
 گو به جندر سازی پاسخ بودجه

  

 فشرده

و دربرگیرندٔه  المللی شکل گرفتهبا استفاده از یک تعهد نیرومند بین سو برای ادغام ابعاد جندر در بودجه،میالدی بدین 1995از سال 

کنوانسیون منع تمام انواع و  1995چین در سال -با استفاده از پالتفورم کاری شهر بیجینگ  GRB گو به جندر یاسازی پاسخبودجه

گو به جندر را در سطوح سازی پاسخکشور دنیا، تطبیق بودجه ۹۰است. تا اکنون، در سراسر جهان بیش از بوده  تبعیض علیه زنان

 با ایجاد گروپ کاری ۲۰۰۵گو به جندر را در سال سازی پاسخها افغانستان برنامٔه بودجهاند که در میان آنمختلف آغاز کرده

 گو به جندر در وزارت مالیه آغاز نمود.سازی پاسخبودجه

ایجاد پروسٔه مؤثر و »( را تهیه نمود که هدف اصلی آن 1397تا 1394الن استراتژیک تدابیری برای )پ ۲۰۱۵وزارت مالیه در سال 

ندر جهت پیشرفت تساوی جندر و گو به جسازی پاسخهای انکشافی با اولویت ملی برای تطبیق بودجهآهنگی با برنامهمنظم در هم

 باشد.می« توانمند سازی زنان در سه سال آینده

 در کشور (GRBگو به جندر )سازی پاسخچگونگی آغاز روند بودجه

هجری خورشیدی در سند بودجٔه ملی کشور 1388 برای نخستین بار در افغانستان در سال  GRB گو به جندر یا سازی پاسخبودجه

 1390را به عنوان یک ریفورم پالیسی در بودجه در سال   (GRBگو به جندر )سازی پاسخزارت محترم مالیه، بودجهتذکر یافت که و

با در نظر داشت یک رویکرد آزمایشی معرفی نمود. ادارٔه ملل متحد برای زنان در افغانستان و برنامٔه انکشافی ملل متحد در 

ه گونٔه ویژه و به صورت سیستماتیک مورد پشتیبانی قرار داده تا تطبیق پروسٔه ، حکومت وحدت ملی را ب۲۰۱۷و  ۲۰۱۶های سال

های معارف، تحصیالت، صحت عامه، خانههای ادارات افغانستان از جمله؛ وزارتآزمایشی این برنامه مؤفقانه آغاز و ظرفیت

زایش دهد و در چهارچوب این طرح آزمایشی، زراعت، آبیاری و مالداری، احیا وانکشاف دهات و وزارت کار و امور اجتماعی اف

 در رهنمود تخصیص بودجه شامل گردد.  GRB گو به جندر یاسازی پاسخبودجه

در افغانستان، وزارت مالیه یک پالن  GRB جندر یا  گو بهسازی پاسخبه همین جهت و به عنوان بخشی از اصالحات بودجه

 دهد.را زیر پوشش قرار می 1397تا  1394های ترتیب داد که سال GRB جندر یا گو به سازی پاسخاستراتیژیک را برای بودجه

برای تسریع روند و بنابر تقاضای جاللتمآب محترم بانوی نخست کشور )محترمه روالغنی( با سطح رهبری ادارٔه ملل متحد برای 

گو به جندر، طرح سازی پاسخگزاری و بودجهپالن ، پروژٔه مشترک در مورد۲۰۱۷زنان و برنامٔه انکشافی ملل متحد در اوایل سال 

ادارٔه مستقل  4و  وزارت 16سازی در های پالن گذاری و بودجهریزی شد که هدف اساسی آن ترویج و گسترش جندر در پروسه

 است.حکومت بوده

گو به سازی پاسختطبیق ابتکار بودیجه ها از حیثاست تا تعدادی از وزارتریزی شده ، برنامه1398 است که برای سالقابل یادآوری

سازی، تقویت و نهادینه سازی گسترش ابتکارات جندر در های گوناگونی را به شمول ظرفیتاین پروژه؛ روش جندر افزایش یابند.

 ها و ادارات مستقل، همگانی خواهد ساخت.گو به جندر در وزارتچهارچوب بودجٔه پاسخ

به همکاری نزدیک ریاست عمومی ادارٔه امور ریاست ج.ا.ا، استخدام  UNDP ز این پروژه از سویبانوی نخست کشور؛ خواهان آغا

آموختگان جدید دراین بخش شدند. ادارٔه انکشافی سازمان ملل متحد، به اساس تمامی کارکنان این پروژه از بانوان و گماشته شدن دانش

ها و ست عمومی ادارٔه امور، قبالً )معاونیت امور اداره و تنظیم ریاستهدایت بانوی نخست کشور همراه با معاونیت تخنیکی ریا

رو، ریاست عمومی ادارٔه امور ریاست ج.ا.ا ادارات مستقل بودجوی( تفاهمنامٔه آغاز و اجرای این پروژه را امضا نمودند. از این

( و پشتیبانی تخنیکی ادارٔه زنان UNDPل متحد )مسوول نظارت و رهبری این برنامه به همکاری مالی ادارٔه انکشافی سازمان مل

 ( برنامٔه یادشده را آغاز نمودند.UN Women)          سازمان ملل متحد

است که کارمندان استخدام شده برای ارتقای ظرفیت و مؤثریت کاری، از آغاز دورٔه کاری تا اکنون یک نشست آموزشی را از گفتنی

ملل متحد و دو نشست برنامٔه آموزشی که از سوی سازمان زنان ملل متحد برگزار گردیده بود را سوی برنامٔه انکشافی سازمان 

 های آنالین مرتبط به وظیفه را نیز فرا گرفتند.ها و ادارات مربوطه، آموزشو همزمان با کار در وزارت سپری نموده

های ی ریاست عمومی ادارٔه امور ریاست ج.ا.ا، معینتوسط بانوی نخست کشور و به اشتراک رهبر« جی آر بی»گشایش برنامٔه 

تن از کارکنان و  ۳۹وزارت و دو ادارٔه مستقل بودجوی و  ۱۰ها، رؤسای پالن و پالیسی، آمرین جندر مالی و اداری وزارت



سازی ودجهگو به جندر در ارگ ریاست جمهوری به گونٔه رسمی صورت گرفت که تمامی کارکنان بسازی پاسخمتخصصان بودجه

باشد، با سپری نمودن چندین آزمون و مصاحبه به وظایف شان می 1397حمل  28که برابر با  2018اپریل  17گو به جندر از پاسخ

 در ادارات به شکل رسمی معرفی شدند.

 تجارتو  صنعتبه وزارت  GRB برد امورگو به جندر، سه تن آنان جهت پیشسازی پاسختن از متخصصان بودجه ۳۹از جملۀ 

به وزارت مالیه سپرده شد جی آر بی آفیسران این وزارت به دو تن 1399بعد از اینکه این پروژه  در سال مالی  اند.معرفی گردیده

به ریاست معین محترم امور مالی و اداری و با عضویت ریاست  جندر کمیتهٔ  آمریت جندرافزون برآن، به اساس پیشنهاد  تقلیل یافتند. 

محترم اجمل حمید و آمریت جندر تشکیل گردیده که کمیتٔه یادشده از سوی حقوقی ، مالی و حسابی، منابع بشری، الیسیو پپالن 

 گشایش یافته و به کار آغاز نمود.معین پیشین مالی و اداری وزارت   عبدالرحیم زی

ت عمومی پالیسی و پالن وزارت کار و امور باید گفت که محترم عبدهللا بارکزی؛ رییس طرح پالن و برنامه ریزی و سرپرست ریاس

گو به جندر یک سفر رسمی سازی پاسخاجتماعی همراه با رؤسای پالن و پالیسی سایر ادارات یادشده به منظور آشنایی با روند بودجه

نزدیک مشاهده و برای  گو به جندر را ازسازی پاسخاز طریق این برنامه به کشور اندونیزیا داشتند تا روند تطبیق و آموزش بودجه

 گو به جندر در کشور کمک نمایند.سازی پاسختسهیل آن، به روند بودجه

 صنعت و تجارتدر وزارت  GRB آوردهای اعضایبرخی از دست

آوردهای بزرگی دست یابند که اند به دستگو به جندر در وزارت کار و امور اجتماعی خرسند است که توانستهسازی پاسختیم بودجه

 نماییم:ها اشاره میدر زیر به گونه فشرده به برخی از آن

  این کمیته در سطح مقامات عالی رتبٔه این وزارت؛ هاینشست برگزاری جندر در وزارت صنعت و تجارت تشکیل کمیتٔه  

  جنسیت؛ به اساس صنعت و تجارتتحلیل تشکیل وزارت 

  پاسخگو بودن به جندر؛ تحلیل وضعیت وزارت صنعت و تجارت از منظر 

 ارایه طرح های اداری و امنیتی بخاطر بهبود وضعیت وزارت؛ 

 پیشنهاد ایجاد کمیته اضافه کاری؛ 

 تهیه فارمت گزارش گیری از پالن ها و پالیسی های وزارت در همکاری با ریاست پالن؛ 

  چالش های موجود در پالن.تحلیل پالن استراتیژیک وزارت و ارایه پیشنهادات به مقام وزارت بخاطر حل 

 تدوین و پیش نویس پالیسی حمایت از زنان با آمریت جندر؛ 

 ،همکاری در برگزاری نمایشگاه های ساخت زنان افغان 

 گو به جندر به کارمندان وزارت در سطوح مختلف سازی پاسخدهی در پیوند به برنامٔه بودجه های آگاهیبرگزاری برنامه

 دیران.اعم از روسا، آمران و م

  در همخوانی با ملی تجارت، پالیسی پارک های صنعتی و پالن استراتیژیک وزارت تحلیل و تهیٔه گزارش مقایسوی پالیسی

آهنگی دیدگاه رییس جمهور، سند ملی اهداف انکشاف پایدار افغانستان و چهارچوپ ملی صلح و انکشاف افغانستان با هم

 مور ریاست جمهوری؛ریاست محترم مطالعات و پالیسی ادارٔه ا

 گو بودن بودجه به مسایل و نیازهای بر حسب پاسخ صنعت و تجارتوزارت   (25و  22، 21)کودهای  تحلیل بودجٔه عادی

 جندر، جهت ترتیب سند بودجٔه جندر؛

 منظر جنسیتی جهت ترتیب سند بودجٔه جندر؛ انکشافی وزارت پروژٔه بزرگ بودجهٔ  چهار تحلیل 

 (Gender Responsive Budgetingگو به جندر )پاسخسازی تعریف بودیجه

سازی بوده و به عنوان یک روند بودجه -سازی ابعاد جندر در تمامی مراحلعبارت از شامل GRB گو به جندر یاسازی پاسخبودجه

 است.سازی در همه سطوح در نظر گرفته شدهریفورم در روند بودجه



 گو به جندرسازی پاسخمحتویات بودجه

یابد و سپس، ابعاد یادشده را در با روند تحلیل اثرگزاری بودجه باالی مردان و زنان آغاز می گو به جندر، سازی پاسخبودجه

است که رویکرد مبتنی بر جندر را در تمام ابعاد گو به جندر اینسازی پاسخنماید. هدف نهایی بودجهگزاری بودجه مدغم میپالن

شوند که ترین اسنادی پنداشته میها در واقع مهمسازد. بودجهیق نموده و در نهایت، جندر را نهادینه میسازی تطبپروسٔه بودجه

 باشند.های یک کشور میترین اولویتها ارابه کنندٔه جامعنمایند؛ زیرا آنها آن را ترتیب میدولت

ست که کارشناسان علم اقتصاد تصور اشند. البته دلیل آن اینبهای ملی، معموالٔ از نظر جندر، خنثی میاست که بودجهاین در حالی

باشند. در واقع باید بودجه، انواع مختلف دریافت کنندگان را سان و مشترک میها و منافع یکنمایند که تمام افراد دارای نیازمندیمی

های مختلف پیامدهای گوناگون باالی افراد/ گروهها باید مطابق آن صورت گیرد. ارایه کننده، گزاری برای آنمدنظر بگیرند و پالن

های خنثی بودن بودجه از نظر دهد که فرضیهباشد، تحلیل فرصتی را در اختیار ما قرار میباشد. بودجه از نظر جندر خنثی نمیمی

های بودجه کنندگان برنامه جندر را کنار بگذاریم. سطح نخست ارایه کنندٔه گزارش مبتنی بر جنسیت توسط کاربران نهایی یا دریافت

های مبتنی بر جندر های دریافت کنندگان مختلف را مرفوع ساخته است. نیازمندیباشد. میزان این که بودجه تا چه اندازه نیازمندیمی

جداگانه  گو به جندر؛ یک بودجهٔ سازی پاسختوانند در فراهم سازی آن، قناعت بخش باشد. بودجهو نقش دریافت کنندگان چگونه می

 50درصد مالیات باید از سوی مردان و  50گو به جندر، به این معنا نیست که سازی پاسخبرای زنان و مردان نیست. همچنان بودجه

 باشد.درصد آن توسط زنان پرداخته شود؛ چون عواید مردان و زنان معموالٔ برابر نمی

درصد آن به  50های هر برنامه باید برای زنان و درصد از هزینه 50ه به این معنا نیست ک GRB گو به جندر یاسازی پاسخبودجه

 باشند.های گوناگون میمردان اختصاص داده شود؛ زیرا زنان، دختران، مردان و پسران دارای نیازمندی

نظر نداشته، بلکه در  های موردگو به جندر؛ به گونٔه الزامی نیاز به محروم نمودن مردها از خدمات و یا حمایتسازی پاسخبودجه

دهد که به هر دو قشر )زنان و مردان( و استفادٔه مناسب و مسؤالنه از منابع عامه که همه سازی ای را ترجیح میعوض، بودجه

است که منظور آن، تسهیل بخشیدن برند، رسیدگی نماید، به یک ابزار شناخته شدٔه بین المللی مبدل گردیدهشهروندان از آن سود می

 باشد.های مربوطه و تطبیق تعهدات در عرصٔه برابری جندر میگو به جندر یا ابعاد جندر در بودجهسازی پاسخند ادغام بودجهرو

 (GRBگو به جندر )سازی پاسخبرنامٔه بودجه اهداف 

های مطابقت با اولویتها به منظور دستیابی به برابری جنسیتی در های خالقانه برای تمام وزارتفراهم سازی زمینٔه برنامه

تطبیق یک رویکرد  و در نهایت؛ هدف عمدٔه برنامه، گو به نیازهای هر دو قشر )اعم از زنان و مردان(ترتیب بودجٔه پاسخ ملی،

 سازی )شامل سازی ابعاد جندر در بودجه( می باشد.گو به جندر باالی تمامی جوانب پروسه بودجهپاسخ

را در سال روان مالی [1]سند بودجٔه حساس به جندر است تاگو به جندر در تالش آنسازی پاسخامٔه بودجهبا توجه به اهداف یادشده، برن

 ترتیب نماید.( 1399)

 

 اش نسبت به برابری جنسیتی.دهی حکومت در برابر تعهداتبودجٔه جندر، گزارش حساب سند [1]

 کند.سازد که دولت چگونه از بودجه، در راستای بهبود برابری جنسیتی استفاده میپارلمان و جامعٔه مدنی را آگاه می  این سند؛

 است و یا خیر.ها و بودجٔه حکومت، مسألٔه نابرابری جنسیتی را مورد توجه قرار دادهکه آیا برنامهدهد همچنان سند یادشده نشان می
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