




های بودجه ریزی با اولویت عدالت جنسیتیزمینه•

مومی به های عتحلیل این که چه کسانی بیشترین منفعت را از بودجه•

…پردازند و آورند، چه کسانی درآمدهای عمومی را میدست می
یچگونگی عملیاتی کردن بودجه ریزی با اولویت عدالت جنسیت•

آموزید؟آن چه که در این دوره می



آیا داشتن اطالعات و دانش قبلی در مورد امور

بودجه و امور مالی ضروری است؟

!خیر
هررر آن چررره کررره ضرررروری باشرررد در ایرررن دور  

!خواهید آموخت پس جای نگرانی نیست

!سوال مهم



یررررت اسررررتراتدی کارآمرررررد برررررای مطررررر  کرررررردن •

گرررراری هایبرابررررری جنسرررریتی در قلرررر  سیاسررررت

.عمومی در جامعه

ای در جهرت ارتاراو وضرعیت عمرومی زنرانوسیله•

برررررا هررررردر در نبرررررر گرررررر تن ابعررررراد جنسررررریتی در 

.سیاست های کالن

.راتیت روند طوالنی تشویق برای انجام تغیی•

ریزی بودجه

ی با اولویت عدالت جنسیت

چیست؟



.اخلیگر زنان در عرصه اقتصاد بازار و رقابت دبه رسمیت شناختن ناش هدایت•
هنگی های سیاسی، اقتصادی، تجارتی،  رگر زنان در عرصهتشویق ناش هدایت•

.های جامعه مدنیها، موسّسات مهبی، اتحادیه ها و گرو و در میان رسانه
تررین درتقرتررین و بریمشارکت در تغییر برای به رسمیت شناختن نیازهای  ایر•

.طباات اجتماع

 های های مستعد برای طر داری و تبلیغ حاوق زنان در میان سازمانایجاد زمینه•

.ریزی، مسایل اقتصادی و سیاسیزنان و در ارتباط با موضوعات بودجه 

ریزی با اولویت عدالت جنسیتیابزارهای بودجه



ریزی با اولویّت عدالت جنسیتیاهداف بودجه

.تدوین بودجه پاسخگو به موضوع جنسیت•

.ریزی با اولّویت عدالت جنسیتی با منابع مالیهماهنگی سیاست های بودجه•

.ی زنانسازریزی با اولّویت عدالت جنسیتی با توانمندهماهنگی سیاست های بودجه•

.  تضمین منا ع برابر زنان و مردان در اجرای بودجه•

.نبارت بر تأثیر هزینه ها و درآمدهای کس  شد  از منبر یت دیدگا  جنسیتی•



دستیابی به حکمرانی خو  و دموکراتیت •

تاویت کارآمدی اقتصاد•

ی آناندستیابی به عدالت جنسیتی، حاوق زنان و ا زایش قدرت و تأثیرگار•

پیشر ت به سوی تحاّق حاوق زنان•

زدایی مؤثرتر  ار•

ا زایش پاسخگویی و شفا یت •

های تعیین شد نبارت بر روند دستیابی به اهدار برنامه وسیاست•

ریزی مزایای بودجه

تی با اولویّت عدالت جنسی

در سطح شهرداری ها 



ریررزی برا اولویّررت عرردالت دهرد کرره بودجرهنشران مرری

آمردتر ریزی بهتر و کارجنسیتی در نهایت به بودجه

. شودمنجر می

المللی های موفّق بینمثال

از اجرای بودجه ریزی 

با اولویت عدالت جنسیتی 



ا ررزایش اثربخشرری هزینرره های عمررومی، ا ررزایش ؟ (اهررداف طررر )چرررا •

.گویی دولت و غیر برابری میان زنان و مردان، ا زایش پاسخ

وزارت امرور اقتصرادی و دارایری و یرا وزارت ؟ (برازیرران)چه کسری؟ •

کرار و امررور اجتمرراعی در سرطی مرکررزی و یررا شرهرداری هررا در سررطی 

.محلی

تمررام موضرروعات اصررلی بودجرره و یررا تنهررا ؟ (دامنرره تیلیررل)چرره چیررزی •

.های آموزش، بهداشت و کشاورزیزمینه

از برنامرره ریزی تررا )سراسررر رونررد بودجرره ؟ (زمرران بنرردی)چرره هنرررامی •

.  ودجهسازی بو یا تنها آماد ( تصوی ، و از اجرا تا حسابرسی و ارزیابی

ترین تفاوت های میان برنامه های مهم

بودجه جنسیتی در کشورهای مختلف



مفرراهیم مربرروط برره ایررن سرربت از بودجه بنرردی

هرررای ریشرره در  عالیت هررای  منیسرررتی در دهرره

کررررار عملرررری در ایررررن . دارد۱۹۹۰و ۱۹۸۰

در قالررر  یرررت  عالیرررت)زمینررره در اسرررترالیا 

و آ ریارررای( سررازمان یا تررره برره وسررریله دولررت

کررار مشررترم جامعره مرردنی و اعضررا )جنروبی 

آغراز شرد و متعاقرر  آن در ( مجلرس نماینردگان
. سطی دنیا پراکند  شد

تاریخچه ابتکارات بودجه ریزی 

با اولویّت عدالت جنسیتی



:«برنامه برابری جنسیتی شهر اسکی شهیر»اهدار •

.گویی دولت محلّی در مورد موضوعات جنسیتینبارت بر میزان پاسخ•

. عالیت و تشویق همه کارهای معطور به تاویت حاوق بشر زنان•

دولرت ریرزی برا اولویرت عردالت جنسریتی توسرطبازدید و نبارت برر اجررای بودجره•

محلرررری از طریررررق برنامرررره های اسررررتراتدیت، برنامرررره های اجرایرررری، گزارش هررررای 

.ساالنه، و غیر 

هرررا، دور  هرررای آموزشررری، گزارش هرررا، جلسرررات، شررردن در طر  هرررا، پررررود درگیرررر•

ی کرردن کنفرانس ها، ا زایش آگاهی و غیر  برای تاویت حاروق بشرر زنران و معر ر

.  عملکردهای خو  به عموم مردم

:هشهر اسکی شهیر ترکی

ایجاد یک جامعه مدنی بر بستر برابری جنسیتی : مطالعه موردی

مطالعه موردی



نری آ ریتواننرد نارشمی( ها،  عّاالن جامعه مدنیها، رسانهشهرداری) مجموعه متنوعی از بازیگران •

.کنند

توسعه سازی وها، توانمندتحایق و تحلیل، د اع عمومی از سیاست)مجموعه گسترد  ای از  عالیت ها •

.توانند دنبال شوندمی( سازیسازی برای همکاری ها و شبکهمهارت ها، نبارت، بنیان

ریرزی برا اولویرت عرردالت جنسریتی در مردیریت عمرومی در نهایرت باعر  ادغررام اجررای کامرل بودجره•

. شودلی میسیستماتیت بودجه ریزی با اولویت عدالت جنسیتی در روند برنامه ریزی و بودجه بندی ک

.تگیران و ماامات مدیریت عمومی برای مو ایت طر  های درون حکومت ضروری استعّهد تصمیم•

. استآمیز بود ترکی   عالیت های داخل حکومت و بیرون از حکومت امری مو ایت•

.تنها یت را  اجرایی کامل وجود ندارد•

شده های آموختهدرس

المللی های بیناز مثال

ریزی با اولویت عدالت جنسیتی از بودجه



یابی به برابری جنسیتیتحلیل چگونگی مشارکت بودجه در دست•

تحلیل برنامه های انتخا  شد  و بخش های سیاسی•

تحلیل چگونگی تأثیر بودجه بر حجم کار بالعوض •

ر آنها دیدگا  جنسیتی دتحلیل سیستماتیت بخش های مهم بودجه و چگونگی ادغام•

تحلیل تأثیر متفاوت کاهش میزان بودجه بر زندگی زنان و مردان •

گیری در مورد بودجهتحلیل روند تصمیم•

ریزیروش های تجزیه و تیلیل بودجه

با اولویت عدالت جنسیتی



اند؟ چه خدماتی ارائه شد •

اند؟چه کسانی از آن خدمات سود برد •

ند؟چگونه دختران و پسران و زنان و مردان به خدمات متفاوت دسترسی دار•

ی بررا کننردگان متفراوتی بررای خردمات ورزشری وجرود دارد چره کسراگرر عرضره: مثرال

کند؟استفاد  از آن امکانات ورزش می

سواالتی که باید پرسیده شوند 



ها و اطالعات برای تشریی برنامه ها، سیاست ها و  عالیت آوری داد جمع گام اول

ترین موضوعات مربوط به جنسیت در این بخشکردن کلیدیمشخص گام دوم

کردن  عّالیت ها از منبر جنسیتیتحلیل گام سوم

ریزی با اولویّت عدالت جنسیکردن  عالیت های مربوط به بودجهتحلیل گام چهارم

هاتولید توصیه گام پنجم

نبارت و ارزیابی گام ششم

ریزی مرایل انجام تیلیل بودجه

با اولویت عدالت جنسیتی



ه بودجه های عمومی اغل  توسط کار بالعوض ا راد مختلر ب

میرزان کررار زنران در حمایررت از . ویرد  زنرران حمایرت می شرروند

ی برا. اعضای خانواد  و جامعه به صورت کلی نامشخص است

دون نخستین بار در پرو در شهرداری ویالسالوادور حجم کار ب

.مزد زنان در قال  برنامه یت لیوان شیر تعیین گردید

:ویال السالوادور، پرو

روشن کردن میزان کار بالعوض زنان

مطالعه موردی



گیرد؟چه کسی در مورد بودجه تصمیم می

جامعه مدنی و مردم 

شورای شهر یا 

مقامات شهرداری یا 
مقامات امور مالی در یکومت



های ای از فرصتبودجه چرخه

مختلرررف در طررررول یررررک سررررال 
برای ایجاد تغییر است



آگاهی از ناش های جنسیتی و روابط قدرت •

 راهم کردن  رصت برابر برای مشارکت در روند بودجه•

دعوت از زنان و سازمان های زنان برای مشارکت•

زمان و مکان باید برای مشارکت زنان مناس  باشد•

تیریزی با اولویت عدالت جنسیتی درابزارهای مشارککردن بودجهادغام•

ریزیراهنمایی ها برای یک بودجه

با اولویت عدالت جنسیتی 



بهبرررود بودجرررره سرررروادآموزی و ا رررزایش آگرررراهی در مررررورد اهمیررررت •

مشارکت در مورد مسائل بودجه

تهیررره جرررزوات آموزشررری در مرررورد سررراختار بودجررره شرررهرداری در •

ها رسانی از طریق رسانهمیان مردم و اطالع

کررررردن زمرررران و مکرررران مناسررر  برررررای مشررررارکت زنرررران در  رررراهم•

جلسات شورای شهر

ان هرای تهیره شرد  توسرط زنران و مرردریزی بر اسراس الویرتبودجه•

هادر قال  رقابت پرود 

:یهریزی مشارکتی در چناق قلعه، ترکبودجه

ترویکرد استراتژیک برای یل مشکالت عملی مشارک

مطالعه موردی



ریزی شده از رویکرد مشارکتی بودجهگرفتهدرس های کلیدی یاد

با اولویت عدالت جنسیتی

ودجره ریزی با اولویرت عردالت جنسریتی و رویکررد مشرارکتی در بکردن بودجهمتصل•

امری مفید است، از آن جایی که هر دو این مفاهیم معطور به اصول مشابهی بررای 

. کردن بودجه هستندا زایش مشارکت شهروندان در مورد هزینه

.مشارکت متوازن زنان و مردان نیاز به توجه وید  و اقدامات خاص حمایتی دارد•

ردم دار نیاز به یت استراتدی برای ارائه اطالعات به ممشارکت در یت مسیر معنی•

. جهت تسهیل مشارکت و تصمیم آگاهانه آنها دارد



طباه بندی اقتصادی•

طباه بندی اداری•

طباه بندی کاربردی•

طباه بندی برنامه ها•

های متفاوت ارائه بودجه راه



مرایل تهیه بودجه

سازی بودجهآماد •

(پیر تن بودجه)تصوی  بودجه •

کردن بودجهاجرایی•

حسابرسی و ارزیابی کردن:کنترل بودجه•



ها ترین عناصر و توصیهمهم

ریزی برای دفاع و تبلیغ مؤثّر ازبودجه

با اولویت عدالت جنسیتی

هابودن خواستهروشن•

دادن ا راد درست در زمانی مناس  و با مخاط  قرار•

استفاد  از حاایق معتبر 

ایجاد شبکه و یا تن متّحدان کلیدی و بانفو •

کردن مسیرهای متفاوت برای انتاال پیامانتخا •

ای استداللیکردن اهدار به شیو اثبات•

دادن اهدار با الویّت های شهرداریپیوند•



.مخاطبانشناختن•

.مختلرموقعیت هایومنازعاتاخیر،مهمموضوعاتوسیاسیمحیطشناختن•

.مختصروساد صورتیبهپیامارائه•

.واقعیزندگیداستان هایازاستفاد •

. عّالا عالبستنکاربهوقدرتمندودقیقزبانیازاستفاد •

.خالقانهصورتیبهارقاموروشنحاایقازاستفاد •

.آنخاصارتباطیکانالبهپیامهردادنانطباق•

.برسندخودشانخاصگیری هاینتیجهبهکهاینبرایمخاطبانبهدادناجاز •

.کردن عالیتبرایمخاطبانتشویق•

.محتملحلرا یتارائه•

کردن پیام های تبلیغاتی چهارچوب بندی

به صورتی مؤثر



ی ریزکردن بودجهبرنامه ریزی برای اجرایی

با اولویت عدالت جنسی

جهتدرشهرداری ها عالیتکهاینازاطمینانجهتدرگریالبیود اع•

.استبودجهتحاق

.جنسیتیعدالتاولویتباریزیبودجهطر ازتحلیل•

تعدالاولویّتباریزیبودجهتوسعهازحمایتجهتدرآموزشبرنامه ریزی•

.جنسیتی

زیریبودجهاختصاصبرتأثیرگزاریبرایشهرشورایاعضاوباهمکاری•

.سیاست هاوجنسیتیعدالتاولویّتبا




