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شــده، ها تخصــیص یافتهدولت اســت. این که چه میزان پول برای کدام هدفورزی در دســت بودجه دولت مهمرتین ابزار ســیاســت 

ستاجرای موفقیت سیا ستثیر قرار میأ های دولت را تحت تآمیز همه  سیا ست که  سب دولتی، خدمات دهد. تنها این نکته مهم نی های منا

منابع کافی (پول، نیروی انســانی، و ســایر موارد) اجرای  تر از آن این اســت، کهثر تدوین گردند. مهمؤ های مگذاریعمومی در خور، و رسمایه

ک از آمیزی هیچ یتواند به صــورت موفقیتداشــنت منابع کافی، دولت منیشــده را تضــمین منایند، چون بدون در اختیارهای تدوینثر برنامهؤ م

بود و ارتقاء وضعیت زنان در جامعه و برابری جنسیتی ثر برای بهؤ های مهای خود را به مرحله اجرا در آورد. از این روست که رهیافتسیاست

ی در کردن برابری جنسیتکارآمد برای مطرحرهیافتی  محور،بندی جنسیتبودجه دارد. بندی ارتباط میان زنان و مردان عمیقا با موضوع بودجه

 ارتقای وضعیت زنان دانست.برای ای توان آن را وسیلههای عمومی در جامعه است، به نحوی که میگذاریقلب سیاست

برای مردان  ٪۵۰ برای زنان و ٪۵۰مردان، یا تقســیم بودجه به صــورت های جداگانه برای زنان یا محور به معنای بودجهبندی جنســیتبودجه

ست.  ستبلکه هدف از آن در نظرنی سیا سیتی در  ست، که در برگرفنت بعد جن ستهای کالن ا سیا سیتی، تغییر  ها و دارنده تحلیل امور جن

 ثیرات آنهاست. أ بندی و همچنین تروندهای بودجه

سیتبودجه  سیتمحور با لحاظبندی جن سا سیت، از ابزارها، رویکردها و رهیاکردن ح ضوع جن های متنوعی فتهای مربوط به مو

ستفاده میبرای تحلیل هزینه سیتهای ملموس بودجهشکل های مربوط بهها و فعالیتکند. رهیافتهای عمومی و درآمدها ا محور، بندی جن

ــته به پس ــوع، اهداف تعیینهمگی وابس ــتند. این نوع از بودجهزمینه موض ــده، بازیگران و حوزه اقدام آنها هس یک روند بردارنده بندی درش

ست، به گونه شویق برای انجام تغییرات ا ستطوالنی ت سیا صل از تغییر، روندها و مای که  سیت ؤ های حا ضوع جن شرت به مو سات تازه، بی س

شوند. بودجه سطوح ملی، منطقه ای و محلی به کار گرفتهمحور می بندی جنسیتحساس  شود. با این حال، این دوره آموزش مجازی تواند در 

 ها متمرکز است.ه محلی و شهرداریبر عرص

هایی که تحت شعاع آن هستند، احتیاجات ها و برنامههای دولت و سیاستبندی جنسیت محور متضمن آن است که بودجهبودجه 

ضــات بندی ناظر بر تبعیهای اجتامعی مختلف هســتند لحاظ کند. بدین ترتیب این نوع از بودجهو منافع زنان و مردانی را که متعلق به گروه

صادی، بنثؤ ناشی از مذکر یا م ودن است. و در عین حال نامالیامت ناشی از تعلق به یک گروه قومی خاص، طبقه اجتامعی، وضعیت فقر اقت

   گیرد. مکان و سن را هم در نظر می

های مهمی را برای رســیدن به تواند گاممحور میبندی جنســیتهای مختلف، بودجهو به کار بســنت ابزارها و فناوریاز طریق ایجاد  

 ف بردارد. این ابزارها عبارتند از:هد

ــمیت  ــناخنت، بازگرفنت و بهاءبه رس ــارکتش ــل و دادن به مش ــاد بازار، بازتولید نس ــه اقتص ها و نقش رهربی و هدایت زنان در عرص

 .شود)میارزش جلوه داده (که در آن سهم زنان غیر آشکار و کم داریخانه

سیاسی، اقتصادی، در مجلس منایندگان، در تجارت، رسانههای تشویق نقش رهربی و هدایت زنان در عرصه  های گروهی، عمومی و 

 .های جامعه مدنیها و گروهسسات مذهبی، اتحادیهؤ فرهنگ، م

 .ترین طبقات اجتامعقدرتترین و بیشناخنت نیازهای فقیرها برای به رسمیتمشارکت در روند دگرگونی 
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های زنان و در ارتباط با موضـــوعات فداری و تبلیغ حقوق زنان در میان ســــازمانهای مســـتعد برای طر ایجاد توانایی و زمینه 

 .های اقتصادیبندی و سیاستبودجه

  
بودجه «و یا  »بودجه زنان«، »بودجه جنســیتی«رود، از جمله محور به کار میبندی جنســیتمفاهیم مرتادف متعددی برای بودجه 

هایی اشــاره دارند که در جهت تضــمین حقوق زنان و گذاری، اکرث این موارد به تالشدر نام رغم این تنوع. علی»حســاس به موضــوع جنســیت

هدف بودجههای دولتی صـــورت میبندیتبلیغ برابری جنســـیتی میان زنان و مردان در بودجه که  به این موضـــوع  با توجه  بندی گیرند. 

ها هنکند. در حالی که سایر وزارتخاه وزیر امور مالی نقش اساسی را ایفا میمحور است، بدیهی است کسازی بودجه زنقبولمحور قابلجنسیت

 های خودشان هستند. بندیها و روندهای بودجههایی در ارتباط با برنامهدارای مسئولیت

 ای مورد استفاده است:محور به طرز گسرتدهبندی جنسیتتعریف شورای اروپا از بودجه

نی بر های مبتبندی. این به معنای آن است، که ارزیابیمحور در روند بودجهسازی بودجه زنقبولقابلبندی جنسیتی یعنی بودجه« 

  »ها و در آمدها در جهت تشویق برابری جنسیتی مد نظر هستند.دیدگاه جنسیتی در متام روندهای بودجه و بازسازی هزینه

ر یابی آنها به جایگاهی برابر دبر اساس آن وضعیت زنان و مردان باید برای دست سازی عدالت جنسیتی به رویکردی اشاره دارد کهقبولقابل 

ها و بودجه عمومی اختصاص یافته به بهبود جایگاه زنان، های اجتامعی مورد بررسی قرار گیرد. از این رو عالوه بر سیاستعرصه کلیه فعالیت

ها و منافع زنان و مردان در همه ومی و سیاست ورزان، متوجه نیازها، الویتسازی عدالت جنسیتی در صدد آن است که مقامات عمقبولقابل

 دهد.بندی تعمیم میمحور این رویکرد را به بودجهبندی جنسیتها گردند و بودجهعرصه

ی هاهای اجتامعی و اقتصـــادی، ســـیاســـتهای متفاوت زنان و مردان در جامعه، جایگاه متفاوت آنان در عرصـــهبا توجه به نقش 

 های مختلفی از هر یک از آنها داشته باشد. ثیر متفاوتی بر زنان و مردان و گروهأ تواند تعمومی و بودجه می

ریزی بودجه مد نظر قرار کننده آن اســت، که نیازها و منافع زنان و مردان به تســاوی در برنامهمحور تضــمینبندی جنســیتبودجه 

های مختلف اجتامعی و بر اساس سن، طبقه اقتصادی، ت، که نیازها و منافع زنان و مردان در موقعیتبگیرد. این نکته بسیار حائز اهمیت اس

محور به تساوی جنسیتی کمک کند، نقطه عزیمت بندی جنسیتقومیت و موقعیت آنان مورد بررسی قرار گیرد. برای تضمین آنکه یک بودجه

 شود. تهخندگی به درستی و دقت شناهای مختلف ز مهم آن است که موقعیت زنان در عرصه

 گرفنت کار بالعوض (بدون مزد)براندازهای اقتصادی برای درگسرتش چشم 

صاددان  صاد حساب میبرخالف اقت ستمزد را جزیی از اقت سنتی که تنها کار در برابر د سیتی، یک چشمهای  انداز کنند، از منظر جن

شود. به واسطه نقشهای اقتصادی مهم است، که تر از فعالیتوسیع شامل   هایدر آن اقتصاد هم کار بالعوض و هم کار در برابر دستمزد را 

داری از کودکان و اقوام ســــاملند و بیامر. باید به اثرات دهند، به طور مثال نگهجنســـیتی در جوامع زنان عموما کارهای بالعوض انجام می

کند که بار ســنگین کارهای و اطمینان حاصــل گردد که بودجه عمومی کمک می های عمومی و خدمات در کارهای بالعوض توجه شــودهزینه

 های سنتی آنها بازتولید نشود.ها کمرت شود و نقشبالعوض و بدون مواجب زن

ــتند، بلکه انجام این کارها   ــته (به زنان) رضوری هس ــیتی، انجام کارهای بالعوض نه تنها برای زندگی و رفاه افراد وابس از منظر جنس

صاد مورد بازبینی قرار شارکت قابل توجه در اقت سايل جاری باید به عنوان یک م شارکت زنان (و مردان) در امور خانه داری و م گیرند. بدون م
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سیستم اقتصاد فعلی میدر جوامع برای ارائه مراقبت و آن چه که تولیدمثل خوانده می شد.   تواند همچنان فعالشود، اقتصاد واژگون خواهد 

شــوند و آموزش میها) مراقبت مند هســتند؛ کودکان (توســط زنکنند) بهرهها آن را ارائه میداری (که زنکارگران از خدمات خانه چون باشــد

شوند (توسط زنان) تیامر و پرستاری میبینند، افراد بیامر تا زمانی که بهبودی یافته و قادر به کارمی سبات اجکردن  عی تامشوند، روابط و منا

سب رضوری هستند (توسط زنان) حفظ و نگه داری می ضای منا شوند. این موارد تنها بخش کوچکی از مثرات که برای ثبات جامعه و حفظ ف

سلفعالیت« صل »های تولیدی و باز تولید ن سالمتی و رفاه افراد جامعه و حا ست. اگر ما نگران وضعیت  صاد ا شده از کارهای بالعوض در اقت

نظر ملکرد موفق ســـیســـتم اقتصـــادی هســـتیم، الزم اســـت که نتایج حاصـــل از رویکرد (جنســـیتی) را بیاموزیم و همواره مدهمین طور ع

  باشیم. داشته

د. گیرنثیر میأ های جنســـیتی تهای ســـنتی مربوط به نقشتقســـیم کردن کارها به کار بالعوض و کار در برابر دســـتمزد از انگاره 

 هایی که در آن تقسیم کارها میان زنانهای سنتی جنسیتی مطالعه شوند. نقشعمومی بر نقش ثیر بودجهأ اید تمحور ببندی جنسیتدربودجه

های غلبه بر نقش تواند در کند؟ آیا بودجه عمومی میهای ســنتی جنســیتی را بازتولید میاند. آیا بودجه عمومی نقشو مردان شــکل گرفته

داری برای کودکان و افراد ســاملند ثری باشــد (مثال مراکز خدمات نگهؤ م عامل ار بالعوض بر دوش زنان کردن از بار کای جنســیتی و کمکلیشــه

 ها کاسته شود)؟ایجاد کند تا از کار زن

رسد، چگونه بر کار بالعوض عمومی، به ویژه آنهایی که به مصارف عمومی میهای مربوط به بودجهآوردن اینکه تصمیمحساب به 

 ند، از نظر اقتصادی معقوالنه است.گذار ثیر میأ ت

 

 محور وجود دارد، موارد زیر هسته درونی این اهداف هستند:بندی جنسیتاگر چه تنوعی از اهداف مشخص برای بودجه

 بندیریزی و بودجهافزایش آگاهی در مورد موضوعات مربوط به جنسیت در برنامه 

 های مربوطه برای تشویق و تقویت برابری جنسیتیبودجه و سیاستتغییر  

 ها گویی دولتتشویق و تقویت پاسخ 

 محور عبارتند از: بندی جنسیتبه این ترتیب، اهداف بودجه

 .گو باشدای که در برابر موضوع جنسیت پاسختدوین بودجه به گونه 

 ع مالی کافیمحور با مناببندی جنسیتهای بودجهکردن سیاستمتصل 

 های مبتنی بر جنسیت با منابع مالی کافیسازی زنان و مبارزه بر علیه خشونتها به امور مربوط به توامنندکردن سیاستمتصل 

 .ای که متضمن منافع برابر برای زنان و مردان، دخرتان و پرسان باشدکردن بودجه به گونهاجرایی 

 شده از منظر یک دیدگاه جنسیتیکسبها و درآمدهای ثیر هزینهأ کردن بر تنظارت 

نت داشــای که برابری جنســیتی و در نظرهای کســب درآمد به گونهکردن ســیاســتها و دوباره تنظیمکردن هزینهبندیدوباره الویت 

 .های زنان و مردان، دخرتان و پرسان را تضمین کندنیازها و اولویت
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ستانداری، فرمانداری، بخشحکومت  شهر) عواملی کلیدی در دستهای محلی (ا شورای  شهرداری و  سیتی داری،  یابی به برابری جن

سیار و منابع فراوان بوده و می ستند، از آن جهت که آنها محلی برای ارائه خدمات ب رشفته شتیبان پی صادتوانند پ ی های بزرگ در حقوق اقت

ــند و به همین جهت تزنان و افزای ــارکت آنها باش ــطح محلی، رویکردهای ثیری بهأ ش مش ــزا در زندگی زنان و زندگی کل جامعه دارند. در س س

ثر و ؤ م شود، به صورتی ویژهبندی برای تضمین این که صدای زنان به صورتی برابر در نظر گرفتهریزی و بودجهمعطوف به مشارکت در برنامه

 امیدبخش هستند. 

شان مییات بینتجرب  سیت که در آن هم عوامل دولتی و هم عوامل غیر دهد که ابتکار برنامهاملللی ن ضوع جن سب با مو ریزی متنا

 باشند.ترین میثرترین و با دوامؤ کنند، مسسات مردم نهاد و محققان نقش ایفا میؤ دولتی مانند م

شود، نق های مختلف آنها روشن گردد و این که هر کدام تا چه حد و به چه شاین نکته بسیار مهم است که مشارکت عوامل مختلف تضمین 

ــورت می ــهرداریص ــطح محلی و در ارتباط با ش ــند. آنها در س ــته باش ــارکت داش ها، شــهردار، مقامات عالی رتبه و شــورای شــهر توانند مش

 ای دارند. کنندهتعیین نقش

شهردار نقش مهمی در اعالم اراده   سی موادر حالی که  سیتفق با بودجهسیا سی دارد، کارکنان بندی جن سیا محور و عرضه رهربی 

ضوع بودجههای مختلف مدیریت عمومی هم که تجربهبخش سازمانی بندی، برنامههای با ارزشی در مو ست  سیا سیتی و یا  ریزی ، امور جن

ـــیتتوانند نقش مهمی در اجرایی کردن بودجهدارند، می ـــهر محور ایفا منایبندی جنس ـــورای ش  ریزیبندی و برنامههای بودجهو کمیته ند. ش

ه در شــدکردن تغییرات پیشــنهادکردن موضــوعات جنســیتی در طول مذاکرات تدوین بودجه و احتامال لحاظتوانند نقش مهمی در برجســتهمی

ستمداران از مناطق مختلف می سیا شند. منایندگان و  شته با مهم در ارائه دیدگاه الزم در مورد نیازها و  توانند، نقشیزمینه تخصیص بودجه دا

 های زنان و مردان در مناطق خود داشته باشند.اولویت

سیت های متنوع و با اهمیتی در روند تدوین بودجهتوانند نقشبه همین ترتیب بازیگران جامعه مدنی می  شنجن شته با د، محور دا

ظارت بر ثر برای نؤ های مها و تغییرات ملموس، ایجاد مکانیزمیابی به سیاستبرای دست یافته از موضوع برابری جنسیتیهامنند دفاع سازمان

های جامعه مدنی دارای دانش ریزی و تدوین بودجه. اغلب ســازمانزایی پیرامون اهمیت عدالت جنســیتی در برنامهبودجه و یا حســاســیت

ریزی محور هستند. این قابلیت آنها را تبدیل به منبع مهمی برای برنامهنسیتبندی جریزی و بودجهوسیعی در موضوعات جنسیتی و یا برنامه

بینی الزم توانند دانش و تخصــص الزم را در این زمینه ارائه داده و با فراســت و نکتهها میکرده اســت. همچنین محققان در دانشــگاهعمومی

ای تواند به انجام مطالعات متمرکز به عنوان پایهمحور ارائه منایند. این کار میبندی جنســـیتای را در زمینه اثرات بودجههای برجســـتهتحلیل

 های جامعه مدنی منجر شود. سازمان [advocacy] گریهای تسهیلبرای فعالیت

 

ترین این منافع به صورتی مهاست. در ادامه مهای از منافع برای شهرداریمحور دارای مجموعهبندی جنسیتاجرای سیاست بودجه 

 شود: موجز توضیح داده می

  دستیابی به حکمرانی خوب و دموکراتیک 
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سئوالنه می  سیری عادالنه و م رسان در م شی روند بهبود ارائه خدمات رضوری به زنان، مردان، دخرتان و پ ستی که به عنوان بخ بای

، سازی استگرایانه در روند سیاستدرونی از تعریف حکمرانی خوب تعریف شود. حکومت خوب و دموکراتیک نیازمند یک رویکرد مشارکت

، محوربندی جنســیتشــده ومنعکس شــود. بودجههای مختلف شــهروندان از جمله زنان در نظر گرفتهمتفاوت گروه هایای که دیدگاهبه گونه

از  شــدههای ســابقا حذفکند، که متضــمن مشــارکت گروهبندی پیشــنهاد میرهیافت و رویکردی را برای توســعه در برابر روند ســنتی بودجه

حور مبندی جنسیتریزی خواهد بود. در این مفهوم، بودجهبندی و برنامهیتی در روندهای بودجهجامعه، خصوصا زنان و مدافعان برابری جنس

صادی منجر می ست که نه تنها به تقویت حکمرانی خوب در امور مالی و اقت صورت کلی رویکردی ا شود، که در نهایت حکمرانی خوب را به 

 تقویت خواهد کرد.

 کردن موضــوعات زنانای را برای تقویت برابری جنســیتی و مطرحتواند مســیرهای تازهنســیتی میبندی با اولویت عدالت جبودجه 

شرتی را به نگرانی ستفراهم کند و وزن بی سیا سیتی در روند تدوین  دی و بندادن روندهای بودجههای تازه بدهد. هدف نهایی تغییرهای جن

ضمین کند که بازیریزی به گونهبرنامه ست، که ت شهرداریای ا شهرداران، مدیران بخش همگانی و ارائهگران معمول در محدوده  دهندگان ها (

به برابری جنســـیتی را در برنامه باالتری خواهند داد. خدمات) اهداف معطوف  به آنها الویت  های معمول خود در نظر خواهند گرفت و 

ـــازمانمحور یک تغییر در روندها، الویتبندی جنســـیتبودجه ـــیاســـتبندیها، س ـــیاســـتها و س ورزی و های معطوف به نتایج بهرت در س

شود. منافع کوتاه و بلندای که به تقویت برابری جنسیتی و قدرمتندبندی است، به گونهبودجه سبک از بکردن زنان منجر  بندی ودجهمدت این 

رزش آن را دارد، که مسیر نوید بخش آن به سمت برابری جنسیتی ها اذاران و کارگزاران شهرداریگبرای شهروندان اعم از زنان، مردان، سیاست

 ها به صورتی جدی دنبال شود.در شهرداری

 تقویت کارآمدی اقتصاد 

لید ها، تو های باالی اقتصـــادی دارد، از آن جهت که در ابتدا به بازدهی کمرت، کاربرد کمرت منابع و دانشنابرابری جنســـیتی هزینه 

است که یک همبستگی داده شود. اما چندین مطالعه نشانهای فردی و در مجموع به کاهش رفاه عمومی منجر میییشدن تواناکمرت، محدود

سیتی و نرخ شود، اگر زنان باعث افزایش توانایی تولید آنها می ای از وری حرفههای باالتر رشد وجود دارد. بهرهمثبت میان کاهش نابرابری جن

 های آنها کاهش یافته باشد.ها و بازار افزایش و هم زمان محدودیتاعتبارات، خدمات تبلیغی، دریافتیدسرتسی آنها به اطالعات، 

کردن ولشود. مشغگردد، بلکه باعث افزایش رفاه کل جامعه میسازی اقتصادی زنان نه تنها به بهبود موقعیت زنان در اقتصاد منجر میتوامنند

سنگینی بار کار بی سایر خدمات مشابه به گروه اجتامعی بزرگرت (اقوام) های بالعوض (بدون دستمزد)، امور خانهمراقبتاندازه زنان با  داری و 

شود. در چنین رشایطی بودجهتواند در مجموع باعث کاهش بهرهمی صادی زنان  سیتوری اقت تواند در روابط متقابل میان محور می بندی جن

  ثر بوده و زمینه ادغام کار بالعوض زنان را در اقتصاد کالن فراهم مناید. ؤ های بودجه و کارهای بالعوض مسیاست

 یابی به عدالت جنسیتی، حقوق زنان و قدرمتندی زناندست 

شخص  ستبا م سیا سیتی به بودجه عمومی و  صل از نگاه جن سیتهای مربوط به آن، بودجهکردن پیامدهای حا محور به بندی جن

کردن زمینه مســاعد برای تصــمیامت ســیاســی فزایش آگاهی و درک از موضــوعات مربوط به جنســیت و فراهممقام یک رهیافت اصــلی برای ا

 کند.جهت بهبود وضعیت زنان ارتقا پیدا می
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 پیرشفت به سوی تحقق حقوق زنان  

سیاسی باتحقق حقوق برش و حقوق زنان تا حد زیادی وابسته به ترجمه و تفسیر این حقوق در قالب اولویت  منابع  پشتوانه های 

ست. بودجه سیتکافی ا شورها در مورد تحقق حقوق برش و محور به دنبال اندازهبندی جن سی ک سیا شکاف بین تعهدات  وق ابزار حق گیری 

شکال تب( زنان سیون رفع کلیه ا سال یض علیه زنان، برنامه عمانند کنوان و  ۱۹۹۵جامع اقدام پکن در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن در 

 گذاری است.بودن تخصیص منابع مشخص و نتایج سیاستو مکفی همین طور اسناد سیاست ملی)، 

 ثرتر ؤ فقر زدایی م 

شکلی متفاوت تجربه می  کنند. زنان برابری جنسیتی برای غلبه بر معضل فقر نقشی کلیدی و اساسی دارد. زنان و مردان، فقر را به 

سخت شکلی  ساس آن را عموما به  شکالت متفاوتی را از رس میمیتر اح سبت به کنند و برای برون رفت از آن هم م گذرانند. زنان همچنین ن

مدت فقر آســـیب پذیرتر هســـتند. اگر نیازهای زنان به صـــورتی برابر مورد توجه قرار نگیرد، خطر آن وجود دارد که مردان در برابر طول 

 شوند.های فقرزدایی (در حال اجرا) با شکست مواجه سیاست

 گویی و شفافیت افزایش پاسخ 

ری در زمینه براب املللی، اتحادیه اروپا و ملیها میان تعهدات بینکردن شـــکافمحور یک ابزار قدرمتند برای برجســـتهبندی جنســـیتبودجه

ده برای تحقق این شــبندی ابزاری اســت برای برجســته ســاخنت مبلغ بودجه عمومی اختصــاص دادهجنســیتی اســت. همچنین این نوع بودجه

سیتی. همچنین بودجه سیتتعهدات و رسیدن به برابری جن ست برای اندازهبندی جن سیتی و محور محکی ا صله واقعیت نابرابری جن گیری فا

 هدف برابری بین زن و مرد.

شفافیت اشده شده و چگونه این مقدار پول هزینهکردن این که چه میزان پول (به این اهداف) اختصاص دادهدنبال  ست، بر میزان 

سخؤ محور، یک رهیافت مبندی جنسیتافزاید. بنابراین بودجهمحور میبندی جنسیتگویی در بودجهو پاسخ شنتگو نگهثر برای پا  حکومت دا

 ای و تسهیل پیگیری این تعهدات است. به تعهدات بودجه در قبال تبدیل تعهدات عدالت جنسیتی

 گذاریه اهداف سیاستیابی بنظارت بر روند دست 

ستبندی با الویت عدالتبودجه  سیتی طیفی از ابزارها را برای نظارت بر میزان د سیتی فراهم جن یابی به اهداف برنامه عدالت جن

های کلی، مانند اهداف بندی همچنین ابزاری اســت برای نظارت در مورد ســنجش اینکه تا چه اندازه اهداف ســیاســتکند. این نوع بودجهمی

 اند. مربوط به توسعه، متحقق شده

سیتبودجه  شارکت در آمادهمحور میبندی جن شورت عمومی و م کند، ها فعاالنه نقش ایفا سازی و پذیرش بودجهتواند در روند م

حور مبندی جنســیتثیرات حاصــله داشــته باشــد. به صــورت ویژه بودجهأ تواند همین نقش را در زمینه نظارت بر نتایج و تگونه که میهامن

ــد. می ــارکتی منجر خواهد ش ــارکتی در نظر بگیرد، که این امر در نهایت به تقویت کیفیت روندهای مش تواند رویکرد زنان را در روندهای مش

سیر بودجهگام شنت در م سیتگذا شارکت گروه وسیع ای راهای تازهتواند فرصتمحور میبندی جن سئول در روند تدوین برای م تری از افراد م
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شهرداریبودجه و برنامه سطح  شخص، فعالیتریزی در  صورت م سیتی میها فراهم کند. به  دی بنتواند بودجههای زنان و دفاع از برابری جن

 ند. شدن صداهایشان در این روندها تبدیل کعنوان فرصتی برای شنیده محور را بهجنسیت

های ها و سیاستآمیز همه برنامهسیاستی موجود در دستان دولت است، چرا که اجرای موفقیت ای و ترین ابزار برنامهبودجه مهم 

 دولت به آن وابسته است.

ها دارند. این به هایی در میان زنان و مردان وجود دارد که ســـبک زندگی متفاوتی در بســـیاری از زمینههامنند زنان و مردان، گروه 

های های متفاوت اقتصادی و اجتامعی دارند. به همین دلیل سیاستهای اجتامعی مختلف و موقعیتمعنای آن است، که آنها نقش

  ثیرات متفاوتی را بر روی زنان و مردان به دنبال دارند. أ بودجه عمومی، ت

 دوین بودجه مراعات گردد.های زنان و مردان در تمهم است که نیازها، منافع، و اولویت 

هایی جدا برای زنان و مردان نیستند، آنها در واقع در صدد آن هستند که حقوق زنان و برابری های جنسیتی در واقع بودجهبودجه 

 جنسیتی را مدنظر قرار دهند.

سیتبودجه  ضمین کند، که نیازها، منافع و اولویتمحور میبندی جن سنی، ز گروههای زنان و مردان اتواند ت های مختلف (از منظر 

 های عمومی و درآمدهای عمومی لحاظ خواهد شد. های معطوف به هزینهدر سیاست…) اجتامعی، قومی، مکانی و 

 های متنوع است. این نوعتری در خصوص اطالق عنوان فعالیت اقتصادی به فعالیتمحور دارای دیدگاه وسیع بندی جنسیتبودجه 

رهای کرده و ابزاتواند اهمیت کار بالعوض به خصوص کارهای مراقبتی از کودکان و افراد ساملند را برجستهنین میبندی همچبودجه

سیاستالزم برای اتصال مسائل زندگی روزمره زنان و تالش های عمومی و های آنان در جهت برابری بیشرت میان زنان و مردان را به 

 بودجه فراهم کند. 

ها گذاریتری را با سیاستبودجه نیست، بلکه الزم است که ارتباط مستحکم »کاربرد«محور تنها در مورد ی جنسیتبندتحلیل بودجه 

 بودجه برقرار کند.  و اِعامل 

 تر از روند تغییرات در جهت تشویق برابری جنسیتی میان زنان و مردان است. ینیک دوره طوال  محور مستلزم بندی جنسیتبودجه 

یابی به ارتقا موقعیت زنان و پیرشفت در مسیر برابری رویکردی قدرمتند برای دست تواندمحور میبندی جنسیتروی بودجهکار بر  

شد. با این حال، قبل از آغاز کار بر روی بودجه سیتی با سیتجن شخص کنید. بندی جن ست، که اهداف خود را م سیار مهم ا محور ب

بندی را به عنوان یک رهیافت در جهت تحقق چه هستید، قادر خواهد بود که این سبک از بودجهتنها در صورتی که بدانید در پی 

 طلبانه خود به کار بربید.اهداف برابری
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