفض يعني بذل جهد أكبر لتحصيل دخل منخفض بالنسبة لهن مقارنة بالرجال،
مع ما يترتب على ذلك من تدهور في وضعيتهن.

وهذا يستدعي تصميم الموازنات العامة المستجيبة للنوع االجتماعي لكل حالة قيد الدراسة )الموازنة العامة، ميزانية السياسات 
القطاعية، ميزانية البرنامج، إلخ(. ومع ذلك، يمكن بالفعل اإلشارة إلى بعض المعايير المعتمدة في وضعها وتصميمها:

7  بشكل مقتضب ومركز، فارق الدخل وهامش الربح بين الرجل والمرأة يتراوح ما بين 20 إلى 30 % لفائدة الذكر على حساب 

األنثى )مجلة »إيكونوميست«، 1998(

تحليل مساهمة المرأة والرجل.  1.2.1  

الناتج على  الدخل  تحليل  يتم  المعنى،  الذي يكسبونه. وبهذا  العام  الدخل  للتساؤل عمن وكم هو مقدار  وهي طريقة 
النحو التالي: 

عاملة أو عامل: أ. 

منظور  ومن  السوق.  في  منتج  عمل  ألداء  نتيجة  العامة  الموازنة  في  والرجل  المرأة  مساهمة  مقدار  بتحليل  األمر   يتعلق 
انعدام زيادة  العمل:  في  التمييز  نتيجة  الكمية،  حيث  من  أقل  المتباينة،  المساهمات  على  خاطفة  نظرة  إلقاء  يمكن   جنساني، 

األمن الوظيفي، وانخفاض األجور، والفصل األفقي والرأسي، وانخفاض معدل النشاط، وارتفاع معدل البطالة، وما إلى ذلك.

المستهلكة أو المستهلك: ب. 

السوق. من  لشرائهم  نتيجة  العامة  الموازنة  في  والرجال  النساء  مساهمة  مقدار  لتحليل  محاولة  ستكون  الحالة،  هذه   في 
الطبيعة ذات  المنتجات  ماهية  تحليل  إن  الشراء؟  هذا  على  ضريبة  فرض  يتم  وكيف  الرجال  يشتري  وماذا  النساء  تشتري   ماذا 
طريق عن  الدفع  لجهود  عامة  بانوراما  يوفر  أن  شأنه  من  عليها،  المطبقة  الضرائب  هي  وما  ولهم  لهم  بالنسبة   األساسية 

الضرائب غير المباشرة التي يتحملها النساء والرجال.

العمل غير مدفوع األجر: ج. 

اإلنتاجية  األنشطة  يميز  ما  وهو  العمل،  لتقسيم  األساسية  القاعدة  والرجل  المرأة  بين  اجتماعيا  المبنية  العالقات  تشكل 
مجال ضمن  تزاول  التي  األنشطة  هي  والثانية  ؛  للدخل  والمدرة  بالسوق  المرتبطة  تلك  هي  فاألولى  اإلنجابية.  األنشطة   عن 
لمنطق  تخضع  ال  أنها  أي  السوق،  منطق  عن  بعيدة  كأنشطة  المنزلية  المهام  اعتبار  ويؤدي  مادي.  مقابل  دون  الخصوصية 
)للتبادل(، القيمة  القدرة على خلق   البيع والشراء، يؤدي بها إلى تصنيفها كأنشطة نفعية )لالستخدام(، ولكن دون أن تكون لها 
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في كمساهمة  تحليله  يتم  أن  المرجح  من  ليس  النشاط8.  من  النوع  هذا  عبر  إنشاؤها  تم  التي  القيمة  من  تفريغها  يعني   مما 
االقتصاد الوطني. جزء من اإللهاء أصبح غير مرئي.

8  هناك العديد من الدراسات التي انكبت على تحليل العمل المنزلي كرافد من روافد االقتصاد الوطني، مما يعني إمكانية التقييم اإلجمالي لهذا العمل 

الذي تقوم به المرأة من منزلها. ويمكن حصر المنهجيات المعتمدة في هذا التحليل في منهجيتين اثنتين:

انتشارا  األكثر  المعتمدة  والصيغ  عنها  بديال  السوق  يقدم  أن  يمك  لخدمات  إنتاج  هو  المنزلي  العمل  أن  تفترض  المنهجية  وهذه  اإليرادات:  منهجية 
لتقييمها هي:

كلفة االستبدال: وتأخذ كمعيار كلفة تأجير شخص ألداء هذه األشغال ؛  -
كلفة ضياع الفرصة: وتعني ضياع المقابل المادي الذي كان باإلمكان تحصيله لو قومت ووضع تسعير نقدي لألشغال المنزلية غير مدفوعة األجر؛  -

كلفة الخدمات: وتعني إدراج طبيعة بعض األعمال المنزلية المتخصصة المنجزة في فضاء المنزل مثل التنظيف والرعاية، إلخ.  -

منهجية المصروفات: وهذه المنهجية تقيس النتيجة الصافية الناجمة عن أداء األعمال المنزلية واعتبارها قيمة مضافة

تحليل احتياجات المرأة والرجل.  2.2.1  

المكلفة الهيأة  أو  المحلي  الكيان  أو  الذاتي  الحكم  ذات  الجهة  أو  الحكومة  عمل  أولويات  العامة  الموازنة   تتضمن 
بالتدخل. وتترجم األدوار المختلفة المحددة اجتماعيًا للمرأة والرجل إلى واقع مختلف الحتياجات الرجل والمرأة، ويمكن 

تصنيف هذه االحتياجات على النحو التالي:

القائم ضد  للتمييز  نتيجة  القصير،  المدى  الجنسين على  بين  المساواة  التخفيف من عدم  إلى  تهدف االحتياجات األساسية   أ. 
المرأة وتكرار األدوار األنثوية والذكورية التقليدية.  

المساواة بتحقيق  يسمح  بما  االجتماعي  المجال  في  الجنسين  بين  العالقات  تعديل  إلى  االستراتيجية  االحتياجات  تهدف   ب. 
بين الجنسين.  

تحليل اإلنفاق المصروف على النساء والرجال.  3.2.1  

تكافؤ تحقيق  في  الرغبة  يعكس  وبالتالي  العام،  الشأن  مدبري  قبل  من  الموضوعة  األولويات  العام  اإلنفاق   يعكس 
الفرص. وبطريقة تركيبية، يتعين تقديم إجابات على التساؤالت التالية: 

من يتأثر باإلنفاق؟ أ. 

من خالل هذا السؤال، يمكن استنتاج ما إذا كانت النساء أو الرجال هم المتلقون النهائيون لهذا وبأية نسبة.

ما مدى تأثيره؟ ب. 

ومع منصًفا(،  )أو  عددًيا  متشابًها  الموازنة  نفقات  ببند  المتأثرين  والرجال(  )النساء  األشخاص  عدد  يكون  قد  الكمية،  الناحية   من 
ذلك، وبالتناسب، قد يتم توجيه اإلنفاق بشكل أكثر كثافة إلى أحد الجنسين.

كيف يؤثر؟ ج. 

أنواع من  نوع  اختيار  فإن  لذلك،  الجنسين.  بين  الحالية  العالقات  لتعديل  استخدامه  يمكن  أو  األدوار  يديم  أن  العام  لإلنفاق   يمكن 
اإلنفاق يستجيب الحتياجات النساء و/أو الرجال وأيًضا لنوع االحتياجات )األساسية أو االستراتيجية(.

تحليل أثر الموازنة:  4.2.1  

إحدى طرق قياس فعالية السياسات أو البرامج هي تلك التي تقوم تستند إلى النتائج واآلثار. 

توفر أدوات قياس قادرة على التعرف على واقع المرأة والرجل. أ. 
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القدرة على فرز المعلومات مصنفة حسب الجنس وإظهارها. ب. 

وضع مؤشرات تظهر عدم المساواة بين الجنسين، بحيث يمكن إبراز المشاكل المختلفة للنساء والرجا بشكل مستقل. ج. 

والمصروفات،  واالحتياجات،  اإليرادات)المدخالت(،  يلي:  ما  مراعاة  ينبغي  مشروع،  أو  برنامج  أو  كيان  لكل  وبالنسبة  شديد،  باختصار 
واإلجراءات التي تم تنفيذها، والنتائج واآلثار، واإلجابة على أسئلة جنسانية محددة في كل مرحلة:

اإليـــرادات:  

هل يتم تحصيلها على قدم المساواة بين النساء والرجال؟   

المصــروفات:  

هل هي موزعة بشكل عادل بين النساء والرجال وتلبي احتياجاتهم؟   

النتــــائج:  

مــا هي وضعية النساء والرجال بعد تطبيق الموازنة الجديدية من منظور النوع االجتماعي.    

اآلثــــار والتداعيات:  

مــا هو األثر الذي أحدثه تطبيق السياسات على المستوى االجتماعي من منظور النوع االجتماعي والجنساني؟  

االحتــياجـات:  

هل تم تحديد احتياجات النساء والرجال عند التخطيط للموازنة؟   

اإلجراءات العملية:  

هل تم تصميم اإلنفاق ليضمن المساواة بين الجنسين؟   

متشابها ليس  وهو  التأثير،  بعض  لهما  إيرادات  أو  عام  إنفاق  فكل  الجنسانية،  منظور  من  محايدة  ليست  العامة   الموازنات 
 بالنسبة للنساء والرجال، إذ يتطلب تحليل الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي الجمع بين أنواع مختلفة من المعارف والخبرات

مثل: قضايا النوع االجتماعي، والموازنات، والمواضيع القطاعية، وتحليل العمليات والمشاريع والهياكل الحكومية. 1718



اإليرادات العامة التي تراعي الفوارق بين الجنسين: 2

2.1  أدوات قياس اإليرادات العامة التي تراعي منظور النوع االجتماعي:  

الدخل مراجعة  وتهدف  األخرى.  الحكومية  النقدية  واإليرادات  الضرائب  مكون  مقاربة  على  لإليرادات  المفصل  التحليل   ينكب 
النشاط االقتصادي، سواء كان ذلك من خالل نشاط المرأة في  إبراز مساهمة  إلى  )الجنساني(  النوع االجتماعي   العام من منظور 
بعين وأخذا  أواًل،  التالي:  النحو  على  الجزء  هذا  تنظيم  تم  ذلك،  أجل  ومن  الخاص.  المجال  ضمن  أو  السوق  آليات  عبر  مزاولته   تتم 
؛ الجنسانية  الموازنة للمسائل  الذي يظهر إغفال  النظري  يتم تقديم اإلطار  العامة كمرجع،  لإليرادات  النموذج االقتصادي   االعتبار 
سيتم ثالًثا،  ؛  الموازنة  في  االجتماعي  النوع  منظور  تضمين  في  للمساعدة  األساسية  الخطوات  بعض  إلى  اإلشارة  ستتم   ثانيا، 
رابعا ؛  الراهن  الوقت  في  االجتماعي  النوع  منظور  تراعي  التي  اإليرادات  تصميم  في  األساسية  المشكالت  بعض  على   التعريج 
النوع ومنظور  الجنسانية  المقاربة  تراعي  موازنات  وتصميم  وضع  عند  مراعاتها  يجب  التي  الحلول  بعض  طرح  سيتم   وأخيرا، 

االجتماعي.

اإليرادات العامة المستجيبة لنوع الجنس اإلطار النظري:  1.1.2  

وإيرادات  األموال،  رؤوس  وإيرادات  الجارية،  اإليرادات  كبيرة:  كتل  ثالث  إلى  للميزانية  االقتصادية  البنية  ضمن  العام  الدخل  ينقسم 
ما وهو  رجاال،  و/أو  نساء  باألفراد  الجوهري  وارتباطها  لحجمها  نظًرا  أكبر  باهتمام  الكتل  هذه  بعض  وتحظى  المالية.   العمليات 
فقد  بالكامل،  تطويره  يتم  لم  لإليرادات  )الجنساني(  االجتماعي  النوع  منظور  أن  من  الرغم  وعلى  الجارية.  اإليرادات  على  يسري 
 ركزت التجارب الدولية المختلفة خاصة فيما يتعلق بدراسة تأثير الضرائب المباشرة وغير المباشرة بهدف تحديد العبء الضريبي

على ركزت  المباشرة،  غير  الضرائب  حالة  )في  اإلنفاق  أنماط  على  وأيًضا  اإليرادات  على  ركزت  والرجل،  المرأة  على   المتباين 
التركيز مع  الموازنات  تصنيف  حسب  والرجال  النساء  على  يؤثر  اإليرادات  مصادر  اختالف  أن  كيف  يلي  ما  ويوضح   االستهالك(. 

على اإليرادات الجارية.

)من المقدمة  العامة  الخدمات  توفير  االجتماعية مقابل  والمساهمات  الضرائب،  الناتج عن  الدخل  الجارية: هي مصادر   اإليرادات 
وسنجري ذلك.  إلى  وما  المتنوعة،  واإليرادات  واإليجارات،  العامة،  الشركات  في  والمساهمة  العامة(،  واألسعار  الرسوم   قبيل 

تباعا في الصفحات الموالية مراجعة لبعض اإليرادات الجارية:

الضريبة عليه  ُتطبق  التي  الدخل  في  الزيادة  كانت  إذا  ما  على  اعتماًدا  تنازلية(  )ضرائب  تكون  ال  أو  تصاعدية  الضرائب  تكون   قد 
الشرائية القوة  ذوي  األشخاص  على  الضرائب  في  نزوال  أو  صعودا  التدرج  يؤثر  المطبق.  المعدل  في  بزيادات  مصحوبا   يكون 
المرأة أن  وحيث  كبير.  حد  إلى  المنخفضة  الموارد  ذوي  األشخاص  على  التدرج  غياب  يؤثر  حيث  مختلف،  بشكل  المتكافئة   غير 

تحافظ على قوة شرائية أو مستوى دخل أقل من الرجل يعني ذلك أن تطبيق ضرائب أقل تصاعدية يؤثر عليها بشكل أكثر حدة.

معفى يكون  للدخل  األدنى  الحد  أن  أي  تصاعدية،  الضرائب  جعل  على  التأثير  خالل  من  تحدث  الجنسين  بين  اإلنصاف  فإن   وبالتالي، 
نفسه، الوقت  وفي  الضريبة.  معدالت  لزيادة  وتناسبي  تصاعدي  جدول  تحديد  يتم  القاعدة  هذه  من  انطالقا  وأنه  الضرائب   من 
السلع  أو القتناء  إلى ذلك،  المالبس، وما  )استخدامها في تغذية األسرة، وشراء  إيرادات موجهة لالستهالك  ترك  إلى  يؤدي هذا 
الكفاءة  عناصر  من  كعنصرين  والصحة  التعليم  )في  لالستثمار  موجهة  أو  المنزلية(،  األجهزة  مثل  المستدامة  االستهالكية 

اإليـــرادات الجارية: 

والمداخيل الجارية  التحويالت  ؛  أخرى  وموارد  واألشعار  الرسوم  المباشرة،  وغير  المباشرة  الضرائب  وتشمل    
المتعلقة باألرصدة.  1920



المستقبلية9(. وتنتظم الضرائب، بوصفها مكونات لإليرادات الجارية، في فئتين مختلفتين: الضرائب المباشرة وغير المباشرة:

رقم  على  الضريبة  أو  الدخل  على  الضريبة  مثل  الشركات  أو  األشخاص  على  مباشرة  تنطبق  التي  هي  المباشرة:  الضرائب    
المعامالت، إلخ.، وهي تأتي من العمل الرسمي لألشخاص ؛وعليه:  

األطفال )رعاية  لهن  أي دخل  يدر  ال  والذي  المنزل  عادة في  النساء  به  تقوم  الذي  المأجور  غير  العمل  االعتبار  يأخذ في  ال    
وكبار السن واألعمال المنزلية وما إلى ذلك(.  

ما عادة  والرجال.  النساء  من  كل  بها  يقوم  الذي  السري  أو  المهيكل  غير  االقتصاد  في  المهن  أداء  الحسبان  في  يأخذ  ال    
من يفهم  الحقيقة  وفي  ومنخفضة.  ضئيلة  بأرباح  األوسع،  بمعناه  كذلك  يكن  لم  وإن  المهيكل،  غير  القطاع  يرتبط    
أكثر والنساء  الضرائب.  تحصيل  على  ينطوي  االقتصادي  النشاط  أن  طالما  إنتاجية،  عملية  أنه  على  نشاط  أي  مزاولة    
مثل  Tzannattos 1999( )تزاناتوس   المهيكلة  غير  الرسميةأو  غير  المسماة  األنشطة  من  القطاعات  هذه  في  تمثياًل    
أعمال الرعاية أو التنظيف خارج المنزل وبدون عقد عمل، ويؤدي تطبيق هذه الضرائب إلى تعميق حالة الهشاشة والفقر   

عند المرأة.  

)حيث معدالت الرسمي  أو  المهيكل  القطاع االقتصادي  المرأة في  العمل إلدماج  التمييز في سوق  االعتبار  يأخذ في  وال    
بطالة أعلى، فصل أفقي )إذ يتركز معظم نشاط النساء بشكل أساسي في عدد معين من األنشطة(، فصل عمودي )تحتل   
يكن من  وهن  الوظيفي،  األمن  وانعدام  الموسمية  عامل  وزيادة  المهني(،  السلم  من  المتوسطة  أو  الدنيا  المستويات    

ضحايا أية إجراءات اقتصادية وقت األزمات)فهي آخر من يلج سوق العمل وأول من يغادره( ...  

9  يعتبر من يقوم بتوزيع ميزانية األسرة ومن يتكفل فعليا بالمصروفات معيارين على قدر كبير من األهمية ألنهما يؤثران 

.)1995 في  وإلسون   1994 في  )سبار  الدراسات  بعض  بينت  وكما  وصحتهم.  األسرة  أفراد  تعليم  مثل  مختلفة  مسائل   على 
 هذه المسائل تبين الفرق في الميوالت واألنماط االستهالكية وحتى االدخار بين المرأة والرجل ؛ إذ نجد المرأة ميالة لالدخار
واألوالد، البنات  وتنشئة  التربية  بجوانب  مرتبطة  نهائية  بغاية  مرتبط  وذلك  الرجل،  عن  يختلف  استهالكي  نمط  ولها   أكثر 

ومرتبطة أيضا بالعناية بصحة أفراد العائلة.

ذات وظائف  ويشغلون  أعلى  توظيفهم  معدالت  ألن  المباشرة  الضرائب  حيث  من  المرأة  مساهمة  من  أعلى  الرجل  مساهمة   إن 
رواتب أعلى وأكثر استقرارا. وهذا له آثار قصيرة وطويلة األجل.

أولئك يبقى  حين  أعلى(، في  أن مساهمتهم  )علما  أكبر  دخل  يحصلون عموًما على  الرجال  نظًرا ألن  القصير،  المدى  على    
على يحصلون  أو  دخل  مورد  على  يجمعون  ال  المهيكل(  غير  االقتصاد  في  أو  المنزل  )في  السوق  خارج  يعملون  الذين    

دخل أقل.  

فقط االقتصار  حالة  )في  العام  التقاعد  نظام  في  بالمساهمة  مرتبطة  التقاعدية  المعاشات  ألن  الطويل،  المدى  وعلى    
التقاعدية النساء  معاشات  فإن  وبالتالي،  الخاصة(،  التقاعدية  المعاشات  على  وليس  الحكومي  التقاعدي  المعاش  على    
نظام في  مساهمتهن  محدودية  يعني  مما  أقل  لفترة  الشغل  سوق  في  كن  )لنهن  الذكور  من  منهجي  بشكل  أقل    
المعاشات، ويعاين من فترات بطالة أطول وموسمية أكبر في سوق العمل، حيث يساهمن بوقت أقل من الرجال وتتسبب   

رواتبهن المنخفضة في تدني القيمة المطلقة إليرادات الخزينة العامة(.  

في  المرأة  يضع  األجر،  مدفوع  غير  العمل  قيمة  إلى  واالفتقار  الرسمية  العمل  أسواق  في  المرأة  وجود  انخفاض  بين  الجمع  إن 
مستوى متدني من حيث المساهمات الضريبية المباشرة.

الضرائب غير المباشرة: هي الضرائب التي يتم دفعها بطريقة غير مباشرة من خالل االستهالك. والميزة الكبيرة للضرائب   
فهي ذلك،  ومع  المنخفضة.  تحصيلها  وتكلفة  إدارتها  سهولة  هي  المضافة  القيمة  على  الضريبة  مثل  المباشرة،  غير    

ليست متدرجة بطبيعتها ألنها مرتبطة مباشرة باالستهالك.  

دون المنتج،  نفس  وعلى  المستهلكين  جميع  على  مماثل  معدل  تطبيق  يتم  حيث  تدرجا  عام،أقل  بشكل  فهي،  ذلك،  ومع    
وليس ككل  األسرة  على  األحيان  بعض  في  يقع  تأثيرها  ألن  نظًرا  تحليلها  يصعب  كما  األفراد.  بين  الدخل  في  الفروق   مراعاة 

على الشخص )المرأة أو الرجل على وجه الخصوص(. ومع ذلك، يمكن اعتبار:
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أكبر قدرًا  تخصص  المئوية،  النسبة  حيث  )من  فقرًا  األكثر  العائالت  على  للضريبة  الكبير  التأثير  الحسبان   في  تأخذ  ال  أنها     
من دخلها الستهالك السلع الضرورية(. ومن المرجح أن توجد النساء في هذه المجموعة من األسر ذات الدخل المنخفض.  

االعتبار في  األخذ  مع  والمنتجات،  السلع  من  وغيرها  األساسية  السلع  بين  بوضوح  التمييز  يمكن  ال  األحيان  بعض  في     
جنس األشخاص الذين يحصلون عليها. ولعل الصواب يقتضي أن تخضع سلعة أساسية للضريبة بمعدل أقل نسبة )٪4 أو 7٪    
يعتبر شراء إسبانيا،  حالة  لوحظ في  ، كما  ذلك  الحالة(. ومع  )٪16 في هذه  المنتجات  باقي  إسبانيا( مقارنة من  حالة  في    
للضريبة  تخضع  وكانت  أساسي،  غير  استهالكًيا  منتًجا  أشهر،  بضعة  األنثوية، حتى قبل  الشخصية  النظافة  منتجات ومواد    

بنسبة 16٪.  

التحويالت مثل  مقابل،  دون  األخرى  الخاصة  أو  العامة  الكيانات  طريق  عن  تصل  التي  اإليرادات  هي  الجارية:  التحويالت    
األوروبية، والتحويالت التي تدفعها الدولة إلى الجهات واألقاليم ذات الحكم الذاتي، إلخ.  

االتحاد من  مختلفة  ومؤسسات  هيآت  مصدرها  إسبانيا،  حالة  في  خاصة  )تحويالت(،  إعانات  شكل  على  الوطنية  اإليرادات   تدار 
العامة، للخزينة  دخال  اعتبارها  من  الرغم  على  التحويالت،  من  النوع  هذا  ويتميز  وقطاعي.  إقليمي  هيكل  إطار  في   األوروبي، 
الهيكلية10، والذي يعتبر ضمنًيا كهدف محدد، الصناديق  المالية من  الفرص عند تنفيذ األرصدة   بخصوصية معيار تحسين تكافؤ 
استخدام تقييم  فإن  المعنى،  وبهذا  اإلنفاق.  كيفية  في  ولكن  أوروبا،  صنع  من  ألنه  نظًرا  نفسه،  الدخل  في  ليس  تحليله   يمكن 
وصيد الزراعة  قطاعي  تحسين  في  وكذلك  والتدريب،  التوظيف  سياسات  في  سواء  والرجال،  للنساء  المداخيل  هذه   وتأثيرات 
إطار في  التحويل  تحليل  يمكن  المثال،  سبيل  على  للتحليل.  مفيدة  أداة  أكثر  أنه  يتضح  التحتية،  البنى  توفير  وفي   األسماك 

الصندوق االجتماعي األوروبي وأثره على تكافؤ الفرص من منظور جنساني. وللقيام بذلك، يمكن تحليل جوانب مثل:

للبنى مخصصة  تمويالت  )يمنح  الجهوية  التنمية  صندوق  التحديد:  وجه  على  األوربية  الهيكلية  الصناديق  تشمل    10 

كانت إن  وحتى  البحري.  الصيد  مجال  في  لإلرشاد  المالية  األداة  أو  الفالحية  والضمانات  لإلرشاد  األوربي  الصندوق  ؛   التحتية( 
بالنسبة الحال  هو  كما  لالستثمار  مخصصة  إيرادات  الحقيقة  في  فهي  جارية،  إيرادات  أنها  على  تسجل  التحويالت   تلك 

لصندوق التنمية الجهوية، وتعتبر تحويالت لرؤوس األموال وبالتالي ال يمكن اعتبارها إيرادات جارية.

كم عدد النساء وعدد الرجال الذين استفادوا من دورات تكوينية في أفق التشغيل.  

ما هو الجهد المبذول لضمان حضور النساء في القطاعات الذكورية بحكم العادة والتقاليد.  

ما هو معدل العمالة لدى النساء والرجال بعد االنتهاء من الدورات التدريبية، في محاولة للربط بين السبب والنتيجة.  

مثل أرصدة،  تشكل  التي  المنقولة  وغير  المنقولة  باألموال  المتعلقة  اإليرادات  هي  باألرصدة:  المتعلقة  المداخيل     
المداخيل المتأتية من العقارات، واألرباح من الشركات المساهمة، إلخ.  

 ويعتبر بيع األصول العامة أو خصخصتها، في هذه الحالة، كدخل واحد وفريد من أجل تمويل اإلنفاق العام. وهنا تختلف التأثيرات
أيضا على النساء والرجال ؛ فقد تحدث تأثيرات مثل:

اإلدارة، مجاالت  جميع  على  ينطبق  ال  هذا  ولكن  بالرجال،  مقارنة  أعلى  العام  القطاع  في  الموظفات  النساء  وجود  يعتبر  ما   عادة 
الوقوف يمكن  حيث  متطابقا،  ليس  عينه  اإلداري  القطاع  في  العام  القطاع  في  والرجال  النساء  به  تقوم  الذي  العمل  أن   كما 

على الفصل الكامل األفقي والعمودي على حد سواء في القطاعين العام والخاص.

انخفاض إلى  يؤدي  أن  يمكن  الخوصصة  أو  الخصخصة  بسبب  الخاص  القطاع  هيمنة  إلى  العام  القطاع  هيمنة  من  االنتقال   ولعل 
في توظيف العنصر النسوي، ألن تقليص عدد مناصب الشغل يتم عادة بسرعة أكبر عبر تقليص عقود النساء أو عدم تجديدها.

بعض نقل  يمكن  آخر،  بمعنى  المأجور.  غير  النساء  عمل  في  زيادة  إلى  العامة  الخدمات  بعض  خصخصة  تؤدي  أن  يمكن     
إلى لجأت  التي  البلدان  حالة  خالل  من  يتضح  كما  عالية،  أنثوية  بتكلفة  الخاص،  المجال  إلى  العام  المجال  من  الخدمات    
االجتماعية أو   / و  الصحية  الخدمات  خصخصة  أو  تقليص  عن  نجم  وقد  اقتصادياتها.  في  الهيكلية  والتعديالت  التقويمات    

إلى زيادة أعباء عمل اإلناث غير المأجور الذي ينجز داخل المنزل.  

في تحسن  حدوث  يفترض  العامة  الخدمات  أو  السلع  بيع  أن  طالما  المستهلك)ة(،  مستوى  على  إيجابي  تأثير  أيضا  ويظهر     
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الوالدة األم  من  المكونة  األسر  داخل  أكبر،  حد  إلى  أو  األسرة،  لميزانية  »مديرة«  وباعتبارها  المنتجات.  تلك  وجودة  سعر    
بمفردها، فهذا التخفيض في السعر المدفوع مقابل الخدمة أو السلعة يعني زيادة في توافر اإلمكانات المالية للمرأة.  

خطوات إدراج النوع االجتماعي في اإليرادات العامة:  2.1.2  

المشاكل من  جملة  بسبب  العامة  المداخيل  في  الجنساني  والبعد  االجتماعي  النوع  منظور  تنفيذ  دائًما  السهل  من   ليس 
سنستعرضها الحًقا.

المالية  في  يساهم  من  على  التعرف  من  يمكن  التقسيم  هذا  الجنس.  حسب  العامة  اإليرادات  في  للمساهمة  تصنيف     
في المساواة  عدم  إظهار  على  يعمل  كما  تماًما  فيها،  والرجال  النساء  مساهمة  درجة  قياس  من  ويمكن  العمومية،    

الوصول إلى الموارد بالنسبة لهن ولهم.  

السوق، آليات  في  المدرجة  غير  األعمال  خاصة  المرأة،  عمل  من  جزء  إبراز  عدم  إن  الجنس.  حسب  المحتمل  الدخل  تقدير     
يلغي إمكانية مساهمة المرأة في المالية العامة.  

الضريبية االقتطاعات  الرعاية وتطبيق معدالت  المنزلية ومهام  األعمال  لتقييم هذه  المختلفة  الحساب  ولعل تعدد طرق    
لما ودقة  شمولية  أكثر  تقييم  بإجراء  يسمح  أن  شأنه  من  بها،  ومعترف  رسمية  الوظائف  هذه  كانت  إذا  ما  لو  الحالية    

تساهم به النساء والرجال )أو يفترض أن أن يساهموا به(.  

إدراج تدابير غير تمييزية تجعل اإليرادات أكثر إنصاًفا من حيث الجنس:   

من خالل التدخالت واإلجراءات اإليجابية ؛  -  

ومن خالل التنسيق بين السياسات العمومية في أفق تحسين تكافؤ الفرص ؛  -  

ثم من خالل إدخال البعد الجنساني ومقاربة النوع االجتماعي في جميع السياسات العامة.  -  

مشاكل في تحليل المقاربة الجنسانية لإليرادات العامة:  3.1.2  

التقريبي التقدير  إلى  األقل،  على  أو  الكمي،  التحديد  إلى  العامة  اإليرادات  دراسة  على  االنكباب  يهدف  جنساني،  منظور   من 
في إذا  وبسيطة،  سهًلة  دائًما  ليست   بذلك  للقيام  المساعدة  والطريقة  والرجال.  النساء  تقدمها  التي  الصافية   للمساهمة 

الغالب تظهر مشاكل من قبيل:

يكون التي  الحاالت  تلك  في  سيما  ال  الدخل،  يصنع  عمن  المعلومات  تغيب  كما  الجنس.  حسب  مصنفة  معلومات  غياب     
فيها المصدر، الذي ُيفهم منه ماذا أو من يصنع الدخل، ليس امرأة أو رجاًل بشكل مباشر، مما يجعل من الصعب مالحظة   

إلى أي مدى هل هن النساء أو الرجال من  يساهم في المالية العامة.  

؛ الذكوري  أو  األنثوي  باالستهالك  المضافة  القيمة  على  للضريبة  والخاضعة  المستهلكة  المنتجات  دائما  ترتبط  ال    
أنثوية، وبالتالي  أنه مقتنيات  األنثوية بوضوح على  الحميمة  النظافة  المثال، يمكن تحديد استهالك منتجات  وعلى سبيل    
نسوية. مساهمة  إذن  يعتبر  وهو   ؛  كميا  المشتريات  لهذه  المستلمة  المضافة  القيمة  على  الضريبة  تحديد  يمكن    
وبالمثل، يمثل شراء منتجات العناية الذكورية )شفرات الحالقة، وكريم الحالقة، إلخ( طريقة للتحديد الكمي لتلك الضريبة    
الجهة تحديد  الصعب  من  يجعل  كتاب  شراء  فشراء   ، ذلك  ومع  ذكورية.  مساهمة  أنها  على  كضريبة  مساهمتها  ومدى    

التي تقوم بهذه المساهمة.  

بسبب ظروف  الجنس  الدخل حسب  تظهر معلومات عن  ال  الحاالت،  بعض  إذ في  المجموعات.  بعض  المعلومات من  نقص     
األفراد أولئك  الطبيعيين  األشخاص  دخل  على  الضريبة  حالة  في  الحصر،  ال  الذكر  سبيل  على  ونسوق  معينة.  تحصيل    
المجموعات هذه  خانة  في  يندرجن  أنهن  يعني  النساء  عند  الدخل  مصادر  قلت  فكلما  الضريبي،  بالتصريح  الملزمين  غير    

إلى حد كبير.  

إسبانيا، حالة  وفي  واضح.  بشكل  للضريبة  الخاضع  الشخص  معرفة  يمكن  ال  المناسبات،  بعض  في  مرجعي.  شخص  غياب     
بين  مشترك  أو  فردي  بشكل  الضريبي  بالتصريح  بالقيام  الطبيعيين  لألشخاص  الدخل  على  الضريبي  التصريح  نظام  يسمح    
وال واحد،  بأداء  القيام  عند  بالضريبة  المصرح  المرجعي  الشخص  معرفة  دون  تحول  الفعلية  الممارسة  وهذه  الزوجين.    

2526



يمكن التمييز بين ما إذا كان صافي المساهمة الضريبية يعود للرجل أو للمرأة أو لألسرة مجتمعة.  

اإلجراء سيؤثر  كيف  مسبًقا  نعرف  أن  يمكن  ال  أنه  أي  ؛  الحًقا  تنشأ  بل  مسبًقا،  الصعوبة  تنشأ  ال  أخرى،  حاالت  وفي  آثار.     
نتيجة أو  أعاله  المذكورة  للتحويالت  بالنسبة  الحال  هو  هذا  والرجال.  النساء  على  الدخل  يؤثر  كيف  أو  الفرص  تكافؤ  على    

لعملية الخصخصة. ومن أجل تحليل اآلثار التي يحدثها هذا الدخل، يتعين القيام بتحليل الحق.  

التدابير الممكنة لتحسين المساواة بين الجنسين على مستوى اإليرادات العامة:  4.1.2  

من خالل التجارب الدولية، تم تجميع بعض التدابير المحددفي:

اإليرادات الجارية عن طريق تحصيل الضرائب )الضرائب المباشرة و / أو غير المباشرة(   

تحديد  يتم  الطريقة،  وبهذه  الجنس.  أساس  على  التمييزية  المعاملة  لتجنب  لألفراد11  المدنية  الحالة  تجاه  الضريبي  الحياد     
الضريبة المطبقة على الدخل الذي يحققه الرجال والنساء.  

األسر، أو   / و  األفراد  من  المحدود  الدخل  ذوي  على  الضريبية  التكلفة  تقليل  قصد  التصاعدي  الضريبي  النموذج  تعزيز     
ويعني وجود النساء بشكل أكبر ضمن هذه الشريحة تحسًنا نسبًيا في توافر الموارد لديهن.  

تسعير العمل المنزلي وأعمال الرعاية التي تقوم بها النساء والرجال وتقدير قيمتها النقدية، وتحديد مقدار مساهمتهم     
التي سترتفع حتما إذا ما أخضعت هذه األعمال لقانون السوق واالقتصاد الرسمي.  

11  قامت الباحثة پالوما دي بيوتا )1999 و 2000( بتحليل السياسات الضريبية في إسبانيا من منظور النوع االجتماعي.

تحديد عبر  وذلك  المباشرة(،  غير  الضرائب  تطبيق  )أي  الضريبية  للمستويات  إخضاعها  عند  والسلع  البضائع  طبيعة  اختيار     
المطبقة الضريبة  نوع  تحديد  ثم  الذكور،  حصريا  يستهلكها  والتي  اإلناث  حصريا  تستهلكها  التي  األساسية  السلع  ماهية    
السلع والمنتجات الموجهة  المنتجات )ضريبة مخفضة(، وهذا هو المعمول به في إسبانيا في حدود ٪4 على  حسب نوع    

حصريا للنساء و٪7 لما يقابلها من السلع والمنتجات الموجهة حصريا للرجال.  

تشير بعض التدابير المقترحة إلى التخفيف من التمييز في الدخل عبر سياسات اإلنفاق، وفيما يلي بعض األمثلة:

إعانات مباشرة لذوي الدخل المحدود من النساء أو العائالت التي لديها أطفال. ويعني الدخل على شكل إعانة تحسًنا نقدًيا     
عند المرأة وخاصة عند ألسر الوحيدة الوالد التي تتكون في معظمها من النساء.  

مساعدة العائالت التي لديها مرضى أو مسنون تحت رعايتهم.وكما في الحالة السابقة، سوف يصب هذا التدفق النقدي    
في مصلحة النساء الالئي يقمن حاليا بهذه المهام مجاًنا.  

تنفيذ سياسات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة األسرية لتيسير إدماج المرأة في سوق العمل وفي ظروف أفضل.   

سياسات المشاركة العادلة للمرأة في سوق العمل المهيكل )الرسمي(.   

في التحويالت الجارية:

طريقة  على  الوقوف  خالل  من  التحويالت  عبر  الدخل  تلقي  نتيجة  تحليل  يتعين  النظري،  المستوى  على  إليه  اإلشارة  سبقت  كما 
استخدام هذه اإليرادات )التحويالت نفسها(. وبالتالي، يصبح منظور النوع االجتماعي )الجنساني(  مرتبطا بمقترحات إنشاء البرامج 

والمشاريع التي تشمل منظور النوع االجتماعي )الجنساني(.

عدد النساء المستفيدات والرجال المستفيدين من استخدام المال العام.   
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التكلفة الحقيقة بالنسبة للنساء والرجال.  

الكفاية والتناسبية  بين االحتياجات واإلجراءات المعتمدة حسب الجنس.   

تقييم أثر البرنامج أو المشروع المنفذ لفائدة النساء والرجال.   

المرأة عمل  زيادة  مدى  )لمعرفة  الخاصة  الفردية  الحياة  مستوى  على  والمشروع  البرنامج  لتطبيق  المباشرة  غير  اآلثار     
غير المأجور أو انخفاضه أو بقائه دون تغيير(.  

في اإليرادات المتعلقة باألرصدة:

تعزيز محافظة النساء على مناصب الشغل ووظائفهن عند انتقال ملكية المرافق العامة إلى القطاع الخاص.   

تقييم تداعيات خوصصة السلع أو الخدمات من منظور النوع االجتماعي.   

2.2  تحليل حالة عملية لإليرادات العامة المستجيبة لالعتبارات الجنسانية:  

من هام  بجزء  مثاال  سنضرب  بذلك،  وللقيام  جنساني.  منظور  من  العام  الدخل  تحليل  على  سننكب  الفصل،  من  الجزء  هذا   في 
اإليرادات حسب الجهات والمناطق المصنفة

لكل المشترك  التمويل  عن  المسؤول  ألنه  األوروبي،  االجتماعي  الصندوق  تحديدا  وضمنها  الهيكلية  الصناديق   :»1  »هدف 
حالة كأساس  وسنأخذ  المستهدفين.  السكان  لدى  الوظيفي  األمن  انعدام  أو  البطالة  وضع  تحسين  تستهدف  التي   اإلجراءات 

مثال على اإليرادات عن طريق الصندوق االجتماعي األوروبي   1.2.2  

إلى باالستناد  يالحظ،  حيث  العمل،  سوق  في  والرجال  النساء  بين  متكافئة  غير  أولية  وضعية  أدناه  المعروضة  الحالة   ُتظهر 
كبير حد  إلى  ذلك  )ويرجع  بالرجال  مقارنة  النساء  عند  أعلى  عطالة  معدل  يالحظ  انتشارا،  واألكثر  التقليدية  التوظيف   مؤشرات 
»استبيان بواسطة  اإلحصاء  معهد  توصيف  حسب  البيوت«  »ربات  األجر،وهن  مدفوع  غير  بعمل  يقمن  الالئي  النساء  وجود   إلى 
يرغبن الالئي  النساء  من  نسبًيا  أقل  بنسبة  األمر  )يتعلق  بهم  مقارنة  عندهن  أقل  نشاط  معدل  وبالتالي،  النشيطين«(،   السكان 
العمل سوق  في  يعملن  النساء  من  أقل  )نسبة  أقل  توظيف  ومعدل  عمل(،  منصب  بنشاط  ويبحثن  الشغل  سوق  دخول   في 

المهيكل( ومعدل بطالة أعلى من الرجال )نسبة النساء أعلى من الرجال الذين ال يستطيعون العثور على عمل رسمي(. 

الجغرافي الفضاء  في  المناطق  أفقر  يستهدف  للدخل  مصدرا  باعتباره  األوروبي،  االجتماعي  الصندوق  تصميم  تم   وقد 
أن بما  الشغل  سوق  في  المرأة  وضعية  لتحسين  محدًدا  دعًما  يفترض  فهو  وبالتالي  الفرص،  لتكافؤ  معيارا  ليكون   األوروبي، 

وضعهن في االنطالقة االفتراضية غير متكافئ مقارنة بنظرائهن من الرجال.

الصندوق االجتماعي 
األوربي كمصدر 

للدخل العام

تستفيد الجهات والمناطق المصنفة

»هدف 1« )ال يتعدى متوسط ناتجها الداخلي الخام %75 مقارنة بالناتج الداخلي السائد في 
دول االتحاد األوربي( من تمويالت الصناديق الهيكلية، ومن بينها الصندوق االجتماعي 

األوربي، المسؤول عن التمويل المشترك لسياسات التشغيل النشطة.

افتراضية إلجراءات استهدفت منطقة ما.
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ماذا يالحظ عند 
تحليل هدا الدخل 
من منظور النوع 

االجتماعي؟

بأية وسائل يمكننا 
تقديم جواب عن هدا 

السؤال؟

من خالل الدخل المتحصل عليه من الصندوق االجتماعي األوربي، هل يتم إدخال مبدأ تكافؤ 
الفرص؟

يمكننا استخدام أدوات قياس لمعرفة اآلثار المترتبة على هذا 
اإلجراء المعتمد:

ما هي وضعية االنطالقة في سوق الشغل النسبة   - 
للنساء والرجال؟ رصد وضعية عدم المساواة؟  

ما هي نسبة الخمول ؟  -

ما هي نسبة التوظيف؟  -

ما هي نسبة التشغيل الحقيقة؟  -

ما هي نسبة البطالة   -

كم عدد النساء والرجال الذي تستهدفهم هذه   - 
السياسة؟ التنفيذ   

كم هي نسبة النساء والرجال في وضعية البطالة  - 
حصلوا على تدريب؟  

كم هي نسبة النساء والرجال الذين يستغلون قد   - 
استفادوا من التكوين؟  

كم هو عدد النساء والرجال الذي حصلوا على دعم  - 
من أحل إقامة مشاريعهم الذاتية أو تم توظيفهم من    

طرف الغير؟   

إلى كم يصل الحساب النهائي لترجمة اإليرادات العامة   - 
إلى إنفاق؟ التنفيذ المالي  

أية ميزانية تم رصدها للتدريب والتكوين بغاية توظيف   - 
النساء والرجال؟   

ما هي نسب التشغيل أو االحتفاظ بمنصب الشغل؟ اآلثـــار  -

نســـاء

58,3%

41,7%

34,9%

16,3%

52,2%

31,1%

41,2%

42%

رجــــال

33,3%

66,7%

61,6%

7,7%

47,8%

68,9%

58,8%

58%
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كم هي نسبة النساء والرجال الذين أصبحوا يشتغلون   - 
بعد وضعية البطالة؟  

كم هي نسبة النساء والرجال الذين ما زالوا محتفظين   - 
بوظائفهم ومناصبهم في العمل؟  

كم هي نسبة  النساء والرجال الذين حصلوا على دعم   - 
ماليا وأصبحوا عاملين؟  

 67,3%
)-15,2(

 85,5%
)-6,7(

 62,8%
)-18,1(

82,5%
 

92,2%

 80,9%

**  تم االعتماد على البيانات والمعطيات التي يوفرها المعهد الوطني اإلحصاء بواسطة »استبيان السكان النشيطين«(،

البحث عن عمل )معدل خمول أعلى( وأكثر عرضة لإلقصاء من سوق  النساء أقل قدرة على  البيانات األولية، يالحظ أن  عند تحليل 
العمل )معدل بطالة أعلى يبلغ 8,6 نقاط تفاضلية مقارنة بالرجال، ومعدل تشغيل أقل بنسبة 26,7 نقاط تفاضلية(.

ويمكن كبيرة.  بفروق  والرجال  النساء  عند  الوظيفي  االستقرار  و/أو  التشغيل  قابلية  تعزيز  إلى  الهادفة  البرامج  تنفيذ   ويتسم 
المئوية النسبة  إلى حد ما من حيث  العمل متوازن  العاطلين عن  التي تستهدف  التكوينية  الدورات  النساء في  بأن وجود   القول 
إليه، معدل اإلشارة  تمت  )كما  الرجال  عدد  نسبًيا من  أعلى  العمل  العاطالت  عن  النساء  عدد  يبقى  ذلك،  النساء(، ومع   )٪52 من 

بطالة أعلى يبلغ 8,6 نقاط تفاضلية مقارنة بالرجال(.

متساٍو  غير  المستمر(  )التكوين  الشغل  بمناصب  االحتفاظ  إلى  تهدف  التي  التكوينية  الدورات  في  النساء  وجود  أن  الواضح  ومن 

ثالثة من أصل عشرة وظائف )إذ ال يحصلن سوى على  النساء  بكثير من  أعلى  المتدربين  الرجال  أن عدد  والرجال، حيث  النساء   بين 
 تدريبية(. وعلى الرغم من أن عدد الرجال العاملين أعلى بكثير من النساء، ونجد أن ندرة وجود النساء في التدريب من أجل التكيف
بمنصب احتفاظها  إمكانيات  من  أو  المرأة  توظيف  إمكانيات  من  يحد  العمل  سوق  في  المعرفية  أو  التكنولوجية  التغيرات   مع 

الشغل أو تحسينه.

تناسب عدم  أيًضا  تظهر  الغير،  مع  أو  الذاتية  مشاريعهم  لتأسيس  والرجال  للنساء  الموجهة  المباشرة  اإلعانة  كذلك  تظهر   كما 
إنشاء تقرر  التي  المجموعة  وبين  المدعومة  الشركات  في  الذكور  للعمال  األكبر  الوجود  فقط  يؤكد  ما  وهو  الرجال،   لصالح 

مشاريعها الذاتية أو مقاوالتها الفردية.

وجود مع  الصناعة،  أو  البناء  بقطاعي  ارتباطا  أعلى  الدورات  هذه  تكون  ما  )عادة  تدريبية  دورة  لكل  التكلفة  في  الفرق   ويتحول 
اإلعانات  مخصصات  وانخفاض  المستمرة  التكوينية  الدورات  مجموع  بين  في  النساء  حضور  وانخفاض  النساء(،  على  طاغ  ذكوري 

الموجهة إلى مجموع النساء، يتحول إلى فارق بنسبة ٪16 لصالح الرجال على حساب النساء في الموازنات.

مع فيه،  واالستمرار  الشغل  سوق  إلى  الولوج  قصد  المرأة  يناسب  ال  واقعا  المقترحة  النشيطة  السياسات  آثار  مقارنة  لنا   وتقدم 
 فروق نجاح تقارب ٪18 و ٪7 بين النساء والرجال. وبالتالي، تحدث هذه السياسات تأثير إيجابيا في الواقع على سوق الشغل ؛ ومع

ذلك، فهي تبقى أكثر نجاًحا بين مجموعة األشخاص األكثر حظوة منذ البداية، أي مجموعة الرجال.
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اإلنفاق العام من منظور النوع االجتماعي: 3

1.3  أدوات قياس اإلنفاق العام المراعي للنوع االجتماعي:  

واحد لكل  االقتصادية  المساهمة  قدرة  على  سلًبا  أو  إيجاًبا  يؤثر  حيث  والرجال،  النساء  على  مختلف  تأثير  له  العام  اإلنفاق   توزيع 
على أثير  الذي  النقاش  أن  ويبدو  الرعاية(.  مجال  في  أو  العمل  سوق  في  وكذلك  والخدمات،  السلع  أسواق  في  )سواء   منهما 

المستويات الوطنية حول تخصيص اإلنفاق العام يستند إلى قضيتين أساسيتين:

تدبير طريقة  و  إلخ.(  اإلنتاجية،  ومستوى  العمالة،  تكاليف  )طبيعة  العالمي  االقتصاد  في  الدولة  تنتهجه  الذي  التخصص   نوع 
التوترات في الموازنة بين الزيادة في الحاجة إلى االستثمار العام )الصحة والتعليم ، إلخ ... التي تمثل مدخالت النمو المستقبلي( 

.)Grynspan 1998 والمسؤولية في تفادي عجز عام كبير )غرينسبان

ال( أم  بالمخاطر  محفوفة  كانت  )سواء  العمل  فرص  خلق  في  المتمثل  األساسي  الهدف  تتناول  المقدمة  اإلجابات  أن   يبدو 
تلبية مع  كبيرة  ديون  توليد  لتجنب  كوسيلة  )الماكرواقتصادية(  الكلي  االقتصاد  مجاميع  بين  التوازن  لتحقيق   والسعي 
واألدوار والرجال،  النساء  عليها  توجد  التي  األولية  االنطالقة  وضعية  ولعل  حظوة.  األقل  السكان  ومطالب  احتياجات   مختلف 

المختلفة التي يلعبونها واالحتياجات وااللتزامات المختلفة، تفترض تأثيًرا متبايًنا على اإلنفاق العام الموجه للنساء والرجال.

البنية أو  التعليمية  االستثمارات  مختلف  لتمويل  االستراتيجية  الطريقة  هي  العام   الفائض  أو  العجز  استدامة  تصبح   وبالتالي، 
البطالة إلى  مفرط  بشكل  المرتفع  الفائض  أو  جًدا  المحدود  العجز  يؤدي  وقد  لالقتصاد.  المستدام  النمو  لتعزيز  الالزمة   التحتية 
التي الهيكلية  التقويمات  إجراء  زمن  ذلك  من  التحقق  تم  كما   .)1998 )إلسون  العامة  الخدمات  في  المساواة  وعدم   والفقر 

 تحملت فيها النساء التكلفة االجتماعية لهذا العجز )حداد و براون Haddad and Brown 1995، وبلودي 12Blodie 1999(. وبالتالي،
اللذان االنكماش  أو  السريع  التضخم  مواجهة  في  االجتماعي  واإلطار  الكلي  االقتصاد  سياسات  بين  الدمج  مراقبة  لزاما   يصير 

يتسببان في فجوات أكبر في الدخل والفقر بين السكان وأيضا في العالقات بين الجنسين.

اإلنفاق النمو فقط بمعزل عن  تناول مسارات  االتجاه. وال يمكن  ثنائية  الوطنية هي عالقة  والموازنة  النمو  بين  العالقة  أن   كما 
تنفقها التي  المبالغ  على  أيًضا  بل  عليها،  المتحصل  الضريبية  اإليرادات  على  النمو  معدالت  وتؤثر  اإليرادات،  ومستويات   العام 
كان إذا  المثال،  سبيل  وعلى  اإلنفاق.  زيادة  مع  اإليرادات  تنخفض  التوقعات،  النمو  يلب  لم  فإذا  االجتماعي.  الضمان   مؤسسات 
أنه سيتم حساب التقدير، أي  بناًء على هذا  العامة  اإليرادات  إجراء حساب  يتم  المتوقع حدوث نمو بنسبة ٪3 في اقتصاد ما،   من 

الدخل من األنشطة االقتصادية أو من الضريبة القيمة المضافة أو من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين.

ويعني ذلك أن انخفاض النمو أو عدم تحقق هذه التوقعات يفرض تعديالت وتغييرات في الدخل المقرر تحقيقه في تلك السنة 
في  العاملين  األشخاص  من  جزء  تسريح   يفترض  نفسه،  الوقت  وفي  اإلنفاق.  على  الدولة  قدرة  من  يقلل  مما  المحددة  المالية 

االقتصاد جهد إنفاق أكبر للدولة، على األقل في المدى القصير، بسبب الحاجة إلى تقديم إعانات البطالة.

كلية اقتصادية  نماذج  تبني  يتعين  أنه  االجتماعي،  مال  الرأس  قيمة  انخفاض  بتداعيات  منشغالت  أخريات،  باحثات   وترى 
البشرية والتنمية  السكاني  النمو  ليناسب  العام  العجز/الفائض  استدامة  تفعيل  على  تعمل   )ماكرواقتصادية( 

.)Palmer 1995 وبالمر Walters 1998 والترز(

12 ينجم عن ارتفاع العجز العام فوق المستويات المقبولة تضخم كبير يؤثر عادة على السياسات االجتماعية فيقلصها إلى مستويات 

منخفضة وتقع تكلفتها على السكان )خاصة النساء(. وحتى السياسات التي تسعى إلى تقليص العجز العام خالل حجز زمني قصير 
تؤثر بدورها سلبا على السكان بسبب االرتفاع المتزايد في معدالت البطالة وفي مستويات القر.
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وتشمل الموظفين والعقارات والخدمات، والنفقات المالية والتحويالت الجاريةنفقات جارية:

النفقات العامة المستجيبة لمنظور النوع االجتماعي: اإلطار النظري.  1.1.3  

العام اإلنفاق  فهم  محاولة  ألن  العامة.  الموازنات  ضمن  المهمة  الدراسة  هذه  من  الثانية  الحلقة  العام  اإلنفاق  تحليل   يمثل 
للنساء الموجهة  الموازناتية  المالية  للمخصصات  اإلجمالي  المبلغ  رصد  على  ناحية،  من  يساعد،  االجتماعي  النوع  منظور   من 
من والغاية  سواء.  حد  على  والرجال  النساء  على  بالضرورة،  المتساوي  غير  تأثيره،  رصد  على  يساعد  أخرى،  ناحية  ومن  ؛   والرجال 
تعديل  يمكن  النتائج  هذه  إلى  واستنادا  الجنسين  بين  العالقات  على  المختلفة  العام  اإلنفاق  وجوه  تأثير  معرفة  هي  الرصد  هذا 

مكونات اإلنفاق العام أو تركه بدون تعديل.

اتباع المخطط المبين في الفصل الخاص باإليرادات العامة.  في هذا الفصل، نروم مراجعة اإلنفاق العام من منظور جنساني عبر 
إلى الثانية،  المرحلة  في  اإلشارة،  مع  االجتماعي  والنوع  اإلنفاق  لمفهومي  أولية  نظرية  مقاربة  اعتماد  سيتم  الغاية،   ولهذه 
سيتم  الثالث،  المقام  وفي  ؛  والرجال  النساء  بين  إنصاًفا  أكثر  اإلنفاق  جعل  في  تسعف  أن  يمكن  التي  الخطوات  من  سلسلة 
برامج أو  سياسات  في  )الجنساني(  االجتماعي  النوع  منظور  بإدخال  الخاصة  الخطوات  هذه  خالل  تنشأ  قد  التي  المشكالت   عرض 

اإلنفاق ؛ وأخيرًا، سيتم عرض بعض الحلول لضمان تحقيق تكافؤ الفرص من خالل اإلنفاق العام.

التحليل سينبني  مالية،  وعمليات  رأسمالي  وإنفاق  جاري  إنفاق  بين  ما  العام  لإلنفاق  التقليدي  التقسيم  إلى  رجعنا   وإذا 
التأثير الذي يحدثه اإلنفاق العام على النساء والرجال. وسيتم إدخال التحليل الجنساني في بعض مظاهر اإلنفاق  الجنساني على 

الجاري وأيضا في اإلنفاق الرأسمالي.

في وهي  العامة.  الخدمات  لتشغيل  الالزمة  والخدمات  السلع  لتغطية  المخصصة  المصاريف  هي  الجارية:  النفـــقـــات    
األساس أجور الموظفين، ونفقات التزويد والتوريد، واإليجار، ومصاريف الصيانة أو التحويالت الجارية  

على العام،  القطاع  في  الرجال  من  تمثيال  أكثر  النساء  تعتبر  عام،  بشكل  العامة(:  الوظائف  في  )العاملون  الموظفون    
الرغم من أنهن لسن دائما في المستويات العليا من الفئة المهنية. وفي هذه الحالة، يبدو أن تحديد حجم اإلنفاق العام   

على الموظفين وتأثيره على النساء والرجال بسيط. للغاية. ولعل سياسة اإلنفاق على الوظيفة العمومية:  

من يعاني  العام  القطاع  في  المرأة  وجود  زال  ما  ذلك،  ومع  ؛  معين  إقليم  في  النساء  توظيف  في  تحسن  إلى  تؤدي  قد    
المشاكل التقليدية في القطاع الخاص للتوظيف، مثل:  

الفصل األفقي: بهذا المعنى، تظل المرأة ممثلة تمثيال كبيرا في عدد قليل من المهن داخل اإلدارة.  -

الفصل العمودي أو السقف الزجاجي: في هذه الحالة، تظل النساء في المستويات المهنية الدنيا، مع حضور كبير للرجال  - 
في المناصب ذات المسؤولية األكبر واألجور األعلى.  

وقد يؤثر على توازن المرتبات بين النساء والرجال ألن الفروق في المرتبات بالنسبة لألعمال اإلدارية المتساوية أو المماثلة    
أقل في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.  

يتجاوز العام  القطاع  في  اإلناث  عمالة  معدل  أن  حيث  المرأة،  توظيف  العامة  والمقاوالت  المؤسسات  تفضل  المبدأ،  حيث   من 
الموجه العام  اإلنفاق  زيادة  بالضرورة  يعني  ال  اإلدارة  في  المعينات  النساء  عدد  زيادة  أن  إال  األعمال.  قطاع  في  حضورهن   حصة 
القطاع في  الذكور  الموظفين  بين  المرتفعة  األجور  تركيز  زيادة  الزجاجي(  )السقف  العمودي  الفصل  وجود  يعني  حيث   لهن، 

العام ؛ وبالمثل، فإن الفصل األفقي يجمع عددا كبيرا من النساء في المهن ذات األجور المنخفضة.

على نجد  العمومية،  السلطات  تنفذه  الذي  والخدمات  السلع  على  المخصص  اإلنفاق  ضمن  العامة:  والخدمات  السلع    
النوع  السياسة من منظور  النوع من  تنفيذ هذا  يراعي  أن  المهني. يجب  التدريب  أو  الصحية  الخدمات  توفير  المثال  سبيل    

االجتماعي )الجنساني( الجوانب المختلفة. دعونا نحلل مثاال لسياسات التدريب المهني:  

حيث من  )سواء  العاطلين  الرجال  عدد  يفوق  العمل  عن  العاطالت  النساء  عدد  أن  الشغل  سوق  في  األكبر  التمييز  يعني    
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القيمة المطلقة أو النسبية(، وبالتالي يعتبر تعزيز سياسات التوظيف النشطة مثل التدريب المهني لزيادة قابلية النساء    
للتوظيف، يعتبر أداة مفيدة.  

في النساء  تدريب  تعزيز  مثل  والذكور،  لإلناث  التقليدية  الوظائف  مفهوم  لتحطيم  عنصر  إلى  المهني  التدريب  يتحول  قد    
قطاع البناء.  

ُتظهر محاولة فهم التقييمات التي تخضع لها برامج التدريب في مختلف المجتمعات المستقلة، تظهر معدالت توظيف    
إيجابية )النسبة المئوية لألشخاص العاملين من إجمالي عدد األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاًما فما فوق( بين النساء    

الالئي تابعن دورات تدريبية. وهي بالتالي أداة مفيدة لدعم تحسين قابلية النساء للتوظيف.  

يمكن لمبادرات التدريب المهني أن تعزز خروج المرأة من وضعية الخمول )بما في ذلك »ربات البيوت«( إلى عالم الشغل.  

دراسية، ومنح  إعانات،  األساس  في  وهي  االستثمارية،  غير  للجوانب  بدل  دون  نفقات  من  تتكون  الجارية:  التحويالت    
ومعاشات تقاعدية، وقد تكون موجهة لألفراد أو المنظمات.  

سياق وفي  الموازنة.  أعمال  جدول  من  مهًما  جزًءا  المعاشات  على  اإلنفاق  مخصصات  تحتل  التقاعدية،  المعاشات  حالة   في 
يتم تمويل  )حيث  بأول«  أواًل  »الدفع  التقليدي  التقاعدية  المعاشات  نظام  البلدان من  غالبية كبيرة من  انتقلت  المالية،  اإلصالحات 
أساس  )على  المعاشات  رسملة  إلى  المشتركة(  للمساهمة  مشترك«  »صندوق  خالل  من  ككل  للسكان  التقاعدية  المعاشات 
حيث من  التقاعدية«(.  المعاشات  »صندوق  في  شخصًيا  المودعة  األموال  تلك  من  االستفادة  تصور  وعلى  الفردية   المساهمات 
من تمييزًيا  اعتباره  تم  الحاالت  بعض  في  ذلك،  من  أكثر  بل  االجتماعي،  النوع  منظور  حيث  من  محايًدا  النظام  يعتبر   المبدأ، 
عمر ومتوسط  تقريبا(  أقل  سنوات  خمس  )بفارق  الرجال  من  أدنى  تقاعد  بسن  يحتفظن  ألنهن  النساء،  لصالح  اإليجابية   الناحية 

متوقع أعلى نسبًيا، مما يعني معدالت أعلى من العائد ومن مردودية مساهمة النساء.

مساهمة  إمكانية  متوسط  تديم  والتي  الجنسين،  بين  العالقات  في  المتجذر  التمييز  االعتبار  في  التصور  هذا  يأخذ  ال  ذلك،  ومع 

وبالتالي الحقيقية،  قيمته  التطوعي(  أو  المنزلي  )العمل  اإلناث  عمل  يعطي  ال  التصور  هذا  أن  أي  والرجل.  المرأة  بين   مختلفة 
األجر مدفوع  غير  عمل  ألنه  االجتماعي  الضمان  نظام  في  يساهم  أن  له  يمكن  ال  المرأة  تزاوله  الذي  العمل  من  النوع   فهذا 
الذي يشترط االشتراكات، )يضغط عليهن العمل  للتمييز على مستوى  ناحية أخرى، ال يتم االنتباه   )وال يعتبر نشاًطا اقتصادًيا(. من 
المساهمة أنظمة  عن  يبعدهن  مما  العمل،  سوق  في  أكبر  تناوب  في  النساء  يجعل  مما  للمساهمة،  اإلجمالي  الوقت   في 
 لفترات أطول من الرجال، كما هو الحال في المبلغ اإلجمالي ؛ وتكون المساهمة على أساس األجور المتحصل عليها ؛ ومع ذلك،

فإن أحد األدلة التجريبية العامة لمجموعة الدول هو فجوة الرواتب بين النساء والرجال(.

نظام في  المتدنية  لمساهمتها  تمثيل  مجرد  أنه  على  للمرأة  المتدني  التقاعدي  المعاش  إلى  أيضا  ينظر  أخرى،  ناحية   ومن 
عائد هو  إذن،  هذا،  هل  التقاعد...  يعنيه  لما  المفاهيمية  المشاكل  إهمال  يتم  الطريقة،  وبهذه  الخاص.  أو  العامة   الرعاية 

المدخرات التي تراكمت خالل الحياة المهنية للناس أم أنها مساهمة للحصول على حياة كريمة في مرحلة الشيخوخة؟
في الحالة األولى، يتم الربط مباشرة بين المساهمة المقدمة والمعاشات التقاعدية المستلمة، وفي الحالة الثانية، ال يتعلق هذا 
الربط مباشرة بمنطق نظام المعاشات. وهذا مهم بشكل خاص في حالة النساء، خاصة اللواتي لم يمارسن أي نوع من األنشطة 
االقتصادية المعروقة والمعترف بها رسميا. وفًقا للمنطق الكالسيكي لنظام الرسملة، ستخضع هؤالء النساء لمعاشات تقاعدية 
النساء خالل  استبعاد هؤالء  بسبب  جًدا  تكون ضئيلة  أن  إلى  بطبيعتها  تميل  والتي  االشتراكات(  أساس  قائمة على  )غير  متدنية 

المرحلة التي كن قادرات فيها على المساهمة في نظام الضمان االجتماعي الوطني.

إال أنه في الحالة الثانية، وهي أكثر تشبًعا بالمبادئ المرتبطة باألخالق، والتي تستحق دراسة مفصلة حول مخاطر انهيار كفاءة 
األنظمة واستدامتها، قد يحظى العمل غير المأجور الذي تقوم به المرأة تقليدًيا بمساحة خاصة لتقييمه وتسعيره.

المصاريف الرأسمالية: وهي مصاريف األصول الثابتة والتحويالت التي تتم لتنفيذ االستثمارات.  

المصاريف
الرأسمالية

االستثمارات الحقيقة تحويالت رؤوس األموال
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نفقات كونها  من  الرغم  على  بدل،  دون  بمصروفات  األمر  يتعلق  الجارية،  التحويالت  شاكلة  على  الرساميل:  تحويل    
موجهة لالستثمار في حالة تحويالت رأس الما..  

محددة. وخدمات  سلع  إلنتاج  اقتصادية  مساعدات  هي  العامة  السلطات  لها  تروج  التي  التجارية  التدابير  بعض  اإلعانات:    
كما أن هذه التدابير ليست محايدة بين الجنسين. لتحليلها، ضع في اعتبارك:  

، ذلك  من  العكس  على  أو،  الذكور  توظيف  على  الحفاظ  في  تؤثر  أن  المدعومة  للقطاعات  يمكن  العمالة.  جانب  من   - 
توظيف  على  كبير  بشكل  التعدين  إعانة  ستؤثر  المثال،  سبيل  على  العمل.  سوق  في  النساء  إلدماج  إضافية  أداة  تفترض    
يستفيد، الذي  فمن   ، النسائية  المجموعة  على  كبير  بشكل  القطاع  سيؤثر  دعمها  أو  الرعاية  تعزيز  أن  حين  في  الذكور،    

على سبيل المثال، من الدعم الزراعي؟  

بآخر، أو  بشكل  المؤنث  االستهالك  ذات  الخدمات  أو  المنتجات  لبعض  المقدمة  اإلعانات  تشكل  ال  االستهالك:  جانب  من   - 
أو أن فشل ذلك ، في دعم تحسين الجودة بالنسبة للمرأة ، ال تشكل بنفس القدر أداة لتحقيق المساواة بين الجنسين.  

دخال ستدر  التي  الثابتة(  )األصول  العامة  االستثمارات  في  بالنفقات  األمر  يتعلق  الحالة،  هذه  في  حقيقية:  استثمارات    
مستقبليا. يتعلق األمر، إذا، باألراضي والبنيات التحتية والعقارات، إلخ.  

الحاجة الحاالت، تظهر  النقل. في هذه  أو  التحتية  البنية   ومن األمثلة على اإلنفاق على االستثمارات الحقيقية نجد اإلنفاق على 
إلى إجراء تقييم مسبق لتأثير النوع االجتماعي:

أعلى نسبة  إشراك  يمكن  كيف  التحتية؟  البنيات  بتشييد  المعينين  والرجال  النساء  عدد  )كم  التوظيف  حيث  من  التأثير    
من النساء في هذه العملية؟ ما هي الدورات التدريبية التي يمكن تقديمها لهؤالء النساء؟ ما هي عمليات التحسيس   

والتوعية الموجهة للشركات والمقاولة بغية تحقيق هذا الهدف؟(  

المثال، سبيل  على  والرجال.  للنساء  المختلفة  االحتياجات  إلى  المقدمة  العام  النقل  خدمات  أو  التحتية  البنية  كفاية  من    

والمسارات الزمنية  الجداول  تناسب  هل  الرجال.  من  أكثر  العام  النقل  لوسائل  النساء  استخدام  مختلفة  دراسات  تظهر    
به تضلع  الذي  اإلنتاج  على  التحتية  البنى  هذه  وجود  تأثير  هو  ما  التحتية،  البنى  حالة  وفي  النساء؟  احتياجات  المقترحة    

النساء، خاصة في المناطق الريفية؟  

خطوات إدراج النوع االجتماعي في اإلنفاق العام:   2.1.3  

 يمكن تنفيذ منهجية تحليل اإلنفاق العام عبر منظور النوع االجتماعي المسنود بسلسلة من الخطوات التي تساعد في معرفة
من يقف وراء اإلنفاق، النساء و/أو الرجال.

الفرز حسب الجنس: يجب أن تكون بنود الموازنة أو البرامج أو المشاريع:  

مفصلة حسب الجنس لعدد المستفيدين، أي معرفة المستفيدين من اإلنفاق العام.  -

تنطبق التي  للفرد  اإلنفاق  نسبة  ُتعرف  بحيث  والرجال،  للنساء  المخصص  اإلنفاق  ومعرفة  الجنس  حسب  إلنفاق  مفصلة   - 
المبسط الكمي  القياس  عن  إضافية  معلومات  تقديم  يمكن  الجديد،  التصنيف  هذا  في  والرجال.  النساء  على  فعلًيا    
الرجال  بين عدد  المئوية  بالنسبة  الفرق  أن يوضح  الموظفين، يمكن  اإلنفاق على  حالة  المثال، في  )على سبيل  لألشخاص    

الموظفين والنفقات المخصصة لهم تركيز اإلنفاق بدرجة أكبر بين الرجال ألنهم يشغلون مناصب ذات رواتب أعلى(.  

النساء من  كل  عنها  يعبر  التي  االحتياجات  تلبية  والرجال  النساء  بين  اإلنفاق  في  المساواة  تقتضي  الضروريات:  تحديد    
والرجال. ومن أجل ذلك، يجب إجراء تحليل لالحتياجات األساسية واإلستراتيجية ومدى استجابة المخصصات المالية للموازنة    

في شق اإلنفاق )البرامج والمشاريع( في تلبية هذه االحتياجات.  

تحديد وتقدير االرتباط بين المجالين العام والخاص: تستوجب العالقة القائمة بين وضع سياسات عامة معينة وأهمية   
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وتحديد المرأة،  وقت  على  السياسات  هذه  تطبيق  تأثير  تحديد  تستوجب  للنساء،  األجر  مدفوع  غير  العمل  ساعات  عدد    
مقدار المبلغ نقديا الذي يفرضه هذا الوضع على النساء )كما يحدث في مثال الرعاية الصحية(.  

أخيًرا ، يتعين إدراج التدابير التي تؤدي إلى مزيد من المساواة بين الجنسين:  

سن إجراءات إنفاق جديدة تستهدف فئة معينة )رجال أو نساء(.  -

تعديل توزيع اإلنفاق بحيث يوجه نحو تعزيز تكافؤ الفرص.  

مشاكل في تحليل المقاربة الجنسانية لإلنفاق العام:  3.1.3  

بالتوازي مع ما تم تحليله من منظور اإليرادات، يسعى التحليل الجنساني لإلنفاق إلى معرفة التوزيع الصافي للموارد العامة للنساء 
والرجال. وقد تواجه هذه العملية سلسلة من المشاكل:

مصنفة الموازنة  بنود  تظهر  ال  العامة،  النفقات  مجموع  بين  من  الجنس.  حسب  ومفرزة  مصنفة  معلومات  توفر  عدم    
حسب الجنس في معظم الحاالت، على الرغم من أنه، باعتماد تحليل يأخذ في الحسبان المستفيدين، يصبح ممكنا الحصول    

على النسب الالزمة لمقاربة أولية لتحيلي منظور النوع االجتماعي.  

المفترضين المستفيدين  وتحليل  معرفة  التقليدي  اإلنفاق  توزيع  يصعب  أن  يمكن  المستفيد:  الشخص  ضبابية    
المستفيد، أنه الشخص  النهائي لها بوضوح على  بالمتلقي  برامج ال تعرف  أو  الجنس. وهذه سياسات  والمحتملين حسب    

بل يتم اإلنفاق، على سبيل المثال، بغرض تشييد مبنى.  

التدابير الجنسانية الممكنة والكفيلة بالمساهمة في قدر أكبر من العدالة واإلنصاف في اإلنفاق العام:  4.1.3  

في )الجنساني(  االجتماعي  النوع  منظور  إلدماج  تطويرها  تم  التي  التدابير  بعض  الدولية  التجربة  تقدم  اإليرادات،  حالة  في   كما 
اإلنفاق العام. ونورد أدناه بعض من تلك التدابير واإلجراءات:

في النفـــقـــات الجارية:   

وضع تدابير لتصنيف الموازنة وفرز بنودها حسب الجنس.  -

على تعود  التي  الفوائد  تحديد  فيها  يمكن  ال  التي  العامة  التدابير  بعض  تأثير  مدى  بمعرفة  تسمح  تقييم  آليات  إنشاء   - 
النساء والرجال بشكل مسبق.  

لم إذا  والتي،  وتحسينها  النساء  منها  تعاني  التي  الالمساواة  وضعية  لتجاوز  المحددة  اإلنفاق  تدابير  بعض  تنفيذ  يتم   وبالمثل، 
اإلنفاق. بتوزيع  يتعلق  فيما  الجنسين  بين  أكبر  ومساواة  مناصفة  على  انعكاسات  لها  تصبح  الجارية،  النفقات  خانة  في   تدرج 

ونذكر هنا على سبيل الذكر ال الحصر:

النهوض بالتوظيف العمومي الموجه للنساء.  -

تدابير اإلعانة لتوظيف النساء ودعمهن في مجال المقاولة الذاتية ولحسابهن الخاص.  -

الذكورية والمهن  األنشطة  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  النساء،  لفائدة  المستمر  والتكوين  المهني  التدريب  تدابير   - 
التقليدية.  

تدابير التوفيق بين الحياة األسرية والعمل.  -

تقييم مشاركة المرأة والرجل في المصاريف الصحية حسب التخصصات.  -
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تقييم مشاركة المرأة والرجل في المصاريف التعليمية حسب المستويات.  -

مساعدات اقتصادية على شكل منح دراسية لتمكين المرأة من االستمرار في التعليم الثانوي والجامعي.  -

المساعدة المباشرة لضحايا العنف األسري من النساء وتدابير التدريب المهني والتوظيف المخصصة لهن.  -

دعم اقتصادي مباشر لتوظيف النساء في أقل فترة قصيرة ممكنة بعد الوالدة.  -

في المصاريف الرأسمالية:   

وكذلك والخاص،  العام  القطاعين  من  كل  مراعاة  مع  والرجال،  النساء  على  اإلنفاق  سياسات  تأثير  لمدى  تقييمات  إجراء   - 
المكون المزدوج للمرأة والرجل كمنتجين ومستهلكين.  

بعض التدابير المحددة هي:  

التقييمات المسبقة والالحقة ألثر البنى التحتية على عمالة اإلناث والذكور.  -

الريفية  المناطق  في  )خاصة  النساء  تنجزها  التي  البضائع  وحركة  بها،  والتمتع  لالتصاالت  التحتية  البنى  استخدام  تحليل   - 
والمناطق التي تعاني من ضعف االتصاالت(.  

سياسات الحصول على األراضي وتمويل االستغالل الزراعي الذي تباشره المرأة.  -

2.3  تحليل حــــالة عـملية لإلنفاق العام المستجيب لالعتبارات الجنسانية:  

اختيار تم  الغاية،  ولهذه  االجتماعي.  النوع  منظور  من  العامة  الموازنات  مراجعة  على  مثااًل  نقدم  األخير  القسم  هذا   في 
مثال هي  أدناه  المعروضة  والحالة  واإلنصاف.  الكفاءة  معايير  بين  للجمع  محاولة  جرت  حيث  للصحة،  الموضوعاتي   المجال 
 افتراضي ال يستجيب لواقع أي دراسة أجريت في المستشفيات اإلسبانية، على الرغم من االعتماد على بيانات ونسب قد تتوافق

مع الواقع.

مثال من مجال الصحة:   1.2.3  

السياسة القطاعية 
المعتمدة من طرف 

السلطات

ماذا يالحظ عند 
تحليل هذه السياسة 

من منظور النوع 
االجتماعي؟

قررت السلطات المختصة في جهة ما أو إقليم من األقاليم، بالنظر إلى ارتفاع التكلفة 
االستشفائية،  قررت تنفيذ سياسة نموذجية لتقليص مدة وزمن االستشفاء بحث إذا خضع 

مريض ما لعملية جراحية على القلب، يتعين التسريع في إجراءات مغادرته ولذلك، يتعين 
إسناد اإلجراء الذي يرمي إلى تقليص تكلفة مكوثه على سرير المستشفى.

في البداية، ال يتم اتخاذ أية تدابير تكميلية. 

 هل يتولد عن هذا السعي لتحقيق النجاعة في اإلنفاق تداعيات مماثلة على المرأة والرجل؟ 
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بأية وسائل يمكننا 
تقديم جواب عن هدا 

السؤال؟

 يمكننا استخدام أدوات قياس لمعرفة اآلثار المترتبة على
هذا اإلجراء المعتمد:

زمن  مدة  بتقليص  المتأثرين  والرجال  النساء  عدد  كم    
حصر  عبر  الحساب  هذا  من  التحقق  ويمكن  االستشفاء؟    
فترة  بعد  يغادره  ومن  المستشفى  إلى  يدخل  من  عدد    
  االستشفاء * باالستناد إلى مراجعة اإلحصائيات المتوفرة

في  باالستشفاء  الخاص  اليومي  اإلنفاق  تكلفة  تظهر   - 
اإلحصائيات المفصلة والمفرزة حسب الجنس. ومع ذلك، ال    

يتوفر دائما هذا الفرز. **   

العام *** يتحقق  للتوفير في اإلنفاق  الحساب اإلجمالي   - 
اليومي  )اإلنفاق  االستشفاء  مدة  من  يومين  توفير    

أدوات قياس الوقت المستخدم من طرف النساء  -
المرأة  مساهمة  حساب  المنزلية.  المهام  في  والرجال    

في االدخار العام **** )تكلفة العمل المنزلي خالل   
اليومين *وعدد المستخدمين(  

نســـاء

% 37,5

188

 394,26
%

)اإلنفاق 
اليومي(

148.241,7
%

 € 7422,2
يورو

246.018,2
%

  € 12.317,8
يورو 

رجــــال

% 62,5

312

 394,26
%

)اإلنفاق 
اليومي(

ما  يومان(،   2( االستشفاء  تكاليف  توفير  مع  وبالتناسب    
تم  التي  األيام  وعدد   * الواحد  اليوم  ...يورو€/في  يعني    
النهائي  الحساب  والرجال  بالنساء  عالقة   * تقليصها    

لترجمة اإليرادات العامة إلى إنفاق؟ التنفيذ المالي  

النساء  للتدريب والتكوين بغاية توظيف  أية ميزانية تم رصدها   
والرجال؟ 

500 إجمالي  ويؤخذ  الذكورية،  أو  باألمومة(  )المرتبطة،مثال،  البحتة  النسوية  الصحية  الجوانب  في  واضح  بشكل  مختلفة  النسب  تصبح  التدخل،  لمجاالت  تبعا  التحليل  إجراء  يتم  عندما   * 
كعدد معياري للسكان.

وللحصول على البيانات من حيث المقارنة بين النساء والرجال، يتم حساب مؤشر األنوثة )عدد النساء المتأثرات / عدد الرجال المتأثرين(. وفي هذه الحالة، يكون مؤشر األنوثة هو 0,60.

**  في هذه الحالة، يتم افتراض تكلفة متطابقة ليوم استشفاء واحد لكل من المرأة والرجل. ومع ذلك، اعتماًدا على منطقة الدراسة، قد تختلف التكلفة حسب الجنس.

السابقة، وأخيرًا أيام من االستشفاء  بناًء على متوسط عشرة  الخروج من المستشفى بيومين  أيام، وتقدر توقعات  القلب بعشرة  بيانات االستشفاء في قسم أمراض   *** يقدر متوسط 
تم التي  النسبة  وتساوي  االستشفاء.  مدة  من  يومين  بتقليص  أي  أيام،  ثمانية  إلى  عشرة  من  النسبة  لتنتقل  أيام،  ثمانية  إلى  عشرة  بين  ما  يتراوح  بالمستشفى  اإلقامة   متوسط 

حسابها اإلنفاق المرتبط باالستخدام وبالجنس في حين أن موضوع الدراسة والتحليل، في هذه الحالة، ليس اإلنفاق في حد ذاته، بل مقدار االدخار.

وجد إذا  أي  االستبدال،  منهجية  تعتمد  النساء  عاتق  على  تقع  التي  التكلفة  ولحساب  الدليل.  هذه  من  األول  الفصل  في  المنزلي  العمل  تكلفة  احتساب  طرق  إلى  اإلشارة  تمت   **** 
شخص ما يقوم بإنجاز األشغال المنزلية خال اليومين اللذان تم توفيرهما من مدة االستشفاء. 
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العمال، نظام  خالل  من  احتسابها  يتم  ولكن  المنزلية،  الخدمة  لعاملة  كامل  بدوام  الشهرية  التكلفة  حول  عام  توافق  يوجد   ال 
نصف مدة  عن  استثنائيتان  عالوتان  إليه  +تضاف  األجور،  من  األدنى  للحد  مساوًيا  سيكون  الشهري  راتبها  أن  إلى  يشار   حيث 
شهر + يضاف إليه راتب 30 يوًما عن العطلة السنوية +تضاف إليه حصة االشتراك في الضمان االجتماعي وهي  ٪28.3 في حالة 
الضمان  رسوم  إلى  باإلضافة  الراتب  كمجموع  يورو(   592,23  ( اإلجمالية  الشهرية  التكلفة  حساب  يتم  وهكذا  المنزليين.  العمال 
إجراء تم  كمرجع،  البيانات  هذه  وبأخذ  االستثنائيتين.  العالوتان  مخصص  من  التناسبي  االقتطاع  إلى  أيضا  وباإلضافة   االجتماعي 
العالج أجل  من  المستشفى  في  مقيم  شخص  لكل  التكلفة  من  يومين  تكلفة  لحساب  تناسبي   تقييم 

)592,23 / 30 = 19,74 * 2 = 39,48 يورو تكلفة منزلية عن  اليوم الواحد(.

مقابل النساء،  من   ٪  37,5 بنسبة  المستشفيات  في  للمرضى  توزيًعا  القلب  أمراض  مصلحة  في  الكفاءة  تحسين  سياسة   تقدم 
وتنفق  الرجال  من  أكبر  عددا  تستقبل  التي  األمراض  من  النوع  هذا  مع  للتعامل  االستشفائية  المصلحة  وهي  الرجال.  من   62,5٪
وتتطلب يورو.   394,26 تبلغ  يومية   بتكلفة  أيام  عشرة  الواحد  للمريض  االستشفاء  متوسط  ويبلغ  النساء،  من  أكثر   عليهم 

عملية تحسين الكفاءة توفير ما معدله يومان من العالج في المستشفى لكل مريض.

قياس على  والرجال  النساء  عن  المشترك  التوفير  مصدره  يورو،   394,26 المستشفى  يقتصده  الذي  التوفير  إجمالي   ويبلغ 
دون بيته  إلى  المريض  الشخص  نقل  حساب  على  العام  االدخار  هذا  ويتحقق  نساء(.   37,5٪( المستشفى  في  تواجدهم   فترة 

التفكير بداية في تدابير وسياسات المرافقة أو المساعدة المنزلية لدعم تعافي المريض.

أن والرعاية  العناية  لمهمة  التقليدي  األنثوي  الدور  ويفترض  ككل.  األسرة  عاتق  على  وتقع  تنتقل  المريض  رعاية  فإن   وبالتالي 
األجر مدفوعة  غير  المساهمة  هي  ما  ولمعرفة  إلخ.  األخ/ت،  وبنات  والبنات،  األمهات،  عاتق  على  الغالب  في  يقع  العبء   هذا 
قصد األسرة  في  المرأة  تلك  محل  ليحل  شخص  تعيين  تكلفة  حساب  في  االستبدال  بطريقة  الشروع  تم  العامة،  المدخرات   لهذه 
تصل العامة  المدخرات  في  اإلناث  مساهمة  أن  يالحظ  وأخيًرا،  لالستشفاء.  يخضع  مريض  لكل  يومين  لمدة  الرعاية  بمهام   القيام 

إلى  19,740 يورو غير مدفوعة.

بعض التوجيهات 
إلدماج الجوانب 

المرتبطة بالنوع 
االجتماعي في مجال 

الصحة

واالستخدامات  والرجال،  للنساء  الصحية  األولويات  ماهية  تحديد  االحتياجات:  تحديد   - 
على  منهما  واحد  كل  إليها  ويلجأ  يستخدمها  التي  االستشفائية  للمصالح  المختلفة    

حدة.  
 

مراجعة القطاع الصحي: يتعين إعادة تعريف مجال الصحة كي تدرج فيه المساهمة   - 
المزدوجة للنساء بصفتهن:  

مستهلكات للخدمات الصحية )كمرضى أو زبائن( ؛  -

-  مسعفات )مساعدات في تقديم خدمات الرعاية, والعالج( ؛
 

االجتماعي النوع  عالقات  تحليل  والخاص:  العام  المجالين  بين  المتداخلة  العالقة   - 
القائمة في مجال الصحة من خالل الوظيفتين »اإلنتاجية« و«اإلنجابية«؛  

في  السائدة  التعامل  طرق  مراجعة  االستشفائية:  المصالح  إلى  الولوج  مراجعة   - 
والوصول الولوج  طرق  مختلف  وتحديد  التمييزية  الممارسات  لرصد  الصحة  قطاع    

إلى المصالح االستشفائية عند كل من النساء والرجال؛  

االجتماعي  النوع  منظور  مع  تتالءم  موضوعية  ومعايير  مؤشرات  تصميم  القياس:   - 
والتدابير  اإلجراءات  آثار  قياس  في  المساعدة  بمقدورها  يكون  الصحة  مجال  في    

المعتمدة وتداعياتها باالستناد إلى البعد الجنساني.  
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